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تأثیر شخصیت و سبک تصمیمگیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگیهای شغلی
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Abstract
Introduction: Considering the importance of
understanding the relationship between job
characteristics with decision-making style and
personality, for human resource managements in
defense industry, was studied at various levels
managers in the case study.
Method: Using three wayes multivariate analysis of
variance (MANOVA) to examine the influence of
personality and decision-making style, 42 Person of
managers at different levels of job characteristics (job
demands, motivator, job control, job stress).
Results: The results showed that the interaction
between personality type and employment type,
between personality type and work experience and
between the control center and type of managers were
affected on the managers perception of job
characteristics. According to MANOVA, can be said
each variables of personality type, work scope,
organizational level and employment type, were
affected on managers' perceptions of job
characteristics, but decision-making styles were not
affected.
Discussion: Because of specific job characteristics in
defense industry, the manager's personality type and
control center were affected on their perceptions of
job characteristics. But since a certain unflexibility in
decision-making style for managers, so this variable
was not had special effect on managers' perceptions.
Also managers' work scope and employment type, as
well as affecting factors on their perceptions of job
characteristics.
KeyWords: Decision-making style, Personality,
Control center, Job characteristics
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مقدمه

در برتی تقیییام پنم سبک تصمیمگیری را معرفتی

تصمیمگیری به معنای گزینش یتک راه حت ا میتان

نمودهاند (عیالیی ،شهودی ،وابستگی ،آنی و اجتنتابی)

راههای موجود است ،کته جتوهره متدیریت را تشتکی

که در بخشهای بعدی تقییت بطتور ماصت تبیتین

میدهد (ستیدجوادین و امیرکبیتری )1831،و در پتی

شدهاند .همچنین گروهی ا مقییین بتر ارتبتاط تیتپ

حصول یک هدف یا ستتاده تتاب بتا حتداق کتردن

شخصیتی افتراد ( Aیتا  )Bو نیتز مرکتز کنتترل آنهتا

ریسک است (سرون)2112،؛ یرا مدیر همواره بایتد در

(درونی یا بیرونی) با بقث تصمیمگیتری پرداتتتهانتد.

این اندیشه باشد که ده راهی را انتخاب کنتد ،وظتایف

ا سوی دیگر ارتباط بین ویژگیهتای شتغلی (تیاضتای

را دگونه بین افراد تیسیم کند و به طور تالصه اینکته

شغ  ،کنترل شغ ) فشار کاری (دشتواری ،استتر

و

ده کاری را ،ده کسی ،در دته موقتع ،کجتا و دگونته

عصبانیت) به همراه عوامت انگیزشتی (مستیولیت ،بته

انجتتام دهتتد (کتتونتز .)1993 ،تصتتمیمگی تری تشتتکی

رسمیت شناتتن ،موفییت ،امکتان رشتد) بتا یکتدیگر

دهنده هسته مرکزی برنامهریزی است و بهعبارم دیگر

(والگتترن و هتتنچ )2111 ،و نیتتز بتتا بقتتث شخص تیت

تا تصمیمی وجود نداشته باشد ،برنامهای وجود نخواهد

(فرگوسن و همکاران2111 ،؛ آکونا و همکاران2119 ،؛

داشت (ونیز و کونتز.)1998،

آ ادمر آبادی و فشارکی ،1891 ،حاجلو ،1891 ،ژانت

تصمیمگیری ،رفتاری انسانی است کته بتا رویکردهتای
روانشناتتی ،مدیریتی ،ریاضی ،سیاسی متورد بررستی
قتترار متتیگیتترد (رهپیتتک .)1831،در ستتا مان نیتتز

و همکاران )2118 ،و تصتمیمگیتری (واستیلی و آلبتو،
 ،2111جهان بخشی و همکاران )1891 ،متورد توجته
برتی ا مقییین بوده است.

تصمیمگیتری ا مقتوریتترین فرآینتدها و بتهعنتوان

تصمیمسا ی و سبک تصمیمگیری

وظیاه اصتلی متدیران ستطوح مختلتف مطترح استت

واژه تصمیمگیری در ادبیام و فرهنت

(لتتویزو )1991،؛ تتتا آنجاکتته برتتتی معتیدنتتد تمتتام

اراده فردی داللت دارد و در آن روح جمعی با استدالل

مدیریت ،تصتمیمگیتری استت (پتامال .)1991،بتدیهی

منطیتی انعکتتا

دنتتدانی نتدارد .بتته تعبیتر دیگتتر در

است که روابط قاب بررسی در مقیط انستانی بیشتمار

«گرفتن» آنی و دفعی بودن مطرح است و طول متان

بوده و هر فرد باتوجه به شرایط و نیا مندیهتایش بته

در آن مطتترح نیستتت .ولتتی اولتتین ماهتتومی کتته ا

بررسی برتی ا آنها میپردا د (ساندر .)1831،

واژه«ساتتن» به ذهن شنونده تجسم مییابتد ماهیتت

متتیتتتوان گاتتت تقیی ت رونتتی و جتتن ( )1932تنهتتا

آن دیزی است کته متیتواهتد ستاتته شتود .نیشته

تقیییی است که ا لقاظ عنوان مورد بررستی تیریبتا

ساتتن ،مهم است و تمام مراح و کلیه عوام شرکت

بخش اعظم عوام مطترح در تقییت حاضتر را در بتر

کننده در عم ساتتن را نشتان متیدهتد .مهمتترین

دارد .در تقیی آنها به بررسی ارتباط فشار کاری ،تیپ

نکته این استت کته« ،تصتمیمگیتری» سیستتم پت یر

شخصتتیتی ،درک ویژگتتیهتتای شتتغلی و تتتنش کتتاری

نیستتت ولتی«تصتتمیمستتا ی» سیستتتم پت یر استتت و

پرداتته شده است .ا آن متان تتاکنون در تقیییتام

میتواند کلیه مشخصام سیستم را به تتود اتتصتاب

مختلف ،هرکدام بته بررستی ارتباطتام برتتی ا ایتن

دهد .البته نوع شخصیت افراد و یا منافعی کته در یتک

عوام پرداتتهاند.

تصمیم وجتود دارد بطتور ییتین روی تصتمیمهتا اثتر
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میگ ارد .فضای تصمیمگیری فضایی نیمهروشن استت

تصمیمسا ی ،فضایی روشن و شااف استت و عتاری ا

به طوریکه دشم تصمیمگیرنده همته عوامت موجتود

عجله ،فشتار ،جهت و  ...استت (حکیمتیپتور.)1811،

در مقتتیط را بتته روشتتنی نمتتیبینتتد ولتتی فضتتای

شکل  -1مرژحل كجمل :ک تصمیمگیری (بجقر:جن)1831،

همانگونه که در شک  1مشاهده میشود ،یک فرآیند

تصمیمگیری در شرایط بقرانی ا حساسیت و احتمال

تصمیمگیری شام هات مرحله است که تصمیمسا ی

تطر باالتری نسبت به شرایط عتادی برتتوردار استت.

یکتتی ا مراحتت آن متتیباشتتد .تولیتتد و استتتخرا

شرایط تاب بقرانی گاه به تودداری ا تصمیمگیتری

گزینههای متعدد (راه ح ها) ،انتخاب دنتد گزینته در

منجر میشود و این در صورتی که بته عمتد و آگاهانته

انطباق با اصول و مبانی و مصالح و منتافع ذیناعتان و

باشتتد ،تتتود یتتک تصتتمیم شتتمرده متتیشتتود (ره

مخاطبان اصلی و مینهستا ی و نظرستنجی میتدماتی

پیک.)1831،

برای بررسی میزان آمادگی اجتماعی ،ا اهتم اقتداماتی

تصمیم همان پاسخ ما به وقایع مقیطی است کته سته

است که بترای تصتمیمستا ی و فتراهم کتردن مینته

نکته در آن لقاظ شده است (اولیویرا -1 .)2111،بایتد

انتختتاب بتترای تصتتمیمگیرنتتده صتتورم متتیپتت یرد

بیش ا یک راهح برای پاسخ به پدیده موردنظر وجود

(باقریان.)1831،

داشتتته باشتتد درغیتتر ایتتن صتتورم تصتتمیمگیتتری

متتدیران ستتا مان نیتتز اگتتر پتتیش ا تصتتمیمگیتتری

بیمعناست -2 .پیشبینیهای تصمیمگیتران ا وقتایع

گزینههتای تتود را ا فرآینتد تصتمیمستا ی انتختاب

آینده بر پایه احتماالم و با یک درجه اطمینان تعیتین

کنند ،تصتمیمام اتختاذ شتده ا شتات هتایی دتون

میشود -8 .ار یابی پیامدهای ناشی ا هر راه ح  ،بته

قاطعانه بودن ،متعهدانه بودن ،عادالنه بتودن و اصتولی

میزان تقی ار شهای شخصی و اهداف ،بستگی دارد.

بودن برتوردار تواهند بود .درا که گزینههای تعیتین

نوع تصمیمگیری هر فترد ،یتک رویکترد شخصتیتی ا

شده ا فرآیند تصمیمسا ی ،دارای شات هایی ماننتد

درک و واکتتنش بتته وظیاتته تصتتمیمگیتتری اوستتت

مطالعه و تقیی  ،ابتکار و تالقیت ،مشارکت همگتانی،

(تتتانهولم)2112،؛ لتت ا عتتالوه بتتر عوامتت ستتا مانی و

علت و معلولی میباشد (پورمعصوم.)1833 ،
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مقیطی اثرگ ار بر نوع تصمیمگیتری متدیران ،تاتاوم

گروهی دیگر معتیدنتد کته تصتمیمگیتری عیالنتی در

ویژگیهای شخصیتی نیز باعث متیشتود کته متدیران

عم غیر واقعی بوده ،ولی تقلیت قاعتدهمنتد مستیله،

نسبت به موقعیتهای تصمیمگیری بته نقتو متاتاوم

موجب هدایت تصمیمگیری فردی میگردد .مدیران در

رفتار کنند (هتادی اده و طهرانتی .)1831،برتتی نیتز

عالم واقع به دلی عیالنیت مقدود نمیتوانند اطالعام

معتیدنتتد متتدیران باتوجتته بتته ستترنخهتتایی کتته ا

یادی را پردا ش نمایند و این امر موجب میشود کته

موضوعهای گوناگون بدست متیآورنتد تصتمیمگیتری

بهجای جمتعآوری میتزان بهینته ،بته اطالعتام قابت

مینمایند (نلسون و کوییک.)2112،

مدیریت اکتاا کنند و این عم به نوبه تود شناستایی

تصمیمگیرنده برای حت یتک مستیله یتا تغییتر یتک

تمام گزینههای ممکن را برای مدیران دشوار میستا د

وضعیت ،در تعام بین واقعیام عینی و برداشتتهتای

و در بلندمدم موجب میشود همه گزینههای بالیوه را

تود دست به انتخاب می ند .متیتتوان گاتت مراحت

ار یابی ننمایند (میرمقمدی و هتادوینیتا .)1831،بته

اساسی فرآیند تصمیمگیری عبارتند ا  :طترح مستیله،

طور کلی برای شهود سه منبتع بیتان شتده استت کته

جستجوی گزینتههتا و راهحت هتا ،و انتختاب بهتترین

عبارتند ا  :پاسخهای ذاتتی و فطتری (ناشتی ا ضتمیر

راهحتت (ره پیتتک .)1831،البتتته شتترایط بقرانتتی،

ناتودآگتتاه و غی تر قاب ت آمتتو ش) ،تجتتارب عمتتومی و

ویژگتتیهتتای تاص تی دارد کتته متتیتوان تد بتتر انتختتاب

آمو شهای متمرکز (در راستای کاهش وابستگی فترد

تصمیمگیتران متؤثر باشتد ،ا جملته فشتار شتدید بتر

به تقلی های کامال بخردانه در شرایط متبهم و بهبتود

تصمیمگیتران (فلتین ،)2112،بتاال بتودن هزینتههتای

توانمندیهای شهودی) (اسپیسر و سادلر.)2112،

تصمیمگیری (بردر )1832،و نیا به اجماع و قاطعیتت

به طور کلی پنم نوع سبک تصتمیمگیتری ،بته عنتوان

(رابینسون.)1813،

سبکهای عمومی تصمیمگیری در ادامه تالصه شتده

برتتتی معتیدنتتد کتته متتدیران بتترای درک مستتائ و

است :تصمیمگیری عیالیی :تمای به شناسایی تمتامی

موضتتوعام اجتمتتاعی ،انستتانی ،ستتا مانی و آمو شتتی

راهکارهتای ممکتن و ار یتابی همتهجانبتته نتتایم آنهتتا

مربوط به کار تود و تصمیمگیری درتصوب آن به دو

(لویزو  ،)1991،ا منابع درونتی و بیرونتی (ستاین و

نوع دانش نیا دارند :دانش عمومی :دانشی است که در

گرینهاو  )2112،و استتااده ا یتک فرآینتد ثابتت و
جهت انتخاب و اجرای بهترین راه حت

شرایط و موقعیتهای گوناگون قاب کاربرد است (هوی

کامال مشخ

و میسک  .)2113،دانش تخصصی :شتام سته بختش

(فتتتالو و همکتتتاران )2111،و استتتتراتژی حتتتداک ر

دانش اِظهاری که در قالب میررام ،سخنرانیها ،آمار و

بهینهسا ی حصول به اهداف (هوی و میسک .)2113 ،

ارقتتتام ،کتتتتابهتتتا ،جتتتزوام و ...بیت تان مت تیشتتتود

تصمیمگیری شتهودی :فرآینتدی ناتودآگتاه در ستایه

(اسمیت .)2111،دانش رویهای شام مهارم و توانایی

تجربه (رابینز )1832،با تکیه بر بینش و فراست درونی

برای انجتام کارهتای تاب(دونمتایر)1992،؛ و دانتش

و فاقتتد منط ت روشتتن دربتتاره درستتت بتتودن تصتتمیم

شرطی کته دانتش اظهتاری و رویتهای را متناستب بتا

(پتتاتون )2118،بتتا استتتااده ا پاستخ فطتتری ،تجتتارب

شرایط به کار میگیرد (ایمبر.)1992،

عمتتتومی و آمتتتو شهتتتای متمرکتتتز (اسپیستتتر و
سادلر.)2112،تصمیمگیتری وابستتگی :عتدم استتیالل
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تأثیر شخصیت و سبک تصمیمگیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگیهای شغلی 83
فکری و عملی تصمیمگیرنده و تکیته بتر حمایتتهتا و

(تانهولم .)2112،در یک تقیی داتلتی نیتز کته بتین

راهنمتتاییهتتای دیگتتران (پتتارکر و همکتتاران.)2111 ،

22نار ا مدیران شرکت ملی پخش فرآوردههای ناتی،

ا ضتطرار تصتمیمگیرنتده و

انجام شده است ،نتایجی ا قبی رابطه معنتادار مناتی

تمای به ات تصمیم نهایی در کمتترین متان ممکتن

بین تصمیمگیری عیالیتی و شتهودی ،رابطته معنتادار

(تتتانهولم .)2112،تصتتمیمگیتری اجتنتتابی :بتته تعویت

م بت بین تصتمیمگیتری عیالیتی و اجتنتابی ،رابطته

انداتتن تصمیمگیری تا حد ممکن ،طاره رفتن ا هتر

معنادار م بت بین تصمیمگیری شهودی و آنی ،رابطته

واکنشی نسبت به مستأله (پتارکر و همکتاران)2111،؛

معنادار منای بین تصمیمگیری اجتنتابی و هریتک ا

تمای به اجتناب ا هرگونته تصتمیمگیتری و دوری ا

سبکهای تصمیمگیری وابستگی و آنی و عتدم رابطته

موقعیتهای تصمیمگیری (تانهولم.)2112،

معنادار بین هریک ا سبکهتای تصتمیمگیتری و دو

اسپیسر و سادلر در بررسی این پنم شیوه تصمیمگیری

ویژگی سابیه تدمت و تقصیالم ،به دست آمده استت

در بتتین دو گتتروه  211ناتتری ا دانشتتجویان رشتتته

(هادی اده و طهرانی.)1831،

با رگانی در یکی ا دانشگاههای انگلستان ،به نتایم یر

شخصیت :منبع کنترل و تیپ  Aو B

دست یافتند (اسپیسر و سادلر .)2112،رابطته معنتادار

شخصیت ا ویژگیهایی است که فرد را قادر به ایجتاد

منای بین تصمیمگیری عیالیی و هر یک ا سبکهای

ارتباط با دیگران ساتته و تقیت

احتترام بته تتود را

شهودی ،آنی و اجتنتابی؛ رابطته معنتادار م بتت بتین

تسهی میکند (اتکینسون .)1832،شخصیت ،الگوهای

تصمیمگیری شهودی و آنی؛ رابطه معنادار م بت بتین

رفتاری و روشهای کامال مشخصی است کته افتراد در

تصمیمگیری وابستگی و اجتنابی؛ رابطه معنادار م بتت

میابله با واکنشها و مواجهه با امور رو مره نتدگی بته

بین تصمیمگیری اجتنابی و آنی؛ عدم رابطته معنتادار

کار میبرند (کارور .)1812،ویژگیهای مربتوط بته هتر

بین هریک ا سبکهتای تصتمیمگیتری و دو ویژگتی

تیپ در ادامه آمده است.

تصمیمگیری آنی :احسا

سابیه تدمت و تقصیالم.

تانهولم نیز در تقیی تود ا  211نار ا افسران ارتش
کشتتتور ستتتوئد ،بتتته نتتتتایم 1و2و 8دستتتت یافتتتت
و:ژگیاجی تیپ شخصیتی A
سختکوش و اه رقابت ،توان بالیوه باال برای پرتاشگری،
احسا فوریت متانی و بتی صتبری (اتکینستون،1832،
کارور)1812،
احتمال یاد ابتال به بیماری قلبی عروقی دنولت)1999،
کوشش جهت نی بته هتدف و بیتزاری ا موانتع (باقیتانی
میدم و همکاران)1832،
گرایش به رقابتت شتدید ،تصتومت تتومم بتا جتاه طلبتی
(مظاهری و همکاران)1831،
واکنش بته موقعیتتهتای استتر ا بتهصتورم اناجتاری
(هالگین و ویتبورن)2111،
سختکوش و کم حوصله ،اعتماد به ناچ ظاهری اما تردید
باطنی (حیدری و همکاران)1831،

و:ژگیاجی تیپ شخصیتی B
کار کردن بدون عصبانی شدن ،عتدم احستا اضتطراب،
فوریت و ناشکیبایی ،احتمال ابتال به بیماری قلبی عروقی
کمتر( ،اتکینسون ،1832،کارور)1812،
مسائ را تیلی آسان میگیرند ،بیشتر به کیایت نتدگی
اهمیت میدهند ،منظم و مقتاط هستند (گنجی)1831،
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یکتی دیگتترا ابعتتادی کتته افتتراد را ا یکتتدیگر متمتتایز

آسایش افراد داشته باشد (کاراستک و تیتورل؛ ،1991

میسا د منبع کنترل آنهاستت .کستانی کته معتیدنتد

ملین و الندبرگ؛ .)1991

تالشهایشان میتواند امور را تغییر دهد ،منبع کنتترل

آکوانتتا و همکتتاران ( )2119در پژوهشتتی بتته بررستتی

درونی دارند و افرادی که سرنوشت ،شتانچ یتا قتدرم

ارتباط بین شخصیت و ویژگیهای کاری بتا رضتایت ا

دیگران را در امور ندگی مؤثر میدانند منبتع کنتترل

شغ و کیایت مقصول ارائه شده پرداتتهاند .واسی و

بیرونی دارند .افراد دارای منبع کنترل بیرونی عصبیتر،

آلبو ( )2111نیز در تقیی تودشان به بررسی تجربی

مملو ا کینه ،بیاعتماد و تقریتک پ یرترنتد در حتالی

ارتباط بین هویت حرفتهای ،تیتپ شخصتیتی و ستطح

که افراد دارای منبع کنترل درونی ،ویژگیهتای نستبتا

فشتتار کتتاری افتتراد پرداتتتتهانتتد .فرج تی و همکتتاران

برعکچ دارند .راهبردهای تصتمیمگیتری نیتز در آنهتا

( )1891تقیییی در مورد بررسی رابطته ویژگتیهتای

متااوم است به طتوری کته منبتع کنتترل درونتیهتا

شتتغلی و ستتطح استتتر

پرستتتاران انجتتام دادنتتد .در

تمایتت دارنتتد راهبردهتتای تتتوب را حاتت کننتتد و

تقیییی دیگر (آ ادمر آبادی و غالمی فشارکی)1891 ،

راهبردهایی که به شکستت منتهتی متیشتود را کنتار

رابطه بین مناط جغرافیایی ،تیپ شخصیتی ،وضعیت

بگ ارند .اشخاصی که تقت تأثیر منبع درونتی کنتترل

اجتماعی -اقتصادی و عوام دموگرافیک با فشار شغلی

هستند ،معموال سالمتر و م متر ثمرتتر هستتند و ایتن

مورد بررسی قرار گرفته است.

اشخاب در جستجوی اطالعتام هستتند ،هتدفمتدار
میباشند و بهتر میتوانند با مسائ برتتورد کننتد .در
حالی که افراد دارای منبع کنترل بیرونی ،نشانههایی ا
بتتیحتتتالی و رتتتتوم را بتتته نمتتتایش متتیگ ارنتتتد
(گنجی 1831،و مظاهری و همکاران .)1831،ثمتری و
لعلیفا ( )1838به بررسی روابط متیاب ویژگتیهتای
شخصیتی و فشار کاری پرداتتهاند.

سؤال مهم ایتن استت کته دته تعتداد ا ایتن حتاالم
احساسی و در ده مینههایی باید اندا هگیتری شتوند.
مکتتی و همکتتاران ( )1931بتترای ستتنجش وضتتعیت
احساسی در دو بعد ،دک لیستی تهیته کردندکته آنترا
"فشار" و "انگیزش" نامیدند .ابزار مشتابهی بتا دو بعتد
"فشار" و "انرژی" توسط کجلبترگ و وادمتن ()2112
نیز ارائه شده است .سعی آنها بر این بوده که فهرستتی

ویژگیهای شغلی ،انگیزش و فشار کاری

ا عوام مرتبط با سترحال بتودن را تهیته نمایتد ،کته

فشار کاری ،یکی ا مهمترین مسائ در جوامع صنعتی

برای تقیییاتی که در مقیطهای کاری انجام میشتود،

است .تیلی اوقام فشار به تیاضاهای باالی کار نستبت

ماید باشد .ابعاد فشار و انرژی کته کجلبترگ و وادمتن

به توانایی کارکنان ،آر وهتای واهتی و اهتداف پتر بهتا

( )2112بیان کردهاند ،تیریبا شتبیه متدلی استت کته

اساستی

کاراسک در مورد سختی کار بیان کرده است (.)1919

بستگی دارد (کالیمو و مجمن؛  .)1911فتر

در نظریه فشار ،این است که عوام ایجاد کننده فشتار
روانی -اجتماعی در مقیط کار (م

دی جون

و همکتاران ( )1999دریافتنتد کته فضتای

اضافه کار کمتی،

کاری با  ،که هم تیاضای کار یتاد و هتم کنتترل کتار

کاهش بتار کیاتی ،فیتدان یتا کمبتود کنتترل و عتدم

داشته باشد ،با میزان باالیی ا انگیزش کاری و رضایت

پشتتتیبانی اجتمتتاعی) و اثتترام متیابتت یتتک دنتتین

شغلی روبروست .عالوه بر این سارگنت و تری ()2111

شرایطی ،ممکن است تتأثیرام مخربتی بتر ستالمتی و
فصلنامه روانشانسی نظامی دوره  ،5شماره  ،81تابستان 8131

تأثیر شخصیت و سبک تصمیمگیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگیهای شغلی 38
میشود .طب نظر سیمز و همکتاران

دریافتند کته ستطوح بتاالتر کنتترل کتار و تیاضتاهای

انگیزش مشخ

کاری ،تأثیر م بتی بر رضایت شغلی میگ ارد.

( )1998انگیزش به نیروهایی بر متیگتردد کته عامت

یکی ا پایتههتای تیتوری انگیتزش ،تیتوری دوعتاملی

راهانتتدا ی و رفتتتار هتتدایت کننتتده هستتتند .انگیتتزش،

(انگیتتزش -بهداشتتت) هر بتترگ استتت (هر بتترگ و

مستتتلزم عملتتی استتت کتته تتتا انتتدا های منجتتر بتته

همکاران .)1929 ،هر برگ اشاره میکنتد کته عوامت

رضایتمندی شود ،همان دیزی که متیتتوان در قالتب

معینی باعث انگیزش میشوند (عوام انگیزشی ،عوام

نجیر روابط اتااقی آنرا توضیح داد .انگیزش منجتر بته

رضایت بخش) ،درحالیکه سایر عوام نیش پیشگیری

عملکردی میشود که در راستتای رضتایتمندی استت

داشته و سبب میشوند تا نارضایتی برو نکند (عوامت

(آلوسون؛ .)1998

ایتتن نظریتته ،عوام ت انگیزاننتتده

باتوجه به بررسی انجام شده در پیشتینه تقییت  ،کته

بهداشتتتی) .براستتا

صتتقیح ،ا موفییتتت در انجتتام کارهتتا ،بتته رستتمیت

جمعبندی آن در جدول  1آمده است ،میتتوان گاتت

شناتتن ،به تودیتود کار کردن ،مسیولیت ،ترفیتع و

که این پژوهش به طور کلی با دیتدگاه بررستی عوامت

امکان پیشرفت شخصی به دست میآید .به طور کلتی،

مؤثر بر ویژگی هتای شتغلی بته دنبتال پاستخ بته ایتن

انگیزش ا دستیابی به تواسته و تمایالم و یا نیا های

پرسش است :سبک تصمیمگیری مدیران دفاعی ،تیتپ

کارگران حاص میشود .رابینز ( )1991معتیتد استت

شخصتتتیتی ایشتتتان ( ،)A/Bو مرکتتتز کنتتتترل آنهتتتا

که انگیزش ،همان می به انجام کار است که با توانایی

(درونی/بیرونی) دگونته بتر درک آنهتا ا ویژگتیهتای

آن کار در تقی بخشیدن به نیا های شخصتی میتزان

شغلیشان تاثیر دارد؟

جدول  -1جمعبندی پیشینه تحقیق برژی تعر:ف سؤژل پژواش
ارتباطات مورد بررسی در تحقیقات سایرین
ارتباط فشار کاری ،تیپ شخصیتی ،درک ویژگیهای شغلی
ارتباط بین شخصیت و ویژگیهای شغلی با رضایت ا شغ و کیایت مقصول
ارتباط بین هویت حرفهای ،تیپ شخصیتی و سطح فشار کاری
رابطه بین ویژگیهای شغلی و سطح استر پرستاران
رابطه بین تیپ شخصیتی ،وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عوام دموگرافیک با فشار
شغلی
ارتباط بین ویژگیهای شغلی و سبکهای تصمیمگیری
ارتباط بین ویژگیهای شغلی و شخصیت

محققین
رونی و جن ()1932
آکوانا و همکاران ()2119
واسی و آلبو ()2111
فرجی و همکاران ()1891
آ ادمر آبادی و غالمی فشارکی ()1891
جهان بخشی و همکاران ()1891
ژان و همکاران( )2118

بهمنظور پاسخ به این پرسش کلی ،دهار پرسشنامه در

تعیین حجتم نمونته آمتاری ا فرمتول مناستب (آذر و

مینههای م کور تهیه و بین مدیران ستطوح مختلتف

مؤمنی ،1831 ،ب ،)12در یک نمونهگیتری تصتادفی،

صنعت مورد مطالعه تو یع گردید.

تعداد  22نار ا این متدیران ،بتهعنتوان نمونته آمتاری

روش

تقیی انتخاب شدند.

جامعه آماری تقیی حاضر کلیه مدیران عالی و میانی

برای اجرای این تقییت و پاستخ بته ستؤال پتژوهش،

یک صنعت دفاعی به تعداد  12نار میباشد که باتوجه

عتتالوه بتتر دریافتتت اطالعتتام توصتتیای هرکتتدام ا
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نمونههای آماری در ابتدا پرسشنامه (تقصتیالم ،نتوع

آن را تأیید نمودند .همچنین پایایی پرسشنامه در ایتن

رشته ،سابیه کاری ،ستطح ستا مانی ،نتوع استتخدام و

تقیییام ،ا  %12تا  %92گزارش شده است.

حو ه کاری) ،دهار پرسشنامه نیز توسط هرکدام ا این

پرسشککنامه سککااتاردار فریکدمن و روزنمککن (بککرای

مدیران تکمی شد .پچ ا تبین توضیقام مربتوط بته

اندازهگیری رفتار تیپ  :)B,Aکه جهت سنجش تیتپ

هتتر پرسشتتنامه ،در جتتدول  2متغیرهتتای مستتیله،

شخصیتی  Aمورد استااده قترار متیگیترد ،دارای 22

پرسشتتنامههتتای متترتبط بتتا هرکتتدام و منبتتع اصتتلی

سؤال است که آ مودنی به هریک ا سؤاالم به صورم

استخرا پرسشتنامه ،بته صتورم تالصته آورده شتده

بلی یا تیر پاسخ میدهد و اعتبار آن در اک ر بررسیها

است .روایی و پایایی پرسشنامهها برای تمامی سا ههتا

بین  %11تا  %31تأیید شده است (فریدمن و رو نمتن،

بیشتتتر ا  %12بتتود .موضتتوع کلتتی هرکتتدام ا ایتتن

1912؛ رو نمتتتن و دستتتنی )1932 ،و در تقیییتتتام

پرسشتنامههتا عبارتنتتد ا  -1 :ویژگتیهتای شتتغلی -2

داتلی نیز مورد تأیید قرار گرفتهانتد (باقیتانی میتدم و

سبکهای تصمیمگیری -8 ،تیپ شخصیتی -2 ،مرکتز
کنترل درونی و بیرونی.
ابزار پژوهش ،پرسشتنامه بتود کته شتام متوارد ذیت
میباشد:
پرسشنامه ویژگیهای شغلی (تقاضای شغلی ،کنترل

کار ،انگیزانندهها و فشار کاری) :که شتام  11ستؤال
در طیف  2تایی و  11سؤال در طیف  2تایی میباشد،
که در تقیییتام مختلتف متورد استتااده قترار گرفتته
(کاراسک1919 ،؛ تیورل و همکاران1933 ،؛ اکرستد و
همکتتاران  ،2112والگتترن و هتتنچ )2111 ،و توستتط
تبرگان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
پرسشنامه سبكهای عمومی تصمیمگیری اسکاات و

بروس ( :)0225مشتم بر  22سؤال استت .بتهمنظتور
سنجش هریک ا سبکهتای تصتمیمگیتری 2 ،ستؤال
اتتصاب داده شده و بترای پاستخگویی بته هریتک ا
سؤاالم نیز طیف لیکترم متورد استتااده قترار گرفتته
استتت .اعتبتتار ایتتن پرسشتتنامه در برتتتی ا تقیییتتام
تارجی (تانهلم2112 ،؛ اسپیسر و سادلر2112 ،؛ پارکر
و همکاران ،2111،سچوماکر2111 ،؛ استمیت)2111 ،
و داتلی (هادی اده میتدم و تهرانتی1831 ،؛ تتابش و
ارع1891 ،؛ حیتتدری و مر وقتتی )1891،متتورد تأییتتد
قرار گرفته و تبرگان صنعت مورد مطالعه و اساتید نیز
فصلنامه روانشانسی نظامی دوره  ،5شماره  ،81تابستان 8131

همکاران1832 ،؛ مظاهری و همکاران .)1831 ،در این
آ مون 18 ،نمره متوستط و بیشتتر ا  18متمایت بته
تیپ  ،Aبیشتر ا  21دارای تمای شدید بته تیتپ ،A
کمتر ا  18متمایت بته تیتپ  Bو کمتتر ا  2تمایت
شتتدید بتته تیتپ  Bمتیباشتتد (مظتتاهری و همکتتاران،
 .)1831در تقیی حاضر ،افرادی که نمره  18و بتاالتر
کسب نمودند بهعنوان تیپ  Aو کمتر ا  18بتهعنتوان
تیپ  Bدر نظر گرفته شدند.
آزمون منبع کنترل (درونی -بیرونی) :توستط راتتر و
بهمنظتور ار یتابی منبتع کنتترل بتهعنتوان انتظتارام
تعمیمیافته تهیه شده که به ستنجش ادراکتام فترد ا
منبع کنترل میپردا د و همچنین تااومهای فردی را
در مینتته استتناد وتجتتارب ادراکتتی شخصتتی آشتتکار
میسا د .داردوب نظری مورد استتااده در تهیته ایتن
آ مون نظریه یادگیری اجتماعی است .پایایی و اعتبتار
این مییتا

 29ستؤالی توستط پژوهشتگران در ستال

 1811منتشر شده که برروی  281ناتر ا دانشتجویان
ایرانی به ترتیب  ./12و ./18میباشد .پایتایی و اعتبتار
مییا

در پژوهشهای بین فرهنگی مختلف نیز بسیار

رضایت بخش بوده است .افرادی که در این آ مون نمره
بیش ا  12دریافت دارنتد منبتع کنتترل آنهتا بیرونتی
است (گنجی.)1831 ،

تأثیر شخصیت و سبک تصمیمگیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگیهای شغلی 31
جدول  -2متغیراجی تحقیق و پرسشنجمهاجی مورد ژستفجده برژی متغیر
تبیین پرسشنامه

منبع اصلی

متغیرها
ویژگیهای شغلی

تیاضای شغلی و فشار کاری (هرکدام  2در طیف  2تایی لیکرم) و کنترل
کار و انگیزانندهها (هرکدام  2سؤال در طیف  2تایی لیکرم)

والگرن و هنچ2111 ،

سبك تصمیمگیری

 2سؤال برای هر سبک و جمعا  22سؤال در طیف لیکرم  2تایی؛ سبک
تصمیمگیری هر فرد ،سبکی است که باالترین میانگین را داشته باشد.

اسکام و برو 1992 ،

شخصیت (تیپ
شخصیتی)

 22سؤال  8گزینهای (بله/تیر/ممتنع) .نمره  18و باالتر بهعنوان تیپ  Aفریدمن و رو نمن1912 ،
و کمتر ا آن دارای تیپ  Bهستند.

شخصیت (مرکز کنترل)  23سؤال دو گزینه ای (الف و ب که فیط یکی را باید انتخاب کنند)،
انتخاب بیشتر ا  12مورد "الف" بیانگر منبع کنترل بیرونی ،و بالعکچ

گنجی1831،

تقلی داده در این تقیی بته روش تقلیت واریتانچ

پژوهش ،دارای تقصیالم لیسانچ و باالتر و 32درصتد

دنتتدمتغیره دندراهتته انجتتام شتتد .هتتدف در تقلی ت

آنها دارای سابیه کاری بیش ا  2سال بودند81 .درصد

واریانچ بررسی معناداری تااوم یتک متغیتر در دنتد

ا متتدیران در رده عتتالی 22 ،درصتتد در رده میتتانی و

گروه میباشتد (هتومن )1832 ،کته درصتورم وجتود

11درصد در رده عملیاتی فعالیتت داشتتند .همچنتین

تااوم معنادار ،میتوان ادعا کترد متغیتر گتروه بنتدی

 22نار ا این مدیران در حو ه صای و  19ناتر ایشتان

عاملی تأثیرگ ار بر متغیر وابسته مورد بررسی میباشد.

در حو ه ستادی بودند .باتوجه به دادههتای بته دستت

اگر در گروه نمونه بجای فیط یک مشتاهده بترای هتر

آمده ا پرسشنامههای تکمی شده 12 ،نار ا متدیران

آ مودنی دست کتم دو مشتاهده وجتود داشتته باشتد،

دارای مرکتتز کنتتترل بیرونتتی و  29ناتتر دارای مرکتتز

متغیر وابسته بجای یک اسکالر یک بتردار تواهتد بتود

کنترل درونی بودند .همچنین تیپ شخصیتی  13ناتر

(هومن .)1832 ،ا آنجاکه در این تقیی بیش ا یتک

 Aو  21نار دارای تیپ شخصیتی  Bبودنتد .در متورد

متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است ،به عبارتی

فراوانی سبک تصمیمگیری نیز 2 ،نار ستبک عیالیتی،

با دند متغیتر مربتوط بته ویژگتیهتای شتغلی (دهتار

 8نار وابستگی 12 ،ناتر آنتی و  21ناتر دارای ستبک

متغیر) سروکار داریم ،بنابراین هدف ،بررسی معناداری

اجتنابی بودند .باتوجه بته آ متونهتای آمتاری ،تو یتع

تااوم برداری ا متغیرها بین دند گروه میباشد که ا

دادههای مربوط به متغیرهای وابسته (تیاضای شتغلی،

این جهتت بتا عنتوان تقلیت واریتانچ دنتد متغیتره

کنترل کار ،عوام انگیزشی و فشار کاری) که درطیتف

شناتته میشود و ا طرفی دون تقییت دارای دنتد

لیکرم هستند ،ا تو یع نرمال پیروی میکند.

متغیر گروه بندی مشتم بر سبک تصمیمگیری ،تیپ

درمورد پرسش اصلی تقییت  ،بتا توجته بته جتدول 8

شخصیتی ایشان ( ،)A/Bو مرکز کنتترل بتوده ا نتوع

میتوان گات که شواهد کافی برای پ یرش تتأثیر سته

دند راهه میباشد.

متغیتتر اصتتلی پتتژوهش( ،یعنتتی مرکتتز کنتتترل ،تی تپ

:جفته اج

شخصیتی و ستبک تصتمیمگیتریِ متدیران) بتر درک

حتتدود 11درصتتد ا متتدیران شتترکت کننتتده در ایتتن

مدیران ا ویژگیهای شان وجود ندارد.
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جدول  -8تحلیل وژر:جنس چند متغیری "مركز كنترل * تیپ شخصیتی * سبک تصمیمگیری"
اثر

اثر فیال
الندای ولیکز
مرکز کنترل
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
تیپ شخصیتی
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
سبک تصمیمگیری
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
مرکز کنترل * تیپ شخصیتی
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
مرکز کنترل * سبک تصمیمگیری
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
تیپ شخصیتی * سبک تصمیمگیری
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
مرکز کنترل * تیپ شخصیتی * سبک الندای ولیکز
تصمیمگیری
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی

مقدار

شااص F

0/135
0/865
0/156
0/156
0/260
0/740
0/352
0/352
0/376
0/640
0/537
0/487
0/041
0/959
0/043
0/043
0/109
0/891
0/123
0/121
0/217
0/791
0/254
0/205
0/000
1/000
0/000
0/000

1/092
1/092
1/092
1/092
2/463
2/463
2/463
2/463
1/074
1/138
1/194
3/650
0/299
0/299
0/299
0/299
0/420
0/417
0/414
0/877
0/881
0/869
0/856
1/483
.
.
.
0/000

درجه آزادی فرضیه سطح معناداری
4/000
4/000
4/000
4/000
4/000
4/000
4/000
4/000
12/000
12/000
12/000
4/000
4/000
4/000
4/000
4/000
8/000
8/000
8/000
4/000
8/000
8/000
8/000
4/000
0/000
0/000
0/000
4/000

0/380
0/380
0/380
0/380
0/068
0/068
0/068
0/068
0/391
0/344
0/302
0/015
0/876
0/876
0/876
0/876
0/905
0/906
0/908
0/489
0/538
0/548
0/558
0/233
.
.
.
1

ا آنجا که تعداد نمونهها در جتداول تیتاطعی بررستی

درک آنها ا ویژگیهای شغلی تأثیر دارد؟ همانطور که

تأثیر متغیرهای جمعیتشتناتتی و اصتلی بتر درک ا

در سطر آتر مشاهده متیشتود میتادیر شتات هتای

ویژگیهای شغلی به تعداد کافی نبود و ا ستوی دیگتر

مختلف (فیال ،ویلکلز ،هتلین

به دلی تعدد حاالم مورد بررسی ،نرمافزار قادر به این

کودکتر ا  1/12میباشد .هردند که باتوجه بته ستطر

امر نبود ،ل ا تأثیر متغیرها به صتورم دوبتهدو بررستی

دوم ،نوع استتخدام بته تنهتایی بتر درک ویژگتیهتای

گردید.

شغلی توسط مدیران ،مؤثر نیست.

جدول شماره  2به دنبال تقلی یتک پرستش جتانبی
است که آیا تیپ شخصیتی و نوع استخدام مدیران بتر
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و رُی) در ایتن جتدول،

تأثیر شخصیت و سبک تصمیمگیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگیهای شغلی 35
جدول  -4تحلیل وژر:جنس چند متغیری "تیپ شخصیتی*نوع ژستخدژم"
اثر

تیپ شخصیتی

نوع استخدام

تیپ شخصیتی *
نوع استخدام

مقدار

شااص  Fدرجه آزادی فرضیه

درجه آزادی

سطح معناداری

اثر فیال
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال

0/419
0/581
0/720
0/720
0/345
0/689
0/403
0/214
0/429

5/938
5/938
5/938
5/938
1/139
1/105
1/065
1/871b
2/321

4/000
4/000
4/000
4/000
12/000
12/000
12/000
4/000
8/000

33/000
33/000
33/000
33/000
105/000
87/601
95/000
35/000
68/000

0/001
0/001
0/001
0/001
0/338
0/367
0/398
0/137
0/029

الندای ولیکز

0/581

2/569

8/000

66/000

0/017

اثر هتلین

0/702

2/807

8/000

64/000

0/010

بزرگترین ریشه رُی

0/675

b

4/000

5/740

34/000

0/001

باتوجه به جدول  2میتوان گات که ایتن تأثیرگت اری
بیشتر بر درک ا کنترل شغ و انگیزانندهها مؤثر بوده
است.
جدول  -5تحلیل بین متغیراج در " تیپ شخصیتی *نوع ژستخدژم"
تستهای اثرات بین موردی
منبع
تیپ شخصیتی

نوع استخدام

تیپ شخصیتی *
نوع استخدام

متغیر وابسته
تیاضای شغلی
کنترل شغلی
انگیزانندهها
فشار کاری
تیاضای شغلی
کنترل شغلی
انگیزانندهها
فشار کاری
تیاضای شغلی
کنترل شغلی
انگیزانندهها

تطا

مجموع

فشار کاری
تیاضای شغلی
کنترل شغلی
انگیزانندهها
فشار کاری
تیاضای شغلی
کنترل شغلی
انگیزانندهها
فشار کاری

مجموع مج ورام
0/572
5/144
1/973
1/110
0/782
1/480
2/324
/413
0/533
5/267

درجه آ ادی
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2

میانگین مج ورام
0/572
5/144
1/973
1/110
0/261
0/493
0/775
0/138
0/267
2/633

شات F
2/054
13/392
4/001
7/066
/936
1/285
1/571
0/875
/958
6/856

0/003

4/242

2

2/121

4/300

0/021

0/086
10/023
13/827
17/756
5/657
448/671
421/287
432/371
402/615

2
36
36
36
36
43
43
43
43

0/043
0/278
0/384
0/493
0/157

0/272

0/763

سطح معناداری
0/160
0/001
0/053
0/012
0/433
0/294
0/213
0/463
0/393
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برای پاسخ به این پرستش کته آیتا تیتپ شخصتیتی و

رُی) برای این متورد ،کتودکتر ا  1/12متیباشتد کته

ستتابیه متتدیران بتتر درک آنهتتا ا ویژگتتیهتتای شتتغلی

نشاندهنده پاسخ م بت به این سؤال است .هردند که

تأثیرگ ار است؟ جتدول شتماره  1متورد بررستی قترار

با توجه به سطر دوم ،سابیه کاری به تنهتایی بتر درک

گرفت .همان طور که در سطر آتر مشاهده متیشتود،

ویژگیهای شغلی توسط مدیران ،مؤثر نیست.

و

میادیر شات های مختلف (فتیال ،ویلکلتز ،هتلینت

جدول  -6تحلیل وژر:جنس چندمتغیری " تیپ شخصیتی * سجبقهكجری"
مقدار

شااص F

درجه آزادی فرضیه

0/223
0/777
0/286
0/286
0/061
0/939
0/063
0/040
0/421

2/434
2/434
2/434
2/434
0/277
0/269
0/262
0/348
2/333

4/000
4/000
4/000
4/000
8/000
8/000
8/000
4/000
8/000

34/000
34/000
34/000
34/000
70/000
68/000
66/000
35/000
70/000

0/028

0/591

2/558

8/000

68/000

0/017

اثر هتلین

0/672

2/773

8/000

66/000

0/010

بزرگترین ریشه رُی

0/641

5/610

4/000

35/000

0/001

اثر
اثر فیال
تیپ شخصیتی
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
سابیه کاری
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
تیپ شخصیتی * اثر فیال
سابیه کاری
الندای ولیکز

درجه آزادی سطح معناداری
0/066
0/066
0/066
0/066
0/971
0/974
0/976
0/844

در مورد این پرسش نیز با بررستی دقیت تتر متیتتوان

در سطر آتر مشاهده میشتود ،میتادیر شتات هتای

گات که ایتن تأثیرگت اری بیشتتر بتر درک ا کنتترل

مختلف برای این فرضیه ،کودکتر ا  1/12متیباشتد و

شغ مؤثر بوده استت .درنهایتت بترای پاستخ بته ایتن

ل ا پاسخ به این پرسش نیز م بت است .هردند که بتا

پرسش که آیا مرکز کنتترل و نتوع استتخدام بتر درک

توجه به سطر دوم ،تود نوع استتخدام بته تنهتایی بتر

مدیران ا ویژگتیهتای شتغلیشتان تأثیرگت ار استت؟

درک ویژگیهای شغلی توسط مدیران ،مؤثر نیست.

جدول شماره  1مورد بررسی قرار گرفت .همانطور کته
جدول  -7تحلیل وژر:جنس چندمتغیری "مركز كنترل * نوع ژستخدژم"
مرکز کنترل

نوع استخدام

اثر
اثر فیال
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی
اثر فیال
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی

مقدار
0/383
0/617
0/621
0/621
0/337
0/694
0/397
0/205

شااص  Fدرجه آزادی فرضیه
5/120
5/120
5/120
5/120
1/109
1/082
1/049
1/795
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4/000
4/000
4/000
4/000
12/000
12/000
12/000
4/000

درجه آزادی

سطح معناداری

33/000
33/000
33/000
33/000
105/000
87/601
95/000
35/000

0/003
0/003
0/003
0/003
0/361
0/385
0/412
0/152
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مرکز کنترل * اثر فیال
نوع استخدام الندای ولیکز

0/557

3/282

8/000

68/000

0/003

0/505

3/357

8/000

66/000

0/003

اثر هتلین

0/856

3/424

8/000

64/000

0/002

بزرگترین ریشه رُی

0/673

5/718

4/000

34/000

0/001

در این مورد نیز با بررسی دقی تر میتتوان گاتت کته

گاتتت کتته حتتو ه کتتاری (صتتای یتتا ستتتادی) و تیتتپ

تأثیرگ اری مرکز کنتترل و نتوع استتخدام ،بیشتتر بتر

شخصیتی مدیران ( Aیا  ،)Bبه طور جداگانه بتر درک

درک ا کنترل شغ و انگیزانندهها مؤثر بوده استت .ا

آنها ا ویژگیهای شغلی تأثیرگ ار است .اما تعام این

سوی دیگر با توجه به جتدول شتماره  3کته در متورد

دو متغیر به طور همزمان ،تأثیری بتر درک متدیران ا

تقلی پرسش "تأثیر شخصیت و حو ه کاری بتر درک

ویژگیهای شغلیشان نداشته است.

مدیران ا ویژگیهای شغلی" ارائه شده است ،میتتوان
جدول  -3تحلیل وژر:جنس چند متغیری "تیپ شخصیتی*حوزه كجری"
تیپ شخصیتی

حو ه کاری

تیپ شخصیتی *
حو ه کاری

مقدار

شااص F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی

سطح معناداری

0/258

3/124

4/000

36/000

0/026

الندای ولیکز

0/742

3/124

4/000

36/000

0/026

اثر هتلین

0/347

3/124

4/000

36/000

0/026

بزرگترین ریشه رُی

0/347

3/124

4/000

36/000

0/026

اثر فیال

0/317

4/182

4/000

36/000

0/007

الندای ولیکز

0/683

4/182

4/000

36/000

0/007

اثر هتلین

0/465

4/182

4/000

36/000

0/007

بزرگترین ریشه رُی

0/465

4/182

4/000

36/000

0/007

اثر فیال
الندای ولیکز
اثر هتلین
بزرگترین ریشه رُی

0/059
0/941

0/561
0/561

4/000
4/000

36/000
36/000

0/693
0/693

0/062
0/062

0/561
0/561

4/000
4/000

36/000
36/000

0/693
0/693

اثر
اثر فیال

برای بررسی دقی تر تأثیرگ اریها میتوان گاتت کته

برای تأیید تتأثیر تعامت مشتترک دو متغیتر بتر درک

تیپ شخصیتی بیشتر بر درک مدیران ا فشتار کتاری

مدیران ا ویژگیهای شتغلی وجتود نداشتته استت .بتا

تأثیرگ ار است .ا سوی دیگر ،نوع حو ه کاری بر درک

توجه به جدول تقلیلی ارتباط بین متغیرهای مستتی

مدیران ا تیاضای شغلی ،کنترل شغلی و انگیزانندههتا

با یرمتغیرهای ویژگیهای شغلی ،میتتوان گاتت کته

تأثیرگ ار است.

سطح سا مانی مدیران بر درک آنها ا تیاضای شغلی و

در مورد پرسش "تأثیر نوع استخدام و سطح ستا مانی

کنترل کار تأثیرگ ار است.

بتر درک متدیران ا ویژگتیهتتای شتغلی" نیتز مشتتابه
پرسش قب  ،تأثیر دو متغیر به طور جداگانته بتر درک
ویژگیهای شغلی تأیید شده است ،اما شواهد مناستبی
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بحث و نتیجهگیری
باتوجه به اهمیت درک ارتباط بین ویژگیهتای شتغلی
با سبک تصمیمگیری ،تیپ شخصیتی ،مرکز کنتترل و
ویژگیهتای جمعیتتشتناتتی ،بترای متدیریت منتابع
انسانی صنایع دفاعی و با استااده ا تقیییام مشتابهی
انجام شده در صنایع مورد مطالعته ،اطالعتام متدیران
سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این تقیی  ،تأثیر متغیرهای یتر بتر درک متدیران
صنعت دفاعی ا ویژگیهای شغلی متورد بررستی قترار
گرفت .منظور ا ویژگیهای شغلی 2 ،متغیتر تیاضتای
شغلی ،انگیزانندهها ،کنترل کتار و فشتار کتاری استت.
متغیرهای مورد بررسی عبارتند ا :
-

ستتبکهتتای تصتتمیمگیتتری :عیالیتتی ،شتتهودی،
وابستگی ،آنی و اجتنابی

-

تیپ شخصیتی A :یا B

-

مرکتتز کنتتترل متتدیران :درونتتی (تتتودکنترل) یتتا
بیرونی.

مطالعه ،به لقاظ ویژگیهای شغلی و نوع تاب مقیط
کتتاری ،شتتواهد کتتافی بتترای تأییتتد تتتأثیر ستتبک
تصمیمگیری مدیران بر درک آنها ا ویژگیهای شغلی
یافت نشد .هردند طب نتایم تقیی  ،تیپ شخصتیتی
متتدیران بتتر درک آنهتتا ا بتتردار ویژگتتیهتتای شتتغلی
تأثیرگ ار است ،اما با تقلی دقی تر میتتوان دریافتت
کته ایتتن تأثیرگت اری بیشتتتر بتتر درک آنهتتا ا "فشتتار
کاری" و "کنترل شغلی" متؤثر بتوده استت؛ کته ایتن
مست تیله در برتتتتی ا تقیییتتتام دیگتتتر (واست تی و
آلبو2111،؛ آ ادمر آبادی و غالمی فشارکی )1891،نیز
تأیید شده است.
نتایم ایتن پتژوهش ،بیتانگر تتأثیر نتوع مرکتز کنتترل
مدیران بر درک آنها ا ویژگیهای شغلی میباشد ،امتا
با بررسی بیشتر میتوان دریافت کته بیشتتر ،بتر درک
آنها ا "کنترل شغلی" و "انگیزانندهها" تأثیرگ ار بوده
است.
یکی ا یافتههای جانبی تقیی که در واقعیت نیتز بته
سادگی قاب درک است ،تأثیر سطح ستا مانی متدیران

در تقیییام مشابه ،فیتط تعتداد انتدکی ا متغیرهتای

بر درک آنها ا تیاضای شغلی و کنترل کار است؛ دترا

مورد مطالعه در این تقیی را مورد بررسی قراردادهاند.

که ا تصوصیام ذاتی سطوح مختلف مدیریت ،تااوم

مزیت این تقیی آن است که عالوه بر بررسی تک بته

آنها در میزان درتواست کتار ا آنهتا و میتزان اِعمتال

تک متغیرهتا ،آنهتا را بتا استتااده ا تقلیت واریتانچ

کنترل سا مان بر کار آنها است.

دندمتغیره ( )MANOVAدوراهه نیز مورد تقلیت و
بررسی قرار دادهاست.

نتایم جانبی حاص ا این مطالعته نیتز نشتان داد کته
تعامالم متغیرها در سه مورد یر ،بتر درک متدیران ا

در ایتن پتتژوهش ماننتد برتتتی ا تقیییتام (رونتی و

بردار ویژگتیهتای شتغلیشتان تأثیرگت ار استت .ایتن

جتتتن1932،؛ آکوانتتتا و همکتتتاران2119،؛ واست تی و

متغیرها عبارتند ا :تیپ شخصیتی ( Aیا  )Bمتدیران و

آلبو2111،؛ آ ادمر آبتادی و غالمتی فشتارکی 1891،و

نوع استخدام (رسمی پیمانی ،قراردادی و یا شترکتی)،

و همکاران ،)2118،به تأثیر شخصتیت افتراد بتر

ستابیه کتاری آنهتا؛ مرکتز کنتترل (درونتی و بیرونتتی)

ژان

درک آنها ا ویژگیهای شغلی تأیید شده است.

مدیران و نوع استخدام (رسمی پیمانی ،قراردادی و یتا

اما در مورد تأثیر سبک تصمیمگیری ،برتالف تقییت

شتترکتی) آنهتتا .ذکتتر ایتتن مطلتتب نیتتز ال م استتت کتته

جهتتانبختتش و همکتتاران ( ،)1891در صتتنایع متتورد

بیشترین تأثیر موارد باال بتر دو متغیتر ا دهتار متغیتر
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ویژگیهای شغلی بوده است .این دو متغیر عبارتنتد ا :

 -ا آنجا که شواهد مناسبی برای تأثیرگت اری ستبک

کنترل کار و عوام انگیزشی.

تصمیمگیری مدیران بتر درک آنهتا ا ویژگتیهتای

ا سوی دیگر با تقلی نتایم تقیی متیتتوان نتیجته

شغلی مشاهده نشد و نیز تنوع سبک تصمیمگیتری

گرفت که تعام دوگانه هیچکتدام ا متغیرهتای دیگتر

بیشتتتر بتتر روی دو ستتبک (تصتتمیمگیتتری آنتتی و

بر درک مدیران ا ویژگیهای شغلی تأثیرگت ار نبتوده

تصمیمگیری اجتنابی) ا 2سبک متمرکز شده بتود،

است .البته باتوجه به نتایم تقلی میتتوان بیتان کترد

به نظر میرسد شرایط حاکم بر سا مان به گونتهای

که متغیرهای یر ،به طور جداگانه بر درک متدیران ا

است که فرصت ات تصمیمام منطیی و استااده ا

بردار ویژگیهای شغلی تأثیرگ ار هستتند .ایتن دهتار

سبک تصمیمگیری عیالیی را بترای متدیران کمتتر

متغیر عبارتند ا :

فراهم مینماید .هردند برای اظهار نظر دقی تتر در

تیپ شخصیتی مدیران ( Aیا ( )Bمرکز کنترل درونتی

این امتر ،بایتد تقیییتام بیشتتری صتورم پت یرد.

یا بیرونی) ،حو ه کتاری متدیران (صتای یتا ستتادی)،

درصورم بررسیهای بیشتر و تأیید ایتن نظتر ،ال م

سطح سا مانی مدیران (ا متدیریت عتالی تتا متدیریت

است شرایط با و مناسبی بترای استتااده ا ستبک

عملیتتاتی) ،نتتوع استتتخدام متتدیران (رستتمی پیمتتانی،

تصمیمگیری عیالیی برای مدیران فراهم شود.

قراردادی و یا شرکتی).

با توجه به اینکه مطالعه حاضر در یک مقتیط نظتامی

بنابراین میتوان گات که سبک تصمیمگیری متدیران،

انجام شدهاست ،بهتر است مطالعهای در ستا مانهتای

سطح تقصیالم و نیز نوع رشته ایشان ،بر درک آنها ا

غیرنظامی نیز انجام شده و نتایم آن مورد میایسه قترار

ویژگیهای شغلی تأثیری نداشته است.

گیرد.

بتتا توجتته بتته یافتتتههتتای اصتتلی و جتتانبی تقییتت ،

منجبع

پیشنهادام یر ارائه میشود:
 ا آنجتتا کتته طبتت نتتتایم ،نتتوع حتتو ه کتتاری(صای/ستادی) ،بتر درک متدیران ا انگیزاننتدههتا،
کنترل شغلی و تیاضای شغلی ،تأثیرگ ار بوده است،
بنابراین پیشنهاد میشود در نقوه تعام سا مان بتا

 -1آذر ،عادل و مؤمنی ،منصور ( ،)1831آمتار و کتاربرد آن
در مدیریت ،تهران :سمت ،جلد دوم ،دا یا دهم.
 -2آ ادمر آبتتادی ،استتاندیار و غالمتتی فشتتارکی ،مقمتتد
(" ،)1891رابطه بین مناط جغرافیایی ،تیتپ شخصتیتی،
وضتتعیت اجتمتتاعی -اقتصتتادی و عوام ت دموگرافی تک بتتا
استر شغلی" ،مجله علوم رفتاری ،دوره  ،2شماره .2

مدیران این دو حو ه تجدید نظر صورم پ یرد و تتا

 -8اتکینستتتون استتتمیت " ،)1832( ،مینتتته روانشناستتتی
هیلگارد" ،جلد دوم ،انتشارام ارجمند.

مینه این برداشت دوگانه توسط متدیران دو حتو ه

 -2باقریتان ،مقمتد" ،)1831(،تصتمیمگیتری حکیمانته"،
انتشارام مرکز آمو ش مدیریت دولتی.

حد امکان سعی شود پچ ا شناسایی عل این امتر،
مختلف برطرف گردد .البته شتاید در متورد کنتترل
شغلی و تیاضای شغلی ،به سبب ماهیت مختلتف دو
حو ه امکان تغییرام اندکی وجود داشته باشتد ،امتا
در مورد انگیزانندهها این امر قاب اصالح است.

 -2باقیتتانی میتتدم ،مقمدحستتین؛ حلتتوانی ،غالمقستتین
احرامپتتوش ،مقمدحستتن" ،)1832( ، ،بررستتی تیتتپ
شخصیتی و وضعیت حادثه در موتور سواران حادثه دیتده
شهرستان یزد ،سال  ،"1838مجله دانشگاه علوم پزشتکی
ما ندران ،دوره شانزدهم شماره .21
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 -1بردتتر ،متتایکلف (" ،)1832بقتتران در سیاستتت جهتتان:
یافتتتههتتا و مطالعتتام متتوردی" (  ،)2ترجمتته حیتتدرعلی
بلوجی ،تهران :پژوهشکده مطالعام راهبردی.

-11رابینز ،استیان "،)1832( ،رفتار سا مانی ،مااهیم،
نظریهها و کاربردها" ،ترجمه علی پارسائیان و مقمتد
اعرابی ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،دا هشتم.

 -1پارسونز ،واین)1832( .؛ "مبانی سیاستگ اری عمتومی و
تقلی ت سیاستتتهتتا ( 1و .)2ترجمتته حمیدرضتتا ملتتک
مقمدی ،تهران ،پژوهشکده مطالعام راهبردی.

 -11رابینستتون،جیمز" ،)1813(،بقتتران در گزیتتده
میتتتاالم سیاسشتتتودی_امنیتتتتی" ،)1 ( ،ترجمتتته
پژوهشکده مطالعام راهبردی ،تهران.

 -3پورمعصوم ،علی اصتغر" ،)1833( ،کتانونهتای تاکتر و
نیش آن در تصمیمگیری متدیران" ،مجلته راهبترد یتا ،
شماره .11

 -13رهپیک ،سیامک)1831( ،؛ "فرآیند تصمیمگیری
در بقتتران و نیتتش رستتانههتتا" ،مجلتته پتتژوهشهتتای
ارتباطی ،دوره ،12جلد ،21ص .119-182

 -9تتتابش ،فهیمتته و ارع ،حستتین (" ،)1891تتتأثیرآمو ش
مهارمهای هوش هیجانی بتر ستبکهتای تصتمیمگیتری
عیالیی ،شهودی ،اجتنتابی ،وابستته و آنتی" ،مجلته علتوم
رفتاری ،دوره  ،1شماره .2

 -19ساندر  ،دیویتد)1831( ،؛ "الگوهتای بتی ثبتاتی
سیاسی"،ترجمه پژوهشکده مطالعام راهبردی ،تهران.

 -11ثمری ،علیاکبر و لعلیفتا  ،احمتد (" ،)1838مطالعته
روابط متیاب ویژگیهای شخصتیتی و استتر شتغلی در
مقیط کار" ،فصلنامه اصول بهداشت روانی ،سال  ،1شماره
 21و .19

 -21فرجی ،عبید اهلل؛ ولییی ،ستینا؛ مریتدی ،گلتر؛؛
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