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چكیده
زمینه :تصمیم گیری اصل و اساس وظایف مدیریت را تشکیل میدهد و مهارت مدیر در تصمیم گیری ،خود کارایی
وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه میدهد نمایان می شود .هدف :هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه
های تصمیم گیری مدیران و سالمت سازمانی مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرستان بجنورد است .روش ها :روش
تحقیق توصیفی –پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد و از مجموع  282دبیر مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرستان
بجنورد ،بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد  939نفر به شیوه ی تصادفی و از نوع طبقه ای نسبی انتخاب شده وابزار
پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شیوه تصمیم گیری و پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی ()OHIهوی و
همکاران ( )9338بوده است و داده های تحقیق توسط نرم افزار ) spss(21و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه تحلیل شدند .یافته ها :در بین شیوه های تصمیم گیری مدیران ،شیوه تصمیم گیری مشارکتی با
ضریب تاثیر  0/389بیشترین ضریب تاثیر را بر سالمت سازمانی مدارس داردو شیوه های تصمیم گیری 19درصد سالمت
سازمانی را پیش بینی می کنند .همچنین سالمت سازمانی با میانگین  999/33بیش تر ازسطح متوسط بوده است .نتیجه
گیری :برای آن که بتوان در سازمان ها جوی سالم و حمایتگر با اعتماد و روحیه باالتری ایجاد کرد،شیوه های تصمیم
گیری مشارکتی مدیران ،عامل مهمی در افزایش اثربخشی محسوب میشود.
واژههای كلیدی :سالمت سازمانی ،شیوه تصمیم گیری آمرانه ،شیوه تصمیم گیری مشورتی ،شیوه تصمیم گیری
مشارکتی.
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 -1مقدمه
آموزش و پرورش به عنووان مهمتورین نهواد آموزشوی
همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نهاد بوه
تصمیم گیری های مناسب مودیران نیواز دارد .آمووزش و
پرورش و معلما ن با توجه به جایگاه واالیی که در جوامو
دارند ،می توانند در تمام سطوح جامعوه مووثر باشوند بوه
گونه ای کوه موفقیوت سوایر سوازمانها و نهایتوا موفقیوت
اجتماع تا اندازه زیادی وابسته بوه عملکورد ایون سوازمان
است .آنچه در این میان نقوش اساسوی دارد  ،چگوونگی و
مهارت تصمیم گیری مودیران آموزشوی اسوت بوه اعتقواد
بسیاری از صاحبنظران ،تصمیم گیوری ،اسواس و جووهره
مدیریت بوده و تصمیم گیری مناسب نتایج معقولی را بوه
دنبال خواهود داشوت  .تصومیم گیوری در سوازمان هوای
آموزشی از اهمیت ویژه ای برخووردار اسوت ،زیورا چنوین
سازمان هایی ،با انسان ها سروکار دارنود و تصومیماتی در
مورد آموزش و پرورش آنان اتخاذ می کنند که چنان چه
این تصمیمات درست اتخاذ نگردنود ،زیوان هوای جبوران
ناپووریری بوورای افووراد جامعووه بووه بووار خواهوود آورد
(کاظمیان . )9230،یکوی از موضووعاتی کوه در مودیریت
جایگاه قابل مالحظوه ای دارد ،بحوت تفواوت مودیران در
تصمیم گیوری اسوت .بزرگوان علوم مودیریت در اولویوت
گراری کارهای با اهمیت مدیران ،تفاوت نظرهوایی دارنود
اما تمام آنها در این که تصومیم گیوری درسوت در زموان
حیاتی ،اساسی ترین وظیفه مودیر اسوت ،تردیود ندارنود.
تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپریر مودیریت بوه شومار
می آید و در هر وظیفوه مودیریت بوه نحووی جلوو ه گور
است. )Alvani‚ 2010),مودیران هموواره درانجوام تموامی
وظایف خود با شرایطی مواجه می شوند کوه لوزوم اتخواذ
تصمیم از جانب آنها را می طلبد .همین امر نفوذ و جایگاه
بسیار مهم وظیفوه تصومیم گیوری را در تموامی وظوایف
مدیران و فرآیندهای سازمانی نشوان موی دهود2011‚12-
). )Arnalldo ‚ 13
از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای آموزش
وپرورش در مدارس صورت میگیرد مدارس به عنوان یو
نظووام اجتموواعی حسوواس ومهووم ،از جایگوواه خاصووی
برخوردارند .مدارس در صورتی خواهنود توانسوت وظیفوه
خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن دهنود کوه

سازمانهای سوالم وپویوایی باشوند .جوو سوازمانی سوالم و
حمایتگر باعت اعتماد بیشتر افوراد و روحیوه بواالی آنوان
وبالطب باعت افزایش کارایی معلمان میشود کوه افوزایش
کووارایی معلمووان بووه نوبووه خودعاموول مهمووی در افووزایش
اثربخشی مدرسه محسوب میشود(عالقه بند.)9218 ،
سالم بود ن مدرسوه بوا عوت اعتمواد بیشوتر اعضوای
مدرسه به یکدیگر وافز ایش ر وحیه آن ها برا ی انجوام
وظایف خود خواهد شد و به دنبال آن روحیه باالی آنوان
موجبات انگیزش و عالقوه منودی بوه کوار را در کارکنوان
مدرسه بوجود آورده که نتیجه ایون فراینود  ،افوزایش اثور
بخشی و کار آیی مدرسه خواهد بود بوه عبوارتی ،مدرسوه
سالم ی مدرسه موثر است که تقریبا تموامی فعالیتهوای
آن در سطحی باال انجام موی شوود (Ramdass& Lewis,
). 2011
از آنجا که سازما نهای آموزشی با برخوورداری از یو
مدیریت کارآمد و شایسته و در عین حال با تسولط کوافی
بر مهارت ها ی تصمیم گیری ورفتار بهتر با کارکنان موی
توانند به سیاستها و اهداف خودجامه ی عمول پوشوانده و
ضمن تالش در جهت برخورداری از ویژگی های سوالمت
سازمانی به عنوان ی سازمان سالم معرفی شوند ،اهمیت
رابطووه ی ایوون دو متغیوور بیشووتر احسوواس مووی شووود
). )Parker,2007‚ 342-344
از این رو در این پژوهش تالش می شوود توا بوه ایون
سوال پاسخ داده شود کوه آیوا بوین شویوه هوای تصومیم
گیری مدیران و سالمت سوازمانی مودارس متوسوطه دوم
دخترانه شهرستان بجنوورد رابطوه ای وجوود دارد طبوق
گفته ی توحیدی ( )9230فلسوفه تصومیم گیوری هموان
فلسووفه موودیریت اسووت .اگوور فلسووفه را بووه مفهوووم عووام،
کوششی برای رسیدن بوه روشونایی ،دانسوتن ،تجسوو و
کنجکوواوی در عمووق زنوودگی و یووافتن راهووی بوورای بهتوور
زیستن انسان بدانیم  ،فلسفه مدیریت و تصمیم گیری نیز
همین هدف را در مقیاسی مشخص تر و سازمان یافته تور
دنبال می کند .تصومیم گیوری دراداره اموور سوازمان هوا
بسیار مهم است .مطالعه فرآ یند های تصمیم گیری بحت
تووازه ای بووه شوومار نمووی آیوود .در طووی سووال هووا ی
اخیرتحقیقات متعددی در رشته ها و حوزه هوای مختلوف
پیرامون مقوله تصمیم گیری انجام گرفته که در نتیجه آن
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تاکنون طبقه بندی های متعددی در رابطه با سب هوا و
مدل های تصمیم گیری توسوط صواحبنظران ارائوه شوده
اسوت ).(Oliveira,2007‚12-13هور کودام از ایون طبقوه
بندی ها با توجه به این که کودام دسوته عوامول فورد ی،
سوازمانی و محیطوی را بوور نحوو ه واکوونش و رفتوار افووراد
درهنگام مواجهه با شرا یوط تصومیم گیوری دخیول موی
دانند با یکد یگر متفواوت موی باشوند ‚( Tatum &et al.
). 2003
9

یتون در سال 9315الگو یی را مطرح کرد کووه موود
یوران را در تعیووین میووزان دخالووت گووروه در فراینود
تصمیم گیری یاری می دهود و ایون مودل بعودها توسوط
3
وروم و آرتوووو جووواگو توسوووعه یافووووت ،ویکتووووروروم
()9318درزمینه تصمیم گیوری بوا لحوام نموودن درجوه
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ،شویوه هوای تصومیم
گیری را به سه دسته تقسیم کرده است:
تصمیم گیری آمرانه:3تصمیمات آمرانه یا فوردی آن
دسته از تصمیماتی است که توسط ی فورد گرفتوه موی
شود ودیگران از آن تبعیت می کنند.معموال ایون فورد در
راس سوووازمان یوووا درموقعیوووت فرمانووودهی قووورار دارد
(ساعتچی.)93 : 9219،
تصمیم گیری مشورتی:4تصمیماتی است که توسط
مدیر و پو از مشاوره با ی گروه اتخواذ موی شووند-9 .
مدیر ضمن مشورت با افراد مختلوف و کسوب نظور آنهوا ،
خودش تصمیم گیری می کند -3 .مدیر چندین نفر را به
طور همزمان و در قالوب یو گروه،گورد هوم موی آورد ،
پیشنهاد های آنان را اخر می کند و سوسو تصومیم موی
گیرد (منوری.)9281 ،
تصمیم گیری مشااركتی :5تصومیماتی اسوت کوه
 -9بر اساس اجماع نظر کامل ی گروه اتخاذ موی شووند.
 -3مدیر افرادی را به طور همزمان گرد هم می آورد و بوا
آنها در زمینه مشکلی بحت می کند تا این گروه به اجماع
نظر برسد .فهم وضعیت سالمت مدرسه می تواند ،ما را در
گزینش شیوه های تصمیم گیری مناسب برای اثر بخشوی
آن یاری کند .شناخت سالمت سازمانی مدارس ،بسویاری
از متغیرهای مدیریت آموزشی از جمله متغیرهای انسجام
نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گوری ،سواخت دهی،حمایوت
مناب  ،روحیه و تاکید علمی را مورد مطالعه قرار می دهد.

از آنجا که سالمت سازمانی بورای هور سوازمانی از جملوه
آموزش و پرورش  ،ی دارایی به حساب می آید کوه فوی
نفسه ارزشمند بوده و بوه طوور مسوتقیم و غیور مسوتقیم
متغیرهای دیگر(ماننود رضوایت شوغلی ،تعهود سوازمانی،
اعتماد سازمانی ،یادگیری سازمانی ،اثربخشوی سوازمانی و
 )...را تحت تأثیر قرار می دهد ،مؤلفه های شناسایی شدة
سالمت سازمانی به کارکنان و مدیران کم می کند کوه
بتوانند درجهت سوالم سوازی محویط کواری و سوازمانی،
حرکت کنند (عالقه بند .)9281 ،برهمین اساس ،سالمت
سازمانی به عنوان یکی از نشانه های کامیوابی مودیران در
عمل به وظایف اصلیشان ،شناخته میشوود ( آهنچیوان و
مانیدری.)3001،
تمرکز بر سالمت سازمان به معنی تمرکز بر موفقیوت
آینده سازمان اسوت .بوه گفتوه (ناصوری ) 3001،اموروزه
توانایی سازمان دربکارگیری حداکثر توان مغزی کارکنوان
خود و کمو بوه آنوان در تبودیل ایوده هوای خووب بوه
محصووالت و خودمات مشوتری پسوند ،عامول رقوابتی در
برتری سوازمانی اسوت .سوالمت سوازمانی یعنوی توانوایی
سازمان برای رسیدن به اهداف خوود در محیطوی کوه بوه
دنبووال بهبووود عملکوورد سووازمانی و حمایووت از آسووایش
کارمندان خود است .با بهبود عملکورد سوازمانی بوا روش
تفکر سیستمی در سوازمان ،فرآینود ،سوطوح نقوش هوا و
حمایت از آسایش کارکنان چه به لحام رضوایت شوغلی و
چه به لحام سالمت فیزیکی ،روحوی و اجتمواعی ممکون
خواهد شد .برای ایون کوه سوازمان از توانوایی الزم بورای
داشتن عملکرد موؤثر برخووردار باشود بایود دارای تمرکوز
کافی ،تغییرمناسب و رشد از درون باشود .(Omoyemiju
9
)Adeniyi ‚2011‚165-170از دیدگاه هوی و همکواران
1
(  )9381سووالمت سووازما نووی در سووه سووطح (نهووادی ،
اداری ،8فنووی، )3دارای ابعوواد هفتگانووه ای شووامل انسووجام
نهادی( 90توانایی مدرسه برای سازگاری بوا محویطش بوه
طریقی که انسجام و تمامیت برناموه هوای خوود را حفو
کند)  ،نفوذ مدیر(99توانایی مدیر در تاثیر گراری بر روسوا
و مافوق خود ،ترغیب آنهوا بوه توجوه بیشوتر بوه مسوایل
مدرسوووه ،مواجوووه نشووودن بوووا موانووو اداری سلسوووله
مراتبی،وابسته نشدن به مافوق است که همه اینهوا کلیود
رهبری اثر بخش محسوب می شوند)،مالحظه گوری(93بوه
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رفتار رهبری مدیر که باز،دوستانه،دلسوزانه وبوه اعضوایش
توجه دارد ،اشاره داردمالحظه گری،بازتاب رفتار حواکی از

کاظمیان ( )9230در پایان نامه کارشناسوی ارشود بوا
عنوان رابطه شیوه های تصمیم گیری مدیریت با سوالمت

احترام،اعتماد متقابل،همکاری و پشتیبانی است) .سواخت
دهی(92رفتار مدیر در مشخص کوردن مناسوبات و روابوط
کاری با معلمان است.مدیر،انتظارات شغلی،اسوتانداردهای
عملکرد،روش های انجام کار را به روشنی تعریف می کند.
ساخت دهی،مانند مالحظه گری،ی بعد مهوم عملکورد و
رهبری اثر بخش است) .حمایوت منواب  (91فوراهم کوردن
مواد و لوازم اساسی کار آموزشی مدرسه).روحیه(95بوه بواز
بودن و اعتماد متقابول بوین معلموان اشواره دارد) .تاکیود
علمی(99حدی کوه مدرسوه ،برتوری علموی و فرهنگوی را
طالب بووده و بورای نیول بودان توالش موی ورزد) ،اشواره
دارد ). (Hoy&Miskel‚2008اموروزه سوالمت سوازمانی
یکی از ارکان اصلی استقرار توسوعه پایودار اسوت .فضوای
سالم ،توسعه اجتماعی در بلند مدت را تضمین می کند و
به تب ایون توسوعه ،اثربخشوی ایجواد موی شوود(قربانی و
افراسیابی  .)3093،با انجام این پژوهش انتظار می رود که
میزان سالمت سازمانی درمدارس متوسوطه دوم دخترانوه
شهرستان بجنورد مورد ارزیابی قرار گیردکه این خود می
توانود کمو خووبی بوه مودیران جهوت رفو تنگناهوای
موجودباشد .

سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان فارس نشوان داد
کووه بووین شوویوه هووای تصوومیم گیووری آمرانووه و سووالمت
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بوین شویوه
های تصمیم گیری مشارکتی با سوالمت سوازمانی رابطوه
معناداری وجود دارد اما یافته هوای ایون پوژوهش رابطوه
معنادار بین شیوه های تصمیم گیری مشورتی با سوالمت
سازمانی را تأیید ننمودند نتیجه حاصوله از ایون پوژوهش
این است که شیوه های آمرانه و مشوارکتی قودرت پویش
بینی سالمت سازمانی را دارند اما شویوه تصومیم گیوری
مشورتی از این توان برخوردار نیست.
پژوهش انجام شده توسوط روحوی( )9280بوا عنووان
بررسی رابطه بین شیوه هوای تصومیم گیوری مودیران بوا
سالمت سازمانی مدارس شهر اصفهان نشوان داد کوه اگور
مدیران در بکار بوردن تصومیم گیوری مشوارکتی اهتموام
ورزند ،سالمت سازمانی مدرسه آنان در تمام ابعواد بهبوود
خواهد یافت.فرشاد مرادی و همکواران ( )9239در مقالوه
بررسی رابطه ی شویوه هوای تصومیم گیوری مودیران بوا
مسووئولیت پووریری کارکنووان (مطالعووه موووردی دانشووگاه
سمنان) نشان دادنود مودیران دانشوگاه سومنان بیشوتر از
شیوه ی تصمیم گیری فوردی اسوتفاده موی کننود .بوین
شیوه هوای تصومیم گیوری مودیران (گروهی،مشوورتی و
مشارکتی) با مسئولیت پوریری کارکنوان رابطوه مثبوت و
معناداری وجود دارد .بین شویوه تصومیم گیوری فوردی و
مسئولیت پریری کارکنان رابطه منفی و معناداری وجوود
دارد.شیوه تصومیم گیوری مشوارکتی مودیران مهمتورین
پیش بینی کننده مسئولیت پریری کارکنان به شمار موی
آید .دهباشی و همکاران ( )9285در مقاله ای با عنووان
بررسی رابطه بین شویوه هوای تصومیم گیوری مودیران و
رضایت شغلی کارکنوان در بیمارسوتانهای شوهر اصوفهان
نشان دادنود کوه مودیران در دبیرسوتانها بیشوتر از شویوه
تصمیم گیری فردی استفاده می کننود و همچنوین بوین
شیوه تصمیم گیری مودیران بور اسواس سوابقه خودمت و
میوزان تحصوویالت تفوواوت معنواداری وجووود نداشووت  .در
تصمیم گیری فردی  ،رضایت شغلی پایین بود و در سوایر
شیوه های تصمیم گیری ،رضایت شغلی در سطح باالتری

تحقیقات انجام شده
از آنجایی که در هر کار علمی ،تحقیقات پیشین می
تواند به عنوان پشتوانه آن پژوهش در نظر گرفته شود ،در
این گام به برخی از پژوهش های انجام شده در زمینه
شیوه های تصمیم گیری و سالمت سازمانی درداخل و
خارج اشاره می شود .سوسن بهرامی و همکاران ()9239
در مقاله بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری
مدیران و سالمت سازمانی در گروه های آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان نشان دادند که شیوه تصمیم گیری
مشورتی ،بیشترین میانگین و شیوه تصمیم گیری آمرانه،
کمترین میانگین را در میان مدیران گروه ها دارد.
همچنین میزان سالمت بیشتر از سطح متوسط بوده،
لیکن میزان یگانگی نهادی و نفوذ مدیر در سطح متوسط
بوده است .
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قوورار داشووت .ابراهیمووی ()9215تحقیقووی را بووه منظووور
بررسی الگوهای تصمیم گیری مدیران مودارس راهنموایی
شهرستان اصفهان بر اساس نظرات دبیران انجوام داد و در
پایان به این نتایج دست یافت که :تصومیم گیوری فوردی
موودیران در مسووایل اداری در بوواالترین حوود و در مسووایل
آموزشی در پایینترین حد است .تصمیم گیری مشورتی
در مسایل آموزشی در باالترین حد و در مسوایل اداری در
پایین ترین حد است.تصمیم گیری مشوارکتی در مسوایل
انضوباطی در بواالترین حوود و در مسوایل اداری در پووایین
ترین حد است .تصمیم گیری گروهی در مسایل آموزشی
در باالترین حد و در مسوایل اداری در پوایین تورین حود
است.
91
()3001در تحقیقی بوا عنووان شویوه تصومیم
بلی
گیری مدیران و رضایت شغلی نشان دادکه به کارگیری

مدیران رابطه معنادار آماری وجود ندارد .ولی نظرات افراد
با محل خدمتی متفاوت در زمینه سالمت سوازمانی و نیوز
سووب موودیریت دارای اخووتالف نظوور معنوواداری اسووت.
همچنین بر اساس یافته های پژوهش مشوخص شود کوه
نظرات مدیرانی که دارای سب های مودیریت چهارگانوه
بوووده انوود ،دارای اخووتالف معنووادا رآموواری نمووی باشوود.
قربووانی و افراسوویابی ( )3093پژوهشووی را تحووت عنوووان
بررسی رابطه سالمت سازمانی و اثر بخشوی انجوام دادنود
ونتایج نشان داد بین سالمت سازمانی و اثربخشوی رابطوه
مثبت وجود دارد و رابطه بین وحدت سواختاری ،حمایوت
از منواب ،نفوووذ و اثور و رابطووه بوین موودیر و کارکنوان بووا
اثربخشی مورد تایید قرار گرفوت و همچنوین رابطوه بوین
سازندگی و اثربخشوی و روابوط بوین روحیوه و اثربخشوی
کارکنان رد شد.

شیوه ی تصمیم گیری فردی موجب رضایت شغلی کمتر
اعضا و تصمیم گیری مشارکتی منجر به افوزایش رضوایت
شغلی و درنتیجه سالمت هرچه بیشتر سازمان موی شوود.
پژوهش انجام شوده توسوط هوو )3000( 98تحوت عنووان
سوالمت سوازمانی موودیران و عملکورد در دانشوکده هووای
مقدماتی نشوان داد کوه رابطوه ی مثبتوی بوین سوالمت
سازمانی و رضایت شغلی وجود داشته و سالمت سوازمانی
به ارتقاء عملکرد سازمانی و اثربخشی و کارایی آن منجور
میشود .
93
لیو و لی ( )3001در پژوهشوی تحوت عنووان تواثیر
سووب نظووارت و تصوومیم گیووری در اسووترس و رضووایت
مدیران ارشد در ی مطالعه کیفی نشان دادند ،رابطوه ی
مثبت بین تصمیم گیری متمرکز(آمرانه ) و استرس شغلی
و کووواهش سوووالمت سوووازمانی وجوووود دارد .
گملیچ و برانز )9331( 30در تحقیقی تحت عنوان بررسی
رابطه بین شیوه هوای تصومیم گیوری مودیران و رضوایت
شغلی آنها نشان دادند که بکارگیری شیوه تصمیم گیوری
فردی موجب رضایت شغلی کمتر اعضا می شود و تصمیم
گیری مشارکتی به افزایش رضایت شغلی منجرمی شوود.
قربان شیرودی ( )9230در پایان نامه کارشناسی ارشد بوا
عنوووان بررسووی سووالمت سووازمانی و رابطووه آن بووا سووب
مدیریت مدیران با عنایوت بوه نتوایج آزموون همبسوتگی
نشان داد کوه میوان سوالمت سوازمانی و سوب رهبوری

قهرمانی و همکواران ( )9230در مقالوه ای بوا عنووان
ارزیابی سالمت سازمانی دانشوکده هوای دانشوگاه شوهید
بهشتی به این نتیجه رسیدند که وضعیت دانشوکده هوای
دانشگاه شهید بهشتی از نظر مولفه های  92گانه تحقیوق
در مولفه های ارتباطات ،وفاداری و تعهد ،روحیوه کواری،
اعتبار و شهرت ،اخالقیات ،مسیر هودف ،رهبوری ،توسوعه
کارکنان ،سالمت و ایمنوی در حود بواال ،و هوم چنوین در
مولفه های مشارکت و یادگیری ،شناسایی عملکرد ،کاربرد
بهینه مناب  ،شرایط فیزیکوی در حود پوایین ارزیوابی موی
گووردد و در ایوون موووارد دانشووگاه نیازمنوود بهبووود و رشوود
بیشتری است.
احمودی و همکواران ( )9239در مقالووه ای بوا عنوووان
ارزیابی تأثیر عملکرد مدیران بر سوالمت سوازمانی نشوان
دادند که ارتباط معنواداری بوین "هریو از مؤلفوه هوای
عملکوورد موودیران" و"سووالمت سووازمانی" وجووود دارد.
عملکردمدیران در زمینة وظایف ارتباطی و تصمیم گیوری
بوواالتر از حوود متوسووط میباشوود .امووا در زمینووه وظووایف
اطالعاتی در حد متوسط است.
اکبووری و همکوواران ( )9233در مقالووه ای بووا عنوووان
بررسی رابطه ی سالمت سازمانی بوا کوارآفرینی سوازمانی
نشان دادند که تمام شاخص های سالمت سازمانی رابطوه
مثبت و معنا داری با کارآفرینی سوازمانی در سوطح یو
درصد داشتند .به عبارتی هرچه میزان سوالمت سوازمانی
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باالتر بود ،میزان کوارآفرینی سوازمانی افوزایش موی یابود.
همچنین نتایج تحلیل رگرسویون چندگانوه نشوان داد ،از

الگوی مفهومی تحقیق
با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین می توان
مدل مفهومی پژوهش را در غالب شکل زیر ترسیم نمود.
این مدل برگرفته از مدل شیوه های تصمیم گیری وروم و
یتون ( )9318و مدل سالمت سازمانی هوی و همکاران
( )9338می باشد.

بین هشت متغیر مربو ط به سالمت سازمانی ،چهوارمتغیر
توسعه و کارایی ،یگانگی و سازگاری ،نووآوری و مشوارکت
در تصمیم گیوری توانسوتند 93 ،درصود از واریوانو کول
مربوط به کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند.

شیوه تصمیم گیری آمرانه

شیوه تصمیم گیری مشاركتی

شیوه تصمیم گیری مشورتی

شیوه های تصمیم گیری
مشورتی

سالمت سازمان

یگانگی نهادی

نفوذ مدیر

روحیه

پشتیبانی مناب

مالحظه گری

تاکید علمی

شكل :1مدل مفهومی تحقیق

اهداف پژوهش
هدف اصلی
تبیین رابطه ی بین شیوه های تصومیم گیوری مودیران و
سالمت سازمانی در مدارس متوسطه دخترانوه شهرسوتان
بجنورد

 تبیین رابطه بین شیوه تصمیم گیری مشورتی مدیران
و سالمت سازمانی در مدارس متوسطه دخترانه
بجنورد
 تبیین رابطه شیوه تصمیم گیری مشارکتی نسبت به
شیوه تصمیم گیری آمرانه و سالمت سازمانی مدارس
متوسطه دخترانه بجنورد

اهداف فرعی
 تبیین رابطه بین شیوه تصمیم گیری آمرانه مدیران و
سالمت سازمانی در مدارس متوسطه دخترانه بجنورد
 تبیین رابطه بین شیوه تصمیم گیری مشارکتی
مدیران و سالمت سازمانی در مدارس متوسطه
دخترانه بجنورد

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سوالمت سوازمانی
در موودارس متوسووطه دوم دخترانووه شهرسووتان بجنووورد
رابطه وجود دارد.
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و نیز پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی )9338( OHI
می باشد که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ 0/80و  0/802محاسبه گردید و همچنین جهت
تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده
است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
) SPSS(21و آمار توصیفی و استنباطی (جداول توزی
فراوانی ،فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار،
کمترین و بیشترین مقدار و نمودار توصیفی  ،ضریب
همبستگی پیرسون  ،رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل
واریانو) صورت گرفت.

فرضیات فرعی
 بین شیوه تصمیم گیری آمرانه مدیران و سالمت
سازمانی مدارس متوسطه دوم دخترانه بجنورد رابطه
وجود دارد.
 بین شیوه تصمیم گیری مشارکتی مدیران و سالمت
سازمانی مدارس متوسطه دوم دخترانه بجنورد رابطه
وجود دارد.
 بین شیوه تصمیم گیری مشورتی مدیران و سالمت
سازمانی مدارس متوسطه دوم دخترانه بجنورد رابطه
وجود دارد.
 شیوه تصمیم گیری مشارکتی نسبت به شیوه تصمیم
گیری آمرانه نقش بیشتری در سالمت سازمانی
مدارس متوسطه دوم دخترانه بجنورد دارد.

یافته های پژوهش
در این بخش به تر تیب فرضیات تحقیق ،به گزارش یافته
ها پرداخته می شود .

متغیرهای پژوهش

فرضیه اصلی تحقیق :بین شیوه های تصمیم گیری
مدیران و سالمت سازمانی در مدارس متوسطه دوم
دخترانه شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
بوورای بررسووی فرضوویه فوووق از رگرسوویون چندگانووه
استفاده شد.نتایج این بررسی در جدول  9آمده است.
طبق مدل رگرسیون در ی رابطه همزمانی وترکیوب
خطی برای شیوه های تصمیم گیوری مودیران و سوالمت

متغیر مستقل(پیش بین) :شیوه های تصمیم گیری
مدیران (آمرانه ،مشورتی ،مشارکتی)
متغیر وابسته(مالک) :سالمت سازمانی(انسجام نهادی،
نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،حمایت مناب ،
روحیه و تاکید علمی)

سازمانی به ترتیب شیوه تصمیم گیری مشارکتی با ضریب
تاثیر  0/389و سایر شیوه ها تواثیر خیلوی ضوعیف و غیور
معناداری دارند.

روش تحقیق
از نظر ماهیت و روش تحقیق ،پژوهش حاضر از نوع
تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و از
حیت هدف ،کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی
دبیران مقط متوسطه دوم دخترانه بجنورد به تعداد
 282نفر می باشد که تعداد  939نفرآنها به عنوان نمونه
آماری با روش تصادفی و از نوع طبقه ای نسبی و بر
اساس فرمول کرجسی و مورگان انتخاب شدند .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته ی شیوه تصمیم گیری

فرضیه فرعی اول :بوین شویوه تصومیم گیوری آمرانوه
مودیران و سووالمت سووازمانی موودارس متوسووطه دخترانووه
بجنورد رابطه وجود دارد.

جدول :1مدل رگرسیون چندمتغیره برای شیوه های تصمیم گیری مدیران و سالمت سازمانی
مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

(ثابت)

-22/989

3/529

آمرانه

ضرایب استاندارد
بتا

مقدارt

سطح
معناداری

-2/183

0/009

0/983

0/222

0/039

0/511

0/585

مشورتی

-0/838

0/559

-0/952

-9/933

0/905

مشارکتی

9/353

0/532

0/389

90/519

0/000
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جدول :2ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه

نتایج ضریب همبستگی بیانگر این است که بین شیوه
تصوومیم گیووری مشووارکتی موودیران و سووالمت سووازمانی

سازمانی

همبسوتگی بواال ،مثبوت ومسوتقیمی بوه میوزان ()0/815
وجود دارد .و این همبستگی بوه لحوام آمواری ،معنویدار
است )p<0/05( .چون که سطح معنی داری  00000است،
این مقدار مطلوب است چرا کوه از  0009هوم کمتور موی
باشد .پو بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشوود بنوابراین
از نظر پاسخ گویان بین شویوه تصومیم گیوری مشوارکتی
موودیران و سووالمت سووازمانی رابطووه معنوواداری وجووود
دارد.بدین معنا که هرچه شیوه تصمیم گیوری مشوارکتی
در تصمیمات مدیران بیشتر لحام شودسوالمت سوازمانی
بیشتری در سطح مدارس بوه وجوود موی آیود کوه قابول
تعمیم به کل مدارس که جامعه آماری تحقیق می باشند،
می شود.

بین شیوه تصمیم گیری آمرانه مدیران و سالمت
آماره
سطح

همبستگی
شیوه تصمیم گیری آمرانه مدیران و
سالمت سازمانی

معنی داری
0/219

-0/091

نتایج ضریب همبستگی بیوانگر ایون اسوت کوه بوین
شیوه تصمیم گیوری آمرانوه مودیران و سوالمت سوازمانی
همبستگی ضعیف  ،منفی ومعکوسی بوه میوزان ()0/091
وجود دارد .و این همبستگی به لحام آماری ،معنیدارهوم
نیست( )p>0/05چون که سطح معنی داری  0/219است،
این مقدار مطلوب نیست چرا که از  0005بیشتر می باشد.
بنابراین فرضیه تحقیق تایید نمیشوود در نتیجوه از نظور
پاسخ گویان بین شویوه تصومیم گیوری آمرانوه مودیران و
سالمت سازمانی رابطوه معکووس وغیور معنواداری وجوود
دارد.بدین معنا که هرچه بکارگیری شیوه تصومیم گیوری
امرانه در بین مدیران بیشتر باشد ،سالمت سازمانی سوطح
مدارس کمتر گزارش شده است.وچون سطح معنوی داری
بدست آمده از رابطه دو متغیر از  0005بیشوتر اسوت غیور
قابل معناداری است وقابل تعمیم به جامعه آماری نیست
وفرضیه مورد تایید نیست.

فرضیه فرعی سوم :بین شیوه تصمیم گیری مشورتی
مدیران و سالمت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه
بجنورد رابطه وجود دارد.
جدول شماره :4ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون
رابطه بین شیوه تصمیم گیری مشورتی مدیران و سالمت
سازمانی
آماره
همبستگی

فرضیه فرعی دوم :بین شیوه تصمیم گیوری مشوارکتی
مودیران و سووالمت سووازمانی موودارس متوسووطه دخترانووه
بجنورد رابطه وجود دارد.
جدول شماره :3ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون
رابطه بین شیوه تصمیم گیری مشاركتی مدیران و
سالمت سازمانی
آماره
همبستگی
شیوه تصمیم گیری مشارکتی
مدیران و سالمت سازمانی

0/815

سطح معنی
داری
00000

شیوه تصمیم گیری مشورتی مدیران و
سالمت سازمانی

0/113

سطح
معنی داری
00000

نتایج ضریب همبستگی بیانگر این است که بین شیوه
تصمیم گیری مشورتی مدیران و سالمت سازمانی
همبستگی باال،مثبت ومستقیمی به میزان ( )0/113وجود
دارد .و این همبستگی به لحام آماری ،معنیدار است.
( )p<0/05چون که سطح معنی داری  00000است ،این
مقدار مطلوب است چرا که از  0009هم کمتر می باشد.
پو بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود بنابراین از نظر
پاسخ گویان بین شیوه تصمیم گیری مشورتی مدیران و
سالمت سازمانی رابطه معناداری دارد .بدین معنا که
هرچه شیوه تصمیم گیری مشورتی در تصمیمات مدیران
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بیشتر لحام شودسالمت سازمانی بیشتری در سطح
مدارس به وجود می آید که قابل تعمیم به کل مدارس
که جامعه آماری تحقیق می باشند  ،می شود.
فرضیه فرعی چهارم :شویوه تصومیم گیوری مشوارکتی
نسبت به شیوه تصمیم گیوری آمرانوه نقوش بیشوتری در
سالمت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه بجنورد دارد.
بورای بررسووی فرضوویه فوووق از ضووریب رگرسوویون خطووی
استفاده شد.

طبق مدل رگرسویون در یو رابطوه همزموانی وترکیوب
خطووی بوورای بررسووی توواثیرونقش شوویوه آمرانووه و شوویوه
مشارکتی بر متغیر سالمت سازمانی ،شویوه مشوارکتی بوا
ضریب تاثیر  0/818نسوبت بوه شویوه آمرانوه بوا ضوریب
تاثیر 0/039نقش بیشتری را در سوالمت سوازمانی دارد،
در نتیجه شیوه تصمیم گیری مشارکتی نسبت بوه شویوه
تصمیم گیری آمرانه نقش بیشوتری در سوالمت سوازمانی
مدارس متوسطه دوم دخترانه بجنورد دارد.

جدول :5مدل رگرسیون خطی برای بررسی تاثیر شیوه تصمیم گیری آمرانه ومشاركتی بر سالمت سازمانی
ضرایب غیراستاندارد

مدل

9

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

(ثابت)

-21/233

3/518

مشارکتی

5/213

0/318

0/818

آمرانه

0/332

0/221

0/039

بحث و نتیجه گیری
آموزش و پرورش جزء حیاتی ترین ارگانهای کشوورها
محسوب می شود که هر گونه سرمایه گوراری و تغییور و
تحول در آن  ،بر برنامه های توسوعه علموی  ،فرهنگوی و
حتی سیاسی هر کشوری تاثیر گرار خواهد بوود .مودارس
به عنووان نهوادی مهوم کوه عملکورد سوازمان آمووزش و
پرورش وابسته به آنها می باشد  ،نقش اساسوی در تحقوق
اهداف سازمان آموزش و پورورش دارنود  .اموا بایسوتی در
نظر داشت که مودارس در صوورتی خواهنود توانسوت بوه
اهداف تعیین شده دسوت یابنود کوه سوازمانهای سوالم و
پویایی باشند .سالم بودن مدرسه موجبات اثر بخشی ایون
نهاد مهم را فراهم خواهد کرد .از طرفی  ،این سازمان نیاز
به نیروی انسانی توانا در جهت اجرای برنامه ها در سوطح
مدارس دارد و این امور (اجورای برناموه هوا ی آمووزش و
پرورش در سطح مدارس ) به عهده مودیران مودارس موی
باشد  .پوو بنوابر ایون مودیران بایسوتی اشخاصوی توانوا
باشند(پارسوووا و مهنوووی  .)9233،محیطهوووای پویوووا در
محیطهای شغلی امروز نیاز به مدیرانی دارد کوه تصومیم
گیرندگان باهوش باشند و بتوانند تصمیمهای سری  ،مفید
و موثر بگیرند.چنین تصومیماتی نقوش حیواتی در شوکل
دهوووی عملکوووورد یووو

سووووازمان دارد ).)Riaz,2012

بتا

مقدارt

سطح معناداری

-2/535

0/000

39/921

0/000

0/998

0/505

این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین شیوه های تصومیم
گیری مدیران و سالمت سوازمانی مودارس متوسوطه دوم
دخترانه شهرستان بجنورد انجام پریرفت که نتایج تحلیل
داده ها با توجه به فرضویه هوای پوژوهش در اداموه بیوان
شده است.
نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی پژوهش نشان موی
دهد که بین شیوه های تصمیم گیری مودیران و سوالمت
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی شویوه
های تصومیم گیوری مودیران در ایجواد و ارتقواء سوالمت
سووازمانی موودارس اهمیووت بسووزایی دارد .ایوون یافتووه هووا
بسیاری از نظریات تصومیم گیوری وسوالمت سوازمانی را
تایید می کند.این یافته ها با یافتوه هوا ونتوایج تحقیقوات
مرادی و همکاران ( )9239؛ بهرامی و همکواران ()9239؛
کاظمیوووان ( ، )9230قهرموووانی و همکووواران ( )9230؛
دهباشی و همکاران ( )9285وبسیاری تحقیقات دیگور در
زمینه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران یور سوالمت
سازمانی وانسجام سازمانی همخوانی دارد.
نتایج حاصله از تحقیقات مختلف نیز نشان دادکه
تصمیم گیری جمعی و مشارکتی ،منجر به ایجاد سالمت
سازمانی در سطح مدارس می گردد ،در چنین شرایطی
مدیریت تصمیم گیرنده برای شناخت مشکل اصلی ،یافتن
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راه حلها و ارزیابی مسائل ،با نظرات متعدد و متنوعی
مواجه می گردد که دید او را نسبت به موضوع تصمیم

های مدیریت و دستیابی به ی نظریه جام است.
بنابراین در چنین نگرشی وظایف مدیر عبارت است از

وسی تر می سازد و نظرخواهی از جم باعت رشد و
ارتقای افراد می شود و قدرت خالقیت و ابتکار آنان را
فزونی می بخشد ومحیطی سالم وبا نشاط وانگیزه باال
ایجاد می کند.
همچنین یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول
پژوهش نشان داد که بین شیوه تصمیم گیری آمرانه
مدیران و سالمت سازمانی همبستگی ضعیف  ،منفی
ومعکوسی وجود دارد .و این همبستگی به لحام آماری،
معنیدارهم نیست در نتیجه از نظر پاسخ گویان بین
شیوه تصمیم گیری آمرانه مدیران و سالمت سازمانی
رابطه معکوس وغیر معناداری وجود دارد.
این یافته ها با یافته ها ونتایج تحقیقات بهرامی و
همکاران ()9239؛ گملیچ و برانز ()9331؛ ابراهیمی
()9215؛ بلی ( ،)3001لیو و لی (، )3001دهباشی و
همکاران ( )9285و مرادی( ) 9239وبسیاری تحقیقات
دیگر در این زمینه همخوانی دارد.
طبق نتایج حاصل از تحقیقات نیز مشخص شد که در
تصمیم گیری آمرانه  ،رضایت شغلی پایین وسالمت
سازمانی حاصل نیز پایین بود و در سایر شیوه های
تصمیم گیری ،رضایت شغلی در سطح باالتری قرار
داشت.
بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان می دهد که
بین شیوه تصمیم گیری مشارکتی مدیران و سالمت
سازمانی همبستگی باال ،مثبت ومستقیمی به میزان
( ) 0/815وجود دارد .و این همبستگی به لحام آماری،
معنیدار است بنابراین از نظر پاسخ گویان بین شیوه
تصمیم گیری مشارکتی مدیران و سالمت سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج این یافته ها با بسیاری
تحقیقات دیگر از جمله مطالعات مرادی و همکاران
()9239؛ ابراهیمی ()9215؛ گملیچ و برانز ()9331؛
اکبری و همکاران ()9233؛ کاظمیان ()9230؛ روحی
( )9280و بسیاری تحقیقات در این زمینه همخوانی
وهمسویی معنایی دارد .نظریه پردازان این شیوه از جمله
تنبام واشمیت،وروم و یتون معتقدند که شیوه مشارکتی
بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم ونظریه

اینکه سازمان را به عنوان سیستم تعریف کند  ،اهداف آن
را مشخص سازد و اجزای اصلی آن را ایجاد کند وهمه
اجزاء را از طریق فراگردهای ارتباط و تصمیم گیری یگانه
سازد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی سوم نشان داد
که بین شیوه تصمیم گیری مشورتی مدیران و سالمت
سازمانی همبستگی باال ،مثبت و مستقیمی به میزان
( ) 0/113وجود دارد .و این همبستگی به لحام آماری،
معنیدار است .بنابراین از نظر پاسخ گویان بین شیوه
تصمیم گیری مشورتی مدیران و سالمت سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج این یافته ها با بسیاری
تحقیقات دیگر از جمله مطالعات بهرامی و همکاران
()9239؛ ابراهیمی ()9215؛ مرادی و همکاران ( )9239و
بسیاری تحقیقات در این زمینه همخوانی وهمسویی
معنایی دارد .نتایج حاصل از بررسی تحقیقات فوق نیز
نشان دادکه تصمیم گیری مشورتی موجبات غنی تر
شدن تصمیمها ،ضمانت اجرای بیشتر آنها و روحیه قویتر
کارکنان ودر نتیجه فضای کاری سالم وپر نشاط می شود.
همچنین یافته های حاصل از فرضیه فرعی چهارم
پژوهش نشان داد که شیوه تصمیم گیری مشارکتی
نسبت به شیوه تصمیم گیری آمرانه نقش بیشتری در
سالمت سازمانی مدارس متوسطه دوم دخترانه بجنورد
دارد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج تحقیقات
بهرامی و همکاران ()9239؛ کاظمیان ()9230؛ روحی
( )9280همسویی دارد.
در تایید نتایج حاصل از بررسی فرضیات فوق،
پیرامون تصمیم گیریها و ابعاد سالمت سازمانی ،در شیوه
تصمیم گیری مشارکتی ،رشد خالقیت ،درک و فهم
تصمیم ،قبول وقضاوت در تصمیم وبه طور کلی سالمت
سازمانی افزایش می یابد .به نظر می رسد که یکی از
ویژگیهای سازمانها در قرن بیست و یکم تصمیمات
گروهی باشد به طوری که بسیاری از مدارس روز به روز
به اهمیت تصمیم گیری مشارکتی واقف گشته و از آن
استقبال می کنند.
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بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد میگردد،مدیران
مدارس نظریات وتئوریهای موجود در مورد سالمت
سازمانی را مطالعه نمایند تا بتوانند بر مبنای آن شیوه
های مدیریتی وتصمیم گیری مناسبی را اتخاذ کنندو
همچنین مدیران مدارس ،آموزش ها ودوره های آموزشی
شیوه های مدیریتی ونتایج احتمالی هر شیوه را آموزش
ببینندو با مطالعه وتحقیق در مورد مدارس موفق موجوداز
شیوه های تصمیم گیری مدیران آن مدارس آگاهی یابند.

)9

)1
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