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Abstract
The purpose of the present study was to examine
obstacles, problems and limitations that managers of
governmental organizations in Isfahan province are
encountered in making their decisions practically.
Two-hundred five (205) persons were randomly
selected
among
managers
of
governmental
organizations in Isfahan province including,
governorships, municipalities, governor-generalship,
city council and municipality's constituent companies.
The tools administered were researcher's self-made
questionnaires
consisting
of
demographic
questionnaires and questionnaires about problems and
obstacles of decision-making and semi-structured
interview. For analysis of data descriptive and
inferential statistical Indexes were used. Findings
indicate that degree of awareness regarding decisionmaking techniques, mangers' level of maturity and
readiness, existence of proper and on-time information
about decisions, degree of awareness regarding
perceptual and behavioral traps and managers'
emphasis on individual experiences and knowledge are
important factors in optimization of decision-making in
managers' view. Non-existence of such factors is
regarded as decision-making obstacles.
Base on the
finding, it can be concluded that there is a positive
correlation between optimize organization management
and elimination of decision making obstacles.
Keywords:
decision
making,
governmental
organization, managers, problems and obstacles.
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مقدمه

تغييرات و تحوالت در جهان ا زورم به گونهاي است که بقاء و تداوم حيات کشورها جز از طريق همگام دش ن با اين تحوالت و گام

نهادن در مسير توس هع اقتصادي ميسر نخواهد بود .اکنون در آغاز هزاره سوم ميالدي وجود سا مز انهاي نم اسب در هر جا هعم که بتوان دن

مترين وسايل دستيابي به پيش تفر
با اثر بخشي و کارايي از عه هد وظايف خود ب آر ي ،دن از مه 

سا مز انها پييش تفر

محسوب يم شوند (شاه حسي ،ين .) 377 1

کردهاند و هماهنگ با آن دم يريت سا مز انها نيز متحول هدش اند .از اواسط قرن گذشته تصميم گي ير به عنوان

قلب سا مز ان و دم يريت نش اخته هدش است(سليمي و ورف غي اب ير  ) 1382 ،تا يدح که صا رظنبح ان ذکر نمودند ن رظ يههاي عمو يم

دم يريت بايد شا لم چنان اصو يل با دش که تصميم گي ير صحيح را تضمين ک دن و حتي گاه پا را رف اتر گذاشته و دم يريت را عم ادل

تصميم گي ير دانستهاند.

مگي ير تعيين يم شود و شأن و مقام هر رف د در
رگ يفيث ) 1959 ( 2عم تقد است ساختار سا مز اني از رط يق ماهيت آرف ي دن هاي تصمي 

مگي ير ارتباط مستقيم دارد و از يفرط اثر بخشي کار دم ير با شمار تصميماتي که
سا مز ان با ميزان اعمال کنترل او در آرف ي دن تصمي 
صخش ًاًا اتخاذ يم ک ،دن نس تب

عكس دارد ي ينع

دم ير ثمربخش صخش ًاًا تصميمات كمت ير اتخاد يم  ،دنك با اين حال همين مقدار کم،

مهاي دم ير چ دن ان مهم نيست .و نفوذ او بست يگ به خلق و نظارت
نفوذ زياد او را بر سا مز ان تضمين يم ک دن  .ي ينع شمار تصمي 

آرف ي دن هايي دارد که از رط يق آن تصميم گي ير سا مز اني را به عمل يم  وآ رد .همه آنچه گفته ،دش سا مز انها را به اين سمت و سو

رهنمون سا تخ

مگي ير و رفع موانع و مشکالتي که تصميمگي ير
که براي دم يريت بهت ،ر نياز به بهبود آرف ي دن هاي تصمي 

خم تل يم سازن ،د يم با دش  .چون که دم يران هم در آرف ي دن برنا هم ريزي و هم در آرف ي دن نظارت ،مجبور به تصميم گي ير

واقع دم يريت ه رن تصميم گي ير است (سعي يد و پورنبوي.) 1389 ،

يهاي رم بوط به سا مز انها به اينجا رسي هد اند و پيش تفر  آنها با پيش تفر
اکنون که ن رظ يههاي دم يريتي و تئور 

طم لوب را

يم با دنش و در

جا هعم ما هرگ خورده

مگي ير در دم يريت نقشي اساسي را ايفا يم ک ،دن اين سوال به
است و دم يريت در آنها نقشي کلي يد را به عه هد دارد و همچنين تصمي 

ن رظ يم رسد که در کشور اس يمال ايران که اکنون در آستانه ر دش و پيش تفر
فرگ ته و براي پيش تفر

است و عزم ملي رم دم و د تلو

بر توس هع و پيش تفر

قرار

نياز به توس هع نم اسب سا مز انها صخ وصًاًا سا مز انهاي د لو تي اس ،ت براي انجام تصميمگي ير هاي طم لو ،ب دم يران

باچه موانع و مشکالتي روب ور هست دن ؟ ي ينع از ن رظ دم يران کار مزآ وده و با تجربه کدام يک از عوا لم و موانع يم توان دن باعث رگ دند
دم يران د لو تي نتوان دن با احتمال بسيار باال تصميمهاي نم اسب و طم لوب اتخاذ ک دنن ؟ اصو ًالًال نش ا تخ

تحقيق بر اساس ن رظ ات دم يران ،يم تواند نم جر به يافتن علل موجود در اين مز ي هن

موانع و مشکالت به روش علمي و

رگ دد تا در تحقيقات ب يدع به رم تفع ساختن آنها به

روش علمي و طنم قي پرداخته شود .در اين ميان بررسي مشکالت و موانع ادراکي تصميم گي ير از دي گد اه دم يران از اهميت زيادي
ب خر وردار است.

در مز ي هن مشکالت و موانع تصميم گي ير

تحقيقات زيادي انجام فرگ ته است:

فقهي ه دنمرن ( )1 38 1گزارش رك ده است تصميم گي ير همواره كام ًالًال عقالني و طنم قي نيست و عواطف انساني در آن دخيل اند و
تصميم هايي هك تحت تاثير نفوذ احساسات فرگ ته

يم شون ،د عم ت رب نيست دن .

- Griffiths.
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موسي خاني و نم شئي زاده نايي ين ( ) 384 1گزارش رك ده اند تصميم هاي برنا هم ريزي هدش تا ودح دي مانع از زآ ادي عمل رف د يم

شون ،د يلو با هدف هفرص جويي در وقت يا دادن زآ ادي عمل بيشتر به دم يران يم با دنش  .با دادن مآ وزش به دم يران كمك يم شود

تا بتوان دن مسائلي را به صورت ظنم م تجزيه وتحليل دننك و تصميم هاي طنم قي ت ير اتخاذ دننك .

الواني (  ) 1372ركذ

دم ل هاي تصميم گي ،ير بهتر است دم يران دم ل هايي را انتخاب دننك

رك ده است در به كارگي ير

ت ،ر ساده تر و با هزي هن اي كمتر و دقتي باالتر به هدف طم لوب دست ياب دن .

رفي يع ( ) 374 1در پايان نا هم كار نش اسي ار دش خود با عنوان «بررسي مش الك ت و مح ود ديت هاي تصميم گي ير

هك بتوان دن سريع

دم يران سا مز ان جهاد

سازن يگد استان اصفهان» ضمن بررسي دم يران موفق و غير موفق گزارش رك ده است دم يران موفق اعتقاد دارند هك :
دم ير از ت نك يك ها نفو ون تصميم گي ير مان يع مهم براي تصميم گي ير

الف) ا عالط ناكا يف

ب) اب غال و گآ اهي ناكا يف

دم يران مانع مهمي براي تصميم گي ير بهي هن در آنها يم با دش .

ج) تاكيد زياد دم يران ب گآر اهي و تجربه هاي رف دي شان ،مانع مهمي در تصميم گي ير
د) گآ اهي ناكا يف

نم اسب است.

طم لوب آنهاست.

دم يران از دام هاي ادرا يك و رفتاري باعث يم شود تصميم هاي بهي هن اتخاذ ننماي دن .

ه) اما وجود ا الط عات صحيح را عا لم مهمي در ا تف

يا بهبود تصميم ها ركذ ن رك ده اند.

مها دور يم زند و به عنوان مشارکت
مگي ير عمدتًاًا حول محور پيا دم هاي نا يش از مشارکت در مسا هل گشايي و اتخاذ تصمي 
تصمي 

فک ير و عاطفي رف د در يک موقعيت ورگ هي به ظنم ور کمک به اهداف هورگ و قبول مسئوليت در تحقيق آنها ت رع يف يم شود
(ديويس.) 1972 ،3

مستحسن و حقاني (  ) 1389هم در پژوهشي با عنوان راب هط بين کاربرد تصميم گي ير

که بين ميزان استفاده از ا گل وي تصميم گي ير

ورگ هي با تعهد سا مز اني به اين يافته ها رسي هد اند

ورگ هي در زنان و رم دان تفاوت ينعم داري وجود ندارد اما بين تصميم گي ير

ابعاد تعهد سا مز اني راب هط ينعم داري وجود دارد.
مگي ير
ب ود ن وجود تصمي 

ورگ هي و

نم اسب ،دم ير سا مز ان به عنوان يک سکاندار نميتواند در تعيين مسير سا مز ان بدرستي اقدام نمايد و باعث

رگ دد سا مز ان به مسيرهايي کشي هد شود که رو به نابودي گذارد .اکنون در آغاز هزاره سوم ،کشور عزيزمان ايران با تکيه بر

سا مز انهاي خود که ظم اه ير از ر دش و تمدن کشورن ،د عزم خود را جزم کرده که به توس هع اي پايدار دست يابد و ب ود ن تکيه بر

اصول صحيح علمي دم يريتي و اصول بهبود تصميمگي ير هاي طم لوب نميتواند در اين مسير مهم گام بردارد .تصميم گي ير هاي
صحيح باعث يم شود:

• تصميم گي ير

دم يران باعث ر دش و رونق يا ورشکست يگ موسسهشود( .د تف .)0002،4

• دم يران به جاي اينکه در دص د ب آر ي دن تصميمي کا لم و آرمان رگ ايانه بگيرن ،د اغلب تصميمي يم گيرند يا به چيزي تن در يم ده دن

که متناسب با هدفها و خواستههاي ا رف اد مورد ن رظ با دش  .اين موضوع که به گفته سايمون راه لح رضايت بخش يا نخستين راه لح
رضايت بخش را که يم ياب ،دن يم پذيرند خود يکي از موانع و مشکالت تصميم گي ير است.
• دم يران در انتخاب س کب

ره ،يرب ني يور انسان ،ي روشهاي کنترل ،رط ح سا مز اني و تهيه برنا هم هاي بل دن

دستيابي به آنها و برنا هم هاي کوتاه دم ت بايد تصميمگي ير ک دنن (گيوريان و ربي ،يع .)1 38 1

يهاي
دم ت و استراتژ 

مگي ير (مشارکتي) در برنا هم ريزي و ساير رف اي دن هاي دم يريت آثار مث تب دارد( .رضائيان.) 1388 ،
• تصمي 
3

- Davis.
-Daft

4
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يشود.
مگي ير صحيح باعث افزايش ر حو يه کارکنان و دربر وآ ردن انگيزههاي آنها موثر و در نتيجه باعث افزايش به هر وري م 
• تصمي 
مگي ير
با توجه به پيشنهادي که براي يک تصمي 

طم لوب ذکر دش اکنون اين نکته به ذهن يم رسد که براي استفاده بهتر از هزي هن ها،

ني يور انساني و مز اني که در سا مز انها در کشور ايران رص ف يم  رگ دد بايد به رفع مشکالت و موانع در اين مز ي هن پردا تخ
هدف ،ار شز من يد باالي اين تحقيق به خودي خود شآ کار يم شود.

با اين

در اين پژوهش به بررسي مشکالت ،موانع و مح ود ديتهايي ادراکي تصميم گي ير از دي گد اه دم يران پرداخته هدش است .بنابراين،

در تحقيق حاضر تصميم گي ير

رف اي يدن است كرم ب هك

هكبش پيچي هد اي از تصميمات قبلي را در بر

كرمو ب آن سبب رگ دي هد هك طم ا هعل تصميم گي ير كاري بس دشوار و سرنو تش

يم گيرد .ماهيت پيچي هد

ساز قلمداد شود .هرچ دن به ظاهر تصور يم شود هك

فقط دم يران راه رب دي در آن سهم دارند كل ن درعم ،ل تصميم گي ير مسؤ لو يت اصلي همه دم يران به شمار يم آيد .و آن گونه هك

هال نيز اشاره دارد تصميمات در انواع متنوعي وجود دارد (هال )2002 5بدين لحاظ ،در پس هر تصميم اساسي تصميمات مت دع د و
گسترده اي نهفته است هك دم يران مياني و عملياتي به كمك قابليتهاي انساني مجموعه هاي تحت ا رم خود در سا تخ
بسزايي دارند.

(د تف

تصميم گي ير آن گونه هك د تف

 )1002اين مغز و سلسله اعصاب تحت رش اي يط

اسباب و علل كش ست و ناكا يم آن را رف اهم سازد .
وقتي براي صخش

اشاره کرده

و اتخاذ آن سهم

يم تواند به مثابه مغز و سلسله اعصاب سا مز ان در ن رظ

يم تواند موجب ر دش

فرگ ته شود

مو وفقيت سا مز ان رگ دد و برعكس تحت رش ايط دي يرگ

يا موضوعي به خا رط آنچه هك انجام داده يا قدر و نم زلتي هك كسب نموده اعتبار ويژه اي قائل يم شويم؛ در واقع

شأن آن را مورد توجه قرار داده ايم  .در اين مقا ،هل رم اد ما از شأن تصميم گي ير عبارت از روي رك دي ويژه براي نشان دادن ميزان

اهميت و اهتما يم است هك از سوي صاحب ن رظ ان و دم يران اهل عمل براي حفظ اعتبار مفهوم تصميم گي ير (در مقايسه با مفاهيم

دي رگ دم يريت هك از گذشته تا نك ون وجود داشته اند) اتخاذ رگ دي هد و از اين لحاظ يم توان اين مفهوم را شايسته قدر نم زلتي ويژه

قلمداد نمود.

شأن بي بديل تصميم گي ير در دم يريت سبب رگ دي هد هك نه تنها به عنوان نبم اي لكش گي ير وظايف و جزء انفكاك ناپذير دم يريت

قلمداد شود بل هك ب يخر از صاحب ن رظ ان برجسته ن رظ يه تصميم گي ير نظير سايمون آن را مترادف با دم يريت تلقي نموده اند و عف اليت
و رفتارسا مز اني را هكبش پيچي هد اي از رف اي دن هاي تصميم گي ير به حساب وآ رده اند (سيمون .) 1960 ،6همچنين ب يخر دي رگ تصميم

گي ير را به مثابه قلب سا مز ان و دم يريت پ دن اشته بر اين باورند هك همه كار رك دهاي دم يريت و ابعاد سا مز ان را يم توان ب حر سب
رف اي دن هاي تصميم گي ير تبيين نمود ( رگ يفي ،ت  . ) 1959اين موارد سبب رگ دي هد ت بع ير زيباي نيومن ا هزورم از دصم اق عملي بيشت ير

ب خر وردار با دش  .به زعم ايشان كيفيت دم يريت تابع كيفيت تصميم گي ير است ؛ زيرا كيفيت حرط ها و برنا هم ها ،اثر بخشي و كار يدمآ

راه رب دها و كيفيت نتايجي هك از اعمال آنها به دست يم آي ،د هم يگ تابع كيفيت تصميماتي است هك دم ير اتخاذ يم
همكاران.) 198 7 ،

تصميم گي ير

دنك (نيومن و

آرف ي يدن است هك نه تنها به اتخاذ تصميم ،بل هك به اجراي آن نيز نم تهي يم شود .بر اين اساس ،تا

مز اني هك تصميم به عمل ت دب يل نشود ،به جز يك سلسله تصورات چيز دي يرگ به حساب نمي آيد .پژوهش حاضر با هدف بررسي

موانع ،مشکالت و مح ود ديت هايي که دم يران در اتخاذ تصميمات خود عمال" با آن مواجه هست دن انجام تفرگ  .رف ضيه هاي تحقيقاتي
عبارت بود از اينکه از ن رظ دم يران ميزان ا عالط از ت نك يك ها و نف ون تصميم گي ،ير ميزان بلوغ و مآ اد يگ

دم يران ،وجود ا الط عات

5

-Hall
-Simon
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صحيح و به ه گن ام در تصميم ها ،ميزان ا عالط از دام هاي ادرا يك و رفتاري و تاكيد دم يران بر تجربيات و گآ اهي هاي رف دي عوا لم

مهم در بهي هن سا يز تصميم گي ير ها و عدم وجود آن ها جزء موانع تصميم گي ير محسوب

روش پژوهش

يم شوند.

جامعه آماري و نمونه

جا هعم مآ اري اين تحقيق را كليه دم يران و عم اونتهاي استانداري ,مرف انداري ها ،بخشداري ها ,و شهرداريهاي استان اصفهان

تشكيل دادهاند هك ت دع اد لك آنها به اضا هف اعضاء شوراي شهر ,و سا مز انهاي وابسته به شهرداريها 1 44 ،نفر بوده است .در ج ود ل1
رف اواني و در دص هاي رم بو هط ارائه هدش است.

همان گونه که در ج ود ل مذکور هظحالم يم  رگ دد باالترين در دص رف اواني متعلق به مورد چهارم

( شهرداري هاي ساير شهرهاي

ي و به
استان) يم با دش  .در لك بيشتر دم يران در شهرداريها (اصفهان و ساير شهرها) و تكرش ها و سا مز انهاي وابسته به شهردار 

يها در اين مورد به ترتيب رت هب هاي ب يدع را به خود
شدار 
يها و بخ 
شوراي شهر مشغول به كار بودهاند .استانداري ,مرف اندار 
اختصاص دادهاند.

يهاي استان اصفهان
يها و فرماندار 
يها ,بخشدار 
جدول  :1فراواني و درصد مديران و معاونين استانداري ,شهردار 
تعداد

نام اداره

درصد

 )1استانداري

48

11

 )2شهرداري كرم زي

40

9

 )3شهرداري نم اطق اصفهان

44

10

981

42 /8

يهاي استان
شدار 
 )5بخ 

44

10

يهاي استان
 )6مرف اندار 

45

10 /2

 )7سا مز انهاي وابسته به شهرداري

15

3/4

 )8تكرش هاي وابسته به شهرداري

5

1/1

 )9اعضاء شوراي شهر

11

2/5

يهاي ساير شهرهاي استان
 )4شهردار 

1 44

جمع لك

001

ابزار پژوهش

الف) پرسشنا هم  :در اين پژوهش از دو پرسشنا هم که محقق ساخته است استفاده هدش که عبارت دن از :پرسشنا هم ويژ يگ هاي جمعيت

نش اخت ،ي شا لم پرسشهايي درباره سن ,ميزان تحصيالت ,رشته تحصيلي و سابقه دم يريتي و پرسشنا هم بررسي مش الك ت و موانع

تصميمگي ير از دي گد اه دم يران سا مز انهاي د لو تي .جهت سا تخ
با ن خرظ واهي از اساتيد صا رظنبح دم يريتي و ب يخر

آنها ابتدا محقق پيشي هن تحقيقاتي در اين مز ي هن را بررسي رك د .سپس

دم يران مج بر در سا مز انهاي د لو تي پرسشنا هم مق مد اتي را تهيه نمود .در حرم له ب دع

محقق با رجوع به ودح د بيست نفر از دم يران سا مز انهاي د لو تي هك سابقه كار باالتر از  10سال و دم ارك تحصيلي كار نش اسي و باالتر
داشت دن و در دسترس بودند رجوع نموده و در يك اجراي مزآ ايشي (پيلوت )7ضمن صم ا هبح و ارائه سواالت و پرسش چ دن سوال باز

مگي ير (غير از آنچه در پرسشنا هم ا لو يه ركذ
پاسخ ،جهت يافتن موانع جديد تصمي 

هدش بود) سوالهاي ا لو يه پاس نخ ا هم تحقيق را

است رخ اج نمود .به اين ترتيب روايي سا هز (ساخته دش ن بر اساس اصول و سا هز هاي ن يرظ موجود) ,روايي محتوايي (تاييد ,محتواي

سوالها از ديد صا رظنبح ان) و روايي صوري ( بش اهت ظاه ير گويهها به آنچه هدف محقق بوده است) پرسشنا هم بررسي رگ ديد .سپس
- Pilot.

7

54

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال چهارم  /شماره  / 14بهار 2931

دادههاي حا لص از بيست و يك پرسشنا هم ا لو يه (در حرم له پيلوت) از ن رظ پايائي نيز بررسي دش ند .جهت بررسي پايائي از دو روش
سهاي آن محاس هب
استفاده دش  .ابتدا با استفاده از لآ فاي ورگ نباخ ,همساني دروني مزآ ون و زير مقيا 

دش ند و در روش دوم با استفاده از

روش با مزآز ايي ،8ضمن اجراي مجدد پرسشنا هم بر ر يو بيست و يك نفر از دم يراني هك قب ًالًال پرسشنا هم را پر رك ده بودند( .پس از يك
ماه) پايائي مز اني آن را براي لك مقياس و زير مقياسهاي آن محاس هب نمود .ضريب حا لص از محاس هب

لآ فاي ورك نباخ (همساني

دروني) پرسشنا هم فوق α = 0/17بدست دمآ  .ضمن اينکه ضريب پايايي اين پرسشنا هم با استفاده از روش با مزآز ايي  0/ 62محاس هب
رگ ديد .اين پرسشنا هم داراي  62سئوال است که در مجموع پنج زي مر قياس را تشكيل يم ده دن .

كها و نف ون تصميمگي ير در تصميمگي ير
سوالهاي شماره  1تا  11رم بوط به زي مر قياس «نقش ميزان ا عالط دم يران از ت نك ي 

از دي گد اه دم يران» .سوالهاي شماره  12تا 22

مگي ير
تصمي 

رم بوط به زي مر قياس « نقش ميزان بلوغ و مآ اد يگ

طم لوب

دم يران تصميمگيرن هد در

طم لوب از دي گد اه دم يران» .سوالهاي شماره  23تا  37رم بوط به زي مر قياس « نقش ميزان وجود ا الط عات صحيح و به

مگي ير
ه گن ام در تصمي 

طم لوب از دي گد اه دم يران» .سوالهاي شماره  38تا  51رم بوط به زي مر قياس « نقش ميزان ا عالط

مگي ير
دامهاي ادرا يك و رفتاري در تصمي 

دم يران از

طم لوب از دي گد اه دم يران» .سوالهاي شماره  25تا  62رم بوط به زي مر قياس « نقش ميزان

تاكيد دم يران بر تجربيات و گآ اهيهاي رف دي در تصميمگي ير

طم لوب از دي گد اه دم يران».

خها پنج گزي هن اي شا لم گزي هن هاي «بسيار كم»« ،كم»« ،ن يرظ ندارم» « ،زياد» و «خيلي زياد» يم با دنش
پاس 

 4 ،3 ،2و  5را به خود اختصاص يم ده دن .

هك به ترتيب امتيازهاي ،1

در اين مقياس هرچه امتياز باالتر با دش نشان ده هدن آن است هك از ن رظ دم يران گزي هن هاي موجود در آن زي مر قياس مانع و مش لك

مت ير براي تصميمگي ير
بزرگتر و مه 

طم لوب دم يران سا مز انهاي د لو تي است .به اين ترتيب كمترين امتياز حا لص از اين پرسشنا هم 62

و دح اكثر  013امتياز است .در صورت تقسيم امتيازهاي هر زي مر قياس بر ت دع اد لك سوالها امتياز حا لص بين عدد  1تا  5محاس هب

خواهد دش .

ب) صم ا هبح  :در اين تحقيق جهت بررسي ان بط اق نتايج پرسشنا هم ها با ا الط عاتي يمالك

هك محقق از مزآ ودني ها كسب يم  دنك  ,از

صم ا هبح نيمه ساختار يافته نيز استفاده هدش است .در اين صم ا هبح براي تكميل ن رظ سنجي از دم ير سوالهايي رط ا يح

هدش بود هك به طور

يكسان به وسيله همكاران محقق هك از ق لب در اين مورد مآ وزش دي هد بودند از دم يران پرسي هد يم  دش و نتايج آن كتبًاًا به همراه

پرسشنا هم ارجاع داده يم  دش تا در است رخ اج نهايي محقق طم مئن با دش

پرسشنا هم

ركذ

هك دم يران پرسشنا هم ها را با دقت پ كر ردهاند و بين آنچه در

رك دهاند و آنچه در صم ا هبح ابراز نمودهاند ان بط اق دارد .جهت بررسي ر يو اين ابزار در حرم له پيلوت محقق ميزان

همبست يگ ن رظ ات ،صم ا هبح

گدننك ان مآ وزش دي هد را بررسي نمود و پس از اطمينان از همبست يگ باالي بين ن رظ ات .چ دن

هدننك در مورد مزآ ودني هاي يكسان از اين ابزار استفاده نمود .اين ابزار مورد تاييد صا رظنبح ان دم يريت قرار تفرگ .

شيوه ي اجرا

جهت جمع وآ ري داده ها ,پس از آن هك سا مز انها و نهادها مش صخ
و پس از انجام رم ا لح مق مد اتي و تشخيص نام و نام خانواد يگ

صم ا هبح

دش ند ,محقق آدرس و شماره تلفن آنها را از استانداري تهيه نمود

دم يران و عم اونان و تماس تلف ين و توجيه دم يران يا مسوالن دفتر آنها

جهت اجراي صم ا هبح و پرسشنا هم وقت قبلي تفرگ  .سپس بط ق برنا هم مز اني از ق لب تعيين هدش به ادارات و سا مز انها رم بو هط رم اج هع

- Test- re- test.
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دش  . پس از جمع وآ ري پرسشنا هم ها و است رخ اج نتايج صم ا هبح ها و ت بط يق آنها با پرسشنا هم ها(به دليل عدم ت بط يق بين صم ا هبح و

پرسشنا هم ) ب يخر از پرسشنا هم ها حذف دش ند .سپس ا الط عات است رخ اج هدش به كامپيوتر نم تقل رگ ديدند.

يافته ها

نها ,رف اواني و رسم جداول انجام هدش است .در سطح است بن ا يط  ,از
نتايج حا لص از پژوهش در سطح مآ ار توصيفي محاس هب ميانگي 

مزآ ون يخ دو و مزآ ون  tتك ورگ هي استفاده هدش است .جهت محاس هب پاياني از لآ فاي ورك نباخ و ضريب همبست يگ پيرسون

استفاده هدش است .از آنجا که براي بررسي هر رف ضيه ت دع اد خا يص از سوال هاي پرسشنا هم تحقيق الزم است که مورد بررسي قرار

گيرن ،د ابتدا رف اواني هاي مورد انتظار و مورد مشاه هد پاسخ ها ارائه هدش و پس از آن مزآ ون يخ دو يک متغي ير براي هر سوال وکل

سوال هاي هر زير مقياس ذکر رگ دي هد اند .مزآ ون يخ دو يم تواند تفاوت هاي موجود را نشان دهد اما براي بحث پيرامون يافته ها
مزآ ون  tتک نمونه اي (مقايسه ميانگين يک هورگ با عددي ثابت) نيز محاس هب

هدش است .اين مزآ ون کمک يم ک دن با مقايسه ميانگين

پاسخ ها با عدد ثابت (ميانگين عم مول پاسخ ها) بتوان با اطمينان بيشت ير بحث نمود .در اين تحقيق براي کا لم نمودن و رفع مح ود ديت

نتايج يخ دو مزآ ون مذکور به کار برده هدش و درتمام موارد يافته هاي دو تحليل مورد استفاده با يکدي رگ همخوان بوده اند .کليه يافته
ها با استفاده از نرم افزار کامپيوت ير

 SPPP-11.5محاس هب

هدش اند .ودح د سي در دص دم يران در صم ا هبح نيز تكرش

رك دند .ضرايب

همبست يگ بين نتايج حا لص از صم ا هبح و نتايج حا لص از پرسشنا هم عم ادل  % 68و از ن رظ مآ اري ينعم دار بوده ( .) p〈0/01

براي بررسي اين رف ضيه که از ن رظ دم يران ميزان ا عالط دم ير از تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير آيا يم تواند باعث شود تصميمات

اخذ هدش بيشتر نم تهي به نتيجه طم لوب شود؟ در ابتدا هر سوال از ن رظ رف اواني پاسخ هاي خم تلف به آن و رف اواني مورد انتظار پاسخ ها

مورد بررسي قرار تفرگ
هاي خم تلف از ن رظ

و سپس براي هر سوال مزآ ون يخ دو (تک متغي ير ) انجام دش تا نشان دهد آيا رف اواني هاي رم بوط به پاسخ

مآ اري ينعم

دارند يا خير؟ وپس از آن مزآ ون  t( tتک

نمونه اي) براي مش صخ

کردن اينکه ميانگين کل

سوال ها از ميانگين متوسط باالتر يا پايين تر اس ،ت استفاده دش  .ت دع اد سوال هاي رم بوط به اين رف ضيه ي اول  11سوال و امتياز
پاسخهاي ذکر هدش به ترتيب عم ادل  1و 2و  3و  4و  5يم با دنش  .پس از محاس هب امتياز هر زير مقايس ،امتياز محاس هب

سوال ها تقسيم يم

رف اواني مشاه هد

رگ دد .بنابراين ميانگين هر زير مقياس بين  1تا  5و ميانگين متوسط آن عم ادل عدد  3خواهد بود.

هدش به ت دع اد

هدش و مورد انتظار پاسخ ها و نتايج تحليل يخ دو تک متغي ير و  tتک نمونه اي درباره يازده سوال رم بوط به

رف ضيه اول تحقيق نشان داد که بيشترين پاسخها در سطح «زياد» هست دن و پس از آن عم مو ًالًال پاسخهاي «خيلي زياد» « ،بي ن رظ » و «بسيار

کم» و «کم» بيشترين رف اواني را (به ترتيب) به خود اختصاص يم ده دن  .نتايج تحليل يخ دو براي همه سوال ها نشان يم دهد که
رف اواني پاسخ هاي خم تلف از ن رظ

مآ اري با يکدي رگ متفاوت است (  ) p〈0/01اما عم لوم نمي ک دن کدام پاسخها بيشترين رف اواني را

دارد(از لحاظ مآ اري) .نتايج تحليل  tتک نمونه اي براي کليه سوال ها نشان يم دهد که ميانگين پاسخ هاي ذکر هدش براي همه سوال
ها بيشتر از ميانگين متوسط ي ينع عدد  3بود.

براي بررسي کلي سوال ها نتايج تحليل يخ دو در ج ود ل  2و نتايج تحليل  tتک نمونه اي کلي (جهت تحليل يافته هاي يخ دو)

در ج ود ل  3ارائه هدش اند.
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جدول :2نتايج تحليل خي دوي تک متغيري مقايسه فراواني پاسخ هاي مختلف به يازده سوال مربوط فرضيه اول (به طور کلي)
کمبود ميزان ا الط عات

متغير

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

رف اواني

پاسخ ها

مشاه هد هدش

مورد انتظار

بسيارکم

139

کم

120

45 1

بي ن رظ

113

45 1

زياد

1196

45 1

984

45 1

خيلي زياد
ضريب يخ دو

دم يران از

1 45

1736 / 08

درجه زآ ادي

4

ينعم داري

0/000

در ج ود ل 2هظحالم يم شود که ضريب يخ دو عم ادل  1736 / 08است که از ن رظ مآ اري ينعم دار بوده است (  .) p〈0/01ينعم اين

يافته آن است که به طور ينعم داري دم يران پاسخ هاي متفاوتي به سوال رم بوط به نقش ميزان ا الط عات دم يران از تکنيک ها و نف ون
تصميم گي ير داده اند .براي تکميل يافته و بحث دقيق تر نتايج تحليل تي تک نمونه اي درج ود ل 3ارائه هدش اند.

جدول :3نتايج تحليل  tتک نمونه اي مربوط به مقايسه ميانگين امتيازهاي پاسخ هاي يازده سوالمربوط به فرضيه اول با عدد ثابت
متغيرها

کمبود ميزان ا الط عات دم يران از

ت دع اد

502

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

ميانگين
عدد ثابت

3/ 44
3

تفاوت ميانگين ها

0/ 44

ضريب t

7/ 42

درجه زآ ادي

402

ينعم داري

0/000

در تکميل يافته ها در ج ود ل 3هظحالم يم شود که تفاوت از ن رظ مآ اري ينعم دار بوده است (  ) p〈0/01, t = 7/42ينعم اين يافته

آن است که دم يران سا مز ان هاي د لو تي در سطح «زياد» و «خيلي زياد» عم تقدند که وجود ا الط عات دم يران ازتکنيک ها نفو ون تصميم
گي ير نقش مهمي در بهبود تصميم گي ير ها و عدم وجود اين ا الط عات و تکنيک ها در دم يران مانع مهمي جهت تصميم گي ير بهي هن
يم با دش  .بنابراين رف ضيه اول مورد تاييد قرار يم گيرد.

براي بررسي اين رف ضيه که از ن رظ دم يران ،آيا ميزان بلوغ و مآ اد يگ تصميم گيرن هد در ميزان کارآيي تصميم گي ير هاي آنها نقش

دارد ؟؛ رف اواني مشاه هد هدش و مورد انتظار پاسخ ها و نتايج تحليل يخ دو تک متغي ير و  tتک

نمونه اي درباره يازده سوال رم بوط

به رف ضيه دوم تحقيق نشان داد که پاسخ هاي «زياد» و «خيلي زياد» بيشترين رف اواني ها را به خود اختصاص داده اند و در تمام موارد
رف اواني اين پاسخ ها بيشتر از رف اواني مورد انتظار بوده است .نتايج تحليل يخ د يو تک متغي ير براي هر سوال نيز

حاکي از آن است که رف اواني پاسخ هاي خم تلف ارائه هدش به اين پاسخ ها به طور ينعم داري متفاوت است (  .) p〈0/01نتايج تحليل

 tتک نمونه اي هم نشان يم دهدکه ب ود ن استثناء همه سوال ها از ميانگين باالت ير نس تب
(  .) p〈0/01ي ينع
گي ير

به ميانگين متوسط عدد  3ب خر وردار بوده اند

دم يران در همه موارد ذکر هدش در سوال هاي دوازدهم تا بيست و دوم عم تقد بوده اند که اين عوا لم در تصميم

دم يران از اهميت بااليي ب خر وردارند .نتايج تحليل کلي سوال ها که به طور تکميلي و همخوان با يافته هاي فوق يم با ،دنش در

جداول  4و  5ارائه هدش اند.
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جدول :4نتايج تحليل خي دوي تک متغيري مقايسه فراواني پاسخ هاي مختلف به يازده سوال مربوط فرضيه دوم (به طور کلي)
کمبود ميزان ا الط عات

متغير

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

مشاه هد هدش

رف اواني
بسيارکم
پاسخ ها

مورد انتظار

221

کم

1 45

801

45 1

بي ن رظ

3 60

45 1

زياد

1 073

45 1

خيلي زياد

593

45 1

ضريب يخ دو

دم يران از

1 36 1/ 59

درجه زآ ادي

4

ينعم داري

0/000

در ج ود ل 4هظحالم يم شود که ضريب يخ دو عم ادل  1 36 1/ 59و از ن رظ مآ اري ينعم دار بوده است (  .) p〈0/01ينعم اين يافته آن

است که از ن رظ رف اواني پاسخ هاي خم تلف ،تفاوت ينعم داري بين انواع پاسخ ها وجود دارد .هرچ دن با توجه به بارز بودن رف اواني

باالي پاسخهاي «خيلي زياد و زياد» از ن رظ ظاه ير

يم توان نتيجه تفرگ

اين تفاوت ،رم بوط به پاسخهاي مذکور اس ،ت اما به دليل

مح ود ديت تحليل يخ دو در بيان رص يح اين يافت ،ه نتايج تحليل  tتک نمونه اي در ج ود ل  5ارائه هدش اند.

جدول :5نتايج تحليل  tتک نمونه اي مربوط به مقايسه ميانگين امتيازهاي پاسخ هاي يازده سوال مربوط به فرضيه دوم با عدد ثابت
متغيرها
ت دع اد

کمبود ميزان ا الط عات دم يران از
تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

502

ميانگين
عدد ثابت

3/ 77
3

تفاوت ميانگين ها

0/ 77

ضريب t

10 / 95

درجه زآ ادي

402

ينعم داري

0/000

در تکميل يافته ها در ج ود ل  5هظحالم يم شود که تفاوت از ن رظ

مآ اري ينعم داري بوده است(  ) p〈0/01, t = 10/95ينعم اين

يافته و ساير يافته هاي ارائه هدش حاکي از آن است که بطور ينعم داري دم يران سا مز ان هاي د لو تي استان اصفهان عم تقدند وجود بلوغ
و مآ اد يگ

دم ير تصميم گيرن هد نقش مهمي در تصميم گي ير بهي هن او دارد (.در سطح «خيلي زياد» و «زياد») و عدم بلوغ و مآ اد يگ

تصميم گيرن هد ( دم ير) مان يع جهت اتخاذ تصميم هاي او يم با دش  .به اين ترتيب رف ضيه دوم مورد تاييد قرار فرگ ته است.

براي بررسي اين رف ضيه که از ن رظ دم يران آيا وجود ا الط عات صحيح و به ه گن ام در دستيابي به تصميمات درست و قابل قبول نقش

دارند؟؛ رف اواني مشاه هد هدش و مورد انتظار پاسخ ها و نتايج تحليل يخ دو و  tتک نمونه اي درباره هف هد سوال رم بوط به رف ضيه سوم
تحقيق نشان داد که دم يران استان به ترتيب بيشترين پاسخ ها را ازبين پاسخهاي «زياد» انتخاب کرده اند و پس از آن پاسخهاي «خيلي

زياد»«،بسيار کم» و «کم» انتخاب کرده اند .کليه رف اواني هاي پاسخهاي «زياد» و بيشتر پاسخهاي «خيلي زياد» (به استثناء سوال بيست
ونهم) باالتر از رف اواني مورد انتظار بوده اند و در مورد پاسخهاي «بسيار کم» و «کم» اين مورد برعکس است .ي ينع

رف اواني هاي

مشاه هد هدش کمتر از رف اواني پاسخهاي ارائه هدش به سوال هاي مذکور به طور ينعم داري متفاوت است (  . ) p〈0/01نتايج تحليل t
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تک نمونه اي نيز حاکي از آن بود که ميانگين امتياز پاسخ هاي کليه سوال ها به طور ينعم داري از ميانگين متوسط ي ينع عدد 3

متفاوت بوده اند(  . ) p〈0/01نتايج کلي تحليل ها در جداول  6و  7ارائه هدش اند.

جدول :6نتايج تحليل خي دوي تک متغيري مقايسه فراواني پاسخ هاي مختلف به هفده سوال مربوط فرضيه سوم (به طور کلي)
کمبود ميزان ا الط عات

متغير

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

مشاه هد هدش

رف اواني
بسيارکم
پاسخ ها

340

کم

مورد انتظار
1 45

912

45 1

بي ن رظ

445

45 1

زياد

1487

45 1

خيلي زياد

209

45 1

ضريب يخ دو

دم يران از

2214 / 94

درجه زآ ادي

4

ينعم داري

0/000

در ج ود ل  6هظحالم يم شود که ضريب يخ دو عم ادل  2214 / 94و از ن رظ مآ اري ينعم داري بوده است (  .) p〈0/01ينعم اين يافته

آن است که رف اواني پاسخهاي متفاوت ارائه هدش سواالت رم بوط به رف ضيه سوم از ن رظ مآ اري به طور ينعم داري متفاوت بوده است.

هر چ دن رف اواني هاي ج ود ل  6نشان يم دهد اين تفاوت رم بوط به پاسخ هاي «زياد» و «خيلي زياد» است اما يخ دو نمي تواند به
رص ا تح

چنين حکمي بدهد .نتايج تکميلي در ج ود ل  7ارائه هدش اند.

جدول :7نتايج تحليل  tتک نمونه اي مربوط به مقايسه ميانگين امتيازهاي پاسخ هاي هفده سوال مربوط به فرضيه سوم با عدد ثابت
متغيرها
ت دع اد

کمبود ميزان ا الط عات دم يران از
تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

502

ميانگين
عدد ثابت

3/ 73
3

تفاوت ميانگين ها

0/ 73

ضريب t

12 / 28

درجه زآ ادي

402

ينعم داري

0/000

در تکميل يافته ها در ج ود ل  7هظحالم يم شود که تفاوت از ن رظ مآ اري ينعم دار بوده است(  ) p〈0/01, t = 12/28ينعم اين يافته

ها حاکي از آن هست دن که به طور ينعم داري دم يران سا مز ان هاي د لو تي استان اصفهان در سطح «خيلي زياد» و «زياد» عم تقدند که

وجود ا الط عات صحيح و به ه گن ام در دستيابي به تصميمات درست دم يران نقش مهمي دارد و عدم وجود چنين ا الط عاتي مان يع در
تصميم گي ير بهي هن ايشان يم شود .به اين ترتيب رف ضيه سوم مورد تاييد قرار فرگ ته است.

براي بررسي اين رف ضيه که از ن رظ دم يران آيا ميزان ا عالط از دامهاي ادراکي و رفتاري در کيفيت تصميم گي ير

دم يران سا مز ان هاي

د لو تي موثر است ؟؛ رف اواني مشاه هد هدش و مورد انتظار پاسخ ها و نتايج تحليل يخ دو و  tتک نمونه اي درباره دوازده سوال رم بوط

به رف ضيه چهارم تحقيق نشان داد که دم يران سا مز ان هاي د لو تي اصفهان ،از بين پاسخ هاي ارائه هدش خود ،بيشترين پاسخ ها را از

پاسخ هاي «زياد» انتخاب کرده اند و پس از آن اين انتخاب ها به پاسخ هاي «خيلي زياد»« ،بي ن رظ »« ،کم» و «بسيار کم» اختصاص

دارد .به استثناي سوال چهل و دوم ،رف اواني پاسخ هاي «خيلي زياد» و «زياد» بيشتر از رف اواني مورد انتظار يم با دش و در مورد پاسخ
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هاي «کم» و «بسيار کم» اين وضعيت برعکس است(ي ينع

رف اواني مشاه هد هدش اين پاسخ ها کمتر از رف اواني مورد انتظار است ) .نتايج

تحليل يخ د يو تک متغي ير نيز نشان داده است که رف اواني پاسخ هاي ارائه هدش به سوال هاي مذکور (به طول جداگانه) به طور ينعم

داري متفاوت است (  .) p〈0/01نتايج تحليل  tتك نمونه اي نيز حا يك از آن بوده است هك ميانگين امتياز پاسخ هاي كليه سوال ها به
طور ينعم داري از ميانگين متفاوت بوده اند (  .) p〈0/01در تکميل اين يافته ها ،جداول  8و  9ارائه هدش اند.

جدول :8نتايج تحليل خي دوي تک متغيري مقايسه فراواني پاسخ هاي مختلف به دوازده سوال مربوط فرضيه چهارم (به طور کلي)
کمبود ميزان ا الط عات

متغير

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

مشاه هد هدش

رف اواني

پاسخ ها

مورد انتظار

بسيارکم

512

کم

461

45 1

بي ن رظ

3 12

45 1

زياد

1052

45 1

215

45 1

خيلي زياد
ضريب يخ دو

1158 /11

درجه زآ ادي

4

ينعم داري

0/000

دم يران از

1 45

در ج ود ل  8هظحالم يم شود که ضريب يخ دو عم ادل  1158 /11رم بوط به مقايسه رف اواني پاسخ هاي خم تلف از ن رظ مآ اري ينعم

دار بوده است (  .) p〈0/01ينعم اين يافته آن است که رف اواني پاسخ هاي متفاوت ارائه هدش به سواالت رم بوط به رف ضيه چهارم از ن رظ
مآ اري به طور ينعم داري متفاوت بوده است .هر چ دن رف اواني هاي ج ود ل  8از ن رظ عددي و ظاه ير نشان

رم بوط به پاسخ هاي «زياد»و «خيلي زياد» است اما مزآ ون مآ اري يخ دو نمي تواند به رص ا تح

در ج ود ل  9ارائه هدش اند.

يم دهد اين تفاوت

چنين حکمي را بدهد .نتايج تکميلي

جدول :9نتايج تحليل  tتک نمونه اي مربوط به مقايسه ميانگين امتيازهاي پاسخ هاي دوازده سوال مربوط به فرضيه چهارم با عدد ثابت
متغيرها

کمبود ميزان ا الط عات دم يران از
تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

ت دع اد

502

ميانگين

3/66

عدد ثابت

3

تفاوت ميانگين ها

0/66

ضريب t

10 / 10

درجه زآ ادي

402

ينعم داري

0/000

در تکميل يافته ها در ج ود ل  9هظحالم يم شود که نتايج تحليل  tتک نمونه اي اين يافته را تاييد يم ک دن ) p〈0/01, t = 10/10( .

عم ين يافته مذکور حاکي از آن هست دن که به طور ينعم داري دم يران سا مز ان هاي د لو تي استان اصفهان در سطح «خيلي زياد» و «زياد»
عم تقدندکه عدم ا عالط دم يران از دام هاي ادراکي و رفتاري تصميم گي ير هاي آنها را دچار مشکل نموده و مانع کسب تصميم هاي

بهي هن در آنها يم

رگ دد و ا عالط آنها از اين دام هاي ادراکي و رفتاري در تصميم گي ير بهي هن آنها نقش موث ير دارد .به اين ترتيب

رف ضيه چهارم مورد تاييد قرار فرگ ته است.
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براي بررسي اين رف ضيه که از ن رظ دم يران آيا تاکيد دم يران برتجربيات و گآ اهي هاي رف دي در کيفيت تصميم گي ير هاي آنها موثر

است؟؛ رف اواني مشاه هد هدش و مورد انتظار پاسخ ها و نتايج يخ دو و  tتک متغي ير درباره يازده سوال رم بوط به رف ضيه پنجم تحقيق

نشان داد که دم يران سا مز ان هاي د لو تي استان اصفهان در پاسخ سواالت رم بوط به رف ضيه پنجم تحقيق بيشترين پاسخهايي را که

انتخاب کرده ان ،د پاسخ هاي «زياد» و «خيلي زياد» و کمترين پاسخهايي را که انتخاب کرده ان ،د پاسخ هاي«کم» و «خيلي کم» بوده
اند .ضرايب يخ دو حاکي از آن هست دن که به طور ينعم داري رف اواني انواع پاسخ هاي ارائه هدش به سوال ها با يکدي رگ (به طور

جداگانه براي هر سوال) تفاوت داشته اند (  .) p〈0/01ضرايب  tتک نمونه اي نيز باال بوده و نشان يم ده دن وقتي تک تک سوال ها
در ن رظ

فرگ ته شون ،د ميانگين امتيازهاي پاسخ هاي ارائه هدش به هر سوال با ميانگين متوسط پاسخ ها به طور ينعم داري متفاوت بوده

اند .از ن رظ عددي و مآ اري و تفاوت ها قابل مشاه هد اند اما ب لد يل مح ود ديت مزآ ون يخ دو در ارائه حکم رص يح درباره اينکه کدام

پاسخ ها اين تفاوت ها را ايجاد کرده ان ،د يافته هاي تکميلي در جداول  10و  11ارائه هدش اند.

جدول  : 10نتايج تحليل خي دوي تک متغيري مقايسه فراواني پاسخ هاي مختلف به يازده سوال مربوط فرضيه (به طور کلي)
کمبود ميزان ا الط عات

متغير

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

مشاه هد هدش

رف اواني
بسيارکم
پاسخ ها

مورد انتظار

176

کم

1 45

481

45 1

بي ن رظ

350

45 1

زياد

057 1

45 1

470

45 1

خيلي زياد
ضريب يخ دو

دم يران از

1212 / 53

درجه زآ ادي

4

ينعم داري

0/000

در ج ود ل  10هظحالم يم شود که ضريب يخ دو تک متغي ير

عم ادل  1212 / 53و از ن رظ

مآ اري ينعم دار بوده است( .) p〈0/01

ينعم اين يافته آن است که از ن رظ رف اواني پاسخ هاي خم تلف داده هدش به سواالت رم بوط به رف ضيه پنجم تفاوت ينعم داري دارند.

براي تکميل يافته هاي ذکر هدش و ب لد يل مح ود ديت مزآ ون يخ د ،و نتايج ارائه هدش در ج ود ل 11ارائه حکم ق يعط درباره
هاي فوق را ميسر کرده است.

يافته

جدول  : 11نتايج تحليل  tتک نمونه اي مربوط به مقايسه ميانگين امتيازهاي پاسخ هاي يازده سوال مربوط به فرضيه پنجم با عدد ثابت
کمبود ميزان ا الط عات دم يران از

متغيرها

تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير

502

ت دع اد

3/ 65

ميانگين
عدد ثابت

در تکميل يافته ها در ج ود ل  11هظحالم

3

تفاوت ميانگين ها

0/ 65

ضريب t

10 / 03

درجه زآ ادي

402

ينعم داري

0/000

يم

رگ دد که نتايج ارائه هدش حاکي از آن هست دن که بيشتر بودن ميانگين محاس هب

هدش

از ميانگين متوسط از ن رظ مآ اري مورد تاييد قرار فرگ ته است (  .) p〈0/01, t = 10/03ينعم اين يافته به همراه يافته هاي ارائه هدش در
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جداول دي رگ حاکي از آن هست دن که دم يران سا مز ان هاي د لو تي استان اصفهان عم تقدند در سطح «زياد» و «خيلي زياد» تاکيد زياد
يم

دم ير بر تجربه ها و گآ اهي هاي رف دي خود (به جاي تاکيد بر اصول علمي) مانع مهمي در اتخاذ تصميم هاي بهي هن از رط ف يو

با دش  .به اين ترتيب رف ضيه پنجم موردتاييد قرار فرگ ته است.

بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر با هدف بررسي موانع ،مشکالت و مح ود ديتهايي که دم يران سا مز ان هاي د لو تي استان اصفهان در اتخاذ تصميمات

خود عمال" با آن مواجه بودند انجام تفرگ  .در راستاي تحقق هدف مذکور ،از بين دم يران سا مز انهاي د لو تي استان اصفهان شا لم

استاندار ،ي مرف انداريها ،شهرداري ها ،شوراي شهر و كرش تهاي وابسته به شهرداري ت دع اد  502نفر انتخاب دش ند و به وسيله پرسشنا هم

محقق ساخته و صم ا هبح (نيمه ساختار يافته) مورد بررسي قرار فرگ ت دن  .پس از استنساج و تجزيه و تحليل داده هاي حاصله مش صخ
رگ ديد که:

)1ميزان ا عالط دم يران از تکنيک ها و نف ون تصميم گي ير باعث يم شود تصميمات دم يران نم تهي به نتايج طم لوب ت ير

رگ دد و عدم

ا عالط از اين نف ون تصميم گي ير را خم تل يم نمايد (  .) p〈0/01اين يافته با نتايج تحقيقات رفي ،يع الواني ،موسي خاني و نم شئي زاده

نايي ين همخوان بوده است .فقهي ه دنمرن هم ركذ نموده همواره تصميم ها عقالني نيست دن و عواطف انساني در آنها دخيل اند و به اين

دليل عم ت رب نيست دن  .نتايج پژوهش يو نيز به گونه اي متفاوت يافته هاي تحقيق حاضر را تاييد يم نمايد.

 )2ميزان بلوغ و مآ اد يگ تصميم گيرن هد ( دم ير) در ميزان کارآيي تصميم گي ير هاي يو نقش
مان يع براي تصميم گي ير

طم لوب يم با دش (  .) p〈0/01اين يافته با نتايج تحقيق رفي يع

بسزايي دارد وعدم بلوغ و مآ اد يگ

هك گزارش رك ده است دم يران داراي بلوغ و

مآ اد يگ بيشتر ،دم يران موفق ت ير بوده اند و دم يران غير موفق از ن رظ متغير فوق در سطح پايي ين بوده اند ،همخوان است.

 )3وجود ا الط عات صحيح و به ه گن ام در دستيابي به تصميمات درست و قابل قبول نقش موثر دارد و عدم وجود چنين ا الط عاتي

طم لوب را دچار مشکل يم سازد (  .) p〈0/01اين يافته با يافته هاي رفي يع ناهمخوان است .او تفاوتي بين دم يران موفق و

تصميم گي ير

غير موفق از ن رظ اين متغير ركذ نكرده است .چون تحقيق مذکور در جهاد سازن يگد انجام هدش است و در سا مز ان هاي د لو تي اکثرا
ا الط عات و جريان ا الط عات ضعيف اند و از کانال هاي مشابهي ديکته

 )4ميزان ا عالط

دم ير از دام هاي ادراکي و رفتاري در کيفيت تصميم گي ير

مان يع است براي تصميم گي ير

يم شوند

دم يران سا مز ان هاي د لو تي موثر است وعدم ا عالط

طم لوب (  .) p〈0/01اين يافته ها با نتايج تحقيق رفي يع  ،گيوريان و ربي يع

دنم جين همخوان است.

يو

 )5ميزان تاکيد دم يران بر تجربيات و گآ اهي هاي رف دي در کيفيت تصميم گي ير هاي يو نقش موث ير دارد (  .) p〈0/01اين يافته با

يافته هاي تحقيقات رفي يع همخوان است .در تحقيق او گزارش هدش است دم يران موفق بيشتر به ن رظ ات مت صصخ ان اهميت يم ده دن و

كمتر به ذهنيتهاي خود تكيه يم

دننك .

با توجه به يافته ها مشاه هد دش که تفاوت از ن رظ مآ اري ينعم دار بوده .اين يافته ها که همسو با نتايج تحقيقات قبلي است حکايت از

اين موضوع دارد که تصميم گي ،ير آرف ي يدن حياتي در دم يريت يم با دش  .دم يران مجبورند در رش ايط خم تلف تصميم گي ير

غا بل ًاًا موان يع براي اتخاذ بهترين تصميم ها وجود دارد .گاهي اين عوا لم

دننك  .اما

رم بوط به محيط خارج از سا مز ان وگاهي رم بوط به عوا لم

درون سا مز ان ويا در خود دم ير وجود دارند .دم يران براساس سبك هاي نش اختي خود از استراتژي هاي خا يص در تصميم گيريها
استفاده يم

دننك و دم يراني هك از سبك هايي هك بم ت ين بر اصول علمي و ت نك يك هاي عقالني است استفاده يم

دننك تصميم هايي

بهي هن ت ير اتخاذ يم نماي دن  .و از اين ن رظ ا رگ دم يران از اصول و نف ون تصميم گي ير بي ا عالط با ،دنش انتظار نمي رود بتوان دن تصميم

هاي طم لوبي اتخاذ نماي دن و اين نكته مان يع است ر شو ن مو هم هك عمل رك د آنها را تحت تاثير قرار ميدهد.
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از يافته هاي پژوهش حاضر اين گونه مستفاد يم شود که دم يران فاقد تجربه و ا الط عات دم يريت نمي توان دن بر پايه اصول علمي

تصميم گي ير ک دنن و براي كسب تجربه درمحل كار احتمال زيادي وجود دارد با تصميم گي ير هاي نا طم لوب سا مز ان را دچار

زيانهاي رف اوان نماي دن  .ضمنا" تصميم هاي طنم قي و علمي هست دن

هك يم توان دن عمل رك د دم ير را افزايش ده دن و عدم استفاده از نف ون

درست تصميم گي ير باعث يم شود دم يران تصميم هاي نه چ دن ان نم اس يب اتخاذ نماي دن  .بسياري از تصميم هاي نا نم اسب مذكور

بخا رط درگير دش ن دم ير در دام هاي ادرا يك است .بسياري نيز به خا رط عدم بلوغ دم ير ،ت دع ادي به خا رط كمبود ا الط عات صحيح و

سايرين نيز بخا رط كمبود تجربه است .همه اينها نشان رگ آن هست دن
باعث يم شود دچار دام هاي ادرا يك

هك عدم ا عالط

دم يران از نف ون تصميم گي ير و تجربه ي كم آنها

رگ دند و اين وضعيت مان يع مهم است براي تصميم گي ير

طم لوب اين دم يران.

هصالخ آن هك دم يراني هك از دي رگ ان (مت صصخ ان) كمك علمي يم گيرند و با كسب ا الط عات بيشت ،ر ج هبن هاي خم تلف مش الك ت را

يم سنج دن و تعا لم خوبي با تيم تصميم گي ير دارند كو متر خود محوراند يم توان دن با تكيه بر ا الط عات بيشتر ون رظ ات صا رظنبح ان

مسا هل را بهتر درك رك ده  ،بهتر درباره آن تصميم بگيرند .بطور کلي از يافته هاي پژوهش يم توان نتيجه گي ير کرد که بين دم يريت
بهي هن سا مز ان ها و نياز به بهبود آرف ي دن هاي تصميم گي ير و رفع موانع و مشکالتي که تصميم گي ير

همبست يگ مث تب

طم لوب را خم تل

وجود دارد.

يم سازند

در پايان الزم به ذکر است که اين تحقيق در سطح استان اصفهان صورت فرگ ته است و براي تعميم نتايج آن به ساير استانها بايد

احتياط به عمل آيد .همچنين يافته هاي تحقيق نشان دادند که ا عالط دم يران از نف ون تصميم گي ير در بهبود تصميم دم يران موثر است.

لذا توصيه يم
مآ و يشز

رگ دد دم يران از ن رظ ميزان ا عالط از نف ون مذکور بررسي شوند و در صورت عدم ا عالط يا ا عالط کم ،در کارگاههاي

رم تبط با نف ون مذکور رش کت داده شوند و در انتخاب دم يران جدي ،د آنها را بر اساس متغيرهاي فوق مورد بررسي قرار ده دن .

بطور کلي توصيه يم شود جهت انتخاب دم يران بر اساس متغيرهاي ذکر هدش در اين پژوهش ،آنها را مورد بررسي قرار ده دن و براي
دم يران نم تصب که در متغيرهاي فوق ضعف دارن ،د کارگاههاي مآ و يشز ترتيب داده شود.
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