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 در کارکنان ادره آموزش و پرورش  بلوغ سازمانی در سازمان با رویکرد  سبک تصمیم گیری
 

 شبنم پژوهش 

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و احد کرج 
Sh_pazhohesh@yahoo.com  

 طاهره مرادی 

آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی و احد کرج دانشجوی دکتری مدیریت   
Mot_moradi@yahoo.com 

 سید علی سیافی شریفی 
A_asayafi@yahoo.com 

 چکیده 

              

نان اداره مدیران و معلمان  و کارکهدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک تصمیم گیری و بلوغ سازمانی در 

است. تحقیق کاربردی و روش انجام آن میدانی و ابزار پژوهش دو پرسشنامه  محقق ساخته با الهام از آموزش و پرورش 

 ( می باشد . از  آزمون 2931( و سنجش بلوغ سازمانی )خلخالی، 2931سنجش سبک های تصمیم گیری )خلخالی و محمدی، 

که در بخش توصیفی میانگین و در بخش استنباطی .تحقیق استفاده شده است جهت رسیدن به نتایج  توصیفی و استنباطی 

نتایج به دست آمده از فرضیه ها که براساس پنج مولفه سبک های تصمیم گیری طراحی از تحلیل رگرسیون استفاده  شد . 

ن ارتباط مربوط به مولفه شده است نشان داد، ارتباط میان سبک های تصمیم گیری و بلوغ سازمانی وجود دارد اما بیشتری

و  مدارس ابتداییمدیران  را همهپژوهش این جامعه آماری های تصمیم گیری مرسوم، توفیق طلبانه، شهودی می باشد. 

کل این مدیران و معلمان  و کارکنان اداره آموزش تعدادتشکیل خواهند داد.  2935در سال تحصیلی  شهرستان ساوه راهنمایی

 طبقه ای نفربه عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده 211.که بر اساس جدول مورگان و جررسی است نفر 211حدود و پرورش

استفاده شده  ی کرونباخاز ضریب آلفادر این مطالعه مورد استفاده های  برای بررسی پایایی پرسشنامهانتخاب شده بودند.  

نفری مورد آزمون  91در جمعیت پرسشنامه اولیه  ،تحقیقر دهای مورد استفاده برای اطمینان از  پایایی سؤاالت و گویه است.

و بلوغ  68/1پرسشنامه سبک تصمیم گیری با ضریب آلفای کرونباخ  .گرددقرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه برطرف 

مولفه های سبک   نفر بودند اجرا شد . و درنهایت ارتباط  تاثیر همه 211تایید شد و سپس در  نمونه اصلی   68/1سازمانی با 

 تصمیم گیری بر بلوغ سازمانی تایید شد . 

 : بلوغ سازمانی ، تصمیم گیری شهودی ، سبک تصیم گیری ، بلوغ حرفه ای  کلمات کلیدی
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 مقدمه 

توسعه  ییتمرکز زدا ینوع یبه سو یشگرا یرن،آموزش و پرورش ا یستمول در سحاسناد ت یبرمبنا یراخ یسال ها یط

 یشترب یها یتمسئول یرشپذ یبرا یکاف یاست که از سطح بلوغ سازمان یرانیمد یامر مستلزم آماده ساز یناست. ا هیافت

سازمان ها شده است.  یریتمد یاتدر ادب یتموفق یگزینجا یادیز بسیاربلوغ سازمان امروزه تا حد  یمبرخوردار باشند. پارادا

حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و  یتوانای ی،است. بلوغ سازمان یمقابل تعم یمفهوم هم بر سازمان و هم بر فرد سازمان ینا

 یفرد سازمان یامیسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان و  یسازمان در طول زمان است. بلوغ سازمان نفعان ینتیجه تداوم رضایت ذ

انداز خود  و چشم یراهبرد یها برنامه یزآوررو نماید و از آن تغییرات در جهت به یخود را شناسای یبتواند تغییرات محیط

 یم گیریصرف حل مشکل و تصم یراناز وقت مد یمهم بخش(.2932 ی،و  محمدنب یمنش، محمد نب یاستفاده کند )رضای

 یاساس یفسازمان، وظا یهدف ها ییناست. تع یم گیریدهند، مستلزم تصم یانجام م یرانکه مد یهر کار یباًشود. تقر یم

 ظیرن یگوناگون یها یتفعال یب،ترت یناست. به هم یازمندن یریگ یمو کنترل، به تصم یرهبر ی،سازمانده ی،یزبرنامه ر

و  یبترغ یبرا یزشیعوامل انگ یینو تع یمشاغل مختلف سازمان یو استخدام کارکنان برا ینشسازمان، گز یانتخاب تکنولوژ

 یمتصم ی،حل مشکل یا یدهر اقدام جد یسطوح سازمان، برا ی مهدر ه یراندارند. مد یازن یم گیریکارکنان، به تصم یقتشو

 یت ایاجرا و عمل، چارچوب فعال ی در مرحله یمی،. هر تصمی گذارنداجرا م ه خود را به مرحل یم گیریو تصم ی گیرندم

یم ع فراگرد تصماست. در واق یتحساس و پر اهم یتیفعال یم گیریتصم ین،. بنابرای نمایدکارکنان سازمان را مشخص م یرسا

 یه پردازنظر 2یمونچون سا رخیب حتی. اند دانسته یرانکار مد یاصل ی هسته یریت،از صاحب نظران مد یرا بعض یریگ

انتخاب  یتالش منظم برا یریت،در مد یریگ یمتصمهمچنین  دانسته است  یریترا مترادف با مد یم گیریمعروف، تصم

را مشخص  یبعد ییاجرا یاتاست که رفتارها و عمل یمیتصم ینمتفاوت است. چن یاه راه حل یانراه حل از م یکآگاهانه 

 ییندر تب یمتنوع یو سازمان یفرد عواملکه  یاندنما یم یریتمد یکارکردها یراز سا یشرا ب یریگ یمتصم یتکند و اهم یم

 یافتگیبه عنوان معرف سطح بلوغ  نیرامد یریگ یمکمتر به مسئله سبک تصم یکنقرار گرفته اند. ل یمورد بررس یبلوغ سازمان

از وقت  یبخش مهم یرابرخوردار است. ز یشتریب یتمدارس از اهم یراندر خصوص مد یژهمسئله بو ینآنان توجه شده است. ا

از عوامل موثر بر  یکیبه عنوان  یرانمد یریگ یمتصم یدر واقع سبک هاو نیز  شود یم یریگ یممدارس صرف تصم دیرانم

تصمیم  ی(. بطور کل2931ی،هاشم ی،به آن توجه نمود)عباس یستبا یباشد که م یمدارس متوسطه مطرح مدر  یبهره ور

گیری یکی از چالش های مدیران در طول زمان می باشد؛ زیرا آنان در طول مأموریت سازمانی خود با مسائل و موقعیت هایی 

نامه ها  یینآ یو الزام در اجرا یاختار متمرکز نظام آموزشس(. 1121، 1رو به رو می شوند که نیازمند تصمیم گیری است)کاچر

و ابتکار را از  یتخالق یهروح یراخ یدهه ها یاست که ط یمشکل یروح در نظام آموزش یو دستوالعمل ها و ضوابط خشک و ب

 یمدر تصمدرست از مشارکت  یفتعر یکمدارس سلب نموده است و نظام آموزش و پرورش ما هنوز نتوانسته است  یرانمد

( در 2966زاده،  ی)مهرعل یدفراهم نما یو کارگروه یو بستر الزم را جهت استقرار فرهنگ مشارکت یهدر مدرسه ارا یریگ

جهت  یآموزش های پروژه ترین ها و انتخاب مناسب آوری ها، فن روش یحصح یابیو ارز یم گیریمساله تصم یطیشرا ینچن

معاصر،  شرایط با هابه منظور سازگار نمودن آن یو فرهنگ یاجتماع یطی،مح ی،تصاداق تلفمخ یطاجرا، با در نظر گرفتن شرا

و در حال  یافتهتوسعه  یدر کشورها یرانو مد یاستگذرانس یم گیران،تصم یرو یشمهم و حساس است که پ یارمسأله بس یک

 یتموقع یکدر  ی توانیمکه، چگونه مآن است  یریتدر علم مد یاصل های از چالش یکیدر ادامه  باید گفت  باشد  یتوسعه م
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است که  ییها یماخذ تصم یآموزش های در سازمان یت هافعال ی تریناز اساس یکی. ییمرا اتخاذ نما یمتصم ینخاص بهتر

ممکن  ها¬یمتصم ینکار داشته باشد. ا وروزانه کارکنان سر یت هایصرفاٌ با فعال یا و ها سازمان یممکن است با جهت راهبرد

به  یالحظه گرفته شود،  یکدر  یتوجه و بررس یچکه بدون ه ینا یااطالعات و تبادل نظر و  آوری جمع ها د از ماهاست بع

یم با هم تفاوت خواهند داشت. لزوم اتخاذ تصم یی شاندر سطح کارا تصمیم ها. شوند اتخاذ ها گروه یاتوسط افراد و  ییتنها

اتخاذ شده  یم هایکه تصم ینبا توجه به ا یست،ن یدهکس پوش یچبر ه یزشآمو در فعالیت ها درست تر و تر اثر بخش های

و هوش دانش  یتخالق ییمدارس و به تبع آن در شکوفا یها یتفعال یفیو ک یکم یشرفتدر پ یممستق یرتاث یرانتوسط مد

 ی تواندکشور م یموزشنظام آ ره وریو اصالح نواقص موجود در به یرانمد یم گیریتصم های آموزان دارد، لذا شناخت مدل

 مثمرثمر باشد. 

 

 چارچوب نظری 

 یرساندن، قضاوت و حل مساله م یجهو به نت یتکردن قصد و ن یباشد و مفهوم عام آن قطع یقطع کردن م یبه معن یمتصم 

 یجنتا یسهمساله، مقا یمختلف برا یراه حل ها یافتن یصرمساله،و تشخ یینتع یند،به فرا یریگ یم: تصمیم گیریتصم . باشد 

و می توان گفت  شود یاتالق م یمموثر تصم یآن ها و اجرا ینجواب از ب ینانتخاب بهتر یکدیگر،ممکن از هر راه حل با 

 ینبهتر یدهد که رو یعملکرد شرکت کننده را نشان م یسطح یتموفق یاسمق ینطلبانه : ا یقتوف یم گیریتصم سبک.

دهد که  ینشان م یینپا یازکسب کرده اند. امت یتاز موفق یقو یزهدهد که انگ یباال نشان م یازشود. امت یم  بودن متمرکز

 یاسمق ین: ا یشهود یم گیریتصم سبک (1118)پارکر و همکاران  دارد. یکمتر یتارزش اهم یهبرنده شدن نسبت به بق

که با تأمل  یماتیوند تا تصمش یاتخاذ م یعکه سر یماتیطبق تصم یریگ یمسبک تصم یاکند،  یم یریها را اندازه گ یتاولو

 یو کارها را نشان م یفانجام وظا یبرا یو شهود یزشینگرش انگ یکبه  یشباال دنبال کردن و گرا یاز. امتیرندگ یصورت م

یم تصم سبک.کند. یآنرا دنبال م یطشرا یدهد که فرد در ط یبر اطالعات را نشان م یکم نگرش متفکرانه و مبتن یازدهد. امت

باال عملکرد و مشارکت  یازدهد امت یفرد در کار را نشان م یسطح عملکرد و نقش عاطف یاسمق ینمتعهدانه : ا یعاطف گیری

یم تصم سبک  (1113)رابینز کند. یم یینرا تع یعاطف یهو روح یکم عدم وابستگ یازدهد. امت یدر کار را نشان م یقو یعاطف

کند.  یم یشانس را بررس یافرصت  یکشرکت کننده به داشتن  یلسطح تما یسکر یتاولو یاس: مق یریپذ یسکر گیری

مبهم و ناشناخته را  یو عملکردها یسکدهد که فرد ر ینشان م یزکم ن یازبودن فرد ارتباط دارد امت یرپذ یسکباال با ر یازامت

یم تصم سبک. (1122،پارکر و همکاران ، 1112، تانهولم، 1115ت،یو اسم سری)اسپا کند. یم یدهد و از آن دور یم یحترج

باال  یازکند امت یم یابیدهد را ارز یم یحکه شرکت کننده ترج یو ساختار یسطح عملکرد عاد یاسمق ینمرسوم: ا گیری

نامنسجم و سازمان  یطدادن به شرا یتاولو یینپا یازدهد. امت یها را نشان م یستمو س یعاد یها یوهدادن به کاربرد ش یتاولو

ابعاد بلوغ سازمانی در سه  (2968و همکاران،  ی)مراد و(2968 یدجوادین،س) کند. یم یینرا تع تهشناخنا یها یطو مح یافته

سطح فردی ، فرایندی و سازمانی رخ می دهد که در نهایت بلوغ سازمان شکل می گیرد و ابعاد وسعی هر کدارم در بر می 

( ابعا د 2939طالعه قرار گرفته است . )سلطانی و همکاران، گیرند که با توجه به محدویت پژوهش این ابعاد انتخاب و مورد م

 هر تکالیف دادن انجام از است عبارت ای حرفه بلوغسه گانه بلوغ فردی را به این شرح توضیح داده اند : بلوغ حرفه ای : 

نموده  یدارات سازمان پخود، انتظا یفاز وظا یکه در آن کارکنان درك درستبلوغ اجتماعی : آمیز موفقیت طور به شغلی مرحله

از بلوغ  یناش یگردد و هوش فرهنگ یکارکنان م یفرهنگ هوش یتموجب تقو ی. بلوغ اجتماعیردگ یو احترام متقابل شکل م

بلوغ برخوردارند. یاست که از تنوع فرهنگ ییها  یتو اقدام اثربخش در موقع ییرفردی برای درك، تغ یتفردی و کسب قابل

 .باشد می بالغ ساختارهای و فرآیندها نیازمند شود محصول و عمل به تبدیل کارکنان بلوغ که این برایفرآیندی شامل :  

 فرآیندهای و ساختارها در است الزم بنابراین .گردد می ذهنی تحوالت آثار شدن جاری مانع نامناسب ساختارهای اوقات گاهی
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بلوغ سازمانی :  تغییر و .ان نیز در بهبود فرایند ها درگیر باشند د .و کارکنشو ایجاد بلوغ و تحول متوازن صورت به نیز سازمان

 دانش انتقال و کسب ایجاد، توانایی دارای که داند می سازمانی را گیرنده یاد سازمانتحول در کارکنان و  سازمان یادگیرنده 

 .دباش جدید های دیدگاه دانشو کننده منعکس که کند می تعدیل طوری را خودش رفتار و است

سیستم های آموزشی به ویژه مدارس از جمله سیستم های بسیار پیچیده ی غیر قابل پیش بینی هستند. در چنین وضعیتی 

زیرا آنان در طول مأموریت سازمانی خود با مسائل  مدارس محسوب می شود، مدیران اصلی تصمیم گیری یکی از چالش های 

نوع و سبک تصمیماتی  ( 2939آشتیانی ، ت)اس های چندمعیاره صمیم گیریو موقعیت هایی رو به رو می شوند که نیازمند ت

را متأثر ساخته و اثر بخشی  معلمان و دانش آموزان عملکرد  مستقیم و یا غیر مستقیم اتخاذ می کنندمدارس که مدیران 

ریت آینده بر فراگرد تصمیم گیری و که تأکید مدی بودبر این باور (1118)پیتر دراکرنیز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.  مدرسه

د)پارساییان درك این فراگرد می باشد. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند، زیرا حرفه آنها چنین اقتضا می کن

ها و انتخاب بهترین آنها برای حل  عات برای ارزیابی گزینهآوری اطال تصمیم گیری به معنی فرایند جمع (.2985واعرابی

لی در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجهه می غمدیران همواره بنابر ضرورت ش(.2339)وینز و کونتزل،أله است. مس

شوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنان ضروری است. به همین دلیل، وظیفه تصمیم گیری یکی از وظایف مهم و اساسی 

البته سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها (2968رانی)مقدم و تهآنان در فرآیند های سازمانی می باشد 

در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درك 

حت تاثیر ویژگی های درونی معتقدند این پنج سبک ت ( پژوهشگران 1112)تانلهام،و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است

نکته قابل ذکر آن است که برخی  .و شخصیتی افراد است که به عنوان الگو در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد

تصمیمات راهبردی است که ضرورت دارد تا در اسرع وقت به سرعت پیرامون آنها اخذ تصمیم شود. برخی دیگر بسیار کوچک 

عات و الآوری اط رتباط با فعالیتهای روزانه کاری میباشند. برخی نیز ممکن است پس از ماهها جمعو ناچیزند و بیشتر در ا

بررسی آنها، و یا در زمان کم و بدون بررسی اتخاذ شود، از این رو، تصمیمات بر حسب میزان اهمیتی که دارند 

 ( 2931بهبودی ، )متفاوتند

سازمان ها شده  تیریمد اتیدر ادب  "تیموفق "نیگزیجا یادیز اریحد بس بلوغ سازمان امروزه تا میپارادااز سوی دیگر 

حفظ یا توسعه عملکرد در  یتوانای ،یاست. بلوغ سازمان میقابل تعم یمفهوم هم بر سازمان و هم بر فرد سازمان نیاست. ا

 ایاهد شد، مگر آنکه سازمان و میسر نخو یسازمان در طول زمان است. بلوغ سازمان نفعان یبلندمدت و نتیجه تداوم رضایت ذ

و  یراهبرد یها برنامه یروزآور نماید و از آن تغییرات در جهت به یخود را شناسای یبتواند تغییرات محیط یفرد سازمان

مورد  یبلوغ سازمان نییدر تب یمتنوع یو سازمان یفرد عوامل(. 2932 یمنش، محمد نب یانداز خود استفاده کند )رضای چشم

های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است. جوامع  در سال(2931امامی ،  )ر گرفته اندقرا یبررس

های رقابتی  های بلندمدت خود را در عرصه توانند برتری ها با قدرت دانش می علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان

های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات  د که مدیریت دانش برخالف مدیریتان حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات خود یافته

ها در گرو حفظ و نگه داشت این سیستم  های مدیریتی نظیر سیستم مدیریت دانش در سازمان ماندگاری دارد. اثربخشی نظام

تی متولی حفظ و بهبود مستمر بایس سازی یک نظام مدیریتی در سازمان می ها در گذر زمان است. به عبارتی دیگر پس از پیاده

گردند بایستی با گذراندن  نظام مربوطه در سطح سازمان مشخص گردد. بدیهی است مدیرانی که بدین منظور انتخاب می

های مناسب توانمند شوند . از جمله نیازهای این مدیران تشخیص  گیری از ابزارها و تکنیک های تئوری و عملی و بهره آموزش

های پیش رو است تا با آگاهی از آن بتوانند برنامه بهبود مناسبی را جهت ارتقا اثربخشی نظام مربوطه  لشوضع موجود و چا

یچیدگی، عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات محیطی (2931)ارباب شیرانی و همکاران   تدوین و اجرا نمایند. 
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هایی هستند که درکوتاه مدت، کارآمد بوده و در  ش برای طراحی سازمانها را تحت تأثیر قرار داده است. مدیران در تال سازمان

بلند مدت منعطف باشند. منظور از بلوغ سازمان این است که فرآیند تحول در افراد، ساختار، فرهنگ و محصول به خوبی پیاده 

عطافر و همکاران)  ردد.سازی و استقرار یابد و قابلیت سازگاری درونی و برونی سازمانی در سطح مطلوبی ایجاد گ

همسویی استراتژیک فناوری به سازمانها امکان تعریف و تعیین اثربخشی توانمندیها و قابلیتهای مورد نیاز فناوری (2932

اطالعات جهت رسیدن به اهداف سازمانی را میدهد که از مهمترین موضوعات مورد بحث مدیران در سالهای اخیر بوده است 

 همچنین ماهیت پویای فناوری اطالعات و کسب و کار ، نیاز همسویی استراتژی( 2963قل از تر نر به ن (1119 2.)برولز

 که است خط کشی بسان سازمانی بلوغ(2931بهبودی و همکاران ) گرداند . می را روز به روز ، ملموس تر  آموزش و پرورش

طریق  از سازمانی فرآیندهای می کندبلوغ ه بندیدست بلوغ مختلف سطوح در و را سنجیده سازمانی فرآیندهای و اقدامات

 های هدف بین انسجام بر عملکرد بلوغ سازمانی ومدیریت. (1112و همکاران )  1شود کریتیس می ه گیری انداز ارزیابی ها

 و رسمی صورت به پیشرفت (بررسی1118،  9) ارمسترانگ .می کند تاکید خودگردان یادگیری طرحهای با وکارکنان شرکت

 مقتضیات و سازمانی فهای هد به دستیابی امکان فرآیند این .و پرورشی آموزشی نیازهای کردن مشخص منظور به داومم

 شاخص و مربوطه دانش از تری پیچیده ابعاد ها، سازمان بلوغ افزایش تناسب بهو همچنین فراهم می کند  را فردی عملکرد

همچنین  پژوهشگران ( 2939) آشتیانی و همکاران ، .بود خواهند نیاز مدیریت و جهت ارزیابی تر تخصصی و تر متنوع های

به نظر آنها مدیریت فرایندی است که نه تنها منتهی به اتخاذ تصمیم،  .تصمیم گیری را مسئولیت اصلی همه مدیران می دانند

 به و رفتار پیشگیرانه یک در گزینه چند یا دو میان از راهکار یک انتخاب تصمیمگیری، .بلکه منتهی به اجرا نیز می شود

می  مواجه شرایطی با خود ویایی تمامی انجام در همواره ممکن است . مدیران ریسک حدقل با خاص هدف یک حصول منظور

و  مدیران تمامی در را گیری تصمیم مهم بسیار و جایگاه نفوذ امار همین .میطلبد را آنها جان از تصمیم اتخاذ لزوم که شوند

به عنوان معرف  رانیمد یریگ میکمتر به مسئله سبک تصم کنیل( 1121)هوی و میسکل .میدهد نشان سازمانی فرآیندهای

 رایبرخوردار است. ز یشتریب تیمدارس از اهم رانیدر خصوص مد ژهیمسئله بو نیآنان توجه شده است. ا یافتگیسطح بلوغ 

  (.2931،یهاشم یوعباس، 2931عالقه مند،، 1121 شود)کاچر، یم یریگ میمدارس صرف تصم رانیداز وقت م یبخش مهم

2دانش مدیریت بر مختلف مؤثر ابعاد در سازمان یک های توانمندی و ها قابلیت میزان دانش، مدیریت در سازمان اگر چه بلوغ
 

 این که گیرد می قرار بلوغ از سطحی در دانش، زمینه مدیریت در گرفته صورت های فعالیت به توجه با سازمان، هر .است

 دانش شامل (دانش،2966حسنقلی و همکاران )  .است دانش مدیریت زمینه در جاری سازمان وضعیت دهندة نشان سطح

 برقرار ارتباط رسمی، دانش شامل همچنین آن .باشد افراد می تجربه و ها مهارت ها، رویه و ها برنامه قوانین، الگوها، رسمی،

 آداب فرهنگی، موضوعات سازمان، های فعالیت انجام و مشکالت برای جدید های حل توسعه راه ها، موقعیت تحلیل کردن،

 سطح سنجش برای (بنابراین1119)  5باشد  . وستون می سازمان مخاطبین با روابط قبیل از هایی ارزش و رسوم ,یک ودر

 و کامل های ویژگی و خصوصیات دربرگیرنده که دانش بلوغ مدیریت مدل یک به داریم نیاز ما سازمان در دانش مدیریت بلوغ

 ها، سازمان بلوغ افزایش تناسب به شد اشاره که همانطور باشد، سازمان در دانش بلوغ مدیریت سطح سنجش برای تری جامع

 خواهند نیاز مورد دانش سازمانی مدیریت و ارزیابی جهت تری تخصصی و تر متنوع های شاخص و دانش از تری ابعاد پیچیده

 نظرشان هستند مورد های حوزه اجرایی راهنمای که بلوغ های مدل در استفاده برای مناسبی مبنای توانند ن میبنابرای .بود
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 تناسب (به1115)  2باشند. وانگ داشته آگاهی دانش مدیریت های پروژه موفقیت بر مؤثر عوامل از باید ها سازمان.بگیرند قرار

 دانش مدیریت و ارزیابی جهت تری و تخصصی تر تنوع م های شاخص و دانش از تری پیچیده ابعاد ها، سازمان بلوغ افزایش

 شوند، ترمی پیچیده نیز ها آن وفرآیندهای کرده رشد ها سازمان که بنابراین، همچنان . بود خواهند نیاز مورد سازمانی

تصمیم (1112مکاران ) و ه 1بود  ویج خواهند نیاز مورد ها پیچیدگی این مدیریت جهت بیشتری دانش محور فرآیندهای

گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان ها به قدری مهم است که برخی صاحبنظران سازمان را شبکه تصمیم 

تصمیم گیری را جوهر ( 2332)به عنوان نمونه هربرت سایمون .(2965د)الوانی،و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده ان

ند. به نظر وی تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از اصلی مدیریت می دا

 .مسیرها پا گذارد

 آمادگی سازمان میزان به توجه زیرا .رفت خواهیم استراتژیک بلوغ سطوح شناخت سوی به که است شناسایی این بستر در

 بلوغ سطح از منظور.باشد می کلیدی بسیار استراتژیک مدیریت نظام استقرار دفراین در استراتژیک همراستایی برقراری جهت

) الوانی  .است سازمان در طرح استراتژیک و برنامه یک اجرای برای سازمان رهبران توانمندی و آمادگی میزان سازمان رهبری

 شده تعریف های رویه و تجارب دها،فرآین ها، سیستم از سازمان برخورداری درجه سازمانی، بلوغ سطح از (منظور2963، 

 و همسو مند، نظام منفعل، های سازمان شامل سازمانی بلوغ سطوح .است سیستماتیک و روشمند های فعالیت درانجام

 سازمان انسانی نیروی فرهنگ فرهنگی، بلوغ سطح از (منظور2939) آشتیانی و همکاران ،  ،2931باشد.)امامی ،  همگرامی

 و کارکردها سازمان، در استراتژی اجرای از ناشی آتی تغییرات به آنهانسبت آگاهی میزان استراتژیک، حطر یک اجرای برای

 .است سازمان در استراتژیک مدیریت های فعالیت اجرای برای انسانی آمادگی نیروی درجه نیز و استراتژیک برنامه های ارزش

 دارند تاکید نکته این بر انسانی منابع مدیریت منابع .کند می تعریف هستند اغلب نادیدنی که گروهی های ارزش را فرهنگ

 هماهنگ آن راهبردهای با افقی و عمودی صورت به که گیرد کار به نحوی به را منابع انسانی کارکردهای باید سازمان که

 (2002،  9باشد) ترنر

 جهت مرتبط فرآیندهای و تغییر یریتمد اثربخش رویکردهای از گیری بهره میزان بیانگر تغییر؛ مدیریت در رویکرد

 می سازمان در اساسی تغییرات به استراتژیک های برنامه اجرای که است بدیهی .است سازمان در استراتژی اجرای

 یک اجرای برای … و زمانی انسانی، مالی، منابع گرفتن نظر در برای سازمان توانایی میزان بیانگر استراتژیک؛ بودجه.انجامد

 (1111و همکاران )  2( پالزن2966حسنقلی و همکاران)   .(2939آشتیانی و همکاران )  .است تژیکاسترا طرح

 با مواجه هنگام در گیرنده تصمیم مطلوب توسط و بهینه راهکار انتخاب نهایت در و های مختلف جنبه از راهکار هر 

 کامالٌ و فرایند ثابت یک از گیرنده صمیمت فرد گیری تصمیم این سبک در عبارتی به .  باشد می گیری شرایط تصمیم

 گیری تصمیم(1118و همکاران،  5کند. ) فلیپ می پیروی اهداف به دستیابی و حل راهبهترین  اجراء و انتخاب جهت مشخص

 مدیر گیری تصمیم شیوه این در .  آید می دست به شده استنتاج های تجربه سایه در که است ناخودآگاه فرایندی شهودی

 فکر که را چیزی آن خود درونی فراست و بینش بر تکیه با بلکه ٬ ندارد خود تصمیم بودن درست با رابطه در روشنی منطق

 بر حد از بیش تکیه و کافی استقالل عدم بیانگر سبک این(2007)و همکاران  8پارکر . دهد می انجام است درست کند می

 است.  دیگران راهنماییهای و حمایتها
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 شناختی پیچیدگی :داد قرار بندی طبقه مورد بعد دو از را آنها توان می که کند، می معرفی را گیری یمتصم سبک چهار

 در رویکرد هم)کردن فکر برای مغز از خاصی نیمکره استفاده از یا و ،(کردن عمل)پایین شناختی پیچیدگی کردن( یا باال)فکر

جمع  الگوهای گیری تصمیم های سبک تئوری(1983 )همکاران  و بر مردم.  روو مبتنی رویکرد در هم و وظیفه بر مبتنی

 مطالعه مورد دارند، قرار گیری تصمیم موقعیت در که زمانی در را افراد توسط اطالعات از استفاده نحوه و بندی طبقه آوری،

 و مدل طرفیک  در گیرنده تصمیم شخص مدل، این در .تصمیم و مبنا اطالعات گیرنده، تصمیم شخص ..دهد می قرار

 با تا کند می کمک تصمیم گیرنده به که دارد قرار مبنا اطالعات نیز مدل وسط در .دارد قرار آن دیگر طرف در تصمیم

 ف شفا و تصمیم گیری  (2966نیکو مرام و همکاران )    .نماید گیری تصمیم موضوع با رابطه در اطالعات آن از استفاده

 و راهبردی هصورت ب را دانش مدیریت بتوان آن توسط که است رویکردی تشریح و دانش مدیریت سنجش بلوغ نقش سازی

 (2963) سهرابی و همکاران ، ..داد بهبود قرار و ارزیابی مورد آینده، مستمر بهبودهای جهت

 پیشینه پژوهش 

انش محور پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ شرکت فراب از نظر تحقق سازمان د (2939مومنی و همکاران ) 

نفر ازاعضای هیات مدیره ،معاونین، مدیران ،روسای بخشها و کارشناسان شرکت فراب  611اجرا شد. جامعه آماری شامل 

( بوده است. در تجزیه و 2932بودند.ابزارجمع آوری اطالعات پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش سطح بلوغ سازمانی )بابامرادی،

صیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی به منظور توصیف داده ها و تلخیص تحلیل داده ها از هر دو روش آمار تو

 –) کولوگروف  K -Sخصوصیات مفاهیم، مولفه ها و متغیرهای پژوهش استفاده شد. از فنون آمار استنباطی نظیر آزمون 

. شد استفاده بررسی مورد جامعه به گیری نمونه از حاصل های یافته تعمیم و جامعه مورد در استنباط برای نیز(  اسمیرنف

 داردو قرار مطلوبی حد محورباالتربودو دانش سازمان تحقق نظر از فراب شرکت بلوغ آماری، نمونه افراد در که داد نشان نتایج

در های نیروی کار سازمانی ومولفه های خلق کنندگان دانش و مولفه های دانشگران سازمانی پایین ترازحد بوده است و مولفه

 حد مطلوبی قرار ندارد اما مولفه های نوآوران سازمانی وبیشترازحد بوده است ودر حد مطلوبی قراردارد.

گیری مدیران  شناسی شخصیت و رابطه آن با سبک تصمیم نوع( در پژوهشی با عنوان  2939پونسی و همکاران )  

کلیه مدیران و معاونان مدارس متوسطه دخترانه شهر بیرجند که در جامعه آماری  پرداختند. س متوسطه شهر بیرجندمدار

در این مقطع مشغول به کار بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که با استفاده از  31-39سال تحصیلی 

گیری مدیران  نفر انتخاب گردیدند. پرسشنامه سبک تصمیم 38 گیری تصادفی ساده براساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه

سنج مایرزبریگز  شخصیت Mگیری مدیران و پرسشنامه فرم  های تصمیم ( به منظور سنجش سبک2335اسکات و بروس )

کرونباخ به  ( به منظور کسب اطالعات درباره نوع شخصیت مورد استفاده قرار گرفتند و پایایی آنان با استفاده از آلفای2336)

ایی، خی دو، ضریب همبستگی  های تی تک نمونه های پژوهش با استفاده از آزمون بدست آمده است. داده 62/1و  61/1ترتیب 

گیری مدیران جامعه هدف، سبک  های تصمیم و رگرسیون، مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آن نشان داد که در میان سبک

« گرایی شهودی فکری قضاوتی برون»خود اختصاص داده است و نوع شخصیت آنان، باالترین میانگین را به « شهودی»

با سبک « ادراکی»و « قضاوتی»ها حاکی از آن است که از میان ترجیحات شخصیت، بین رجحان  باشد. همچنین یافته می

و « قضاوتی»جحان و بین ر« اجتنابی»گیری  با سبک تصمیم« احساسی»و « تفکری»، بین رجحان «شهودی»گیری  تصمیم

های شخصیتی با دیگر  همبستگی منفی معناداری وجود دارد و بین سایر تیپ« آنی»گیری  با سبک تصمیم« ادراکی»

 گیری مدیران همبستگی معناداری مشاهده نشده است. های تصمیم سبک

سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطالعات ( در پژوهشی با عنوان 2931بهبودی و همکاران ) 

با این هدف، برای سنجش میزان همسویی از مدل لوفتمن انجام دادند.  ای هرمزگان( )بررسی موردی: شرکت برق منطقه
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العات و استراتژی کسب و کار استفاده شده که این مدل بعنوان چارچوبی مدون از عوامل همسویی استراتژی فناوری اط

ای هرمزگان میباشد . روش  نفر از مدیران ارشد ، میانی و پایه شرکت برق منطقه 58میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 

ها قرار گرفته است  نمونه گیری، هدفمند است وپرسشنامه بین همه ی مدیران توزیع شده و همه ی آنها مبنای تجزیه و تحلیل

ن برای پاسخ به سواالت تحقیق مصاحبه هایی با خبرگان سازمان در زمینه کسب و کار و فناوری اطالعات نیز انجام . همچنی

های گردآوری شده از  شده است . این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی بوده که درآن از روش پیمایشی استفاده شده است. داده

مستقل، تحلیل واریانس و  tتک نمونه ،آزمون  tاسمیرنف ،آزمون -ولموگروفهایی چون ک طریق پرسشنامه با استفاده از تکنیک

و تحلیل قرار گرفته است . یافته های تحقیق نشان میدهد که همسویی استراتژیک میان کسب و کار و  میانگین مورد تجزیه 

مل قرار دارد . همچنین درجه فناوری اطالعات وجود دارد وسازمان از نظر بلوغ همسویی در سطح سوم یعنی سطح تمرکز کا

ی اهمیت عوامل وشاخصهای همسویی مشخص شده و تحلیل نتایج مصاحبه نشان داد که برای دستیابی به سطوح باالتر بلوغ 

همسویی موانعی چون کمبود منابع )مانند بودجه و نیروی انسانی( وجود دارد که یافته های تحقیق راهکارهایی چون ارزیابی و 

اوری های نوظهور بطور موثر ، یکپارچگی معماری ، تالش برای تبدیل شدن به سازمان های یادگیرنده و استفاده بکارگیری فن

 ازچارچوبهای حاکمیت فناوری را ارئه نموده که سازمان میتواند بسوی بلوغ کامل همسویی قدم بردارد .

ارائه الگوی تلفیقی ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با رویکرد تعالی سازمانی ) (2931ارباب شیرانی و همکاران ) 

مورد بررسی قرارگرفته که از جمله نقاط ضعف آنها می توان به کل نگر بودن و  . مطالعه موردی : سازمان صنایع هوایی ایران

گیری از مدل تعالی سازمانی الگویی به منظور ارزیابی سطح بلوغ  با بهره عدم ارائه راههای عملی اشاره نمود. در این مدل

ها ارائه گردید. بدین صورت که معیارهای توانمند ساز و نتایج جهت ارزیابی بلوغ مدیریت دانش  مدیریت دانش در سازمان

جامعی که دربرگیرنده کلیه شده پرسشنامه  سازمانی تدوین شد. پس از آن به منظور پشتیبانی از اجرای الگوی تدوین

معیارهای مورد نظر باشد تدوین شد و برای اعتبارسنجی روش پیشنهادی، پرسشنامه مدل در سازمان صنایع هوایی به اجرا 

گذاشته شد.همچنین برای یررسی تئوری مدل و میزان ارتباط معیارهای مدل پیشنهادی با سطح بلوغ مدیریت دانش از روش 

تفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سازمان صنایع هوایی از لحاظ سطح بلوغ مدیرریت دانش در معادالت ساختاری اس

سطح سوم بلوغ قرار دارد یعنی سازمان مذکور در حوزه مدیریت دانش رهپو می باشد. قرار گرفتن سازمان در این سطح نشان 

  یت دانش قرار دارد.دهنده این است که سازمان در مسیر صحیح پیاده سازی نظام مدیر

انام  جهت توسعه هوش تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان اهواز( در پژوهشی 2931خدامرادی و همکاران ) 

. مسئله تحقیق اندازه گیری میزان رشد سازمان در زمینه هوش تجاری و ارائه مدلی بومی جهت توسعه هوش تجاری در دادند

کیفی می باشد و از استراتژی پیمایش با پرسشنامه جهت انجام آن بهره گرفته شده  -سازمان می باشد. رویکرد تحقیق کمی 

است. این مقاله به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف در هر یک از حوزه های هوش تجاری می باشد و از مدل پنج سطحی 

مدل به علت انطباق بهتر با برای سنجش بلوغ سازمان در زمینه هوش تجاری استفاده گردیده است. این  (CMMIبلوغ )

مراحل ایجاد یک پدیده و نیز سابقه استفاده در زمینه های مشابه و نتایج موفقیت آمیز آن، انتخاب شده است. پس از تحلیل 

 داده ها سطح بلوغ سازمان در رشد هوش تجاری تعیین شد که مفهوم تعریف شدن فرآیند هوش تجاری در سازمان است.

ارائه چارچوبی جهت ارزیابی بلوغ سیستم مدیریت محتوای سازمانی در سازمانهای ( 2931ن ) حسن زاده و همکارا

است ادبیات موضوع بررسی شود که شامل مروری بر مفهوم مدیریت محتوای  در این پژوهش تالش شدهکوچک و متوسط 

باشد. در  شده توسط موسسات معتبر برای ارزیابی بلوغ مدیریت محتوای سازمانی می های ارائه مطالعه مدلسازمانی و همچنین 

شده و نظر خبرگان دانشگاهی درباره تأیید یا رد آنها با  های بلوغ در قالب یک چارچوب پیشنهادی ارائه گام بعدی ابعاد و مولفه

 9شده، این چارچوب دارای  است. مطابق پژوهش انجام د تحلیل قرار گرفتهسری پرسشنامه و به روش دلفی مور 1استفاده از 
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منظور ارزیابی دقیق سطح بلوغ مدیریت  گیرند. همچنین به مولفه را در برمی 22بعد منابع انسانی، سازمانی و فناوری است که 

، به روش میانگین محاسبه  سشنامههای خبرگان صنعت به پر های موثر در بلوغ، مطابق پاسخ محتوای سازمانی، وزن مولفه

است. در ادامه، روشی برای ارزیابی دقیق بلوغ مدیریت محتوای سازمانی  ای مورد تحلیل قرار گرفته گشته و با آزمون دوجمله

 162/1با وزن معادل ” مدیریت بهینه چرخه حیات محتوا“مولفه،  22گردد که بر اساس جدول محاسبه، از میان  ارائه می

کمترین تأثیر را بر  189/1با وزن ” کار با سیستم مدیریت محتوای سازمانی  باالبودن مهارت“ن میزان تأثیر و مولفه بیشتری

 روی بلوغ دارند.

مدی سازمانی در دانشگاه بررسی رابطه بلوغ سازمانی و سرآ( در پژوهشی با عنوان 2932رجایی پور و همکاران )

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه اصفهان  پرداختند  اصفهان

نفر از کارکنان  252همبستگی بوده و جامعه مورد مطالعه شامل  -بود. روش پژوهش توصیفی 2931-2932در سال تحصیلی 

آوری  نفر از آنان انتخاب گردیدند. ابزار جمع 39گیری تصادفی ساده تعداد  هان بود که با استفاده از نمونهستادی دانشگاه اصف

شده سرآمدی سازمانی  سوال و پرسشنامه اصالح 95( با 1119شده بلوغ سازمانی کورتیس)  اطالعات شامل پرسشنامه اصالح

 63/1ها به ترتیب  ای لیکرت بود و ضریب پایایی آن یاس پنج درجهسوال با مق 93( با 1121بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت )

ها در سطح آمار  ها از روایی محتوا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده به دست آمد. جهت تعیین روایی پرسشنامه 38/1و

ریب همبستگی پیرسون، های درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ض توصیفی از شاخص

های حاصل از پژوهش نشان داد که بلوغ  مستقل و تحلیل واریانس یک راهه )آنوا( استفاده شد. یافته tرگرسیون، آزمون 

های سرآمدی که شامل رهبری، استراتژی، کارکنان، شراکت و منابع، فرایند، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان،  سازمانی با مولفه

 .شود نتایج کلیدی عملکرد مینتایج جامعه و 

گانه آن شامل بلوغ فردی،  هدف اصلی این پژوهش تحلیل تأثیر بلوغ سازمان و ابعاد سه( 2932عطافر و همکاران)  

پیمایشی است. جامعه  -باشد. این پژوهش از نوع توصیفی فرایندی و سازمانی بر چابکی سازمانی شرکت صنعتی فکور می

نفر بود. روش  291ن شرکت صنعتی فکور اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان بوده و تعداد نمونه نفر از کارکنا 851آماری 

های آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است.  ای و اینترنتی بوده و داده گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه

چنین جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه  ته شد. همبه کار گرف SPSSهای پژوهش نرم افزار آماری  برای توصیف داده

گیری پژوهش و آزمون مدل معادالت ساختاری از  های اندازه آماری با کمک آزمون نرمال بودن چندمتغیره، تحلیل عاملی مدل

برای اندازه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اوالً مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی  AMOSنرم افزار آماری 

گیری بلوغ سازمان و چابکی سازمانی و همچنین تحلیل تأثیر بلوغ سازمان و ابعاد آن بر چابکی سازمانی بوده است. ثانیاً 

های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بلوغ فردی، بلوغ سازمانی، بلوغ سازمان و چابکی سازمانی در حد مطلوبی  یافته

ردی، بلوغ فرایندی، بلوغ سازمانی و بلوغ سازمان تأثیر مثبت و مستقیمی بر چابکی سازمانی دارند باشند و هم چنین بلوغ ف می

 . باشد اما بلوغ فرایندی در حد متوسط می

این تحقیق با هدف مشخص کردن رابطه بلوغ سازمانی و نوآوری سازمانی میان اعضای ( 2932سیادت و همکاران ) 

کرمان و دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. روش مورد استفاده این پژوهش توصیفی به شیوه هیات علمی دانشگاه شهید باهنر 

همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان در 

ای انتخاب  طبقه -بوده که به روش تصادفینفر عضو هیأت  132بوده که نمونه مورد پژوهش برابر  2931-32سال تحصیلی 

ای  ماده 12( و پرسشنامه 2968ای بلوغ سازمانی کارکنان هاشمی ) ماده 18شده است. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه 

ن ویتنی، آزمون همبستگی اسپیرم مان Uمستقل، آزمون  tهای استنباطی  ( استفاده شده. آماره2983آوری سازمانی زارعی ) نو
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آوری سازمانی اعضای هیئت  ها نشان داد که میزان بلوغ سازمانی و نو و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته

آوری سازمانی  داری باهم ندارند و بین بلوغ سازمانی و نو علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان تفاوت معنی

های  داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مولفه ی دانشگاه رابطه معنیها اعضای هیئت علمی و مدیر گروه

بلوغ سازمانی )عدم وابستگی، میزان فعال بودن، رفتارهای متعدد، وضعیت برابر یا برتر، سطح عالئق و وسعت دید( و بعد 

آوری  ئق و وسعت دید با بعد ساختاری نوآوری سازمانی و بین میزان فعال بودن، رفتارهای متعدد، سطح عال فرهنگی نو

آوری  سازمانی و بین میزان فعال بودن، رفتارهای متعدد، وضعیت برابر یا برتر، سطح عالئق و وسعت دید با بعد منابع انسانی نو

 داری وجود داشت. سازمانی رابطه معنی

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس  (2931حمیدی و همکاران ) 

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های تصمیم گیری .   پرداختند  راهنمایی استان قزوین

و جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران همبستگی  -مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین می باشد.روش تحقیق توصیفی

نفر بوده  129نفر می باشد .حجم نمونه  226بوده ، که تعداد آنها  2963-31مدارس راهنمایی استان قزوین در سال تحصیلی 

پرسشنامه استاندارد شده  - 2که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها شامل : 

( بود .ضریب  2335اسکات و بروس )  (GDMSپرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری) - 1و  (CQSش فرهنگی )هو

بدست آمد .روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی ) میانگین ، درصد  68/1و 65/1پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 

، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس( بوده است . یافته ها  tن ، فراوانی، روش همبستگی پیرسون ( و آمار استنباطی )آزمو

بین هوش فرهنگی مدیران و سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین رابطه  -نشان داد که : 

ار وجود دارد بین مثبت معنادار وجود دارد بین هوش فرهنگی مدیران و سبک عقالنی تصمیم گیری مدیران رابطه مثبت معناد

هوش فرهنگی مدیران و سبک شهودی تصمیم گیری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد بین هوش فرهنگی مدیران و سبک 

آنی تصمیم گیری آنان رابطه مثبت معناداروجود دارد بین هوش فرهنگی و سبک تصمیم گیری وابستگی و اجتنابی مدیران 

تفاوت معناداری بین هوش فرهنگی مدیران به تفکیک  -ه معناداری به دست نیامد . مدارس راهنمایی استان قزوین رابط

بین انواع سبک  -بین سطح تحصیالت و سابقه خدمت با هوش فرهنگی رابطه معنادری وجود ندارد.  -جنسیت وجود دارد . 

 .های تصمیم گیری مدیران به تفکیک جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد

بررسی رابطه بین انواع شیوه های تصمیم گیری و هوش سازمانی مدیران و کارکنان ( 2932همکاران ) خالق پناه و  

اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتستان می باشد. برای این منظور دو پرسشنامه برای تعیین شیوه تصمیم گیری مدیران و 

جامعه آماری مدیران و کارکنان اداره آموزش و پرورش کارکنان سازمان و تعیین میزان هوش سازمانی در نظر گرفته شده. 

نفر انتخاب شد. پس از جمع آوری  251شهرستان دشتستان می باشد که از بین آنها به روش نمونه گیری ساده تعداد 

ری بین ، نتایج پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که رابطه معناداspssپرسشنامه ها به کمک نرم افزار 

انواع شیوه های تصمیم گیری و هوش سازمانی وجود دارد و مناسب ترین شیوه های تصمیم گیری برای تاثیر گذاری بیشتر بر 

هوش سازمانی شیوه های وابستگی و مشارکتی می باشد. در این پژوهش همچنین مشخص گردید گه شیوه های تصمیم 

 هستند. گیری غالب در سازمان، شیوه های آنی و اجتنابی

مطالعه درك فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی ومدیران ( در پژوهشی با عنوان2931کریمی و همکاران) 

-مورد استفاده توصیفیرویکرد انجام تحقیق، کمی بود و روش  پرداختند. گروه و رابطه آن با سبک تصمیم گیری مدیران گروه

نفر 91نفر انتخاب شدند (298نفر وتعداد  191باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و اساتید دانشگاه که  پیمایشی می

گیری، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کامرون و کویین و سبک تصمیم گیری  نفر اساتید(. ابزار اندازه218مدیر گروه و 
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بود. در این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس و هم چنین آزمون راوو وماسون 

های حاصل از پژوهش نشان داد که یافته نشان داد که بین دیدگاه اعضای هیئت  ناپارامتریک تشخیص( استفاده شد. یافته

سازمانی سلسله مراتبی( وسبک تصمیم گیری تفاوتی وجود علمی و مدیران گروه درمورد فرهنگ سازمانی )به جز فرهنگ 

ندارد و فرهنگ سازمانی باتوجه به متغیرهای جمعیت شناختی موردبررسی قرار گرفت و در هیچکدام تفاوت معنی داری 

ارد مالحظه نشد. همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری نیز رابطه مثبت وجود د

 و می توان گفت فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده خوبی برای سبک تصمیم گیری می باشد .
بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری روسای واحد دانشگاه ( در پژوهشی با عنوان 2932دانایی و همکاران ) 

دراین پژوهش برای مطالعه سبکهای تصمیم گیری از مدل راوو پرداختند.  3آزاداسالمی و عملکرد سازمانی آنان درمنطقه 

ملکرد بلگاریدز که سبکهای تصمیمگیری را درچهارگروه تحلیلی هدایتی ادراکی و رفتاری طبقه بندی می کند همچنین ع

واحدهای دانشگاهی براساس بخشنامه سازمان مرکزی و شاخصهای تعریف شده آن اندازه گیری گردیده است پرسشنامه سبک 

مسئولیت داشته اند توزیع گردیده است و عملکرد  65تا61تصمیم گیری بین روسای واحدهای دانشگاهی که دربازه زمانی 

رفته است مطالعات انجام شده برروی واحدهای دانشگاهی حاکی از آن است که سازمانی نیز درهمین فاصله مورد بررسی قرارگ

کمترین مقدار را  85/2بیشترین قمدار و سبک تصمیم گیری رفتاری با میانگین  32/9سبک تصمیم گیری تحلیلی با میانگین 

 دربین سبکهای تصمیم گیری به خود اختصاص داده است.

بررسی روابط بین سبک های رهبری و تصمیم گیری مدیران و ادراك با عنوان  ( در پژوهشی2963شاهی و همکاران ) 

روش  پرداختند.  کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز

نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه  151همبستگی بود. بدین منظور  پژوهش؛ روش توصیفی، از نوع

های مورد   نامه نفر از کارکنان مصاحبه انجام گرفت. پرسش 91ای متناسب با حجم انتخاب شدند و برای اطمینان از نتایج با

آفرین، سبک تصمیم گیری آمرانه و مشارکتی و ادراك استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های سبک رهبری تبادلی و تحول 

، سبک 89/1از عدالت رویه ای بود. پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای سبک رهبری تبادلی 

به  65/1، عدالت رویه ای 31/1، سبک تصمیم گیری مشارکتی 66/1، سبک تصمیم گیری آمرانه 86/1رهبری تحول آفرین 

دست آمد. با استفاده از روش آماری همبستگی، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد 

که: بین سبک رهبری تبادلی با سبک تصمیم گیری آمرانه ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سبک رهبری تبادلی با 

نفی اما غیرمعنی داری وجود دارد. بین سبک رهبری تحول آفرین با سبک تصمیم سبک تصمیم گیری مشارکتی ارتباط م

گیری آمرانه ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین سبک رهبری تحول آفرین با سبک تصمیم گیری مشارکتی ارتباط 

مثبت اما غیر معنی داری وجود  مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سبک رهبری تبادلی با ادراك از عدالت رویه ای ارتباط

دارد. بین سبک رهبری تحول آفرین با ادراك از عدالت رویه ای ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سبک تصمیم 

گیری آمرانه با ادراك از عدالت رویه ای ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین سبک تصمیم گیری مشارکتی با ادراك از 

 ه ای ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.عدالت روی

این تحقیق در دو دسته دانشگاههای موفق و دانشگاههای ناموفق )با توجه به شاخصهایی ( 2985حسینی و همکاران ) 

شده موید فرضیات تحقیق  های گردآوری که محقق برای این کار طراحی نمود( انجام شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

سطح آمادگی زیردستان به تنهائی بعنوان عامل تعیین کننده  2-شود:  باشد. ذیال به برخی از نتایج مهم تحقیق اشاره می می

بین  1-باشد.  گیری وی موثر می گیری مدیران نیست ، بلکه سطح آمادگی خود مدیر نیز در تعیین سبک تصمیم سبک تصمیم

درصد بسیار  9-دار وجود دارد.  دانشگاه در نیل به اهداف( رابطه معنیگیری مدیر و موفقیت وی )اثربخشی  سبک تصمیم
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در حالیکه عمده  ;تر در دانشگاههای بررسی شده دارای تحصیالت مدیریت هستند ناچیزی از مدیران عالی و مدیران رده پائین

  آنها تحصیالت غیرمدیریتی )اکثرا مهندسی و علوم پایه( دارند.

 میآموزش و پرورش را با استفاده از فنون تصم رانی( عوامل موثر بر عملکرد مد2963)یفو نج یدیحم ،یخان یموس

 بعد موثر بر عملکرد بوده است. نیمهم تر یرهبر یکردند و نشان دادند که مهارت ها یبند تیچندگانه اولو یریگ

 یاستفاده م یکارنگ یریگ میاز مدل تصم یرامدارس به طور معناد رانی( نشان داد که مد2932)یپژوهش جعفر

رتبه  ن،یمدارس معنادار نبوده است. همچن رانیمد نیدر ب یریگ میتصم یاست که استفاده از مدل ها یدر حال نیکنند، ا

در  یمرحله ا یریگ میدر رتبه اول، مدل تصم یکارنگ یریگ مینشان داد که مدل تصم میتصم یاستفاده از مدل ها یبند

 سطل زباله در رتبه آخر قرار دارد. یریگ میدر رتبه سوم و مدل تصم تیریلم مدع یریگ میرتبه دوم، مدل تصم

 میتصم یبا الگو یفرهنگ سازمان ریکه متغ ندینما ی( در پژوهش خود استدالل م2966) یو صهر یکاوس ،یحمد

. رندیگ یالهام م یمانخود از فرهنگ ساز یریگ میتصم یدر سبک ها رانیدارد. و مد یو معنادار میرابطه مستق رانیمد یریگ

در سطح  یدارند و رغبت آن ها به استفاده از سبک مشارکت یتوردس یبه استفاده از سبک ها یادیز لیتما رانیمد نیهمچن

 قرار دارد. ینییپا

 میتصم یسبک ها نیب یدولت یخود نشان دادند که در  سازمان ها ی( در بررس2968)یزاده مقدم و طهران یهاد

سبک  نیو ب یاجتناب یریگ میو سبک تصم ییعقال یریگ میسبک تصم نیب ،یدار منف یرابطه معن یشهودو  ییعقال یریگ

 یاجتناب یریگ میسبک تصم نیب نیدارد. همچن وجوددار مثبت  یرابطه معن یآن یریگ میو سبک تصم یشهود یریگ میتصم

رابطه  یبررس نیمشاهده شد. در ا یدار منف ینرابطه مع یبررس نیدر ا یو آن یوابستگ یریگ میتصم یاز سبک ها کیو هر 

به دست  رانیمد التیسابقه خدمت و تحص یشناخت تیجمع یژگیو دو و یریگ میتصم یاز سبک ها کیهر  نیب یمعنادار

 .امدین

 یتوسط مهرعل یانتفاع ریو غ یدولت ینظر یها رستانیدر دب یریگ میدر تصم رانیمشارکت دب گاهیجا یقیتطب یبررس

 ریو هم غ یدولت یها رستانیهم در دب یریگ میدر تصم رانیمشارکت دب زانی( نشان داد که م2968)یوسفیو  یسپاسزاده، 

در  رانیرابطه دب نیاست و در ا سیو تدر یو آموزش یدرس برنامهیمشارکت عمدتا در محورها نهیاست، زم نییپا یانتفاع

 ها دارند.  یریگ میدر تصم  یتر شیمشارکت ب یانتفاع ریغ یها رستانیدب

آموزش و پرورش مشتمل بر پنج عامل  یریگ میدهد که نظام تصم ی( در پژوهش خود نشان م2962)یقهرمان

 یها افتهیو بازخورد است. بر اساس  یابیو ارزش  یریگ میتصم یاجرا ،یریگ میتصم ندیفرا ،یریگ میساختار تصم ،یطیمح

 نیا شتریاست. که ب یمتعدد یها یو کاست اقصنو یدارا یطور کلآموزش و پرورش به  یریگ میپژوهش نظام تصم نیا

 جینتا نیبوده است. همچن ییعوامل اجرا یمشکالت درباره  نیو کم تر یریگ میتصم یعوامل ساختار ینهینواقص در زم

 هیمرکز توصمت مهین یریگ میو استقرار نظام تصم یآموزش و پرورش ضرور یریگ میاز نظام تصم یینشان داد که تمرکز زدا

  . بررسی دقیق این نواقص نشان می دهند که در غیاب بلوغ سازمانی فرصت تمرکز زدایی کمتر می شود.تانهولماستشده 

  یدر پژوه زی( ن1112)

تالش می نماید تا ضمن تمایز بین سبک های تصمیم گیری و عادت های تصمیم گیری به عنوان سطحی از بلوغ 

 این دو رویکرد را مورد بررسی قرار دهد. یافتگی فردی ، امکان ترکیب

( مدلی از بلوغ قابلیت های سازمانی را در سیستم های آموزشی مورد بررسی قرار دادند و 1125و همکاران) 2مانرات

 نشان داند که این مدل برای ایجاد انسجام بین اهداف و عملکرد از کارآیی باالیی برخوردار است.
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 پاینه
 .پردازد آنها می مقایسه و ای حرفه غیر و ای حرفه گذاران سرمایه گیری تصمیم های کسب بررسی (به1121) 2

 در آماتور و ای حرفه سرمایه گذاران گیری تصمیم های سبک بین داری تفاوت معنی که دهد می نشان را شواهدی وی

 .ندارد وجود آنها سرمایه گذاری گزینه انتخاب

 برای پردازش را بیشتری زمان ادراکی و تحلیلی گیری تصمیم  های سبک که کند می بیان (1118) 1تامینی ال  

 .ندارند گذاری سرمایه های همه گزینه تحلیل برای کافی زمان گذاران سرمایه .می کنند صرف تصمیم اتخاذ از قبل اطالعات

 یک می تواند اطالعات این اشد،ب نموده جلب را آنها که توجه کنند می سهامی به محدود فقط را خود آنها جستجوی بنابراین

 کند.  ایجاد سرمایه گذار ذهن در نامناسب یا مناسب تصویر

 افشاء اطالعات  همانند خاطرانتشار  به چگونه  و زمانی چه که موضوع این مطالعه در(1118)  9و همکارانکالسگر

 عامل تصمیم گیری های سبک مطالعه است ممکن افتد، می اتفاق مختلف افراد برای اطالعاتی بار اضافه (داوطلبانه های

 آوری جمع خود پردازش از توان بیش اطالعاتی داوطلبانه و ذاتی طور به افراد کنیم تصور که باشد می سخت .باشد کلیدی

  کنند. می

 روش تحقیق 
              

علمان  و کارکنان اداره آموزش و هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک تصمیم گیری و بلوغ سازمانی در مدیران و م

پرورش است. تحقیق کاربردی و روش انجام آن میدانی و ابزار پژوهش دو پرسشنامه  محقق ساخته با الهام از سنجش سبک 

( می باشد . از  آزمون  توصیفی و 2931( و سنجش بلوغ سازمانی )خلخالی، 2931های تصمیم گیری )خلخالی و محمدی، 

که در بخش توصیفی میانگین و در بخش استنباطی از تحلیل .یدن به نتایج تحقیق استفاده شده است استنباطی  جهت رس

رگرسیون استفاده  شد . نتایج به دست آمده از فرضیه ها که براساس پنج مولفه سبک های تصمیم گیری طراحی شده است 

رد اما بیشترین ارتباط مربوط به مولفه های تصمیم نشان داد، ارتباط میان سبک های تصمیم گیری و بلوغ سازمانی وجود دا

مدارس ابتدایی و راهنمایی مدیران  را همهپژوهش این جامعه آماری گیری مرسوم، توفیق طلبانه، شهودی می باشد. 

ش کل این مدیران و معلمان  و کارکنان اداره آموزش و پرورتعدادتشکیل خواهند داد.  2935در سال تحصیلی  شهرستان ساوه

نفربه عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده طبقه ای انتخاب  211.که بر اساس جدول مورگان و جررسی نفر است 211حدود

برای  استفاده شده است. ی کرونباخاز ضریب آلفادر این مطالعه مورد استفاده های  برای بررسی پایایی پرسشنامهشده بودند.  

نفری مورد آزمون قرار گرفت  91در جمعیت پرسشنامه اولیه  ،تحقیقدر ورد استفاده های ماطمینان از  پایایی سؤاالت و گویه

و بلوغ سازمانی با  68/1.پرسشنامه سبک تصمیم گیری با ضریب آلفای کرونباخ  گرددتا نواقص احتمالی پرسشنامه برطرف 

  نفر بودند اجرا شد . 211تایید شد و سپس در  نمونه اصلی   68/1

  یافته ها

 دارد.اثر مدارس  یرانمد یبلوغ سازمان یزانم برطلبانه  یقتوف یریگ یمسبک تصم :  یه اولفرض

 های کلی تحلیل رگرسیونی کننده مشخص

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون
ضریب همبستگی 

(R) 
2R 

2R تعدیل شده F سطح معناداری 

                                                           
1
 Payne 

2
 Al-Tamimi 

3
 Klausegger 
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2 85/1 33/1 33/1 33/8          118  /1 

R 75/1با توجه به مقدار ضریب تعیین 
2
 یقتوف یریگ یمسبک تصمدرصد از تغییرات بلوغ سازمانی  توسط  68/1حدود   =

 قابل تبیین است.طلبانه 

 بر بلوغ سازمانی  طلبانه  یقتوف یریگ یمسبک تصمضرایب رگرسیونی  

 یشاخص آمار

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 استاندارد نشده
 T بتای استاندارد خطای استاندارد 

سطح معنی 

 داری

 11/1 33/6 - 88/1 884/24 ضریب ثابت

 یریگ یمسبک تصم

 طلبانه یقتوف
451/1 281/1 18/1- 61/1- 118/1 

 
 -18/1ه به ضریب بتا، حدود کمتر است و با توج 15/1است و از  11/1داری ضرایب برابر با توجه به اینکه سطح معنی

 شود. بینی میقابل پیشطلبانه  یقتوف یریگ یمسبک تصمدرصد از تغییرات بلوغ سازمانی از طریق  

 واحد  تغییر می کند   0/451بلوغ سازمانی ، طلبانه  یقتوف یریگ یمسبک تصمبه ازای یک واحد تغییر در   مچنینه

 مدارس دارد.مدیران  یبلوغ سازمان یزانم بر یشهود یریگ یمسبک تصم:  فرضیه دوم      

 های کلی تحلیل رگرسیونی کننده مشخص

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون
ضریب همبستگی 

(R) 
2R 

2R تعدیل شده F سطح معناداری 

2 78/1 75/1 75/1 1398/878          111  /1 

 یریگ یمسبک تصمدرصد از تغییرات بلوغ سازمانی  توسط  75/1حدود   =R2 75/1با توجه به مقدار ضریب تعیین 

 قابل تبیین است.  یشهود

 بر  بلوغ سازمانی یشهود یریگ یمسبک تصمضرایب رگرسیونی  

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 استاندارد نشده
 T بتای استاندارد خطای استاندارد 

سطح معنی 

 داری

 100/1 4.848 - 355/0 1/721 ضریب ثابت

 یریگ یمسبک تصم

 یشهود
0/770 021/1 967/1 37.402 111/1 

 

کمتر است و با توجه به ضریب بتا، حدود  15/1است و از  11/1داری ضرایب برابر با توجه به اینکه سطح معنی

 شود. بینی میقابل پیش یشهود یریگ یمسبک تصمسازمانی   از طریق  درصد از تغییرات بلوغ 0/96یعنی 967/1

،  بلوغ سازمانی مدیران  در  معلمان شهرستان  یشهود یریگ یمسبک تصمهمچنین به ازای یک واحد تغییر در  

 واحد  تغییر می کند .0/770ساوه به اندازه 

 تصمیم گیری عاطفی بر بلوغ سازمانی اثر دارد .فرضیه سوم : 

 های کلی تحلیل رگرسیونی کننده مشخص
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 شاخص آماری

 مدل رگرسیون
ضریب همبستگی 

(R) 
2R 

2R تعدیل شده F سطح معناداری 

2 65/1 68/1 68/1 642.225          111  /1 

تصمیم گیری عاطفی درصد از تغییرات بلوغ سازمانی  توسط   68/1حدود   =R2 68/1تعیین  با توجه به مقدار ضریب

 قابل تبیین است.

 بر بلوغ سازمانی  تصمیم گیری عاطفی ضرایب رگرسیونی  

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 استاندارد نشده
 T بتای استاندارد خطای استاندارد 

سطح معنی 

 داری

 111/1 7.204- - 0/818 5/893- ضریب ثابت

 111/1 25.342 653/1 0451/ 1/137 تصمیم گیری عاطفی

 

کمتر است و با توجه به ضریب بتا، حدود  15/1است و از  11/1داری ضرایب برابر با توجه به اینکه سطح معنی

 شود. یبینی مقابل پیش تصمیم گیری عاطفی درصد از تغییرات بلوغ سازمانی   از طریق 0/93یعنی 931/1

،  بلوغ سازمانی در مدیران و معلمان   به اندازه  تصمیم گیری عاطفیهمچنین به ازای یک واحد تغییر در  

 واحد  تغییر می کند .137/1

 تصمیم گیری ریسک پذیر بر بلوغ سازمانی اثر دارد .فرضیه چهارم  : 

 های کلی تحلیل رگرسیونی کننده مشخص

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون
همبستگی ضریب 

(R) 
2R 

2R تعدیل شده F سطح معناداری 

2 81/1 23/1 26/1 94/604          111  /1 

ریسک م گیری تصمیدرصد از تغییرات بلوغ سازمانی  توسط  26حدود   =R2 26/1با توجه به مقدار ضریب تعیین 

 قابل تبیین است. پذیر

 تصمیم گیری ریسک پذیر بر بلوغ سازمانیضرایب رگرسیونی  

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 استاندارد نشده
 T بتای استاندارد خطای استاندارد 

سطح معنی 

 داری

 100/1 9/706 - 786/0 7/632 ضریب ثابت

تصمیم گیری ریسک 

 پذیر
 0/400 041/1 701/1 9/726 111/1 

 

  701/1کمتر است و با توجه به ضریب بتا، حدود  15/1است و از  11/1داری ضرایب برابر با توجه به اینکه سطح معنی

 شود. بینی میقابل پیشتصمیم گیری ریسک پذیر درصد از تغییرات بلوغ سازمانی   از طریق  0/70یعنی 

،  بلوغ سازمانی  درکارکنان معلمان و مدیران  یسک پذیرتصمیم گیری رهمچنین به ازای یک واحد تغییر در  
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 واحد  تغییر می کند .  0/400شهرستان ساوه  به اندازه 

 . تصمیم گیری مرسوم   بر بلوغ سازمانی اثر داردفرضیه پنجم   : 

 های کلی تحلیل رگرسیونی کننده مشخص

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون
ضریب همبستگی 

(R) 
2R 

2R تعدیل شده F سطح معناداری 

2 22/1 23/1 23/1 24.159          111  /1 

تصمیم گیری مرسوم    درصد از تغییرات بلوغ سازمانی توسط 23حدود   =R2 23/1با توجه به مقدار ضریب تعیین 

 تبیین است 

 بر بلوغ سازمانی تصمیم گیری مرسوم   ب رگرسیونی  ضرای

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 استاندارد نشده
 T بتای استاندارد خطای استاندارد 

سطح معنی 

 داری

 100/1 2/053 - 2/209 4/535 ضریب ثابت

 111/1 4/915 445/1 104/1 512/1 تصمیم گیری مرسوم   

کمتر است و با توجه به ضریب بتا، حدود  15/1است و از  11/1ری ضرایب برابردا با توجه به اینکه سطح معنی

توان  شود. از اینرو میبینی میقابل پیشتصمیم گیری مرسوم   درصد از تغییرات بلوغ سازمانی از طریق 44/1یعنی 445/1

واحد   0/512و مدیران به اندازه  ،  بلوغ سازمانی در معلمانتصمیم گیری مرسوم   همچنین به ازای یک واحد تغییر در  

 تغییر می کند .

 

 بحث و نتیجه گیری 

 

همه فرضیه های مطرح شده تایید شدند  این به این معنی است که ابعاد سبک تصمیم گیری بر بلوغ سازمانی  هم 

بهبودی و  .( ،2939ران ) یونسی و همکا(،  2939مومنی و همکاران ) رابطه داشتند و هم اثر داشتند که قابل پیش بینی بود . 

 .(2931( ، حسن زاده و همکاران ) 2931خدامرادی و همکاران ) ( ، 2931ارباب شیرانی و همکاران ) ، .(2931همکاران ) 

. (2931حمیدی و همکاران ) (  2932( ، سیادت و همکاران ) 2932،  عطافر و همکاران) (2932رجایی پور و همکاران )

نتایج حاصل نشان داد که رابطه معناداری بین انواع شیوه های ( 2932خالق پناه و همکاران )  ( ،2931کریمی و همکاران) ،

تصمیم گیری و هوش سازمانی وجود دارد و مناسب ترین شیوه های تصمیم گیری برای تاثیر گذاری بیشتر بر هوش سازمانی 

ه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری همچنین نتایج نشان داد ک. شیوه های وابستگی و مشارکتی می باشد

 نیز رابطه مثبت وجود دارد و می توان گفت فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده خوبی برای سبک تصمیم گیری می باشد

اط . بین سبک تصمیم گیری مشارکتی با ادراك از عدالت رویه ای ارتب(2963( ، شاهی و همکاران ) 2932دانایی و همکاران ) 

نشان دادند که مهارت ،( 2963)یو نجف یدیحم ،یخان یموس( ،2985حسینی و همکاران ) مثبت و معنی داری وجود دارد.

 یهاد، ( 2966) یو صهر یکاوس ،یحمد،  ( 2932)یبعد موثر بر عملکرد بوده است.پژوهش جعفر نیمهم تر یرهبر یها

پژوهش نظام  نیا یها افتهیبر اساس  ،( 2962)یقهرمان( 2968)یوسفیو  یزاده، سپاس یمهرعل، ( 2968)یزاده مقدم و طهران

عوامل  نهینواقص در زم نیا شتریاست. که ب یمتعدد یها یو کاست اقصنو یدارا یآموزش و پرورش به طور کل یریگ میتصم

از  ییکه تمرکز زدانشان داد  جینتا نیبوده است. همچن ییعوامل اجرا یمشکالت درباره  نیو کم تر یریگ میتصم یساختار
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 ( 1112)  تانهولماستشده  هیمتمرکز توص مهین یریگ میو استقرار نظام تصم یآموزش و پرورش ضرور یریگ مینظام تصم

 بیان (1118تامینی)  ، ال (1118و همکاران ) (،کالسگر1121)  پاینه( ،  1129(. انوئو و همکاران )1125مانرات و همکاران)

 صرف تصمیم اتخاذ از قبل اطالعات برای پردازش را بیشتری زمان ادراکی و تحلیلی گیری یمتصم  های سبک که کند می

 میو استقرار نظام تصم یآموزش و پرورش ضرور یریگ میاز نظام تصم یینشان داد که تمرکز زدا جینتا نیهمچنمی کنند. 

نیروی کار سازمانی ومولفه های خلق های  مولفه (2939مومنی و همکاران )  . باستشده  هیمتمرکز توص مهین یریگ

کنندگان دانش و مولفه های دانشگران سازمانی پایین ترازحد بوده است ودر حد مطلوبی قرار ندارد اما مولفه های نوآوران 

 سازمانی وبیشترازحد بوده است ودر حد مطلوبی قراردارد.

علمی مدیران  از نظر تخصص می تواند در بلوغ و  نوع و سطح شخصیت( در پژوهشی با عنوان  2939پونسی و همکاران )  

تالش برای تبدیل شدن به ( 2931بهبودی و همکاران ) تصمیم گیری سازمانی موثر باشد مهارت و دانش الزم هم هستند. 

سویی سازمان های یادگیرنده و استفاده ازچارچوبهای حاکمیت فناوری را ارئه نموده که سازمان میتواند بسوی بلوغ کامل هم

آنها می توان به کل نگر  بلوغ سازمانی و مدیریت دانش  ضعف  از جمله نقاط (2931ارباب شیرانی و همکاران ) قدم بردارد .

مولفه، ( 2931تجاری در رشد و بلوغ سازمانی موثر است .حسن زاده و همکاران ) بودن و عدم ارائه راههای عملی اشاره نمود. 

 کار با سیستم مدیریت محتوای سازمانی  باالبودن مهارت“بیشترین میزان تأثیر و مولفه ” توامدیریت بهینه چرخه حیات مح“

های سرآمدی که شامل رهبری،  بلوغ سازمانی با مولفه( 2932رجایی پور و همکاران )کمترین تأثیر را بر روی بلوغ دارند.

. شود کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می استراتژی، کارکنان، شراکت و منابع، فرایند، نتایج مشتریان، نتایج

هم چنین بلوغ فردی، بلوغ فرایندی، بلوغ سازمانی و بلوغ سازمان تأثیر مثبت و مستقیمی بر چابکی ( 2932عطافر و همکاران) 

ه بلوغ سازمانی و مشخص کردن رابط( 2932. . سیادت و همکاران ) باشد سازمانی دارند اما بلوغ فرایندی در حد متوسط می

انواع سبک های تصمیم گیری مدیران به تفکیک جنسیت  (2931حمیدی و همکاران ) رابطه وجود دارد. نوآوری سازمانی 

همچنین مشخص گردید گه شیوه های تصمیم گیری غالب در ( 2932. خالق پناه و همکاران ) تفاوت معناداری وجود ندارد

فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده خوبی برای سبک ( 2931کریمی و همکاران) ستند.سازمان، شیوه های آنی و اجتنابی ه

( سبک تصمیم گیری فردی کمترین اثربخشی را دارد .شاهی و همکاران ) 2932دانایی و همکاران ) تصمیم گیری می باشد .

(  سبک 2985همکاران ) حسینی و سبک رهبری تحول آفرین با سبک تصمیم گیری مشارکتی ارتباط وجود دارد. ( 2963

 یریگ می( تصم2963)یو نجف یدیحم ،یخان یموسآمادگی و مهارت تصمیم گیری مدیران در مدیریت زمان موثر است 

( نشان داد که 2932)یبعد موثر بر عملکرد بوده است.جعفر نیمهم تر یرهبر یکردند مهارت ها یبند تیاولووچندگانه 

( استفاده از 2966) ی و همکاران حمد کنند یاستفاده م یکارنگ یریگ میدل تصماز م یرامدارس به طور معناد رانیمد

و همکاران  زاده مقدم  یهادقرار دارد. ینییدر سطح پا یدارند و رغبت آن ها به استفاده از سبک مشارکت یتوردس یسبک ها

مشارکت  زانی( نشان داد که م2968)ان و همکار زاده یمهرعلبین ابعاد سبک تصمیم گیری با هم رابطه وجود دارد . ( 2968)

آموزش و  یریگ میاز نظام تصم یی( تمرکز زدا2962)یقهرمانو اثربخشی آموزشی ارتباط وجود دارد.  یریگ میدر تصم رانیدب

سبک های تصمیم گیری و ( 1112)  . تانهولماستشده  هیمتمرکز توص مهین یریگ میو استقرار نظام تصم یپرورش ضرور

و  صمیم گیری به عنوان سطحی از بلوغ یافتگی فردی ، امکان ترکیب این دو رویکرد وجود دارد .مانراتعادت های ت

( بلوغ قابلیت های سیستم های آموزشی  درایجاد انسجام بین اهداف و عملکرد از کارآیی باالیی برخوردار 1125همکاران)

می  اطالعات این (1118تامینی )  ال.ه ای متفاوت هست(سبک تصمیم گیری افراد حرفه ای و غیر حرف1121پاینه  ) است.

تصمیم  های سبک مطالعه (1118و همکاران ) کند. کالسگر ایجاد سرمایه گذار ذهن در نامناسب یا مناسب تصویر یک تواند

 خود دازشپر از توان بیش اطالعاتی داوطلبانه و ذاتی طور به افراد کنیم تصور که باشد می سخت .باشد کلیدی عامل گیری
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  کنند. می آوری جمع

ررسی دقیق این نواقص نشان می دهند که در غیاب بلوغ سازمانی فرصت تمرکز زدایی کمتر می شود.این پژوهش نیز دلیل 

دیگری بر این است که می تواند بر جنبه های مختلف رفتار انسانی تاثیر گذار باشد ،پژوهشی که کا مال غیر همسو باشد یافت 

 نشد.
 

 ع انتهای مقاله:مناب

تلفیقی ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با رویکرد  ارائه الگوی (2931، مرتضی .) بیگ وردی   ؛ارباب شیرانی ، بهروز  

دانشگاه اصفهان  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .  نامه پایان ، تعالی سازمانی ) مطالعه موردی : سازمان صنایع هوایی ایران

 . کارشناسی ارشد  2931.  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -

 (تهران.نشر نو2966و اعرابی.) استیفن رابینز.رفتار سازمانی.ترجمه پارساییان

 .نگار آسمان نشر اصفهان، اول، چاپ ،"سبز مدیریت مدل" ،( 1390 ) حسن، محمد امامی،

، مترجم :دکترسیدمحمداعرابی و داود ایزدی  مدیریت استراتژیک منابع انسانی ؛ راهنمای عمل(، 2962آرمسترانگ ، مایکل ) 

 ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ دوم.

 مدیریت بین المللی کنفرانس نهمینمحور،  استراتژی های سازمان بلوغ مدل(2939یانی ، امیر ، ناصری ، احمد ) آشت 

 استراتژیک

سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری  (2931) رضا احمدی  ی، کهنعل ؛محمدرضا بهبودی ، 

.  دانشگاه هرمزگان -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  پایان ای هرمزگان( اطالعات )بررسی موردی: شرکت برق منطقه

 . کارشناسی ارشد  2931

 پژوهشگاه نشر مرکز تهران، اول، چاپ ،" محور پروژه های سازمان در انسانی منابع مدیریت" ،( 1389 ) رودنی، ترنر،

 .غالمرضا اصیلی، :مترجم نفت، صنعت

 صنعت پژوهشگاه نشر مرکز تهران، اول، چاپ ،" محور پروژه های سازمان در انسانی منابع مدیریت" ،( 1389 ) رودنی، ترنر،

 .غالمرضا اصیلی، :مترجم نفت،

ر آموزش و پرورش شهرستان (. شناسایی مدل های تصمیم گیری مدیران مدارس د2932جعفری، معصومه. ) 

 قائمشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر.

بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری روسای واحد دانشگاه آزاداسالمی و ( 2931)  زهرا قریب طرزه . حسن دانایی 

های ایران . کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش  های همایش ، مقاله 3عملکرد سازمانی آنان درمنطقه 

  2932.  شرکت پژوهشی طرود شمالبنیان . 

ارائه چارچوبی جهت ارزیابی بلوغ سیستم مدیریت محتوای سازمانی در ( 2931) داوود ؛ وحدت علیرضا حسن زاده ،

دانشگاه پیام نور استان  -دانشگاه پیام نور  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  یانپا ،سازمانهای کوچک و متوسط ایرانی

 رشناسی ارشد. کا 2931.  دانشکده فنی -تهران 

 طریق از ها سازمان در دانش مدیریت بلوغ سطح (سنجش2966جعفری ، حسن . ) طهمورث ؛ عابدی، پور  حسنقلی

 13 تابستان ، 14 شماره چهارم، سال ایران، مدیریت علوم فصلنامه دانش مدیریت ۀیافت توسعه بلوغ یک مدل

طراحی و تبیین الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران عالی ( 2985عبدالرضا  ؛ خایف  احمد علی .) حسینی ،

دانشگاه تربیت  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  ، پایان )دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی(

 . پایان نامه دکترا  2985.  مدرس
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یم (.  بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با الگوی تصم2966حمدی کریم, کاووسی اسماعیل, صهری حمیدرضا. )

 - 28صص  ; 62, شماره   11گیری مدیران )مطالعه موردی: کارخانجات یخچال سازی تهران(. پژوهش های مدیریت, دوره  

92 . 

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های عمومی تصمیم گیری ( 2931، رضا )  ساکی فریده ؛  حمیدی ،   

 -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  پایان،  مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین

 . کارشناسی ارشد 2931.  ت بدنیدانشکده علوم انسانی و تربی

رابطه بین انواع شیوه های تصمیم گیری و هوش سازمانی در اداره ( 2932خالق پناه ، میثم ؛ شاهبنداز زاده ، حمید )  

دانشگاه پیام نور  -نور  دانشگاه پیام -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  ، پایان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان

 . کارشناسی ارشد  2932.  دانشکده ادبیات و علوم انسانی -استان فارس 

مقایسه فناوری های هوش تجاری برای تصمیم گیری در شعب ( 2931، محمد ؛ جواد دهقانی ، محمد ) خدامرادی    

های ایران . هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین  های همایش مقاله CMMIبانک تجارت شهرستان اهواز توسط مدل 

  2931.  انجمن علمی تجارت الکترونیک ایرانالمللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی . 

 بررسی رابطه بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در دانشگاه اصفهان( 2932د علی ) رجایی پور ، سعید ؛سیادت ، سی

 . کارشناسی ارشد 2932.  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -دانشگاه اصفهان  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  پایان

ی بلوغ.   (. کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه2932محمد نبی ، سینا و  محمدنبی، ساویز. ) رضایی منش، بهروز، 

 .2, شماره 18پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، دوره 

مجموعه مقاالت  ،نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمانی(؛ 2961ایرج ) سلطانی،

 2961. تیرماه 12و  19لمللی مدیران کیفیت، ا چهارمین کنفرانس بین

ای بلوغ سازمانی و نوآوری سازمانی میان اعضای هیات  بررسی مقایسه( 2932) احمد، عابدی  ؛ سید علی ، سیادت

دانشکده علوم  -دانشگاه اصفهان  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  پایان علمی دانشگاه باهنرکرمان و دانشگاه اصفهان

 . کارشناسی ارشد  2932.  تربیتی و روانشناسی

بررسی روابط بین سبک های رهبری و تصمیم گیری مدیران و ادراك (2963شاهی ، سکینه ؛ پارسا، عبداهلل  )  

وزارت علوم، نامه .  پایان کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز

 . کارشناسی ارشد  2963.  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -از دانشگاه شهید چمران اهو -تحقیقات و فناوری 

اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده "(.2931صفری، حسین، سیدمصطفی رضوی و محمد هادی علی احمدی. ) 

متوازن و  ( وترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازیLFPPاز تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی )

 .68-82، 92، 21مدیریت فردا  "روش آنالیز مسیر )مطالعه موردی: شرکت نفت سپاهان(.

(. بررسی رابطه ی بین سبک های تصمیم گیری مدیران وبهره وری در 2931عباسی، ابوالفضل و هاشمی، سید احمد .)

(. مبانی نظری و 2939ز عالقه بند، علی. )مدارس متوسطه شهرستان المرد. کنفرانس مدیریت، چالش ها و راه کارها، شیرا

 اصول مدیریت آموزشی. نشر روان، تهران.

های صنعتی )مورد  تحلـیل تأثیر بلوغ سازمان بر چابکی سازمانی در شرکت( 2932عطافر ، علی ؛  رادمهر ، رضا ) 

.  دانشکده اقتصاد و علوم اداری -دانشگاه اصفهان  -قات و فناوری وزارت علوم، تحقینامه .  پایانکـور(مطـالعه: شرکت صنعتی ف

 . کارشناسی ارشد 2932

(. بهسازی نظام تصمیم گیری در آموزش و پرورش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده 2962قهرمانی ، محمد. ) 
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پاییز « پرورش. نوآوری های آموزشی  های علوم تربیتی دانشگاههای تهران و مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش و

 .58-91، صص29شماره  - 2962

مطالعه درك فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی ومدیران گروه و ( امجد2931کریمی ، گلناز؛ زبر دست )  

پژوهشکده  -دانشگاه کردستان  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نامه .  ، پایان هرابطه آن با سبک تصمیم گیری مدیران گرو

 . کارشناسی ارشد  2931.  ادبیات

(. الویت بندی عوامل موثر بر عملکرد مدیران آموزش و 2963موسی خانی مرتضی, حمیدی ناصر, نجفی زهرا.  ) 

پرورش با استفاده از فنون تصمیم گیری چندگانه )تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا(. نوآوری های 

 . 258 -218صص  ; 92, شماره   3آموزشی  , دوره  

دانشگاه آزاد  ق سازمان دانش محور.بررسی سطح بلوغ شرکت فراب از نظر تحق (1393، وسام)وسام  ؛مومنی، ماندان   

 . کارشناسی ارشد 2939.  دانشکده مدیریت -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  -اسالمی 

(. بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در 2968مهرعلی زاده، یداهلل ، سپاسی، حسین،یوسفی، مختار. ) 

گیری در دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، شماره  تصمیم

 . 55 - 92, صفحه  2مجله 

( تئوری حسابدار ی ، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 2966یکو مرام ، هاشم ، بنی  مهد ی بهمن ) ن 

 تحقیقات 

 (تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی.تهران.سمت2962الوانی ،سید مهدی.) 

 .نی نشر تهران، یکم، و چهل چاپ سوم، ویراست ،"عمومی مدیریت" ،( 1389 ) مهدی، سید الوانی،

(.   بررسی رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در 2968هادی زاده مقدم اکرم , طهرانی مریم.  )

 . 296 - 219صص  ; 2, شماره   2سازمان های دولتی.  مدیریت دولتی , دوره  
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