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 چکيده
گیری نیز در عصری که تغییر و تحوالت سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم

گیری را برای مدیران کوتاه نموده است. شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم
ع و مسائل در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضو

رو، هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تبیین ینا بینند. ازتر میتری در زمان کوتاهمتنوع و گسترده
همبستگی، -پژوهش حاضر توصیفیاست.  دولتی استان کردستان هایسازمانگیری در نظام تصمیم

دانی انجام شد. صورت میباشد که بهمی کاربردی هایپژوهش جمله ازاز نوع تحقیقات پیمایشی و 
های دولتی و مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان سازمانجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 

نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب  358که تعداد  بودند باألخص استانداری استان کردستان
لتی، تحلیل تم و دو هایسازمانهای مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان بر اساس یافته. گردید

عد بُزیر 76بعد اصلی و  5پژوهش شامل  كارگیری چهار راند روش دلفی، مدل مفهومی نهاییب
گیری اجزای مدل سازی معادالت ساختاری مدل اندازهاستخراج گردید. سپس با استفاده از روش مدل

، «(I) مل فردیعوا»های پژوهش، ابعاد و مدل ساختاری کل مدل اعتبارسنجی شد. بر اساس یافته
عوامل محیطی »و « (O) عوامل سازمانی»، («Aعوامل اجرایی )»، («Sی )فرآیندعوامل ساختاری و »
(E »)کنند.دولتی استان کردستان را تبیین می هایسازمانگیری در مدل نظام تصمیم 
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 مقدمه -1
ها برای رسیدن به هدف ارزیابی گزینه پیوسته فرآیندای است که در گیری لحظهتصمیم

دیر در مدیریت به عنوان اولین وظیفه م گیریتصمیم[. 1] رساندبه مدیران یاری می ،مشخص
 یت را، سازمان را شبكه تصمیم و مدیرنظرانصاحبسازمان به حدی اهمیت دارد که برخی 

که  داردیم بیان (1996) 1؛ همچنین در تعریفی، پامال[ 2] کنندمیتعریف  گیریتصمیمعمل 
، گیریتصمیم (1989) 2نظر وردر و دیویس بر اساس. [3] است گیریتصمیمتمام مدیریت، 

 یمشخط، چرا که بدیهی است طرح، برنامه، سیاست و دهدیمرا تشكیل  یزیربرنامهاساس 
. این اهمیت [4] مگر اینكه مدیری در جایی تصمیمی گرفته باشد داشته باشند وجود توانندینم

ز اجلب شود که  گیریتصمیمموضوع سبب شده است که توجه محققان به پژوهش در زمینه 
 4رانو دابیك و همكا [5] (2016) 3دل کامپو و همكاران یهاپژوهشبه  توانیمآن جمله 

 [.6 ,5] ددولتی اشاره کر هایسازمانمدیران  هایگیرییمتصمبا هدف بررسی  [6]( 2015)

بدون  ،توان گفتشود که میگیری در مدیریت از آنجا مشخص میاهمیت بیشتر تصمیم
یك از وظایف مدیریت انجام نخواهد شد. مدیران در شرایط مختلف توان و دانش  آن هیچ

های ریزیبرنامه ها،تراتژیمثل تدوین اس؛ دهندهای گوناگون نشان میخود را به شیوه
. [7] کنندکیفیت تصمیماتی است که اتخاذ می ،تر... اما در نهایت از همه مهمو نیروی انسانی

ترین عوامل موفقیت او در انجام اثربخش وظایف و ای یكی از مهمگونهتصمیمات مدیر به
ای توانا و گیرندهتصمیمتوان گفت اگر مدیر می ،دیگرعبارتپیشبرد اهداف سازمانی است. به

دهی، هدایت، نظارت و کنترل مؤثر و کارآمد ریزی و سازمانبالطبع قادر به برنامه ،آگاه باشد
تواند رفتار کارکنان سازمان را در جهت مطلوب تغییر تصمیمات مدیران می[. 8] خواهد بود

د عملكرد و رفتار سازمانی توانتصمیم مدیر می ،تر نماید. به عبارت دیگرعقالنی داده و آن را
تری داشته کارکنان را به سمتی هدایت کند که با اهداف سازمان مطابقت و هماهنگی بیش

هاست. بنابراین، کننده آنباشد؛ چراکه تصمیمات مدیر، بیانگر اهداف سازمان و منعكس
ین تصمیمات کند تا این اهداف را بهتر دریابند. همچنگیری مدیر، به کارکنان کمك میتصمیم

رود، مدیر، رفتار عالی و نوع عملكردی را که از افراد در مشاغل مختلف سازمانی انتظار می
های مربوط به تخصیص مدیران دولتی و مقامات سیاسی همواره با تصمیم [.9] کندمعین می

عبارت است از  ،های اخیر تغییر کرده استاند و آنچه در سالرو بودههمنابع کمیاب روب
موجب  ،گیرندهای دولتی. تصمیماتی را که مدیران میمیزان کمیابی منابع مبتال به دستگاه

آمیز شود. امكان دارد که این تصمیمات پرخطر و مخاطرهرشد یا ورشكستگی سازمان می
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ها را تضمین کرد. معموالً توان موفقیت آنبوده و در محیط نامطمئن گرفته بشوند؛ لذا نمی
ر شرایطی گرفته شود که عوامل پیوسته در حال تغییرند، اطالعات چندان تصمیم باید د

  [.10]ها متناقض یا ضدونقیض هستند روشن نیست و دیدگاه
های موجود به جهت پوشش عدم کفایت مدلمسئله پژوهش حاضر رو، از این

ی دولتی استان کردستان در راستا هایازمانسگیری سازمانی در های تصمیمنیازمندی
گیری اختصاصی این ها و همچنین نیاز به طراحی نظام تصمیمبهبود خدمات و رشد سازمان

مدل پرسش است که  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این ،؛ بنابراینباشدها میسازمان
 یهاها و مؤلفهاخصشابعاد،  دولتی به چه صورت است؟ یهاگیری در سازماننظام تصمیم

مدل  یهاابعاد و شاخص نیروابط بو  ست؟یدولتی چ یهایری در سازمانگمدل نظام تصمیم
 دولتی چگونه است؟ یهاگیری در سازماننظام تصمیم
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 پيشينه پژوهش -2

 پيشينه نظري -1-2
باشد و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است. به مفهوم بخش عمومی بسیار وسیع می

های ( بخش عمومی شامل مجموعه نهادهای حمایت شده توسط بودجه2001) 5لِینعقیده 
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دهند. بخش عمومی دارای خدمات دولتی و شهرداری است که فعالیت عمومی انجام می
 گیرند و برای هر فرد قابل دسترسی استعمومی است که به هیچ وجه مورد رقابت قرار نمی

باشد. اهداف سیستم ملكرد نهادهای عمومی میمعیار اصلی ارزیابی ع ،اثربخشی [.11]
گیری و ارزیابی کمی میزان دستیابی به مجموعه اهداف و وظایف گیری عملكرد، اندازهاندازه

وسیله توابع و مهیا نمودن اطالعاتی جهت است. برای دولت، ارائه سیستم ارزیابی عملكرد به
سیستم ارزیابی عملكرد در باشد. بهبود عملكرد سازمان در بخش دولتی ممكن می

های استراتژیك باشد وسیله طرحشده بهبخش دولتی باید مبتنی بر اهداف تنظیم هایسازمان
های ایجادشده برای شرطگیری کند. در این مسیر، پیشو باید دستاوردهایشان را اندازه

ری برای آوری اطالعات ضرووسیله جمعها در بخش دولتی بهمشاهده سیستماتیك سازمان
خوبی به مرحله اجرا در بینی تغییرات در برخی وظایف بهتشریح موقعیت فعلی و پیش

بخش دولتی را مشخص  هایسازمان، پنج مشخصه [13] (2010)6اسمالسكی [.12]اند نیامده
 کرد: توزیع، مقررات، باز توزیع، ایجاد نهادها، ارائه خدمات عمومی.

دهندگان برای فراهم کردن کاالهای شده از مالیاتریآوتابع توزیع: توزیع بودجه جمع .1
 عمومی؛

کند. توزیع کاالهای عمومی و انحصاری و تابع مقررات به حل مشكالت بازار کمك می .2
وسیله اطالعات نامتقارن. مشكل انحصار ماهیتی از طریق تعیین شرایط رقابتی در بازار به

ز با تبلیغات اشتباه و اطالعات عاتی نیشده است. مشكل عدم تقارن اطالقوانین معین حل
شده به کاربران مرتبط است. خدمات مرتبط با حقوق کاربر و دیگر خدمات به حل این ارائه

 کند؛مشكل کمك می

دهد. تابع باز توزیع کاالهای لیست شده در قسمت باال را برای جامعه پوشش می .3
وسیله بخش و فرهنگی هستند که بههای بهداشتی اقبتها خدمات اجتماعی، آموزشی، مراین

 شوند؛دولتی تأمین مالی می

ها را برای بهبود دهی مجدد آنایجاد نهادها: ایجاد نهادهای جدید و اصالح و سازمان .4
 شود؛خدمات عمومی شامل می

شده برای و کاالهای توصیه های مذکورارائه خدمات عمومی، فراهم آوردن شبكه .5
 [.13] جامعه

بخش دولتی شامل خدمات  هایسازمانتوان گفت که فعالیت اصلی ، میطور خالصهبه
شود و صورت رایگان ارائه میباشد که یا بهاجتماعی، آموزشی، علمی، فرهنگی، ورزشی می
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یا دارای هزینه مشخص بر اساس قوانین حقوقی و مطابق شرایط و ضوابط تعیین شده 
کنند، تصمیماتی را اتخاذ نموده ت را پردازش میطور عادی اطالعاها بهسازمان [.8] باشدمی

ها به دنبال این هستند که یك سری اهداف از طور سنتی، سازمانکنند. بهها را اجرا میو آن
پیش تعیین شده و ثابت داشته باشند؛ اما برای حفظ جایگاه رقابتی و بقاء در محیط پویای 

ن دادن و وفق پیدا کردن با تغییرات در ها باید توانایی واکنش سریع نشاامروز سازمان
های فنی، تواند به دلیل پیشرفتوکارش را داشته باشند. برخی تغییرات میوضعیت کسب

رشد و تغییر تقاضای مشتریان، الزامات رقابتی، تغییر در نیروی کار، تأثیرات محیطی و 
 گیریتصمیم ،های اخیرهای امنیتی و غیره باشد. در سالسیاسی، فشارهای اجتماعی، نگرانی

های هایی همچون سیستمگیرنده پارادایمتر شده است و دربرانی بسیار تخصصیسازم
های سیستم های پشتیبان تصمیم فعال وسیستم های پشتیبان تصمیم هوشمند،سیستمخبره، 

و  گیری الزم استیل به هدف، تصمیمبرای ن [.14] باشدپذیر میپشتیبان تصمیم سازگار
کار گیرد. کیفیت و ه های موجود یكی را انتخاب کند و باز میان استراتژی بایدگیر یمتصم

ماهیت این استراتژی، ماهیت عوامل محیطی خارج از کنترل سازمان و قدرت رقبا و ماهیت و 
از جمله عواملی است که موفقیت و یا عدم موفقیت  ،ها با سازمانشدت رقابت آن

 [.15]بستگی به آن دارد  ،هدفگیرنده در نیل به تصمیم

 

 پيشينه تجربي -2-2
 7گیری پرداختند. به عنوان مثال تاوسه و همكارانتاکنون تحقیقات زیادی به موضوع تصمیم

گذر از شكاف: رهبری تلنگری بر گذار از تدوین »در پژوهشی با عنوان [ 16] (2019)
)اجرای استراتژی و مدیریت  های حاصل از مدیریتپژوهش« استراتژی به اجرای استراتژی

شناسی )خودتنظیمی و تلنگرها( ادغام نمودند تا های حاصل از روانتحول( را با پژوهش
ریزی استراتژیك به اجرای مؤثر استراتژی را شناسایی نمایند. پژوهش موانع گذار از برنامه

در پژوهشی  .[16] کنند، ارائه نمودشش تلنگر رهبری را که به این گذار کمك می ،حاضر
بندی ملزومات در راستای طبقه»( در پژوهشی با عنوان 2018) 8دیگر، کایسر و همكاران
سیستم پشتیبانی تصمیم ارائه دادند که « های تحول سازمانیفرآیندپشتیبانی از تصمیم در 

گرفت. شده الزم در نظر میدیدگاه درونی، بیرونی و سیستمی را برای افزایش دانش ارزیابی
بندی نیازهای از قبل ها برای بحث در مورد اولویتن پژوهش به دیدگاه تفكر سیستمای

گیری در شناخته شده کمك نمود. از دیدگاه کارشناسان، شاخص وزنی دیگری باید تصمیم
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سسه اتاق بازرگانی فدرال ؤها با مکه پروژه آنطوریاع مختلف سازمان را پیش ببرد. بهانو
ای برای تصمیمات گیرندگان و توصیهکار دستورالعملی برای تصمیم اتریش نشان داد، این

کند )اینكه بعدًا چه کنیم و منابع کمیاب به های نوآوری فراهم میمدیریتی استراتژیك در زمینه
تواند ساخت محصوالت، کجا اختصاص داده شود(. افزایش آگاهی در موارد موردنیاز می

ها در آینده کمك ر سازمانراهنمایی کند که به موفقیت پایدا های جدید را نیزحلخدمات و راه
نقش آنالیز استراتژیك در »( در پژوهشی با عنوان 2016) 9پاپولوا و گازوا [.17] کندمی

گیری مدیریت استراتژیك و اینكه چگونه تصمیم فرآیند« های استراتژیكگیریتصمیم
مورد بررسی قرار دادند. ، بهبود بخشند ددر این فرآینرا توانند رویكردشان ها میشرکت

ها در عملكرد شرکتی را در جمهوری اسلواکی بررسی نمود و رویكرد آن ،پژوهش حاضر
های استراتژیك مخصوصاً از دیدگاه کاربرد تحلیل استراتژیك و گیریزمینه تصمیم

یز استراتژیك را فرموالسیون استراتژیك مورد ارزیابی قرار داد. این مقاله سطح کاربرد آنال
اندازی را در زمینه وضعیت فعلی کاربرد ابزار تحلیلی به کار رفته در ارائه داد و چشم

( در پژوهشی با عنوان 2015) 10. ریمن و همكاران[18] مدیریت استراتژیك به ارمغان آورد
شی ی از اثربخفرآیندگیری استراتژیك در خلق سرمایه: یك مطالعه های تصمیمدرك پویایی»

گذاری سرمایه فرآیندگیری کارآفرینی استراتژیك در طول به بررسی تصمیم« و علیت
گذاری گیری استراتژیك و سرمایهپرداختند. پژوهش حاضر بر روابط بازگشتی بین تصمیم

ستراتژیك تحت عدم گیری اپردازی درباره تصمیمها به سه روش به نظریهتأکید نمود. آن
سازی تأثیرات مدل»( در پژوهشی با عنوان 2014)11اسپراراگن و مادنی [.19] پرداختند قطعیت

ساختار عاملی جدیدی مطرح نمودند که شامل « گیری با عوامل بازیهیجانی بر تصمیم
مل بازی گیری بود. هدف مدل و ساختار ارائه شده شبیه کردن عواتأثیرات عاطفی در تصمیم

تا ، ور که از مرور ادبیات پژوهش مشخص گردیدطهمان [.20] هوش مصنوعی به انسان بود
های مختلفی گیری مدیران صورت گرفته و مدلهای متعددی در زمینه تصمیمکنون پژوهش

های خصوصی و دولتی ارائه گیری مدیران در بخشجهت بررسی عوامل مؤثر در تصمیم
دبیات پژوهش گیری مدیران در اهای موجود برای تصمیمگردیده است. از آنجا که مدل

های بومی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و ... کشور و باألخص استان پاسخگوی همه جنبه
رو، با توجه به مرور ادبیات صورت گرفته توسط پژوهشگر، کمبود تان نبودند؛ از اینکردس

دولتی استان  هایسازمانگیری مدیران در های منسجم و بنیادی برای حمایت از تصمیممدل
ای را برای ارائه مدلی جهت یاری ن احساس گردید. به همین دلیل، این مطالعه زمینهکردستا
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 دولتی استان کردستان با غلبه بر نقاط هایسازمانگیری مدیران در رساندن به تصمیم
 های موجود، فراهم نمود.ضعف مدل

 

 پژوهشروش  -3

 هایپژوهش ملهج ازهمبستگی، از نوع تحقیقات پیمایشی و -پژوهش حاضر توصیفی
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه صورت میدانی انجام شد. باشد که بهمی کاربردی

های دولتی و باألخص استانداری استان مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان سازمان
منظور بهبه صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نفر  358. در نهایت تعداد ندبود کردستان

اساسی این رویكرد  فرضازی معادله ساختاری واریانس محور توجه به پیشساجرای مدل
حائز اهمیت است و بایستی پیش از اجرای مدل مورد بررسی قرار گیرد. یكی از این 

( برای تعیین حجم نمونه از نسبت حجم 1999) 12حجم بهینه نمونه است. مولر ،هافرضپیش
، حد 1به  5کند. وی حداقل این نسبت را تفاده مینمونه به پارآمتر آزاد برای برآورد اس

 ،. با این حال[21] کندیعنوان م 1به  20و حد باالی آن را نسبت  1به  10متوسط آن را نسبت 
با توجه به حجم جامعه و با مدنظر قراردادن حداقل نسبت حجم نمونه به  در پژوهش حاضر

پیچیدگی مدل، روش برآوردهای تعداد متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای آزاد، 
نمایی )نیاز داشتن به حجم نمونه متوسط(، حجم پارامترهای آزاد برآورد حداکثر درست

درصد( و رابطه نرمالیتی چندمتغیره با حجم نمونه اصل بر این  5های مفقود )کمتر از داده
اری کفایت الزم ساخت سازی معادلهمنظور اجرای مدلنفر به 358گذاشته شد که حجم نمونه 

به منظور بررسی  ،در پژوهش حاضر چندگانه است.همخطی ،فرضرا دارد. دومین پیش
ها معادله ساختاری از مقادیر مربوط به دو شاخص همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل

 ،باشنددهنده میزان همخطی بین متغیرهای مستقل میکه نشان 14و تحمل 13انسیتورم وار
در مقاالت و کتب  مطرح شده متغیرهای ترینازمهم فهرستی سپس ده است.استفاده گردی
در ارتباط با  را تكرار تعداد، بیشترین نظر از و معتبر علمی، مستندات به لحاظ دانشگاهی که

آوری های تكمیلی براساس مستندات جمعمورد مطالعه قرار گرفت؛ داده ،داشتند گیریتصمیم
 ،پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در این بخشو برای تنظیم مبانی نظری 

با استفاده سپس  ؛در پژوهش به عمل آمدخبرگان ساختار یافته با های عمیق و نیمههمصاحب
های های دولتی شكل گرفت. بر اساس یافتهگیری مدیران سازمانمدل تصمیم ،روش دلفی از

كارگیری چهار راند بتی، تحلیل تم و های دولسازمان مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان



 1400یز  ، پای3، شماره 6گیری  ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره های نوین در تصمیمپژوهش             

 

9 

 در زیر بعد استخراج گردید. 76بعد اصلی و  5روش دلفی، مدل مفهومی نهایی پژوهش شامل 
 ،کرونباخ آلفای همبستگی ازضریب استفاده با پایایی پرسشنامه مطالعۀمقدماتی، دریك ادامه
 بخش و یفرد مشخصات دوبخش در برآورد شد. در نهایت، پرسشنامهصدم  896/0

، به منظور در این پژوهشگردید.  توزیع پژوهش هاینمونه پرسشنامه بین اصلی سؤاالت
ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین به منظور تحلیل دادهوتجزیه

تأییدی استفاده شد. با توجه به نتایج  گیری از تحلیل عاملیسازه ابزار اندازهبررسی روایی
-توان گفت که دادهبودند، می( -2 و 2در بازه )که چولگی و کشیدگی دست آمده از آزمون هب

ها با استفاده از داده تحلیلوتجزیه . کلیه[22]هستند  از توزیع نرمال برخوردار ها
توان دالیل انتخاب نرم افزار لیزرل انجام گرفت. می 61و لیزرل 15افزارهای اس.پی.اس.اسنرم

به  ؛دهدای ترسیمی ارائه میسازی معادله ساختاری را به شیوهمدلنه بیان کرد که را این گو
ها را آن ،ها را تعریف، محاسبات را انجام و در صورت نیازتوان به سرعت مدلنحوی که می

های تواند بر اساس جدیدترین روشبه خوبی می افزار لیزرل. نرمبه سادگی اصالح کرد
 .ها دست زندهای مفقود شده به جایگزینی آنبرخورد با داده آماری در مورد نحوه

 

 هاي پژوهشیافته -4
ی، اکثریت نفر نمونه آمار 358از نشان داد که  توصیفی هایازیافته حاصل نتایج

ین ( درصد نیز زن بودند. همچن5/56درصد( مرد و بقیه ) 5/43کنندگان مورد مطالعه )شرکت
 درصد( و 2/23سال با فراوانی ) 35تا  31محدوده سنی بین های پژوهش در بیشتر نمونه

درصد( قرار داشتند. مدرك تحصیلی  4/8سال با فراوانی ) 18کمترین در رده سنی زیر 
ارشد و کمترین مدرك تحصیلی درصد( کارشناسی 2/33کنندگان )بیشتر شرکت

 گان مربوط به سابقهکنندباشند. بیشترین شرکتدرصد( کارشناسی می 3/17کنندگان )شرکت
 بیش از کنندگان مربوط به سابقه شغلیدرصد( و کمترین شرکت 9/24سال ) 10تا  6شغلی

 درصد( بودند. 2/6سال ) 15
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 های دولتیگیری مدیران در سازمان. مدل بومی تصمیم1جدول 
 

 بارعاملي شاخص كد معيار
واریانس 
 تبيين شده

 مقدار تي

 عوامل محیطی
(E) 

E1 67/8 37/0 67/0 ز حاکم بر نظام اداری و سیاسی کشورتمرک 

E2 56/12 43/0 86/0 پیامدهای تصمیم 

E3 07/5 44/0 77/0 هماهنگی الزم بین نهادهای کشور 

E4 68/6 43/0 68/0 های محیطیتهدیدات و فرصت 

E5 89/9 22/0 81/0 نفعان خارجیجلب رضایت ذی 

E6 10/7 36/0 76/0 گیری کشورزدگی نظام کالن تصمیمسیاست 

E7 56/5 39/0 85/0 وجود برنامه توسعه منسجم در سطح کالن 

E8 06/7 37/0 76/0 مانگیری در امور سازتعدد مراکز تصمیم 

E9 67/8 37/0 83/0 شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور 

E10 09/5 33/0 79/0 آوریتوسعه فن 

E11 
الزم در مشارکت فعال بخش خصوصی، وجود انگیزه 

 در سازمان ها و مراکز پژوهشیدانشگاه
69/0 36/0 

69/5 

E12 34/8 37/0 74/0 وجود قطعیت 

E13 67/5 34/0 85/0 تخصیص منابع کافی 

 عوامل سازمانی
(O) 

O1 34/10 22/0 78/0 ازمانیها و ساختار سفرهنگ، باورها، ارزش 

O2 14/11 43/0 82/0 نیقوانین و مقررات سازما 

O3 65/12 27/0 88/0 برخورداری از نیروی انسانی متخصص 

O4 
گذاری كارگیری، توسعه و اشتراكتشخیص، تحصیل، ب

 دانش در سازمان
89/0 27/0 

89/7 

O5 63/9 41/0 73/0 اعتماد سازمانی 

O6 12/11 36/0 82/0 جو سازمانی 
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 بارعاملي شاخص كد معيار
واریانس 
 تبيين شده

 مقدار تي

O7 81/13 42/0 83/0 نفعان داخلیجلب رضایت ذی 

O8 27/11 34/0 78/0 های تخصصیتوجه به آموزش 

O9 52/11 38/0 80/0 تعهد مدیران ارشد سازمان 

O10 
سازی، یادآوری و انتشار سریع و آسان دستیابی، ذخیره

 به اطالعات
84/0 35/0 

41/9 

O11 67/9 23/0 77/0 مشارکت واحدهای سازمانی 

O12 08/13 39/0 86/0 درك و کاهش مقاومت کارکنان 

 عوامل فردی
(I) 

I1 13/8 34/0 79/0 جایگاه سازمانی فرد 

I2 18/9 26/0 81/0 گیریتعامل با دیگران در تصمیم 

I3 89/7 41/0 78/0 توانایی تحمل هیجان، احساسات و عواطف 

I4 87/8 36/0 87/0 توان بزرگ اندیشی 

I5 03/9 13/0 73/0 نفس باالانگیزه و اعتمادبه 

I6 78/8 39/0 69/0 خطاهای ادراکی 

I7 89/7 25/0 96/0 شناخت نسبت به سازمان و پیرامون آن 

I8 43/9 18/0 77/0 توانایی ذهنی 

I9 45/10 16/0 95/0 مهارت رهبری 

I10 09/9 18/0 79/0 همراستایی اهداف فرد و سازمان 

I11 54/8 26/0 64/0 های نوین کارتسلط بر اصول اداره و روش 

I12 56/7 36/0 93/0 میزان دانش و تجربه فردی 

I13 41/8 24/0 73/0 تسلط بر وظیفه 

I14 89/8 41/0 84/0 های اجتماعیمهارت 
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 بارعاملي شاخص كد معيار
واریانس 
 تبيين شده

 مقدار تي

I15 34/9 27/0 82/0 خالقیت و هوش هیجانی 

I16 04/7 25/0 76/0 مدیریت روابط 

I17 )79/8 15/0 89/0 نگرانی از واکنش عمومی )رقبا، جامعه و همكاران 

I18 59/8 32/0 67/0 ها و باورهای فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و مذهبیارزش 

I19 78/7 28/0 66/0 مدار بودنقانون 

I20 05/8 35/0 78/0 میل به خطرپذیری 

I21 63/7 44/0 68/0 خودآگاهی، خودکنترلی و خود انگیزی 

I22 67/8 17/0 78/0 های شخصی و شخصیتیویژگی 

عوامل ساختاری 
 یفرآیندو 

(S) 

S1 15/10 33/0 87/0 تعریف درست مسئله 

S2 96/8 44/0 83/0 ماهیت )پیچیدگی( مسائل 

S3 
انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت شفاف بودن رسالت، چشم

 های سازمانو استراتژی
77/0 37/0 

17/11 

S4 26/12 44/0 76/0 گیری و نظام پژوهشارتباط مؤثر بین نظام تصمیم 

S5 
اخذ تصمیمات و اعمال کنترل از سطوح باالی سازمان به 

 دلیل عدم اعتماد به زیردستان )تمرکز باال(
86/0 38/0 

59/9 

S6 
های گیریعدم دخالت نابجای مسائل سیاسی در تصمیم

 سازمان
69/0 55/0 

89/7 

S7 67/8 38/0 76/0 رسیمت سازمانی 

S8 56/14 21/0 87/0 ها سازمانیفرآیندترل بر طراحی، نظارت و کن 

S9 34/13 12/0 77/0 حاکمیت نگرش سنتی و محدود نسبت به مسائل سازمان 

S10 
نسبت به « پذیریمسئولیت»و « پاسخگویی»وجود فرهنگ 

 تصمیمات قبلی و اجراشده
76/0 36/0 

56/12 

S11 47/9 37/0 78/0 کوتاه بودن دوره مسئولیت مدیران سازمان 

S12  62/10 34/0 72/0 های سازمانفرآیندشفافیت 
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 بارعاملي شاخص كد معيار
واریانس 
 تبيين شده

 مقدار تي

S13 
های حلشناسایی مشكل و طراحی، تحلیل و انتخاب راه

 مواجهه با آن
73/0 14/0 

23/11 

S14 27/11 15/0 79/0 یكپارچگی سیستم 

S15 78/12 49/0 67/0 گیریزمان موجود برای تصمیم 

S16 09/8 43/0 79/0 گیریای در تصمیمعدالت رویه 

S17 48/10 28/0 79/0 هاشناسایی و تعریف دقیق فعالیت 

 عوامل اجرایی
(A) 

A1 89/8 34/0 67/0 گیری سازمان با تحوالت محیطیهمگام بودن نظام تصمیم 

A2 
های هدایتی و ایجاد هماهنگی در اجرای بینی مكانیزمپیش

 تصمیمات
79/0 41/0 

54/7 

A3 43/9 38/0 63/0 رای اجرای تصمیماتجرایی الزم بهای ابینی ضمانتپیش 

A4 16/10 33/0 86/0 ریزی مناسببرنامه 

A5 
ربط در های ذیوجود هماهنگی الزم با سایر سازمان

 اجرای تصمیمات
77/0 48/0 

18/11 

A6 
سازی بندی، طراحی و پیادههای مؤثر زمانوجود مكانیزم

 موقع و کامل تصمیماتبه
71/0 42/0 

67/9 

A7 
ها قبل از اجرای نهایی اجرای آزمایشی )محدود( تصمیم

 )عمومی( تصمیمات
76/0 23/0 

56/7 

A8 
تقدیر »های تنبیهی و تشویقی الزم برای بینی مكانیزمپیش

 «هاکامیاستیضاح نا»و « هااز موفقیت
73/0 31/0 

93/8 

A9 87/8 34/0 88/0 صالحیت تیم طراحی و اجرا 

A10 
منظور نظارت و سنجش بههای عینی و قابلمالكوجود 

 کنترل اجرای تصمیمات
77/0 27/0 

89/8 

A11 
منظور رفع نواقص و وجود نظام مؤثر و سریع بازخورد به

 اصالح انحرافات
76/0 37/0 

17/9 

A12 
های گیریها در تصمیماستفاده مؤثر از نتایج ارزشیابی

 بعدی
69/0 49/0 

66/9 
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یانگر این بواریانس تبیین شده( و  (، )بار عاملی، مقدار بحرانی1ورد شده در جدول )مقادیر برآ
عوامل  ،عوامل سازمانی، عوامل محیطی هایلفهؤاالت مربوط به موکه بارهای عاملی سؤ است

 .در وضعیت مطلوبی قرار دارند عوامل اجراییو  یفرآیندعوامل ساختاری و ، فردی

 

 
 معناداری  در حالت پژوهش یختارمدل معادالت سا .2شکل 

 
ادار بیشتر هستند که این امر معن 96/1از   Z، تمامی ضرایب معناداری2با توجه به شكل 

 نشان 95/0ها و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان لفهی سؤاالت و مؤبودن تمام
 دهد.می
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 های ارزیابی کلیت مدل شاخص. 2جدول 
 

 شاخص
 متغير

گين ميان
واریانس 
استخراج 

  17شده

پایایي 
 18تركيبي

شاخص 
 19رهوي

آلفاي 
 20كرونباخ

 شاخص
 21اشتراک

شاخص 
افزونگي 

22 

 - 244/0 708/0 753/0 837/0 587/0 عوامل سازمانی

 112/0 267/0 784/0 725/0 872/0 573/0 عوامل محیطی

 - 275/0 732/0 794/0 848/0 650/0 عوامل فردی
 228/0 277/0 841/0 714/0 838/0 612/0 عوامل اجرایی

یفرآیندعوامل ساختاری و   514/0 826/0 719/0 843/0 269/0 - 

 
ها های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخصشاخص
های پژوهش حمایت ده توسط دادهبیانگر این است که مدل مفروض تدوین ش ،در مجموع

 ها داللت برها به مدل برقرار است و همگی شاخصبرازش داده ،عبارت دیگربه  شوند.می
 مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

 

 پنهان یرهایمتغ نیمجموع اثرات مستقیم ب. 3جدول 
 

 مسير
ضریب 

 مسير
مقدار 

 تي
سطح 

 معناداري
 نتيجه

 تایید 001/0 089/68 892/0 عوامل اجرایی---> های دولتی گیری مدیران در سازمانتصمیم

 تایید 001/0 813/29 842/0 نیعوامل سازما ---> های دولتی گیری مدیران در سازمانتصمیم

 تایید 001/0 826/45 839/0 عوامل محیطی --->  های دولتیگیری مدیران در سازمانتصمیم

ری عوامل ساختا ---> های دولتی گیری مدیران در سازمانتصمیم
 و فرایندی

 تایید 001/0 976/37 837/0

 تایید 001/0 518/84 915/0 عوامل فردی ---> های دولتی گیری مدیران در سازمانتصمیم

 
 های دولتیگیری مدیران در سازمانتصمیمدهد که نشان می 2نتایج گزارش شده در جدول 

یری مدیران در گتصمیمدارد.  (α ،001/0  =P= 892/0) بر عوامل اجراییاثر مثبت و معناداری 
دارد.  (α ،001/0  =P= 842/0) عوامل سازمانیاثر مثبت و معناداری بر  ،های دولتیسازمان
= 839/0) محیطی عواملاثر مثبت و معناداری بر  ،های دولتیگیری مدیران در سازمانتصمیم

α ،001/0  =P)  .ی بر اثر مثبت و معنادار ،های دولتیگیری مدیران در سازمانتصمیمدارد
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-گیری مدیران در سازمانتصمیمدارد.  (α ،001/0  =P= 837/0) یندیعوامل ساختاری و فرآ

 دارد.  (α ،001/0  =P= 915/0) عوامل فردیاثر مثبت و معناداری بر  ،های دولتی
 

 گيرينتيجه -5
 هایسازمانگیری در دستیابی به مدلی مفهومی برای تبیین نظام تصمیم ،هدف این تحقیق

بوده است. در ابتدا  ری استان کردستانطور خاص در استانداتی استان کردستان و بهدول
در زمینه  عامل بیشترین نقش را 5 ،پس از بررسی مرور ادبیات و شناسایی متغیرهای آن

هایی که انجام شد، تحلیلواند. طبق تجزیهداشته« دولتی هایسازمانگیری مدیران در تصمیم»
ی فرآیندعوامل ساختاری و »، («Iعوامل فردی )»ت متغیرها به ترتیب اولوی که مشخص شد

(S») ،«( عوامل اجراییA») ،«( عوامل سازمانیO ») و«( عوامل محیطیE »)عالوه بر  باشد.می
های مشابه در زمینه شناسی بین این پژوهش و سایر پژوهشهایی که از لحاظ روشتفاوت

ژوهش پنوآوری این  ءدولتی وجود دارد و جز ایهسازمانگیری در ارائه مدل تصمیم
در نوان مثال، به عهایی وجود دارد. دل و اجزای آن نیز تفاوتشود، از لحاظ ممحسوب می

شناخت نسبت به »ت اول مربوط به گویه اولوی(« Iعوامل فردی )»های مربوط به بعد بین گویه
 انددهبوقات موارد دیگری در اولویت اما در برخی از تحقی؛ بود(« I7سازمان و پیرامون آن )
 و کارگر [23] (1392در پژوهش پورصادق ) ،. به عنوان مثالار ()بیشترین عامل تأثیرگذ

ود. بها برخوردار از اولویت باالتری نسبت به سایر گویه« مهارت رهبری»گویه  [8] (1393)
های ارتمدیران باید مهدارد و  هاآنمعتقدند موفقیت مدیر ریشه در مهارت رهبری  هاآن

 ر سطحدرهبری را در طی کار یاد بگیرید. همچنین باید بدانند که چگونه این چهار مهارت را 
( 2005) آرمسترانگ و بارون( و 2005) بلز و ایگویا در پژوهش  و مدیریتی استفاده کنند

عتقد بودن که م هاآندارای اهمیت باالتری بود. « توانایی تحمل هیجان، احساسات و عواطف»
 .[25 ,24] که دارای هوش هیجانی باشند ترندیقالمدیرانی 

، «دولتی هایسازمانگیری مدیران در تصمیم»بر اساس نتایج مدل تخمین استاندارد 
اولویت اول مربوط به (« Iعوامل فردی )»های مربوط به بعد در بین گویهکه شود می پیشنهاد

به مدیران  ،بود. در این راستا(« I7یرامون آن )شناخت نسبت به سازمان و پ»گویه 
از ابزار مدل دانش سازمانی دمینگ برای شناخت تا  گرددیمدولتی پیشنهاد  هایسازمان

کند تا به بهتر نسبت به سازمان و پیرامون آن استفاده نمایند. این ابزار به مدیران کمك می
ادر خواهند بود درك بهتری از چگونگی صورت کلی نگاه کرده و به این ترتیب قبه ،سازمان
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مدیران  ،های سازمان داشته باشند. با استفاده از این ابزاراقدامات تصمیم خود بر بخش یرتأث
های سازمان فعالیت مشترك انجام دهند. این مدل با کلیه قسمت یمؤثرتربه شكل  توانندیم

نجر به رضایت شغلی بیشتر میان تواند ممی ،نآر بهبود شناخت سازمان و پیرامون عالوه ب
کارکنان نیز شود. مدیران به هنگام استفاده از این ابزار باید به ارتباط هر جزء با اجزای دیگر 

در اجزای دیگر  یرگذاریتأثتواند منجر به می ءکه تغییر در هر جزچرا ؛توجه داشته باشند
ها شود فرآیندتغییراتی در  شود. برای مثال، ممكن است اتخاذ تصمیمی در سازمان منجر به

بعضی افراد کار  ،و بر اثر آن کارکنان حس بهتری نسبت به کار داشته باشند و بعد از آن
(« Sی )فرآیندعوامل ساختاری و »های مربوط به بعد در بین گویه خود را بهتر انجام دهند.

 هازمانیاری از بود. مدیران در بس(« S1تعریف درست مسئله )»اولویت اول مربوط به گویه 
و  رسندیماشتباه  یهاپاسخ. از این رو، به کنندمیرا به درستی شناسایی ن سؤالمسئله یا 

تزریق جواب به  در حال. همچنین ممكن است به اشتباه رسندینمحتی در مواردی به پاسخ 
باید  ،باشند. مدیران برای اینكه بتوانند با مسائل به شیوه صحیحی مقابله کنند سؤالصورت 

را تعریف نمایند. تعریف درست یك مسئله، این است که بدانید  هاآنطور صحیحی بتوانند به
جهت تعریف  که گرددیمبه چه چیزی برسید. به مدیران پیشنهاد  خواهیدیممسئله چیست و 

 یابیدستقابلبودن و  سنجشقابلخوب مسئله به چهار ویژگی عینی بودن، اختصاصی بودن، 
 کنندگانمشارکتتوجه نمایند. اقدامات مربوط به تعریف مسئله شامل مذاکره با  ،ئلهبودن مس

ثانویه و تحقیق کیفی  یهادادهتحلیل ومصاحبه با متخصصان سازمان، تجزیهدر تصمیم، 
آفرین و نیز کمك العات درباره عوامل ساختاری مشكلدریافت اط ،است. هدف از این اقدامات

عوامل اجرایی »های مربوط به بعد در بین گویه مدیریت است. گیریمتصمی مسئلهبه تعریف 
(A ») های گیریها در تصمیماستفاده مؤثر از نتایج ارزشیابی»اولویت اول مربوط به گویه

نتایج تصمیمات اتخاذ شده در سازمان را  گرددمیبود. به مدیران پیشنهاد (« A12بعدی )
ت آن را به شكل مناسبی نگهداری نمایند تا در مورد ارزیابی قرار داده و مستندا

بعدی از نتایج این تصمیمات استفاده شود. دارا بودن مكانیزم مناسب جهت  هایگیرییمتصم
بعدی کمك فراوانی  هایگیرییمتصمنگهداری نتایج تصمیمات اتخاذ شده به مدیران در 

مربوط به گویه اولویت اول (« Oعوامل سازمانی )»های مربوط به بعد در بین گویه .کندیم
بود. به (« O4گذاری دانش در سازمان )كارگیری، توسعه و اشتراكتشخیص، تحصیل، ب»

صورت انی را بهدانش مربوط به تصمیمات سازم گرددمیپیشنهاد  هایسازمانمدیران 
ات ی تحقیقمدون نگهداری و مدیریت نمایند تا بتوان از دانش آن استفاده نمایند. نتیجه



 ...گیریارائه مدلی جهت تبیین نظام تصمیمو همکاران ـــــــــــــــــــــــ   یمیکر میسل محمد                 

 

18 

 ،های موفقشرکت»مشخص کرد که  ،ایكوجیرو نوناکا که از پیشگامان دانش است
آن را به شكل گسترده در سراسر  کنند،دانش جدید خلق می دائماًهایی هستند که شرکت

تبدیل «. برندمی به کارها و محصوالت جدید سرعت در فناوریکنند و بهسازمان منتشر می
صی )ضمنی( به دانش ثبت شده رسمی )صریح(، یكی از اهداف دانش غیررسمی، ذهنی و شخ

کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسك از دست رفتن دانش با ارزش سازمان با 
ترك همكاری کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی 

اولویت اول مربوط به (« Eی )عوامل محیط»های مربوط به بعد در بین گویه شود.انسانی می
بود. پس از اجرای تصمیمات، مدیران باید پیامدهای محیطی و (« E2پیامدهای تصمیم )»گویه 

ی قرار دهند تا مشخص شود آیا سازمانی ناشی از تصمیم اتخاذ شده را مورد بررس
ابی ارزی یادورهبخش بوده یا خیر. حتی تصمیمات عادی و روزمره نیز باید به صورت اثر

شوند تا ببینیم آیا هنوز برای موقعیت فعلی سازمان مناسب هستند یا اینكه باید مورد 
باشد که مشكل تا حد قابل  از آنواقع شوند. در صورتی که ارزیابی نتایج حاکی  یدنظرتجد

در این مرحله به پایان  گیریتصمیم فرآیند، اندشدهقبولی برطرف شده و اهداف اولیه محقق 
ردید و بازگ ،که انتخاب بودید هاییینهگزباید به اولویت بعدی  ،صورتینادر غیر و رسدیم

 آن را به آزمایش بگذارید.

 تخاذدر زمان ا که شودبا توجه به نتایج به دست آمده به مدیران پیشنهاد می ،در نهایت
ه مدت آن برای سازمان توجه داشته باشند. تصمیماتی کتصمیمات به پیامدهای طوالنی
ف توانند موجب همراهی افراد برای دستیابی به اهدامی ،آگاهانه و با دقت اتخاذ شوند

هنگام شود پیشنهاد می ،مشترك سازمانی شوند. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده
 یهایریگ میدر تصم کارمندانبرگزیده شوند که به نقش و نظر  یمدیران، افراد نییتع

  خود مدنظر قرار دهند. یهاتیها را در فعالمشورت با آن داده و تیاهم یسازمان
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