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بررسی  تاثیر آموزش سیستم اطالعاتی بر تصمیمگیری مدیران ورزشی

مجید سلیمانی1، فضالهلل پرنوره2 
1.دکتري مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر

 2. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان

مقدمه 
مطالعات فراوانی نشان داده اند که آموزش سیستم اطالعاتی باعث بهبود کیفیت تصمیمگیری و اثربخشی بهتر اکثر 
مؤلفه های آن می شود. سیر مطالعات پیشین نشان می دهد که ابعاد مختلف ارتباط سیستم اطالعاتی و تصمیم گیری 
همواره به صورت یک حوزه مطالعاتی مطرح مورد توجه پژوهشگران علوم مدیریتی و سازمانی بوده است و مسائل آن 
همیشه پویا و نیازمند به پژوهشهای مكرر بوده است )1(. رابطه آموزش سیستم اطالعاتی و تصمیم گیری به شیوه های 
پیچیده و در ابعاد مختلفی در مطالعات پیشین به خصوص تحقیقات خارجی بررسی شده است. مطالعات قبلی مفهوم 
تاثیر سیستم اطالعاتی بر بهبود یا نوع تصمیمگیری را مورد بررسی قرار دادهاند اما این بررسی به صورت مقایسه 
تصمیمگیری بین مدیران ورزشی با و بدون سابقه دوره آموزش اطالعاتی نبوده است. براساس مبانی بیان شده و سیر 
مطالعات پیشین جنبه های مختلف تكمیلكننده دانش مربوط به ارتباط تصمیم گیری و اطالعاتی نشان میدهد، روش و 
ابزار پژوهش مطالعات پیشین عمدتًا بررسی نحوه کاربرد سیستم برای مدیران ورزشی بوده است )2(. همچنین دانش 
اطالعاتی در مطالعات پیشین عمدتًا به صورت گزارشهای مالی در اختیار مدیران ورزشی و تصمیم گیرندگان بررسی 
شده است؛ در حالی که نحوه کسب دانش اطالعاتی با توجه کاربرد باالی آن در معامالت و تصمیم گیری های روزمره 
زندگی کاری افراد مختلف مدنظر نبوده است. همچنین بررسی های پیشین در سنجش تاثیر آموزش سیستم اطالعاتی به 
لحاظ روش کار مقایسه در مدیران ورزشی با سطوح مختلف و نحوههای متفاوت کسب دانش اطالعاتی نبوده است. 
افزون بر این موارد سبک در مولفههای بررسی بین اطالعاتی و تصمیمگیری، سبكهای تصمیمگیری عمومی با وجود 
عمومیت و اهمیت زیاد بررسی نشده است. بنابراین در این پژوهش محقق درصد آن است تا وضعیت تاثیر آموزش 

اطالعاتی در جهت اعمال انواع سبكهای تصمیم گیری را در مدیران ورزشی بررسی کند.
روششناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی و از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و علی- مقایسه ای 
از طریق مطالعات کتابخانه ای و سیستم  این تحقیق  نیاز  انجام گرفته است. سیستم مورد  است که به شكل میدانی 
آمده  دست  به  اطالعاتی  سیستم  آموزش  از  استفاده  بر  تاکید  با  ورزشی  مدیران  تصمیم گیری  به  مربوط  پرسشنامه 
است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران ورزشی تصمیم گیرنده )فوقانی و میانی( ادارات تربیت بدنی و 
باشگاههای ورزشی استان کرمانشاه بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس بود. در مجموع 162 
پرسشنامه به صورت کامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار پرسشنامه شامل دو پرسشنامه 1. سیستم شغلی 
)وضعیت آموزش، تحصیالت و سابقه سیستمی(؛ و 2. پرسشنامه استاندارد سبک های تصمیم گیری عمومی مدیران 
کاری، سابقه  فعلی، رشته تحصیلی، سابقه  مدیریتی  بود که شامل پست  اول محقق ساخته  پرسشنامه  بود.  ورزشی 
آموزش سیستمی، نیاز به سیستم اطالعاتی در تصمیمات شغل فعلی، و سطح تحصیالت پاسخ دهندگان را ارزیابی 
این پرسشنامه در سال 1995 توسط اسكات  می کرد. پرسشنامه دوم پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی بود 
و بروس به منظور ارزیابی شیوه های تصمیم گیری و بر اساس نظریه سبک های تصمیم گیری ساخته شد. از دیدگاه 
بروس و اسكات )1995( به طور کلی پنج سبک تصمیم گیری وجود دارد که عبارتند از: سبک تصمیم گیری عقالیی، 
سبک تصمیم گیری شهودی، سبک تصمیم گیری وابسته، سبک تصمیم گیری آنی )فوری( و سبک تصمیم گیری اجتنابی. 
روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نوع تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش تعیین می شود. در این 
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پژوهش پس از جمع آوری سیستم، از روش های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( برای ارزیابی 
ویژگی های مدیران ورزشی و همچنین تعیین اولویت و میزان اهمیت هر یک از گویه ها )متغیرها( به طور کلی و در هر 
 ،)KS(عامل به طور جداگانه استفاده شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف
به منظور تعیین قابلیت پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای مقایسه دیدگاه های مدیران ورزشی از آزمون 
یومن ویتنی ، و از آزمون فریدمن  برای مقایسه اولویت عوامل و نهایتًا از آزمون اسپیرمن برای بررسی روابط  استفاده 
شد. برای تجزیه و تحلیل تمامی داده ها از نرم افزارهای SPSS نسخه 16در سطح معنیداری )0p/05≥( استفاده شد. 

یافته های پژوهش
سبک  انتخاب  بر  اطالعاتی  سیستم  آموزش  تاثیر  بررسی  شدند.  طبقهبندی  دسته  چند  در  پژوهش  های  یافته 
تصمیمگیری مدیران ورزشی، رابطه بین سبكهای تصمیمگیری و اولویتبندی سبكها در مدیران ورزشی. در جدول)1( 
با استفاده از آزمون یومن- ویتنی تاثیر آموزش سیستم اطالعاتی در مدیران ورزشی با  مدیران بدون سابقه آموزش 
اطالعاتی سنجیده شده است. با توجه به میزان Z بدست آمده و سطح معنی داری در آزمون یومن ویتنی فرض پژوهشی 
اول رد شده و فرضیه صفر تایید می شود. به عبارت بهتر آموزش اطالعاتی بر سبک های تصمیم گیری مدیران ورزشی 
تاثیر معنی داری ندارد و احتماالً عوامل دیگری در این زمینه تاثیر گذارند. هر چند مقایسه میانگین رتبه سبک های 
تصمیم گیری  از سبک های  بیشتر  گذرانده اند  را  اطالعاتی  دوره های  که  ورزشی  مدیران  می دهد  نشان  تصمیم گیری 
عقالیی، وابسته و شهودی استفاده می کرده اند و اما مدیران ورزشی بدون سابقه آموزش دوره های اطالعاتی بیشتر از 

سبک های تصمیم گیری اجتنابی و آنی استفاده می کردند هر چند این تفاوت ها به لحاظ آماری معنی دار نبود.

جدول1. تاثیر آموزش اطالعاتی بر سبك  تصمیم گیری عقالیی 

شاخص ها
عوامل

میانگین رتبهتعدادگروه
آزمون یومان ویتنی

ZgiS محاسبه شده

سبک عقالیی
7758/00آموزش دیده

-0/2190/63
5887/33آموزش ندیده

سبک وابسته
7758/29آموزش دیده

-1/9410/52
5877/94آموزش ندیده

سبک شهودی
7738/35آموزش دیده

-0/7250/95
5897/66آموزش ندیده

سبک اجتنابی
7797/61آموزش دیده

-0/9060/45
5838/26آموزش ندیده

سبک آنی
7777/99آموزش دیده

-0/4190/63
5848/86آموزش ندیده

*: در سطع p > 0/05 معنی دار است.
و  مثبت  رابطه  و شهودی  وابسته  تصمیم گیری  با سبک های  عقالیی  تصمیم گیری  بین سبک  که  داد  نشان  نتایج 
با سبک های  با سبک آنی )فوری( رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین سبک تصمیم گیری وابسته  معنی دار و 
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اجتنابی  با سبک  تصمیم گیری شهودی  نشد. سبک  مشاهده  معنی داری  رابطه  اجتنابی  و  آنی  تصمیم گیری شهودی، 
رابطه مثبت و معنی دار داشت اما با سبک های وابسته و آنی )فوری( رابطه معنی داری نداشت. بین سبک تصمیم گیری 
اجتنابی با سبک های تصمیم گیری و آنی )فوری( رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین اولویت ابعاد سبک های 
رد  این رو، فرض صفر  از  دارد  معنی داری وجود  تفاوت  اطالعاتی  آموزش  دارای  مدیران ورزشی  در  تصمیم گیری 
می شود. بر این اساس مهمترین سبک تصمیم گیری در مدیران ورزشی به ترتیب سبک تصمیم گیری عقالیی، وابسته، 
شهودی، اجتنابی، و آنی )فوری( بود. مقایسه اولویت سبک های تصمیم گیری را در مدیران ورزشی بدون آموزش 
اطالعاتی نشان می دهد. این یافتهها نشان می دهد که بین اولویت ابعاد سبک های تصمیم گیری در مدیران ورزشی بدون 
آموزش اطالعاتی نیز تفاوت معنی داری وجود دارد از این رو، فرض صفر رد می شود. بر این اساس مهمترین سبک 
تصمیم گیری در مدیران ورزشی به ترتیب سبک تصمیم گیری عقالیی، وابسته، شهودی، اجتنابی، و آنی )فوری( بود.

بحث و نتیجه گیری 
هدف از این پژوهش بررسی سبكهای تصمیمگیری عمومی در مدیران ورزشی براساس سابقه آموزش سیستم 
تاثیر معنی داری نداشت.  بر سبک  تصمیم گیری عقالیی  نتایج پژوهش آموزش اطالعاتی  به  با توجه  بود.  اطالعاتی 
هر چند میانگین رتبه مدیران ورزشی که دوره های آموزشی اطالعاتی را گذرانده بودند بیشتر از مدیران ورزشی بود 
که این دوره ها را نگذرانده بودند یعنی مدیران ورزشی که دوره های آموزشی اطالعاتی را گذرانده بودند بیشتر از 
سبک تصمیم گیری عقالیی استفاده می کردند اما این تفاوت معنی دار نبود. قنبری و همكاران )1392( نتیجه گرفتند 
که استفاده از سیستم اطالعاتی تنها در یكی از محورهای تصمیمگیری معنیدار و تاثیرگذار بوده است و لزومًا سیستم 
اطالعاتی برای همه تصمیمات، سطوح سازمانی و سازمانها کاربرد و اهمیت مشابهی ندارد. از آنجا که کسب سیستم 
برای رفع عدم اطمینان در تصمیمگیری عقالئی ضروری است میتوان گفت سایر سیستم و رویهها )غیر سیستمی( نیز 
در تصمیم گیری تاثیرگذار هستند. هر چند علی رغم عدم معنی داری، میانگین باالتر مدیران ورزشی با سابقه آموزش 
با  اطالعاتی  دانش  استدالل  فرایند  دادند،  نشان  نیكومرام و محمودی )1391(  بوده است. همچنین  بیشتر  اطالعاتی 
نتایج  پژوهش  دو  این  یافتههای  دارند.  تاثیر  بیشتر  روشها  سایر  و  ندارد  معنیداری  رابطه  تصمیمگیری  رویكردهای 
پژوهش حاضر را در این زیرفرضیه تبیین میكند. افرادی که از سبک عقالئی برخوردارند تصمیمات خود را براساس 
جستجو و تجزیه و تحلیل کامل و همه جانبه تمامی سیستم موجود هم از منابع درونی و هم از منابع بیرونی قرار 
میدهند )رومیال، 2004(. سیستم هسته مرکزی الگوی تصمیم گیری عقالیی است و نقش تعیین کننده در استفاده از 
شرکتها  و  سازمانها  در  پشتیبان  سیستمهای  ترین  پرکاربرد  و  مهمترین  از  سیستم حسابدراری  که  آنجا  از  دارد.  آن 
میباشند )حمیدیزاده، 1378( عدم معنی داری استفاده از آنها در جامعه هدف این پژوهش احتماالً حاکی از ضعف 
سیستم اطالعاتی حسابدرای و آموزشهای صورت گرفته میباشد. آموزش اطالعاتی بیشتر با جنبه توانایی استفاده از 
سیستم اطالعاتی برای مدیران ورزشی بیان میشود. به نظر میرسد براساس فرضیات تصمیمگیری عقالئی مانند سیستم 
اطالعاتی احتماالً تاثیر خیلی زیادی بر آن نخواهد داشت. در تصمیم گیری منطقی، مشكل روشن است و تصمیم گیرنده 
در موضوعی که می خواهد تصمیم بگیرد سیستم کامل دارد. در این رویكرد، چالشی در خصوص هدف وجود ندارد 
و تصمیم گیرنده دارای هدفی خوب تعریف شده می باشد که سعی در رسیدن به آن را دارد. تصمیم گیرنده تمام گزینه ها 
و بدیل ها را احصاء می نماید و از نتایج ممكن برای هر گزینه آگاه می باشد بنابراین عدم تاثیر معنیدار آموزش اطالعاتی 
بر  به طور کلی آموزش اطالعاتی  میباشد.  قابل توجیه  تا حدودی  الگویی عقالئی تصمیمگیری مدیران ورزشی  بر 
سبک های تصمیم گیری مدیران ورزشی )عقالیی، وابسته، شهودی، اجتنابی، آنی( تاثیر معنی داری نداشت. باید عنوان 
کرد سبكهای تصمیمگیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیمگیری مورد استفاده قرار میدهند. 
به عبارت دیگر سبک تصمیمگیری هر فرد رویكرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است 
)6(. در نتیجه عالوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثرگذار بر سبک تصمیمگیری مدیران ورزشی تفاوت ویژگیهای 
به نحو متفاوت رفتار کنند و در  به موقعیتهای تصمیمگیری  باعث میشود که مدیران ورزشی نسبت  نیز  شخصیتی 
نتیجه سبک تصمیمگیری آنها با یكدیگر متفاوت باشد. بنابراین عوامل مؤثر در تصمیم گیری را نمی توان به طور قاطع 
و دقیق معین نمود، زیرا با توجه به نقش عوامل روحی و روانی و پیش داوری ها و معیارهای غیرقابل اندازه گیری، 
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تعیین دقیق عوامل ممكن نیست. همچنین عواملی مانند نظام ارزشی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مدون، 
توانایی های مدیر، اهداف استراتژیک، خالقیت، ساختار سازمان، و محیط نیز تصمیم گیری مدیران ورزشی را تحت تاثیر 
قرار می دهند. براین اساس می توان گفت، آموزش اطالعاتی یكی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری مدیران ورزشی 
است. از این رو احتماالً نداشتن تفاوت معنی دار به رغم اختالف میانگین بین مدیران ورزشی که دوره های آموزشی 
اطالعاتی را گذرانده بودند و مدیران ورزشی که این دوره ها را نگذرانده بودند تا حدی طبیعی است. بنابراین عالوه بر 

این دوره ها باید متغیرهای دیگر را بررسی کرد تا عوامل تاثیرگذار را به طور دقیق تر شناسایی نمود.
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