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 رابطه  سبک تصمیم گیري و اثربخشی مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
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  مقدمه
 یینها يو دستاوردها یسازمان يتحقق هدف ها زانیرا بر حسب م یاثربخش. است یدر هر سازمان، اثربخش يادیبن میاز مفاه یکی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیري مدیران . ردیگ یآمده است، در نظر م دیتحقق آنها پد يکه سازمان برا
دیگر؛ محقق به دنبال آن بود تا اثر استفاده  به عبارت. و نهایتاً اثربخشی مدیریت در سازمان هاي ورزشی استان مازندران بوده است

از سبک و شیوه تصمیم گیري مدیران ورزشی ادارات ورزشی استان مازندران و همچنین میزان اثربخشی مدیریت سازمان مورد 
 . بررسی قرار دهد
  روش شناسی

نفر بوده  38ل داده است که تعداد آنها مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تشکیآماري این تحقیق را کلیه  جامعه
نفر از این مدیران که از طریق نمونه گیري تمام شمار انتخاب شدند، به عنوان نمونه تحقیق گزینش شدند و به پرسشنامه  31.است

اي یافته ه. هاي ویژگی هاي جمعیت شناختی، سبک تصمیم گیري و اثربخشی مدیریت سازمان به طور داوطلبانه پاسخ دادند
حاصل از آزمون تی تک نمونه اي نشان داد که این مدیران از فن آوري اطالعات به نحو مطلوبی در فعالیت هاي سازمانی خود بهره 

. سبک هاي شهودي و عقالنی تصمیم گیري: همچنین سبک هاي غالبی که توسط این مدیران اتخاذ می شود، عبارتند از. می برند
یافته هاي آزمون هاي ضریب . اثربخشی مدیریت در این سازمان ها در حد قابل قبولی است همچنین یافته ها نشان داد که

همچنین بین . همبستگی اتا و ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهاي دو گانه رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد
هاي  جهت انجام آزمون. مالحظه اي وجود دارد اثربخشی مدیران داراي برخی از سبک هاي تصمیم گیري تفاوت معنی دار و قابل

چون بعد از انجام آزمون  .استفاده شده است تی تک نمونه اي و ضریب هم بستگی پیرسونهاي آمار استنباطی مانند  فرضیه از روش
فاده از نرم افزار اس کلیه محاسبات توسط رایانه و با است . کالموگروف اسمیرنوف، توزیع تمامی متغیرها نرمال یا طبیعی بوده است

 .و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده است 16 پی اس اس
 آزمون فرضیه ها: 1جدول 

ارزش 
 متغیر 

 

0.68 
0.734 

Dependent سبک تصمیم گیري 
Dependent اثربخشی مدیریت Eta Nominal by Interval 

در پیش بینی به کار گیري  تیریمد یاثربخشاین مطلب است که با لحاظ کردن  ي نشان دهندهریگ میسبک تصمعدد وابسته به 
 . درصد از اشتباهات پیش بینی کاهش یافته است 68ي، ریگ میسبک تصم

ي در پیش بینـی اثـربخش   ریگ میسبک تصمنشان دهنده این مطلب است که با لحاظ کردن نمره  تیریمد یاثربخشعدد وابسته به 
 صد از اشتباهات پیش بینی کاهش یافته استدر 73بودن مدیریت 
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 بحث و نتیجه گیري
با توجه به ادبیات موجود، اسناد نشان می دهد که در سازمان هاي دانشی افراد از فرآینـد هـاي عقالنیـت گـرا تصـمیم سـازي مـی        

البته این سبک ها با توجـه بـه   . کنندوترجیح می دهند که به صورت شهودي و با توجه به نتیجه تجربیات خود تصمیم اتخاذ نمایند
در هر صورت، سبک تصمیم گیري با توجه به شرایط و ویژگی هاي ذاتی افراد اتخاذ مـی  . موقعیت ها و شرایط مختلف متفاوت است

این یافته ها با یافتـه هـاي   . در این تحقیق نشان داده شد که فن آوري اطالعات بر سبک تصمیم گیري مدیران تأثیر می گذارد.شود
 و الودن و سـی ) 2000(، رابینز)1380(پور ، حکیمی)2000(، سلنو)1382(، محمدي)1382(آبادي همت ، فالح)2000(تحقیق کوپر

نتیجه کلی بحث نشان داد که مدیران سازمان هاي ورزشی استان مازنـدران ازسـبک   . همسویی دارد) 2010(و راجرز) 2000(پرایس
سازي استفاده نموده و از این طریق اثربخشی فزاینده اي را در سـازمان هـاي تحـت     هاي شهودي و عقالنی در موقعیت هاي تصمیم

 .سرپرستی خود باعث شدند
  سازمان ورزشی -اثربخشی مدیریت -سبک تصمیم گیري -فن آوري اطالعات :کلمات کلیدي

 منابع 

 رسمیت و سازمانی پیچیدگی گیري، در تصمیم تمرکز سازمان ساختاري مسائل بر اطالعات فناوري تأثیر). 1382.(کامران آبادي، همت فالح -1

 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نشده منتشر پایان نامه). سیستم همکاران شرکت: موردي مطالعه(سازمانی

قی،چاپ بیست و اشرا-، انتشارات صفار)ساختار و طرح سازمانی(الوانی،مهدي،دانایی فرد،حسن،تئوري سازمان:،ترجمه)1379(رابینز،استیفن پی، -2
 .چهارم

 رضوي قدس آستان انتشارات: مشهد. مدیریت در گیري تصمیم). 1380. (ابوالقاسم پور، حکیمی -3
٤- Cooper, R. B. W. (٢٠٠٠). Information technology development creativity: A case study of attempted 

radical change. MIS Quarterly, ٢۴ (٢), ٢۴۵-٢٧۴. 
٥- Curtis, Graham. ١٩٩٨. Business Information Systems, London, Prantice Hall,  
٦- Selnow, G. (٢٠٠٠). The Internet: The soul of democracy. Vital Speeches of the Day, ۶(٢)٧, ۵٨
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