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و   یوانمشارکتی با سالمت ر تصمیم گیری بررسی رابطه بین 

خصوصی تعهد کاری در بین کارکنان شرکت های  

 

  
 سعید دیلمقانی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور نقده

 سلیم فتاحی، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

 

 

 : چکیده

کارکندا  شدرکت هدای و سدالمت روا   کداریبا تعهدد مشارکتی  تصمیم گیریپژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه 

انجام گرفته است . روش تحقیق ، توصیفی از نوع  همبسدتگی بدوده اسدت . جامعده یمداری ایدن پدژوهش  خصوصی

نفر ، که از همگی به عندوا  نمونده اسدتفاده شدده  812و تعداد ینها  تعدادی از کارکنا  خصوصی در شرکت هاست

می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده هدا از  /(23با پایایی قابل قبول )این پژوهش پرسشنامه ابزار اندازه گیری است. 

یمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است که در سطح یمار استنباطی از یزمدو   ضدریه همبسدتگی پیرسدو  و 

 هدر سده متریدراد که بدین استفاده شده که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشا  د تحلیل رگرسیو  چندگانه 

تنها مولفه تصمیم گیری معنادار  ،مشارکتی    تصمیم گیری مولفه هایاز بین  همچنین .رابطه معناداری وجود دارد

 می باشد .   یبوده و پیش بینی کننده و سالمت روان

 

   ی، سالمت روان کاریمشارکتی ، تعهد  تصمیم گیریواژه های کلیدی: 

 

 

 مقدمه 

 

ارکت، نظرخواهی و ارج نهاد  به کارهای گروهی موجه تجمیع افکار و توانایی ها و انجدام کلیده امدور بده بهتدرین وجده همفکری، مش

خواهد گردید و اگر سازمانها خواها  نیل به چنین نتیجه ای هستند ناگزیر باید در پی ایجاد انگیدزه و جلده مشدارکت کارکندا  خدود 

باور داشته باشند ، انسانها در فرایند کار نه ابزار و وسیله که عاملی موثر در تحقق اهداف سدازما  برییند و این مهم زمانی میسراست که 

د هستند و به گونه ای با ینا  رفتار کنند که کار را بار تلقی نکنند بلکه از کار خود لذت ببرند ، پذیرای مسئولیت باشند و در جهت بهبو

رایندی است که طی ی  کارکنا  یک سازما  بده طدور داوطلبانده در امدور و فعالیتهدای مشارکت ف.  Tadayoni (6333 ,ا  بکوشند

مشارکتی  تصمیم گیریمربوط به خود دخالت کنند به شرطی که توا  و انگیزه مناسه برای دخالت موثر را داشته باشند . تاکید شیوه 

ندیشه ها ، نظرات و ابتکدارات ینهدا در حدل مشدکالت و مسدا ل از ا دبر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنا  استوار است و می خواه

که طی ا  کارکنا  یک سدازما  در روندد تصدمیم گیدری هدا دخالدت و است مشارکتی عملیاتی  تصمیم گیریسازما  استفاده کند .  

ا  سازما  هاست و تدا زمدانی مشارکتی ، تعهد ، ایما  و اعتقاد مدیر تصمیم گیریبزرگترین پشتوانه جهت اعمال . شرکت داشته باشند

 ) 8223 ,) مشدارکتی تحقدق پیددا نهواهدد کدرد تصدمیم گیدریسازما  اعتقاد به مشارکت کارکنا  نداشته باشدد  تصمیم گیریکه 
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Jalilkhani  مشارکتی فرایند همکاری و نفوذ کارکنا  در درجات مهتلف فرایند تصمیم گیری سازما  به طدور  تصمیم گیری. درواقع

واقعی و به صورت درگیری ذهنی و فکری و داوطلبانه در جهت اهداف گروهی که منجر به انگیزش کارکنا  و تالش بده منظدور فعال و 

طوسدی بیدا  مدی دارد کده  (.(Sadeghifar& Naghavi, 8229 تحقق اهداف و مسئولیت پذیری و یفرینندگی انا  شود، می باشد

ش و پرورش است.یموزش و پرورش موجه افزایش یگاهی ها و توانایی های انسا  مشارکت پیش شرط توسعه و کلید گسترش ی  یموز

مدی شدود تدا میدزا  نظدارت بدر  سبه تصمیم گیریاست و این خود خواست مردما  را برای مشارکت افزایش می دهد . مشارکت در 

  دهند و دلبستگی های خود را بر هددفهای کارکنا  کاهش یابد و کارکنا  خود برای افزایش کارایی و اثربهشی سازمانی دلسوزی نشا

           ( . (.,Tusi 6336) گروهی بیافزایند و با احساس نظر مثبت  نسبت به خود به پدید یمد  فضای سازمانی دلپذیرتر یاری دهند

ثدربهش نیدز بددو  ا تصمیم گیدریاثربهش است ،  تصمیم گیریبی شک مدیرا  سازمانها می دانند که تولید بیشتر نتیجه و محصول 

سدازما  یمدوزش و پدرورش بده عندوا  یکدی از  . (,Mirshafii 6333)   توجه و اعتقاد به سالمت روا  کارکندا  حاصدل نمدی شدود

سازمانهای مهم که وسیله و ابزار اجرای اهداف گوناگو  علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است برای تحقق هددفهای خدود بده در 

د ، عالقمند و برخوردار از فکر و روانی سالم نیازمند  است .  برای اینکه فدرد بتواندد سدالمت هی انسانی کارامد ، متعاختیار داشتن نیرو

دچدار   خود را حفظ کند باید احتیاج به پیشرفت و فعالیت مثبت در او ارضا شود ، زیرا اگر این تمایل به طور مداوم سرکوب گردد فدرد

حداکثر   سالمت روا  عبارتست از سازش فرد با جها  اطرافش با از دیدگاه مننجر. (,Shamloo 8229)   شد  اختالالت روانی خواهد

. در هر سازما  بدویژه سدازما   (,Milanifar 6333)  امکا  ، به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر وی به طور کامل شود

کند هر عضوی در سازما  به نوبه خود در عملکرد سازما  تاثیر بسدزایی  ا میاموزش و پرورش که نقش حیاتی و مهمی را در جامعه ایف

دارد. هرکدام ازاعضای سازما  همچو  حلقه های زنجیری به یکدیگر متصل هستند که کارایی سازما  در گرو سدالمت و پویدایی تدک 

 (.,Macclelland 6316)تک افراد حلقه های زنجیر است 

 تصدمیم گیدریپدید یمد  فضدای سدازمانی مناسده و مطلدوب ، اعتمداد و مسدئولیت پدذیری و تقویدت  پویایی نظام یموزشی در گرو

پیددا مدی کندد کده بدا وفداداری و  مشارکتی است و در این راستا مهمترین منابع انسانی یعنی سرمایه انسانی متعهدد و سدالم پدرورش

 (.,Kuhestani 8226)د  می ده وابستگی با سازما  و حفظ ارزشهای ی  تحقق اهداف را ساما 

 مروری بر پیشینه تحقیق 

واحد پرستاری در چهار بیمارستا  ایاالت متحده انجام گرفت بیانگر ایدن واقعیدت بدود  19( که در2282) 6لوک و جونزنتایج تحقیقات 

طح پدایینی از تنیددگی که در واحدهایی که سبک رهبری مشارکتی را اجرا می نمایند ، سطح باالیی از همبستگی بدین کارکندا  و سد

شرلی بین کارکنا  وجود دارد . این کاهش تنیدگی، موجه کاهش فرسودگی شرلی و در نتیجه افدزایش کیفیدت خددمات پرسدتاری و 

 (.   (Salari & et all , 8223.رضایت مندی کارکنا  می شود   افزایش

,8226) (Stumpf   و سنتی بر میزا  رضایت شرلی پرستارا  ، رضایت  بیمارا  مشارکتی  تصمیم گیرینیز مطالعه ای در زمینه تاثیر

و میزا  عالقه و تعهد پرستارا  در حرفه پرستاری انجام داده است . در این مطالعه پنج بیمارستا  در شهر پنسیلوانیا انتهداب شددند و 

د . نتایج نشا  داد که در بهش هدایی کده مشارکتی و سنتی اجرا شو تصمیم گیریدر هر بیمارستا  تسهیالتی فراهم شد تا هر دو نوع 

مشارکتی در ی  اجرا شد ، میزا  رضایت شرلی پرستارا  و رضایت بیمارا  و میزا  عالقده و تعهدد پرسدتارا  بده ادامده  تصمیم گیری

ه هدا و مشارکتی سبه کاهش هزیند تصمیم گیریحرفه پرستاری و عدم ترک خدمت بیشتر می شود. پژوهشگر بیا  میدارد که اجرای 

 ارا ه کار بهتر با کیفیت باالتر و افزایش انگیزه در کارکنا  شده و به دنبال ی  رضایت شرلی و تعهد سازمانی ایجاد می شود. 

                                                 
1 . Luke & Jones 
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شرکت انگلیسی انجام گرفت ،  69درباره ارتباط بین مشارکت کارکنا  و موفقیتهای  6339در سال    6یتاسم در مطالعه ای که توسط

ین عوامل موفقیت بین شرکتها ، تعهدد بداال و مشدارکت قدوی کارکندا  در انجدام وحدایف محولده  بدوده اسدت مشهص شد که مهمتر

((Ebrahimi,8229 

 ، در تحقیدددددق خدددددود کددددده در رابطددددده بدددددا مددددددیرا  و زیردسدددددتا  انجدددددام داد و اهمیدددددت 6332در  8ایسدددددترومن

داد  اختیدارات  د که روسا می توانند در زیردستا  خدود از طریدقروابط مدیرا  و زیردستا  را مورد تایید قرار داد ، به این نتیجه رسی

تعهد بیشتری را فراهم یورند که متقدابال زیردسدتا  بده وسدیله  تر ، حمایت موثرتر ، اطالعات بهتر و سایر منابع دیگرشبیشتر ، توجه بی

 (.  Pishva  (6333,مشارکت و تعهد سازمانی به ینها واکنش نشا  می دهند 

پژوهشی در زمینه تاثیر مشارکت در تصمیم گیری و کاهش فشار شرلی توسط سوزا  جکسو   انجام گرفتده شدده کده  6329در سال 

 ((Jackson ,6329 مشارکت افراد در تصمیم گیری ها عامل تعیین کننده کاهش فشارهای شرلی است .

,6326) Nogradi & Koch  تصمیم گیری و تعهد سازمانی کده بدین مددیرا  ، در تحقیق خود تحت عنوا  ارتباط بین مشارکت در

مدیر را با مقیاس مشارکتی در تصمیم گیری مورد سنجش قرار دادند . نتدایج نشدا  داد ، گروهدی کده در  693شهرداری انجام دادند ، 

رکت نداشدته اندد از تصمیم گیری مشارکت داشته اند  به طور معناداری تعهد باالتری نسبت به مدیرانی که که در تصمیم گیریهدا مشدا

خود نشا  می دهند . در نتایج تحقیقات ینها به نقش مشارکت در تصمیم گیری در جهت بهبود افزایش تعهد سدازمانی اشداره و تاکیدد 

 شده است. 

 

تعهدد و  ، مشارکت داد  افراد در برنامه ریزی  و ارزشیابی و فراهم یورد  بازخورد مناسه ، ممکن اسدت سدبه بدروز  9میرز به عقیده 

 (. Tabatabaei Bafgi, 6333خالقیت بیشتر در افراد شود )

( در مقاله خود تحت عنوا  بهداشت روانی کارکنا  سازما  ها  بیا  می کند که نتایج تحقیقدات نشدا  مدی ,Karami 8223کرمی )

خالقیت، کاهش میزا  پرخاشدگری مشارکت جویانه به بهبود بهداشت روانی ، افزایش همکاری گروهی ،  تصمیم گیریدهد سبک های 

در بین کارکنا  منجر می شود . این تحقیقات تاثیر روانشناختی مشارکت را در سازمانهای یموزشی و غیر یموزشدی نشدا  مدی دهدد . 

ه عمل ی خود تامل و دقت نظر کافی بتصمیم گیریبنابراین همه مدیرا  باید با توجه به موقعیت و سطح نیروی انسانی در انتهاب روش 

انسدا  هدا  از طریدق  ییورند و زمینه های الزم را برای مشارکت کارکنا  در اداره امور سازما  فراهم یورند و در حقیقت نیازهدای رواند

 مشارکت بدست می یید . 

 (8223 Salari & et all,در تحقیقی تحت عنوا  تاثیر اجرای نظام پیشنهادات بر میزا  تعهد سازمانی کارکندا  شداغل )  در بهدش

مراقبت ویژه بیمارستا  مسلمین شیراز به این نتیجه رسیدند که استفاده از نظام پیشنهادات مبتنی بدر نیدروی فکدر و اندیشده و تدوا  

بالقوه پرستارا  جوا  و تجارب باارزش پرستارا  مجرب از راهکارهای پیشرفت و ارتقای سیستم پرستاری و تعهدد سدازمانی یندا  مدی 

 باشد . 

 (8229 Askari & et all,  به بررسی تعهد سازمانی و سالمت روا  و مقایسه ینهدا در مددیرا  مقطدع متوسدطه مددارس دولتدی و )

غیرانتفاعی شهر اصفها  پرداخت و به این نتیجه رسید که بین تعهد سازمانی و سالمت روا  مددیرا  هدم درمددارس دولتدی و هدم در 

تایج ضرب همبستگی و جهت ی  نشا  می دهد که بین تعهد سازمانی و اختالالت روانی رابطده مدارس غیرانتفاعی رابطه وجود دارد . ن

                                                 
1 . Smitt 
2 . Nystrom 
3 . Merez 
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معکوس وجود دارد . هرچه میزا  تعهد سازمانی افراد باالتر باشد ، اختالالت روانی کمتری را نشا  می دهد و از سدطح سدالمت رواندی 

 بهتری برخوردار هستند . 

ارگانده یمدوزش و مشارکتی با تعهد سازمانی و رضدایت شدرلی دبیدرا  دبیرسدتانهای ندواحی چه تصمیم گیریتحقیقی با عنوا  رابطه 

دبیرستا  و 62دبیر بود که از هر ناحیه  892مورد بررسی قرار گرفت .  نمونه تحقیق شامل Farahani, 8228 ))پرورش شیراز توسط

استفاده از ضریه همبسدتگی پیرسدو  بده ایدن نتیجده رسدید کده   نفر به طور تصادفی انتهاب گردید و در نهایت با 1از هر دبیرستا  

 مشارکتی با تعهد سازمانی و رضایت شرلی رابطه دارد .  تصمیم گیری

نظر گرفتن ابعاد سه گانده تعهدد    مشارکت کارشناسا  در تصمیم گیری و تاثیر ی  بر تعهد سازمانی انا  را با در6922در سال  عقوبیی

بین مشدارکت در تصدمیم گیدری و تعهدد سدازمانی رابطده   که  . در نهایت ضریه همبستگی اسپیرمن نشا  داد مورد بررسی قرار داد

  (Salari & et all ,8223)دارد .    معناداری وجود

 

    سوال های تحقیق  

 ارد ؟وجود د رابطه معناداری کارکنا  شرکتیمشارکتی با تعهد سازمانی و سالمت روا   تصمیم گیریبین ییا  -6

 ؟را پیش بینی نمایند   یسازمان تعهدمی توانند   یمشارکت تصمیم گیری ابعاد ییا -8

  ؟ را پیش بینی نمایند  روا  سالمتمی توانند ی مشارکت تصمیم گیری ابعاد ییا -9

 

 روش شناسی تحقیق 

مشدارکتی بدا تعهدد سدازمانی و  میم گیریتص متریرهای بین رابطه تبیین به و باشد می همبستگی –این پژوهش از نظر نوع توصیفی 

 می پردازد. سالمت روا 

برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع یوری شده از روش یمار توصیفی و استنباطی همچو  میانگین، انحراف معیدار، ضدریه همبسدتگی 

 می باشد.  SPSSاستفاده شد ،نرم افزار مورد استفاده نرم افزار یماری چندگانه رگرسیو  تحلیل پیرسو  و 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل داده ها 

 ؟دمشارکتی با تعهد سازمانی و سالمت روا  رابطه معناداری وجود دار تصمیم گیریبین ییا  اول:  سوال

 مشارکتی و تعهد سازمانی و سالمت روا   تصمیم گیریماتریس همبستگی بین   :6جدول 

 مشارکتی  تصمیم گیری متریر ها

    ضریه همبستگی

 222/2 111/2 ازمانی تعهد س
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 283/2 -621/2 سالمت روا  

( و  p =2و  r= 111/2مشارکتی با تعهد سازمانی ) تصمیم گیریبا توجه به جدول فوق می توا  مشاهده کرد که همبستگی بین متریر 

ابراین مدی تدوا  چندین ( معناداراسدت . بند p= 283/2و     r=  -621/2مشارکتی با سالمت روا  ) تصمیم گیریهبستگی بین متریر 

مشدارکتی  تصمیم گیریدرصد اطمینا  رابطه مثبت معنادار و بین 33مشارکتی با تعهد سازمانی با  تصمیم گیرینتیجه گرفت که بین 

 درصد رابطه منفی  معناداری وجود دارد. . 31با سالمت روا  با 

 ؟را پیش بینی نمایند  یسازمان تعهدمی توانند   یمشارکت تصمیم گیری ابعادییا :  دوم سوال

مشارکتی به چه میزا  دارای قدرت پیش بینی کنندده بدرای تعهدد سدازمانی هسدتند از تحلیدل  تصمیم گیریبرای بررسی اینکه ابعاد 

 این نتایج یمده است :   8رگرسیو  چندگانه به روش گام به گام  استفاده شده است . در جدول شماره 

 تعهد سازمانی ومشارکتی  تصمیم گیریابعاد  بین  رسیو رگنتایج یزمو  تحلیل   :8جدول

 t › p R ² R بتا 
 

F › P 

 

 متریرهای 

 پیش بین 

 222/2 111/68 212/2 889/2 22/2 11/9 826/2 تصمیم گیری

 91/2 38/2 231/2 ارتباطات

 28/2 86/2 263/2 رهبری

 39/2 -98/2 -281/2 ساختار

 66/2 -13/6 -661/2 کنترل

 

( بدست یمده    و چو  ایدن سدطح از سدطح قابدل 222/2( در سطح معناداری )111/68برابر با ) Fشود مقدار همانگونه که مشاهده می

هدای پدیش  متریدرگیدریم کده حدداقل یکدی از ، بنابراین نتیجه می( >21/2P)( کمتر است لذا این مقدار معنادار گردیده21/2قبول )

. حال به منظور تعیین اینکه متریرهدای مشارکتی ( می توانند متریر مالک  )تعهد سازمانی( را پیش بینی کنند تصمیم گیریبین)ابعاد 

تدوا  پیش بین تا چه اندازه می توانند متریر مالک را پیش بینی کنند از ضریه بتا استفاده شده که با توجه به سدطو  معنداداری مدی

 . ( >26/2P)ری تنها بعد معنی دار و پیش بین کننده تعهد سازمانی استنتیجه گرفت که، بعد تصمیم گی

 توا  معادله خط رگرسیو  را  بر اساس مقدار بتا به شر  زیر نوشت.     بنابراین می

Y= ( 826/2  نمرات تصمیم گیری (

   ؟را پیش بینی نمایند روا  سالمتمی توانند ی مشارکت تصمیم گیری ابعادییا : سوم سوال

مشارکتی به چه میزا  دارای قدرت پیش بینی کنندگی بدرای سدالمت روا  هسدتند از  تصمیم گیریی بررسی اینکه ابعاد پنج گانه برا

 این نتایج یمده است.  9استفاده شده است در جدول شماره ی  با روش گام به گام تحلیل رگرسیو  چندگانه

 سالمت روا     ومشارکتی  یم گیریتصمابعاد  بین  رگرسیو  نتایج یزمو  تحلیل  :9جدول 

 t › p R ² R بتا 
 

F › P 

 

 متریرهای 

 پیش بین

 221/2 293/2 298/2 633/2 221/2 -29/8 -822/2 تصمیم گیری

 19/2 -91/2 -292/2 ارتباطات

 31/2 92/2 289/2 رهبری
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 62/2 98/6 621/2 ساختار 

 96/2 -26/6 239/2 کنترل

 

گیدریم کده ( بدسدت یمدده    ، بندابراین نتیجده مدی221/2( در سطح معناداری )293/2برابر با ) Fشود مقدار گونه که مشاهده میهمان

. حال به مشارکتی ( می توانند متریر مالک  )سالمت روا ( را پیش بینی کنند تصمیم گیریهای پیش بین)ابعاد  متریرحداقل یکی از 

ی پیش بین تا چه اندازه می توانند متریر مالک را پیش بینی کنند از ضریه بتا استفاده شده که بدا توجده منظور تعیین اینکه متریرها

توا  نتیجه گرفت که، بعد تصمیم گیری تنها بعد معنی داری در پیش بینی سالمت روا  است. یعنی اینکه ایدن به سطو  معناداری می

 .  بینی نمایدرا پیشروا  بعد  می  تواند سالمت 

 توا  معادله خط رگرسیو  را  بر اساس مقدار بتا به شر  زیر نوشت.     بنابراین می

Y= ( 822/2-  نمرات تصمیم گیری (

 

 نتیجه گیری و بحث

از روش یمداری  ، دارد   رابطده معنداداری وجدود سالمت روا  انی و تعهد سازمو  مشارکتی  تصمیم گیریاول: بین  سوال برای بررسی

مشاهده گردید ضریه بدست یمده رابطه معنادار را نشا  مدی  6ی پیرسو  استفاده شده است و همانطور که در جدول ضریه همبستگ

 می یابد .  مشارکتی ، تعهد سازمانی و سالمت روا  کارکنا  نیز  افزایش تصمیم گیرییعنی با افزایش دهد. 

 و     8226 ( Stumpf , ) ،(  Luke & Jones, 8222)، (,Karami 8223 ) افتده هدای ایدن بهدش از پدژوهش بدا یافتده هدایی

(Farahani, 8228 )  . همهوانی دارد 

  

مشدارکتی  تصمیم گیدریابعاد بر اساس  تعهد سازمانی پژوهش که به بررسی پیش بینی  دوم سوال : نتایج رگرسیو  دومسوال  بررسی

و می تواندد پدیش  تنها مولفه تصمیم گیری معنادار شده استکتی مشار تصمیم گیریمی پردازد، نشا  می دهد که از بین مولفه های 

 .بینی کننده تعهد سازمانی باشد

  Nogradi & Koch ، (8226 Yaghobi,)                       ،(8222) (6326,افتده هدای ایدن بهدش از تحقیدق بدا یافتده هدای ی

Cullinan,) 8226) و (Effy, هوانی دارد. هم 

اگر مدیرا  نسبت به کارکنا  خود اعتماد و اطمینا  داشته باشند و با مشارکت ینها به تصمیم گیری بپردازندد، ایدن  باید اذعا  کرد که

مشارکت و دخیدل شدد  در تصدمیمات ندوعی  مشارکت باعث ایجاد حس مسئولیت و وحیفه شناسی و تعلق به محیط کار خواهد شد.

وده ، توانایی بهبود عملکرد و ارا ه راه حل های بهتری را برای مشکالت دارا می باشدد . اکسیر قدرتمند است و مورد عالقه بیشتر افراد ب

استفاده صحیح از افکار کارکنا  و نظرات ینها در تصمیم گیری ها موجه فراهم شد  شرایط مساعد کاری و رضایتمندی کارکنا  شده 

اعتقاد بر این است مین امر موجه افزایش کارایی سازما  می گردد . می کنند که ه و ینا  با رغبت فراوا  برای پیشرفت سازما  تالش

از تصمیمات اتهاذ شده حمایت می نمایند و باعدث افدزایش رضدایت و  ، که وقتی کارکنا  در فرایند تصمیم گیری نقشی داشته باشند

های سازما  کاری بس مدوثر و مفیدد تقویت تعهد در کارکنا  می شود. پس شکی نیست که مشارکت داد  کارکنا  در تصمیم گیری 

 در جهت تعهد سازمانی کارکنا  و رسید  هرچه بیشتر به هدفهای سازما  است. 
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مشدارکتی  تصمیم گیریابعاد بر اساس  سالمت روا    پژوهش که به بررسی پیش بینی سوم  سوال : نتایج رگرسیو سوم سوال بررسی

و می تواند پدیش  مشارکتی تنها مولفه تصمیم گیری معنادار شده است تصمیم گیریی از بین مولفه هامی پردازد، نشا  می دهد که  

   .بینی کننده سالمت روا  باشد

 همهوانی دارد.  ((Jackson ,6329 افته های این بهش از تحقیق با یافتهی

گیری در زمینه راههای رسدید  بده تصمیم  میزا  مشارکت کارکنا  در فرییند تصمیم گیریها نقش مهمی در سالمت روانی ینا  دارد .

اهداف بصورت گروهی منجر به دستیابی به راه حلهای  منطقی تر و مطمئن تر می شود . از ینجدا کده نیدروی انسدانی در هدر سدازمانی 

ی بده بدار یورد . باالترین سرمایه به حساب می یید ، توجه و ارج نهاد  به ینها و دخالت داد  ینها در تصمیم گیریها می تواند نتایج مثبت

تصمیم گیری مشارکتی ، مقاومت در برابر ترییر را کاهش و سطح  فشار روانی را کم می نماید و به طور کلی افراد نسدبت بده خدود در 

 دنیای پیرامو  خویش احساسات  بهتری را ابراز می کنند . 

 

پژوهشدگرا  ازتعدادی افزایش روحیه کارکنا  سازما  باشد .  عمدتا این مشارکت می تواند به عنوا  وسیله ای برای برانگیهتن انگیزه و

معتقدند عدم مشارکت کارکنا  در تصمیم سازی و تصمیم گیریها می تواند ارتباط نزدیکی با افدزایش اضدطراب ، افسدردگی ،  عدوار  

گیریها بده یندا  فرصدت د تصمیمجسمانی ، کاهش عزت نفس و نارضایتی شرلی داشته باشد. مشارکت و درگیر کرد  کارکنا  در فریین

و باعث بریورده شد  هدفهای سازما  می دهد تا به اطالعات بیشتری دست پیدا کرده و کنترل کافی بر محیط و کارشا  داشته باشند 

 به صورت بهینه خواهد شد . 

 نتیجه گیری 

رد مشارکت داشته است و  با تجدید نظدر در تفکدرات و مدیرا  امروزی  با الهام گرفتن از دستورات الهی و قری  که تاکید زیادی در مو

مشارکتی و اجرای روشهای کاریمد ی  به توسعه هرچه بیشتر سازمانها و در نهایت توسعه  تصمیم گیریاندیشه های خود به استفاده از 

 کشور کمک کنند.  
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