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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between decision making styles 

and conflict management strategies in the managers of three educational levels in Azna city. 

The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study 

consisted of all school principals of Azna city in the three elementary, middle and high 

schools with 91 principals. Data collection tools included the Scott and Bruce (1995) General 

Decision Making Questionnaire and the Robbins Conflict Management Strategies 

Questionnaire (1999). Data analysis was performed using independent groups T-test. SPSS 

software, descriptive statistics and inferential tests were used to analyze the data according to 

the type of data and variables. Also, the probability level for the significance of the 

hypotheses was considered 0.05. The results showed that managers in conflict management 

use avoidance, solution-oriented strategy and control strategy to manage it, and among the 

decision-making styles, the highest mean was the dependency style. The rational style has 

been the least used by managers. 
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 چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران مقاطع سه گانه آموزشی شهرستان 
ازنا انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان ازنا، در سه مقطع 

نفر مدیر بود. ابزار جمع آوری اطالعات شامل، پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری  91بیرستان به تعداد ابتدایی، راهنمایی و د
گروه های  T( بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 1999( و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز )1995اسکات و بروس )

، آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع SPSSمستقل انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار آماری 
در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدیران  05/0داده ها و متغیرها استفاده گردید.ضمنا سطح احتمال برای معناداری فرضیه ها 

م مواجهه با تعارض، برای مدیریت آن به ترتیب راهبرد اجتناب، راهبرد راه حل گرایی و راهبرد کنترل را به کار می برند و همچنین از هنگا
بین سبک های تصمیم گیری، بیشترین میانگین را سبک وابستگی به خود اختصاص داده است و سبک عقالیی کمترین سبک مورد 

 استفاده مدیران بوده است.

 سبک های تصمیم گیری، مدیریت تعارض، مدیران مقاطع سه گانه آموزشی اژگان کلیدی:و

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

امروزه صاحب نظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسانی به 
عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی 
مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین 
این منابع ارزشمند از جمله مهم ترین عوامل اساسی برای 

ی، اداری، خدماتی، موفقیت در همه سازمان ها اعم از صنعت
آموزشی و مانند آن هاست، از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی 

روزافزون سازمان ها و تفاوت در اندیشه، نگرش و باورهای 
افراد، مساله تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی 
امروز مطرح است. نکته قابل توجه این جاست که اجتناب ناپذیر 

ل بر منفی بودن آن نیست، بلکه چه بسا اگر بودن تعارض دا
تعارض خوب مدیریت شود برای سازمان مفید نیز باشد، به 
عبارت دیگر تعارض سکه ای است که دو وجه مثبت و منفی 
دارد و شیوه برخورد یا رویارویی با آن است که اثر آن را برای 
سازمان تعیین می کند از این رو بی شک توانایی مدیریت و 
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رل پدیده تعارض در سازمان ها از مهمترین مهارت های کنت
مدیریت است که مدیران امروز نیازمند آن هستند. تعارض جزئی 
طبیعی از زندگی روزمره ما و واقعیتی است که بشر در طول 
تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح 

ت. لذا امروزه افراد بیشتر به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده اس
پیشینه ناخوشایندی از آن دارند و به تعارض به عنوان یک پدیده 

 .منفی نگاه می کنند
 دو یا چند نفراز افراد در مقابل دهد کهمی رخ زمانی تعارض

آنها  و ارزشهای ها، اهدافیکدیگر قرار گیرند زیرا نیازها،خواسته
 در آن که استفرایندی  ارضدیگر تع عبارت به [1]است متفاوت
 آن روی طور منفی بهدیگری شخص یابد کهدر می فردی
تقریبا  . تعارض[2]است کندتأثیر گذاشتهمی او تعقیب که چیزی

 یا ترس ، اضطراب، رنج،درماندگیاحساس عصبانیتبا  همیشه
 به ما از آن و برداشت تعارض که . درحالیاست همراه
 منفیلزوما امری دارد، اما تعارض گرایش تصویر منفیسوی
 تعارض ریزی برای پرهیز ازفرایند برنامه تعارض مدیریت. نیست

، عارضت حل برای آن وسازماندهی است ممکن که در جایی
راهبردهای مدیریت تعارض از  [3]دهد استمیرخ که جایی

 حل ، راه(رقابت) ( به سه شیوه کنترل2009) 1دیدگاه رابینز
 رقابت عدم و رویارویی ، عدم(مصالحه و همکاری) مداری

عمل تصمیم گیری در اداره امور اجتناب( صورت می پذیرد. )
ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان،سازمان را ن سازما

تعریف  "تصمیم گیری "و مدیریت را عمل  "شبکه تصمیم  "
اند،زیرا در دنیای امروز اداره امور سازمانی نمی تواند صرفاً کرده 

بلکه تصمیمات  بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد،
بایستی حتی االمکان بر پایه بررسیهای علمی،آمار و اطالعات 
دقیق و به موقع و بر طبق اصول و روشهای خاصی صورت 

االی عملیات و امروزه پیچیدگی سازمانها،هزینه های ب پذیرد.
وسعت تشکیالت سازمانی،لزوم شیوه های تصمیم گیری مناسب 
و اخذ تصمیمات مستدل را برای مدیران روشن می سازد.آنچه 
مدیران بیش از هر چیز به آن نیازمندند،ابزاری راحت،مطمئن و 
علمی برای یاری آنان در انجام تصمیمات است که پیوسته یا گه 

به طور کلی تصمیم گیری یک . می شوند گاه با آن مواجه
فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن 

 .[4]سرو کار دارند
( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 1389ترابی پور )-

بیشتر مدیران در حل تعارضات از راهبرد اجتناب، استفاده می 
ه مدیران به کنند و بعد از آن، بیشترین راهبرد مورد استفاد

 ترتیب، راهبرد کنترل و راه حل گرایی است. 
( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که، سبک 1389رضازاده )-

غعالب تصمیم گیری مدیران، عقالیی است و بین سبک تصمیم 

گیری زنان و مردان در سبک اجتنابی، رابطه معناداری وجود 
گروه های دارد، اما بین سبک های تصمیم گیری در بین 

مختلف سنی، در سطوح مختلف تحصیلی و همچنین سنوات 
 .[5]خدمت مختلف، رابطه معناداری یافت نشد

( در پژوهش خود دریافتند که، 1999) 2پالستین و فیلیپ-
ی که هویت ثابتی دارند، از سبک تصمیم گیری عقالیی، مدیران

مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت، از سبک تصمیم گیری 
ستگی و مدیران با اعتماد به نفس باال که از نظر هویتی، به کسی واب

 . وابسته نیستند، از سبک تصمیم گیری شهودی استفاده می کنند
 ،فرآیند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ،ادراکات،اعتقاد و ارزش ها

نگرش ها،شخصیت،دانش و بینش فرد صورت می گیرد و این 
ند.در مدیریت معاصر تصمیم عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دار

گیری به عنوان فرآیند حل مسأله تعریف شده است و اغلب به 
( 2009) 3بارنارد تصمیم گیری،حل مسأله نیز گفته می شود.

معتقد است که تصمیم گیری، اصل و اساس وظایف مدیر را 
تشکیل می دهد و مهارت مدیر در تصمیم گیری، در کارایی 

که او ارائه می دهد نمایان می  وظایف و در کیفیت خدماتی
(کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم 1994) 4. نیومن[6]شود

گیری می داند. زیرا کیفیت طرح و برنامه ها، اثر بخشی و 
کارآمدی، راهبردی و کیفیت نتایجی که از اعمال آن ها به 
دست می آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ 

( نیز معتقد است که تصمیم گیری، 1998) 5ونتز. ک[7]می کند
اصل و اساس برنامه ریزی را تشکیل می دهد. زیرا بدیهی است 
که طرح برنامه، سیاست و خط مشی نمی تواند وجود داشته 
باشد، مگر اینکه کسی در جایی تصمیمی گرفته باشد، بنابراین، 
 تصمیم گیری در مدیریت، وظیفه ای است که سایر وظایف در
سازمان در چارچوب کلی فرایند تصمیم گیری بررسی می شود و 
انجام هر یک از وظایف مدیر در گرو اتخاذ تصمیم مناسب 

فعالیت تصمیم گیری با توجه به عامل زمان، . [1، 8]خواهد بود
اطالعات و شرایط محیطی، از جهت الگو و روش و فنون مورد 

داشتن زمان و اطالعات استفاده متفاوت خواهد بود. در اختیار 
کافی برای اتخاذ تصمیم سبب می شود تا تصمیم گیرنده از 
الگوهایی استفاده کند که بر اساس آن فرایندهای تصمیم گیری 
به درستی و با دقت باال طی شده، تمام راه حل ها شناسایی و 
بهترین راه حل انتخاب شود. اگر زمان کافی در اختیار و محیط 

ثبات نسبی برخوردار نباشد و یا این که تصمیم گیری از 
اطالعات الزم و کافی در اختیار تصمیم گیرنده قرار نگرفته 
باشد، الگو و روش مورد استفاده در تصمیم گیری قاعده منطقی 

تصمیم گیری فرایندی خاص،  .[1]و دقت کافی نخواهد داشت
شامل انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود، 

یم به معنای انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می تصم



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

71 

دهد تا بر اساس مجموعه ای از شرایط داده شده، نحوه رفتار و 
طرز فکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول 

سبک تصمیم گیری افراد بیانگر . [9]واقع شود و سپس اجرا شود
ری مورد الگوی عادتی است که آن ها در هنگام تصمیم گی

استفاده قرار می دهند، به عبارت دیگر، سبک تصمیم گیری هر 
فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم 

سوالی که این پژوهش به دنبال آن خواهد بود،  گیری خود است.
این است که، سبک های غالب تصمیم گیری مورد استفاده 

خاب این سبک ها چه مدیران در مدارس شهر ازنا چیست ؟ و انت
 رابطه ای با راهبرداجتناب مدیریت تعارض آن ها دارد؟

 

 روش اجرای پژوهش
 پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود

 

 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران مدارس 

راهنمایی، دبیرستان بوده شهرستان ازنا، در سه مقطغ، ابتدایی، 
اند، با توجه به این که کلیه مدیران زن و مرد شهرستان ازنا در 

نفر  91برابر آمارنامه آموزش و پرورش  1393-94سال تحصیلی 
نفر آن  74بوده اند با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 

 ها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
 

 فراوانی
 جنسیت

 کل
 مرد زن

 درصد
35 48 74 

35 65 100 

 

 ابزار گردآوری داده ها 
ابزار جمع آوری اطالعات، در پژوهش حاضر، پرسشنامه بود. در 
این پژوهش، از پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری 

( استفاده شد. این پرسشنامه، مشتمل بر 1995اسکات و بروس )
 گویه است، 25

که بر اساس طیف لیکرت، نمره گذاری می شود. دامنه نمرات از 
 است.  125تا  25

( 1999ابزار دیگر، پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز )
گویه است، که بر اساس طیف لیکرت  30بود که مشتمل بر 

 است.  210تا  30نمره گذاری می شود. دامنه نمرات از 
 

 روایی و پایایی ابزار
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس  در-1
( روایی محاسبه و بسیار باال گزارش شده است. ضریب 1995)

پایایی ابعاد پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری، توسط 
(، سبک شهودی %85اسکات و بروس به ترتیب، سبک عقالیی )

( و سبک %94(، سبک آنی )%86(، سبک وابستگی )84%)
( 13،25،11،4،7(گزارش شده است. گزینه های )%87اجتنابی )

( سبک شهودی، 17،16،12،1،3سبک عقالیی، گزینه های )
( سبک وابستگی، گزینه های 22،18،10،5،2گزینه های )

( 23،21،19،14،6( سبک آنی، گزینه های )24،20،15،8،9)
سبک اجتنابی را اندازه می گیرند. پایایی پرسشنامه در پژوهش 

 %71(، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 1387هادی زاده )
محاسبه شده است و در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شده است. %73پرسشنامه اسکات و بروس 
( 1999در پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز )-2

روایی محاسبه و بسیار باال گزارش شده است. ضریب پایایی 
راهبردهای مدیریت تعارض رابینز به ترتیب، ابعاد پرسشنامه 

(، عدم رویارویی و رقابت %73(، راه حل گرایی )%51کنترل )
( راهبرد کنترل، 1-7(، گزارش شده است. گزینه های )70%)

( 19-30( راهبرد راه حل گرایی، گزینه های )8-18گزینه های )
در راهبرد اجتناب را اندازه گیری می کنند. پایایی پرسشنامه 

 %73(، ضریب آلفای کرونباخ 1389پژوهش حیدری نژاد )
گزارش شده است و در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. %75برای پرسشنامه رابینز 
 

 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
روش های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و -1

 انحراف معیار
اسمیرنف، -)آزمون کلموگروفروش های آمار استنباطی -2

 گروه های مستقل و ...(tآزمون لوین، آزمون 
جهت تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار -3

Spss  استفاده شده است، ضمنا سطح معنی داری برای کلیه
 در نظر گرفته شده است. 05/0سواالت 

 
 اسمیرنف-نتایج آزمون کلموگروف :1 جدول

 Zآماره  مطالعه متغیرهای مورد
سطح معنی

 (sigداری)

 587/0 774/0 عقالیی سبک

 066/0 374/1 شهودی سبک

 226/0 043/1 وابستگی سبک

 249/0 020/1 آنی سبک

 474/0 844/0 اجتنابی سبک

 661/0 730/0 کنترل راهبرد

 521/0 814/0 حلگرایی راه راهبرد

 056/0 417/1 اجتناب راهبرد



 و همکاران استرکی

 

72 

دهد، مقادیر به دست نشان می 1 جدول همانطوری که نتایج
محاسبه شده مربوط به متغیرهای مورد  zهایآمده برای آماره

(، لذا sig>05/0دار نیستند)، معنیα=05/0ر سطح آلفای مطالعهد
گردد، دال بر نرمال بودن توزیع این متغیرها رد نمی 0Hفرض 

از توزیع توان نتیجه گرفت که متغیرهای مورد مطالعه بنابراین می
ای بودن نرمال برخوردار هستند، بر این اساس و با توجه به فاصله

مقیاس متغیرهای مورد مطالعه، برای بررسی رابطه بین متغیرها از 
 ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.

 

بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل : 1فرضیه 

 دارد.گرایی در مدیران رابطه معنادار وجود 
 
بین سبک تصمیم گیری عقالیی و راهبرد راه حل گرایی  .1-1

 در مدیران رابطه معناداری وجود دارد. 

 
ضریب همبستگی پیرسون بین سبک تصمیم گیری عقالیی  2جدول 

 و راهبرد راه حل گرایی مدیران
سبک 

 گیریتصمیم
 آماره ها

راهبرد راه حل 
 گرایی

 سبک عقالیی

 **398/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 داریسطح معنی

 74 تعداد

 
مالحظه می شود، همبستگی مثبت و  2همانطور که در جدول 

معناداری بین سبک تصمیم گیری عقالیی و راهبرد راه حل 
(، یعنی با افزایش sig ،398/0 =r<01/0گرایی وجود دارد )

نمرات سبک تصمیم گیری عقالیی در بین مدیران، نمرات 
 گرایی نیز افزایش می یابد.راهبرد راه حل 

 
. بین سبک تصمیم گیری شهودی و راهبرد راه حل گرایی 1-2

 در مدیران رابطه معناداری وجود دارد. 
 

ضریب همبستگی پیرسون بین سبک تصمیم گیری شهودی  3جدول 
 و راهبرد راه حل گرایی مدیران

 سبک شهودی

 040/0 ضریب همبستگی پیرسون

 735/0 داریسطح معنی

 74 تعداد

 
مالحظه می شود، ضریب همبستگی  3همان طور که در جدول 

بین سبک تصمیم گیری شهودی و راهبرد راه حل گرایی در 
، sig ،04/0=r>05/0معنادار نمی باشد ) a=05/0سطح 

بنابراین نتیجه گرفته می شود که، بین سبک تصمیم گیری 

معناداری وجود شهودی و راهبرد راه حل گرایی مدیران رابطه 
 ندارد.

 
.بین سبک تصمیم گیری وابستگی و راهبرد راه حل گرایی 1-3

 در مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
 

 ضریب همبستگی پیرسون بین سبک تصمیم گیری: 4جدول 
 وابستگی و راهبرد راه حل گرایی مدیران

 سبک وابستگی

 038/0 ضریب همبستگی پیرسون

 749/0 داریسطح معنی

 74 تعداد

 
مالحظه می شود، ضریب همبستگی  4همان طور که در جدول 

بین سبک تصمیم گیری وابستگی و راهبرد راه حل گرایی در 
، لذا sig ،038/0=r>05/0معنادار نمی باشد ) a=05/0سطح 

چنین استنباط می شود که، بین سبک تصمیم گیری وابستگی و 
 معناداری وجود ندارد.راهبرد راه حل گرایی مدیران رابطه 

 
. بین سبک تصمیم گیری آنی و راهبرد راه حل گرایی در 1-4

 مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
 

آنی و  ضریب همبستگی پیرسون بین سبک تصمیم گیری  5جدول
 راهبرد راه حل گرایی مدیران

 سبک آنی

 121/0 ضریب همبستگی پیرسون

 306/0 داریسطح معنی

 74 تعداد

 
مالحظه می شود، ضریب همبستگی  5همان طور که در جدول 

بین سبک تصمیم گیری آنی و راهبرد راه حل گرایی در سطح 
05/0=a ( 05/0معنادار نمی باشد<sig ،121/0=r لذا چنین ،

استنباط می شود که، بین سبک تصمیم گیری آنی و راهبرد راه 
 حل گرایی مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.

 
. بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و راهبرد راه حل گرایی 1-5

 در مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
 

ضریب همبستگی پیرسون بین سبک تصمیم گیری اجتنابی  6جدول 
 و راهبرد راه حل گرایی مدیران

 سبک اجتنابی

 -059/0 ضریب همبستگی پیرسون

 -619/0 داریسطح معنی

 74 تعداد
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مالحظه می شود، ضریب همبستگی  6که در جدول همان طور 
بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و راهبرد راه حل گرایی در 

، لذا sig ،059/0=r>05/0معنادار نمی باشد ) a=05/0سطح 
چنین استنباط می شود که، بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و 

 راهبرد راه حل گرایی مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.
 

 گیری در بین مدیرانهای تصمیمه بندی سبکرتب
گیری در بین مدیران از های تصمیمبرای رتبه بندی سبک

ای فریدمن استفاده شده که نتایج آن در قالب جدول آزمون رتبه
 نشان داده شده است. 4-20
 

های بندی سبکای فریدمن مربوط به رتبه: نتایج آزمون رتبه7جدول 
 گیری مدیرانتصمیم

های سبک
 گیریتصمیم

میانگین 
 رتبه ها

 ای فریدمنآزمون رتبه

آماره 
 مجذور خی

2X 

درجه 
 df آزادی

سطح 
 sigداریمعنی

 78/2 عقالیی سبک

282/5 4 260/0 

 95/2 شهودی سبک

 29/3 وابستگی سبک

 86/2 آنی سبک

 11/3 اجتنابی سبک

 
آماره مجذور خی به ، مالحظه می شود7جدول  درهمانطور که 
 α=05/0( در سطح خطای نوع اول 2x=282/5دست آمده)

شود که بین (، لذا چنین استنباط میsig>05/0دار نیست)معنی
داری وجود گیری تفاوت معنیهای تصمیمای سبکمیانگین رتبه

توان نتیجه گرفت که مدیران جامعه مورد بنابراین میندارد. 
 کنند.خاصی پیروی نمی گیریمطالعه از سبک تصمیم

 
ای فریدمن مربوط به رتبه بندی راهبردهای نتایج آزمون رتبه 8جدول 

 مدیریت تعارض معلمان

راهبردهای 
مدیریت 
 تعارض

میانگین 
 رتبه ها

 ای فریدمنآزمون رتبه

آماره 
 مجذور خی

2X 

درجه 
 آزادی
df 

سطح 
 داریمعنی

sig 

 01/1 راهبردکنترل

747/418 2 001/0 
 حل راه راهبرد

 گرایی
23/2 

 76/2 راهبرداجتناب

 
مشاهده می شود، آماره مجذور خی  8همانطور که نتایج جدول 

 α=01/0( در سطح خطای نوع اول 2x=747/418به دست آمده)
شود که بین (، لذا چنین استنباط میsig<01/0دار است)معنی

معلمان تفاوت ای راهبردهای مدیریت تعارض میانگین رتبه
توان نتیجه گرفت که معلمان داررد وجود دارد. بنابراین میمعنی

(، راهیرد راه 76/2برای مدیریت تعارض به ترتیب راهبرد اجتناب)
 برند.( را به کار می01/1( و راهبرد کنترل)23/2حل گرایی)

 

 
 گیری مدیران مرد و زنهای تصمیمهای مستقل مربوط به مقایسه سبکگروه tنتایج آزمون  9جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت متغیرها

 های مستقلگروه  tآزمون آزمون لوین

 Fآماره 
 سطح

 داریمعنی
 tآماره 

درجه 
 آزادی

 سطح
 داریمعنی

 عقالیی سبک
 38617/3 8846/12 26 زن

515/2 117/0 292/1 72 201/0 
 57615/2 7917/13 48 مرد

 شهودی سبک
 39139/3 6923/14 26 زن

885/3 053/0 329/1 72 188/0 
 62151/2 7500/13 48 مرد

 سبک
 وابستگی

 91864/1 9615/14 26 زن
893/3 052/0 883/0 72 380/0 

 30479/2 4167/14 48 مرد

 آنی سبک
 22776/3 4615/13 26 زن

177/0 675/0 163/0 72 871/0 
 96672/3 5833/13 48 مرد

 اجتنابی سبک
 26410/2 3846/14 26 زن

351/1 555/0 690/0 72 493/0 
9583/13 48 مرد  67342/2  

 

، مقادیر به دست آمده مالحظه می شود 9جدول  درهمانطور که 
 05/0از  بیشترداری آزمون لوین همگی برای سطح معنی

ها در نمرات (، که حاکی از  همگنی واریانسsig>05/0هستند)

ها از آزمون دو گروه مورد مقایسه است. لذا برای مقایسه میانگین
t  ها استفاده شده است، که فرض برابری واریانس بامستقل

داری و سطوح معنی tهایمقادیر به دست آمده برای آماره



 و همکاران استرکی

 

74 

های داری بین سبکهحاکی از آن است که تفاوت معنیمربوط
 .(sig>05/0)گیری مدیران مرد و زن وجود نداردتصمیم

 

 بحث و نتیجه گیری

بین سبک تصمیم گیری عقالیی و راهبرد راه حل گرایی  -1
 مدیران رابطه معنا داری وجود دارد .

 5 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه اول در جدول
آورده شده است، همبستگی مثبت و معنا داری بین سبک 
تصمیم گیری عقالیی و راهبرد راه حل گرایی دیده شد. یعنی با 
افزایش نمرات سبک تصمیم گیری عقالیی در بین مدیران، 
نمرات راهبرد راه حل گرایی نیز در بین آنان افزایش می یابد. 

( مبنی بر 2005) این یافته با نتایج پژوهش کروسلی و هاگهوس
وجود رابطه معنادار بین سبک تصمیم گیری عقالیی با رضایت 

( مبنی بر وجود 2008شغلی همخوانی دارد و با پژوهش ثانهلم )
 عدم رابطه معنادار بین سبک عقالیی و استرس همخوانی ندارد.

بین سبک تصمیم گیری شهودی و راهبرد راه حل گرایی  -2
 دارد.مدیران رابطه معناداری وجود 

 6ضیه اول در جدول تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فر
آورده شده است، نشان داد که، بین سبک تصمیم گیری شهودی 
و راهبرد راه حل گرایی رابطه معنا دار وجود ندارد. این یافته ها با 

( مبنی بر عدم وجود رابطه معنا دار بین 2008پژوهش ثانهلم )
انی دارد و با پژوهش کریمی سبک شهودی با استرس، همخو

( مبنی بر اینکه بین سبک تصمیم گیری شهودی و 1390)
مدیریت مدیران رابطه معنادار وجود دارد، همخوانی ندارد ولی با 

( مبنی بر وجود رابطه بین سبک تصمیم 1391پژوهش حیدری )
 گیری شهودی و راهبرد راه حل گرایی همسو می باشد.

تگی و راهبرد راه حل گرایی بین سبک تصمیم گیری وابس -3
 مدیران رابطه معنا دار وجود دارد.

 7ضیه اول در جدولتجزیه و تحلیل داده های مربوط به فر
آورده شده است، نشان داد که بین سبک تصمیم گیری 
وابستگی و راهبرد راه حل گرایی رابطه معنا دار وجود ندارد. این 

د رابطه معنادار بین ( مبنی بر وجو1391یافته با پژوهش حیدری )
سبک وابستگی و سایر سبک های تصمیم گیری، همخوانی 

 ندارد.
بین سبک تصمیم گیری آنی و راهبرد راه حل گرایی مدیران  -4

 رابطه معنا دار وجود دارد.

 8 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه اول در جدول
آورده شده است، نشان داد که، بین سبک های تصمیم گیری 

نی مدیران و راهبرد راه حل گرایی معلمان رابطه معنا داری آ

( و 2010وجود ندارد، این یافته با نتایج پژوهش سچو مارکر )
 ( همخوانی دارد.1390کریمی )

بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و راهبرد راه حل گرایی  -5
 مدیران رابطه معنا دار وجود دارد.

 9ه اول در جدول تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضی
آورده شده است، نشان داد که، بین سبک تصمیم گیری اجتنابی 

 و راهبرد راه حل گرایی مدیران رابطه معنا دار وجود ندارد.
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