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هاي كشور و  مقايسه سطوح آمادگي مديران و كاركنان تربيت بدني دانشگاه
  گيري اثربخش در سازمان مربوطه ارتباط آن با تصميم

  1دكتر نجف آقايي
  چكيده
طبيعي است كه مديران در خال . گيري است ها تصميم فعاليتدهد كه جوهره اصلي اين  هاي مختلف مديريت، نشان مي فعاليت
ها را تحت تاثير قرار ميدهد كه از آن جمله سطح  گيري آن كنند، بلكه عوامل مختلفي سبك و شيوه تصميم گيري نمي تصميم

هاي اخذ تصميم  ز تكنيكگيري و آگاهي ا هاي تصميم ها و روش از اين رو آشنايي با شيوه. آمادگي مديران و زير دستان ميباشد
ها كارآمدتر و  هاست كه توانايي مديران در اخذ تصميم ها و ابزار گيري از اين شيوه براي مديران واجد اهميت بسيار بوده و به بهره

 هاي كشور جهت هدف اين تحقيق بررسي تعيين سطوح آمادگي مديران و كاركنان تربيت بدني دانشگاه. يابد مؤثّرتر افزايش مي
دراين خصوص يك سوال اساسي مطرح است كه آيا سطح آمادگي زيردستان تعيين . باشد گيري اثربخش در سازمانشان مي تصميم

گيري مديران است يا عالوه بر سطح آمادگي زيردستان، سطح آمادگي مديران هم در انتخاب سبك  كننده سبك تصميم
مات موفق تري اتخاذ كرد؟ روش تحقيق حاضر، از نوع توصيفي تحليلي بوده توان تصمي ها مؤثّر است؟ و چگونه مي گيري آن تصميم

هايي كه  با توجه به شاخص(هاي ناموفق  هاي موفق و دانشگاه اين تحقيق در دو دسته دانشگاه. . و به شكل ميداني اجرا شده است
ها نشان داد كه سطح  ز تجزيه و تحليل دادهنتايج حاصل ا. انجام شد) ها مشخّص شده است براي ارزيابي عملكرد ورزش دانشگاه

گيري مديران نيست، بلكه سطح آمادگي خود مدير نيز در تعيين سبك  آمادگي زيردستان به تنهايي عامل تعيين كننده سبك تصميم
  . گيري وي مؤثّر است تصميم

  
  .ها انشگاهگيري، آمادگي زيردستان و مديران ورزشي د گيري، سبك تصميم  تصميم:هاي كليدي هواژ

________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان. 1
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  مقدمه
ت     گـردد كـه جـوهره اصـلي         هاي مختلف مديريت در نظر گرفته شود مشخّص مـي           اگر فعاليت  اليـهـا     ايـن فع

توان به عنوان مغز و سيستم اعصاب يـك     گيري را مي     فرايند تصميم  1به زعم ريچارد دفت   . گيري است   تصميم
م موفّقيت هر دستگاهي بستگي تام به نحوه اعمال          معتقد است كه ميزان موفّقيت وعد      2آستن. سازمان دانست 

استدالل اين است كه اگر هـدف گـذاري، سياسـتگزاري، تعيـين اسـتراژي،        . اختيارات مدير آن دستگاه را دارد     
هـاي    تدوين قوانين و مقررات و راه و روش كار، گزينش و استخدام نيروي انساني، تعيين وظايف و مـسؤوليت                  

ايـن    ستي، كنترل و ارزيابي عملكرد از جمله وظايف مدير به شمار آيـد، الزمـه همـه                پرسنلي و همچنين سرپر   
گيري اصـل و اسـاس وظـايف مـدير را تـشكيل               تصميم) 1988 (3بنابر گفته بارنارد  . گيري است   اعمال تصميم 

اگـر بـه    . گيري كار اورا در وظايف و در ارائه كيفيت خدمات نمايان مي سازد              دهد و مهارت مدير در تصميم       مي
  . گيري در خال نگاه كنيم به نظر روندي نسبتا سر راست مي نمايد تصميم

ها از جمله  آوري و تمايل داده اي است براي جمع رسد كه مجموعه مراحل ساده ظاهرا به نظر مي
اما سازمان به . هاي ممكن و رسيدن به يك مسير عمل هاي چاره، آزمايش راه حل سنگين و سبك كردن راه

هاي لبريز از فشار، درون  ها، معموال با محيط هاي واقعي در سازمان تصميم. اين راحتي ميچرخد بهندرت 
هاي نا كافي، اطال عات ضدو نقيض، فشارهاي بودجه، كمبود وقت، منابع نادر و بسياري عناصر ديگر  داده

 به الگوي ساده و منطقي مدير. ها را تهديد ميكنند روبروست كه بر مسائل سايه مي افكند و كيفيت تصميم
  . هاي راسخ نياز دارد براي اتخاذ تصميم

درست همان طوري كه تشخيص مدير از . تواند به عنوان اين الگو عمل كند رهبري وضعي مي
آمادگي پيرو ميتواند تعيين كننده شيوه رهبري بسيار محتمل باشد در مورد مناسبترين نوع تصميم براي 

آمادگي در رهبري وضعي عبارت است از ميزان توانايي و . كند  همين كار را ميهاي به خصوص نيز موقعيت
ها  اشخاص بر اساس تكليفي كه به آن. تمايل شخصي در به دست آورردن توفيق در انجام يك تكليف خاص

  ) 1989هرسي و بال نجارد . (شود داراي سطوح آمادگي متفاوت هستند محول مي
كنند، بلكه عوامل مختلفي سبك و شيوه  گيري نمي  تصميمطبيعي است كه مديران در خال

از اين . ها را تحت تاثير قرار ميدهد كه از آن جمله سطح آمادگي مديران و زير دستان ميباشد گيري آن تصميم
هاي اخذ تصميم براي مديران واجد اهميت  گيري و آگاهي از تكنيك هاي تصميم ها و روش رو آشنايي با شيوه

ها كا رآمدتر و مؤثّرتر  هاست كه توانايي مديران در اخذ تصميم ها و ابزار گيري از اين شيوه بوده و به بهرهبسيار 
  . يابد افزايش مي

گيري اوليه عبارتند  بطور كلي با توجه به آمادگي زيردستان و موقعيت مورد نظر، چهار شيوه تصميم
  : از

گيري بسيار   كه به نتيجه رسيدن هر شيوه تصميماي، تسهيل بخش و تفو يضي مستبدانه، مشاوره
  . محتمل است
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ها تا حـدودي بـه        گيري  دانستن اين مطلب مهم است كه اگر چه شما ممكن است در مورد تصميم             
البته چنين چيزي معموالً براي مديري كه از        . ديگران اختيار بدهيد اما مسؤوليت نهايي اخذ تصميم با شماست         

به احتمال قوي پيروان معمـوال      . مشكلي نيست . كند  گيري استفاده مي    يت روند تصميم  روش منطقي براي هدا   
هاي كسي كه نه تنها مي داند به كجا ميرود، بلكه بهترين راه رسيدن به آنجـا را مـي دانـد پيـروي                          از تصميم 

و . رنـده هـستند   اي، تصميم گي    بنابر اين مديران بنا به ضرورت حرفه      . كنند  كنند و ضمن تائيد، اطاعتش مي       مي
  . هاي سازماني است كننده موفّقيت سازمان در جهت رسيدن به هدف ها تعيين كيفيت اين تصميم

دهد، كه انتخاب سـبك       هاي خاصي را مبناي اتخاذ تصميم خود قرار مي          هر مديري سبك يا سبك    
  .  سازمان مي باشدگيري از سوي مدير، عامل بسيار مهمي براي موفّقيت مدير و اثر بخشي مناسب تصميم

در عين تاثير گـذاري بـر اثـر بخـشي           . گيري كه برگرفته از سبك رهبري مدير است         سبك تصميم 
سازمان، خود از عوامل مختلفي چون سطح آمادگي مديران و سطح آمـادگي زيـر دسـتان و عوامـل محيطـي                      

بـدين  . متـاثر مـي باشـد     ) ...وسطح امكانات و تجهيزات موجود يا تكنولوژي مورد بهره برداري انتظار جامعه             (
گيري خود را به تناسب دو عامل         لحاظ با فرض ثبات عوامل محيطي به نظر ميرسد مديراني كه سبك تصميم            

ها داراي  موفّقيت بيشتري داشته، سازمان آن. سطح آمادگي خود و سطح آمادگي زير دستان انتخاب مي نمايند          
  .  اثربخشي بيشتري داردها، عملكرد بهتري است و در نيل به سوي هدف

شناسايي سطوح آمادگي كاركنان به عنوان  در رساله خود به بررسي تاثير) 2001(استيون اشليسمن 
 73(ايجاد رضايت شغلي در مديران ورزشي جوان  يك عامل مؤثّر در اتخاذ سبك مناسب مديريتي و در نتيجه

ها  اصله اعالم كرد كه توانايي تشخيصي آزمودنيپرداخت و با تحليل اطّالعات ح)  مدير مرد141مدير زن و 
شود  در تعيين سطوح آمادگي كاري كاركنان و انتخاب سبك مناسب، منجر به بهبود ارتباط مديرـ كارمند مي

  . و آثار اين بر روي سالمت تشكيالت و اثر بخشي مديريت مورد تاييد قرار گرفت
ي كشور با هدف تعيين الگوي مناسب ها  در دانشگاه1382حسيني در تحقيقي كه در سال 

گيري مديران  اين نتيجه دست يافت كه بين سبك تصميم گيري براي مديران عالي كشور انجام داد به  تصميم
همچنين در تحقيقي كه . داري وجود داشت رابطه معني) ها در نيل به هدف اثر بخشي دانشگاه(و موفّقيت وي 
گيري مشاركتي با رضايت شغلي كاركنان شركت راه آهن انجام  صميم با هدف ارتباط ت1375آصفي در سال 

  . گيري مشاركتي و رضايت شغلي رابطه مثبت و قوي وجود دارد اين نتيجه دست يافت كه بين تصميم داد به
با توجه به نتايج به دست آمده طبعا مديران، خصوصا مديران تربيت بدني جهت اثر بخشي سازمان 

گيري خود را بر اساس سطوح آمادگي مورد نظر  عوامل توجه بيشتري معطوف داشته و تصميماين  خود بايد به
  . هاي مقدماتي به نظر ميرسد چنين نيست بنابر بررسي. اتخاذ نمايند

سطوح آمادگي مديران و كاركنان   لذا اين تحقيق در پي آنست در پاسخ به سواالت ذيل به تعيين
  . نمايد گيري اثربخش در سازمان مربوطه  جهت تصميمهاي كشور تربيت بدني دانشگاه
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گيري موفّقيت  كدام سبك تصميم. در شرايطي كه سطح آمادگي مدير از سطح آمادگي كاركنان باالتر باشدـ 
  بيشتري دارد؟

گيري موفّقيت  كدام سبك تصميم. در شرايطي كه سطح آمادگي مدير با سطح آمادگي كاركنان برابر باشدـ 
 ي دارد؟بيشتر

گيري  كدام سبك تصميم. در شرايطي كه سطح آمادگي مدير از سطح آمادگي كاركنان پايين تر باشدـ 
 موفّقيت بيشتري دارد؟

 
هاي كـشور جهـت       هدف اين تحقيق تعيين سطوح آمادگي مديران و كاركنان تربيت بدني دانشگاه           

  . جود جامعة آماري مي باشدگيري اثربخش در سازمان مربوطه با توجه به مديريت مو تصميم
  

  شناسي پژوهش روش
است طبق اين ) پيمايشي(ترين روش انجام چنين تحقيقي ميداني استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي  مناسب

جامعة آماري . شود نامه و مصاحبه گرد آوري و تجزيه و تحليل مي روش اطّالعات الزم با استفاده از پرسش
ها وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و  ي مديران و كاركنان تربيت بدني دانشگاهاين تحقيق عبارت است تمام

ها از تمامي مديران و كاركنان تربيت  كه با توجه به محدود بودن تعداد آن. باشد  مي87ـ88فناوري در سال 
هاي الزم  رهايي كه معيا  دانشگاه از بين دانشگاه38. بدني در دسترس به روشي غير احتمالي استفاده شد

هاي  ها با توجه به شاخص سپس عملكرد اين دانشگاه. اند انتخاب شدند جهت سنجش و ارزيابي را داشته
  : ها مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس فرمول زير ارزيابي تربيت بدني دانشگاه

         
N×  = x 38× 68/ 26=25/ 9388 

NـX =n 3806 /12=88 /93 /25ـ  
   n ÷ 2= n1 12/ 06÷ 2=6/ 3=6  دانشگاه 6وستار در هر انتها پي 

 = N    ها  حد دامنه ميانگين در توزيع طبيعي داده=  تعداد نمونه  
X  =  تعداد نمونه در حد ميانگينn = اي موفق و كم توفيق  ه تعداد نمونه  
 n1 =هاي موفق و كم توفبق به صورت جداگانه  تعداد نمونه  

  
هاي تعيين شده بيشترين امتياز را دارا بودند و نيز مديران  توجه به شاخص دانشگاه كه با 6مديران 

. هاي مذكور دارا بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند شش دانشگاه كه كمترين امتياز را با توجه به شاخص
اري گيري و ميزان آمادگي مديران، تمامي كاركنان آنان به عنوان نمونه آم ضمناً جهت سنجش سبك تصميم

  .  نفر بودند65ديگر آزمون شدند كه متشكل از 
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نامه براي سنجش آمادگي  ها به شكل ميداني انجام گرفت و در اين راستا دو پرسش گرد آوري داده
نامه براي  گيري مديران تربيت بدني و همچنين يك پرسش نامه سبك تصميم مديران و كاركنان و دو پرسش

  . ها تنظيم گرديد نشگاههاي موفّقيت دا تعيين وزن شاخص
در بخش ورزش ) ناموفق(هاي كم توفيق  ها موفق و دانشگاه به منظور مشخّص شدن دانشگاه

لذا پس از مطالعه منابع مختلف و نيز انجام مصاحبه و نظر خواهي از اساتيد و . ها به ابزار الزم نياز بود دانشگاه
هاي ارزيابي اثر بخشي و موفّقيت ورزش  ه مالكها دربار صاحب نظران و مديران تربيت بدني دانشگاه

به . ريزي، سازمان دهي، اجرا، بودجه بندي، ارزشيابي و توسعه به دست آمد ها، شش شاخص برنامه دانشگاه
 گزينه تنظيم شدكه پس از مطالعه 36اي به روش دلفي با  نامه ها پرسش منظورتعيين وزن اين شاخص

سپس . به روش آلفاي كرونباخ به دست آمد/ . 9671ل شد و ضريب اعتباري ها تجزيه و تحلي مقدماتي، داده
اند، خواسته شد كه  از صاحب نظران و مديران تربيت بدني كه تخصص و تجزيه الزم در اين زمينه را داشته

عدد نوشته .  مشخّص نمايند10تا 1هاي آن در مقياس  ميزان اهميت هر شاخص را با دادن امتياز به گزينه
اي  اين ترتيب با استفاده از شيوه به . گويان مي باشد شده در زير هر شاخص، نشانگر وزن آن از ديدگاه پاسخ

براساس منابع به دست آمده وزن شاخصهاي . ها مشخّص گرديد ها ونيز وزن آن مشابه روش دلفي شاخص
 و توسعه 7/ 175، ارزشيابي 7/ 45، بودجه بندي 7/ 187، اجرا 7/ 1333، سازمان دهي 7/ 614ريزي  برنامه

ها و ضرب كردن  ها با توجه به شاخص پس از به دست آوردن عملكرد هريك از دانشگاه.  مي باشد7/ 95
  ها امتياز اثربخشي هر دانشگاه تعيين شد ها در عدد مربوط به عملكرد دانشگاه وزن شاخص

تربيت ) كاركنان( دستان همچنين چون مقياس استانداردي براي سنجش آمادگي مديران و زير
نامه سطح آمادگي مديران و كاكنان  براي ساختن پرسش. بدني در دسترس نبود به ساختن اين ابزار اقدام شد

تربيت بدني با مراجعه به كتب مديريت و منابع مختلف در اين زمينه و تبادل نظر با افراد صاحب نظردر 
. طح آمادگي مديران و زير دستان بود استخراج گرديداي كه نشان دهنده س مديريت ورزشي، عوامل عمده
ها ضريب  ها و تجزيه و تحليل آن نامه پس از تهيه پرسش. هاي طراحي شد سپس براي اين عوامل پرسش

نامه سنجش  بر اين اساس پرسش. نامه به دست آمد به روش آلفاي كرونباخ براي پرسش/ . 9127اعتبار برابر 
 پرسش بود كه عوامل مختلف آمادگي مديران و كاركنان آنها 32ها شامل  كنان آنسطح آمادگي مديران و كار

  . را مي سنجيد
) كاركنان(ها  گيري مدير از ديدگاه خود مدير و زبر دستان آن براي سنجش سبك مشهود تصميم

ظر و كتب و اي بر اساس نظر اساتيد صاحب ن نامه اين كه مقياس استانداردي يافت نشد پرسش هم با توجه به 
ها اجرا و  منابع مورد نظر در اين زمينه طراحي گرديد و به منظور تعيين اعتبار آن روي تعدادي از آزمودني

  . به روش آلفاي كرونباخ به دست آمد / . 8957ضريب اعتباري برابر 
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گيري از ارقام مندرج در پر سشنامه، اعدادي كه نشانگر  به منظور مشخّص كردن سبك تصميم
  : گيري بودند به ترتيب زير طبقه بندي شدند هاي تصميم كسب
  1s نشانگر سبك اقتداري   1/ 74تا 1از 
  s 2اي    نشانگر سبك مشاوره2/ 48 تا 1/ 75از 
   3s نشانگر سبك مشاركتي  3/ 26 تا 2/ 49از 
  s 4 نشانگر سبك تعويضي  4 تا 3/ 27از 

مديران تربيت بدني و زبر (ضاي جامعة آماري سپس به منظور جمع آوري اطّالعات اوليه از اع
  : نامه عبارتند از متغييرهاي مورد استفاده در اين پرسش. اي به وسيلة محقّق تهيه شد نامه پرسش) ها دستان آن

سن، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي، وضعيت تاهل، وضعيت استخدامي، نوع جنسيت، سوابق تدريس در 
  )مدير تربيت بدني(ربيت بدني و سابقه مديريت در سمت قبلي واحد آموزشي و غير آموزشي ت

ها حاصله با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد ارزيابي قرار گرفت و  اين پژوهش، داده در
همچنين از ميانگين براي تعيين .  استفاده شدtestـTبراي مقايسه سطوح آمادگي مديران و زير دستان آنها از 

  .  موفّقيت استفاده شدهاي وزن شاخص
  

  هاي تحقيق يافته
  

  
  ـ نمودار فراواني مديران و كاركنان به تفكيك سن1ـ4نمودار 
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  ها از طريق ميانگين هاي موفّقيت دانشگاه ـ تعيين اولويت بندي شاخص1ـ4جدول 
  معيارهاي ارزيابي 
 مديران تربيت بدني

  تعداد نفرات
  ارزيابي كننده

 انحراف معيار ينميانگ حداكثر حداقل

  ريزي برنامه
  سازمان دهي

  اجراء
  بودجه بندي
  ارزشيابي
 توسعه

30  
30  
30  
30  
30  
30 

14 /2  
38 /2  
36 /3  
25 /3  
25 /2  
75 /1 

71 /9  
67 /9  
73 /9  

10  
10  
10 

6143 /7  
1333 /7  
1879 /7  
4500 /7  
1750 /7  
9500 /7 

8001 /1  
8149 /1  
7341 /1  
6194 /1  
9165 /1  
1308 /2 

  
 به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي  توسعهيابيم كه شاخص براساس جدول فوق درمي

هاي   اولويت اول را به خود اختصاص داده و اولويت7/ 95ها با ميانگين  عملكردمديران تربيت بدني دانشگاه
 اجرا ءخص ، شا7/ 45 با ميانگين بندي بودجه، 7/ 61 با ميانگين ريزي برنامهبعدي به ترتيب، شاخص 

ها، مديران  اين شاخص بر اساس. باشد  مي7/ 133 با سازماندهي و 7/ 17 با ارزشيابي، 7/ 187با ميانگين 
ها ي تعيين شده بيشترين امتياز را دارا بودند و نيز مديران شش دانشگاه  شش دانشگاه كه با توجه به شاخص

  .  بودند به عنوان نمونه انتخاب شدندهاي مذكور دارا كه كمترين امتياز را با تو جه به شاخص
  

  ها آن) كاركنان(ـ سطوح آمادگي مديران و زبر دستان 2ـ4 جدول 
   2. با استفاده از نورم زير سطوح آمادگي مديران و زير دستان مشخّص شد

  2R = 3/ 48 تا 2/ 25  از 1R = 2 / 24 تا 1/ 00از 
  4R = 5/ 00 تا 4/ 27  از 3R = 4 / 26 تا 3/ 49از 

 فراواني درصد فراواني درصد معتبردرصد فراواني تجمعي

 زيردستان مديران زيردستان مديران زيردستان مديران زيردستان مديران

سطح 
آمادگي 

R 
21 /1 0 21 /1 0 21 /1 0 2 0 1 
22 /197 /23 18 /187 /23 18 /187 /23 30 9 2 
62 /671 /92 48 /484 /68 48 /484 /68 80 26 3 

100 100 12 /329 /7 12 /329 /7 53 3 4 

  100 100 100 100 165 38 
تعداد 
 كل
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  درصد در سطح آمادگي 68و  R2 درصد از زير دستان در سطح آمادگي 23بر اساس جدول فوق، 

 R3 درصد در سطح آمادگي 8و تقريبا  R4درصد مديران در سطح1در حاليكه . مي باشد   R1  درصد 18و 
  . باشد  ميR4 درصد در سطح 32 و R3 درصددر سطح 48 و R2 در سطح

 
  ها  مقايسه سطوح آمادگي مديران و زبر دستان آن3ـ4جدول 

 ها  براي مقايسه ميانگينtتست 
رد يا تاييد 
 فرضيه

سطح 
 داري معني

درجه  tمقدار 
 آزادي

سطح 
داري  معني

 مشاهده شده

اختالف 
 ميانگين

خطاي انحراف 
 معيار

 E 1292 /0 7/ 323 0/ 562 101 0/ 582 / 005 رد فرضيه
  649 /0 772 /99 518 /0 523 /7E 1160 / 

  
  ها تربيت بدني دانشگاه) موفق و كم توفيق(تعيين سطوح آمادگي مديران 

ها ي مورد مطالعه  ها، عملكرد مديران دانشگاه هاي ارزيابي ورزش دانشگاه اينكه بر اساس شاخص پس از
هاي كم توفيق انتخاب   دانشگاه به عنوان دانشگاه6هاي موفق و  گاه به عنوان دانشگاه دانش6بررسي شد 

ها كه بر  گيري آن ها، و همچنين شيوه تصميم اين مديران و زيردستان آن شدند كه در ذيل سطوح آمادگي
رده شده اساس دو نظريه تلفيقي هرسي و بالنچارد و ورم بايد بر اساس سطوح آمادگي مورد نظر باشد آو

  . است
  

  ها و كاركنان آن) موفق و كم توفيق(ـ سطوح آمادگي مديران تربيت بدني 4ـ4جدول 
سطح آمادگي 

 كاركنان
مقدار سطوح آمادگي 

 كاركنان
سطح آمادگي 

 مديران
مقدار سطوح آمادگي 

 مديران
 دانشگاه

R3 06 /4 R3 15 /4 1 

R2 38 /3 R4 32 /4 2 

R2 25 /3 R4 35 /4 3 

R3 63 /3 R3 77 /3 4 

R3 94 /3 R3 57 /3 5 

R3 88 /3 R3 4 6 

R3 81 /3 R2 27 /3 7 
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سطح آمادگي 
 كاركنان

مقدار سطوح آمادگي 
 كاركنان

سطح آمادگي 
 مديران

مقدار سطوح آمادگي 
 مديران

 دانشگاه

R2 44 /3 R2 88 /2 8 

R3 4 R4 56 /4 9 

R3 75 /3 R3 25 /4 10 

R3 88 /3 R3 74 /4 11 

R3 4 R3 12 /4 12 

 تعداد كل 65  12 
  

 R3دير در سطح آمادگي  م4، )6 تا 1رديف (هاي موفق   مدير دانشگاه6از ) 4ـ4(بر اساس جدول 
، دو )12تا 7رديف (هاي كم توفيق   مدير دانشگاه6در حاليكه از . باشند  ميR4و دو مدير در سطح آمادگي 

  . باشند  ميR3 و سه مدير در سطح آمادگي R4 ويك مدير در سطح آمادگي R2مدير در سطح آمادگي 
، )6 تا 1رديف (هاي موفق  هدانشگا)كاركنان(همچنين بر اساس همين جدول، از زيردستان 

 R2دانشگاه در سطح آمادگي 2) كاركنان( و زيردستان R3 دانشگاه در سطح آمادگي 4) كاركنان(زيردستان 
 5) كاركنان(، زيردستان )12تا 7رديف (هاي كم توفيق  دانشگاه) كاركنان(در حاليكه از زيردستان . باشند مي

  . باشند  ميR2يك دانشگاه در سطح آمادگي) اركنانك( و زيردستان R3دانشگاه در سطح آمادگي 
  ها  تربيت بدني دانشگاه) موفق و كم توفيق(گيري مديران  هاي تصميم بندي سبك طبقه

هاي  گيري از ارقام مندرج در پرسشنامه، اعدادي كه نشانگر سبك به منظور مشخّص كردن سبك تصميم
   :گيري بودند به ترتيب زير طبقه بندي شدند تصميم

  1s نشانگر سبك اقتداري   1/ 74تا 1از 
  s 2اي    نشانگر سبك مشاوره2/ 48 تا 1/ 75از 
   3s نشانگر سبك مشاركتي  3/ 26 تا 2/ 49از 
  s 4 نشانگر سبك تعويضي  4 تا 3/ 27از 
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  گيري مديران تربيت بدني هاي تصميم ها و شيوه فراواني سبك 5ـ 4جدول 
گيري  سطوح تصميم فراواني واني نسبيدرصد فرا درصد فراواني تجمعي

 )(Sمديران 
6 /21 6 /21 8 1 
4 /78 8 /56 21 2 

100 6 /21 9 3 
 تعداد كل 38 100

  
گيري مديران تربيت بدني موفق و كم توفيق از ديـدگاه زيـر دسـتان     هاي تصميم ها و شيوه سبك 5ـ 4جدول 

  ها  آن
 دانشگاه ميانگين گيري مدير مقدار تصميم گيري مدير سطح تصميم
S2 38 /2  

5 
  ميانگين
 تعداد

1 

S1 71 /1  
8 

  ميانگين
 تعداد

2 

S2 4571 /2  
5 

  ميانگين
 تعداد

3 

S2 1904 /2  
3 

  ميانگين
 تعداد

4 

S2 9048 /1  
6 

  ميانگين
 تعداد

5 

S2 7679 /1  
8 

  ميانگين
 تعداد

6 

S2 9286 /1  
2 

  ميانگين
 تعداد

7 

S1 6531 /1  
7 

  ميانگين
 تعداد

8 

S4 6286 /3  
5 

  ميانگين
 تعداد

9 

S4 7429 /3  
5 

  ميانگين
 تعداد

10 
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 دانشگاه ميانگين گيري مدير مقدار تصميم گيري مدير سطح تصميم
S1 7143 /1  

5 
  ميانگين
 تعداد

11 

S1 6667 /1  
6 

  ميانگين
 تعداد

12 

_ 65 N تعدادكل 
  

اي    مدير سـبك مـشاوره     5،  )6 تا   1رديف  (بر اساس جدول فوق از ميان مديران تربيت بدني موفق           
)S2 (      و يك مدير شيوه اقتداري)S1 (از ميان مديران كم تو فيق        و )  سه مدير سبك اقتـداري      )12 تا   7رديف ،
)S1(  دو مديرسبك تفو يضي ،)S4 (   اي  و يك مـدير سـبك مـشاوره)S2 (     در مـديريت سـازمان خـود اعمـال

  . كنند مي
  

  گيري بحث و نتيجه
ور جهـت   هـاي كـش     پژوهش حاضر به بررسي تعيين سطوح آمادگي مديران و كاركنان تربيت بـدني دانـشگاه              

اين پژوهش ابتداء نمونـه آمـاري را بـر اسـاس تطـابق                در. گيري اثربخش در سازمانشان پرداخته است       تصميم
پس از آن براي پاسخ بـه سـوال اصـلي           . ها انتخاب شدند    هاي ارزيابي آن    ها و شاخص    عملكرد ورزش دانشگاه  

ساخته كه اعتبار و پايايي آن طبق         قنامه محقّ   تحقيق، سطوح آمادگي مديران و زيردستان آنها از طريق پرسش         
گيـري مـديران بـا اسـتفاده از ابـزار             هـاي تـصميم     سـپس شـيوه   . سنجيده شده بود به دست آمـد        اصول علمي 

اين متغيير مشخّص شد و نتيجتا اطّالعات به دست آمده با نتايج حاصـل شـده از تحقيقـات ديگـر                   گيري  اندازه
توان استنتاج نمـود   مي) 4ـ  1جدول  (ارش پاسخ پرسش اصلي تحقيق      هاي تحقيق و گز     از يافته . مقايسه گرديد 

ها اولويت اول به خود اختصاص داده و پس از            هاي ارزيابي دانشگاه    كه شاخص و معيار توسعه از ميان شاخص       
ين هاي بعدي را به خود اختصاص دادند بنابرا         ريزي، بودجه بندي، اجرا، ارزشيابي، سازماندهي اولويت        آن برنامه 

ها جهت دستيابي به موفّقيت در سازمانشان توجه و تمركز خـود را بـراي                 جا دارد مديران تربيت بدني دانشگاه     
هـا قـرار داده تـا ضـمن صـرفه جـويي در                معيارهاي مورد نظر بر اساس سطح و جايگاه هر كدام از آن معيـار             

از طرفـي بـا   . نحو مطلـوبي توسـعه دهنـد   ها و زمان براي رسيدن به اهداف سازماني عملكرد خود را به       هزينه
) 4 ـ  4جدول( برخورداند، R3ها از سطح آمادگي بااليي   درصد از كاركنان دانشگاه60اين كه بيش از  توجه به 

گيري استفاده  ها ضمن توجه به نتايج به دست آمده از كاركنان خود در امر تصميم        مديران تربيت بدني دانشگاه   
گيري سعي كنند براي تسريع دركارها و وظـايف محـول، مرجـع اخـذ           نان در تصميم  نموده و ضمن مشاركت آ    

همچنين همانطور كه مشاهده گرديد بين سطوح آمادگي مـديران و           . تصميم را به اجراي تصميم نزديكتر كنند      
ران بنـابراين مـدي  ) 4ـ3جدول . ( ديده نشدa=/ 05داري در سطح  ها تفاوت معني كاركنان تربيت بدني دانشگاه

براي رسيدن به اهداف سازماني خود و توفيق در انجام وظايف بايدبطور كلـي از شـيوه آمرانـه كمتـر اسـتفاده        
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اين كار چه از      اينكه كاركنان آنان پتانسيل الزم براي       كرده و بيشتر به سمت شيوه مشاركتي گام بردارند بخاطر         
  )ي كاركنانسطح آمادگي باال. (نظر توانايي و چه از نظر انگيزش دارند
. شـود   اي انجام مي    هاي مختلف بر اساس الگوهاي ويژه       گيري در سازمان    براساس مطالعات، تصميم  

گيري  اين الگوها در نظريه تصميم يكي از. گيري سازماني ارائه شده است هاي مختلفي در خصوص تصميم      الگو
گيري مـدير بـر اسـاس سـطح           تصميماين الگو، سبك      در) 7. (به وسيلة هرسي و بالنچارد مطرح گرديده است       

هـاي مـورد نيـاز سـطوح مختلـف       آمادگي زيردستان تعيين شده است حال آن كه با توجه بـه نظريـه مهـارت        
توان ميزان آگـاهي     اي كه وروم و يتن در الگوي خود راجع به اطّالعات مدير مطرح كردند مي                مديريت و اشاره  

از سـوي  ) 15. (گيري مـدير محـسوب نمـود    ننده سبك تصميممدير در تصميم را هم به عنوان عامل تعيين ك         
هـا سـطح آمـادگي        دهد كه در برخي زمينـه       هاي تحقيق آورده شده نتايج نشان مي        ديگر همانطور كه در يافته    

بينيم مديران تربيت بـدني   ها، مي اين يافته با توجه به . مدير ممكن است از سطح آمادگي زيردستان كمتر باشد       
هـا توفيـق الزم را نداشـته شـيوه            نها با موفّقيت همراه بوده نسبت به مـديراني كـه عملكـرد آن             كه عملكرد آ  

گيـري    اند كه شيوه تـصميم      اند بدين صورت كه مديران موفق سعي كرده         گيري متفاوتي را اعمال كرده      تصميم
) نـاموفق (كـم توفيـق     خود را به تناسب سطح آمادگي خود و زيردستانشان انتخاب نمايند در حالي كه مديران                

. انـد  گيري مناسبي كه بر اساس سطح آمادگي خود و زيردستانشان بوده بـه كـار نبـرده           هيچكدام شيوه تصميم  
توان گفت كه توجه به سطوح آمادگي         ها، مي   هاي اثرگذار در موفّقيت دانشگاه      بنابراين با توجه به كنترل متغيير     

ت دانـشگاه           يري مي گ  مديران و كاركنان تربيت بدني در تصميم       هـا مـورد      تواند به عنوان يكي از عوامل موفّقيـ
  . توجه قرار گيرد
گيـري را آمـادگي       اين تحقيق با نظريه هرسي و بالنچارد و وروم كه اولي مبناي شيوه تصميم               نتايج

ني داشته گيري مورد توجه قرار داده بودند همخوا  سطح آمادگي مدير را در نوع سبك تصميم         زيردستان و دومي  
اين تحقيق هم سطح آمادگي مدير و هم سطح آمادگي كاركنان مورد توجه قـرار گرفتـه و                    اين تفاوت كه در     با  

ايـن    بر اساس مقايسه نتايج   . گيري را مشخّص كرده است      بر اساس اين كه كدام برتري دارد نوع شيوه تصميم         
تـوان گفـت كـه      انجام داد مي  1382 در سال    و حسيني كه  ) 2001(تحقيق با نتايج تحقيقات استيون اشليسمن       

گيري مديران نيست؛ بلكه سـطح        سطح آمادگي كاركنان به تنهايي به عنوان عامل تعيين كننده سبك تصميم           
باشد پس به نظريه هرسي و بالنچارد متغييـر           گيري وي مؤثّر مي     آمادگي خود مدير نيز در تعيين سبك تصميم       

  . اين دو تحقيق با هم همخواني دارند افه شود وبايد اض) سطح آمادگي مدير(ديگري 
  

  پيشنهادها
ها تعيين شده گردآوري و رتبه بندي         ها براساس شاخص    ها و عملكرد ورزش دانشگاه      همه ساله آمارفعاليت   •

  شوند 
گيـري    ضرورت رعايت ميزان آمادگي مديران و نيز در نظر گرقتن ميـزان آمـادگي زيردسـتان در تـصميم                   •

 . هاي مديريت براي مديران بيان شود ورهسازماني در د
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شود مديران با در نظـر گـرفتن سـطح آمـادگي زيردسـتان و نيـز ويژگـي موضـوع تـصميم،                         پيشنهاد مي  •
اين طريق مرجع اخذ تـصميم را بـه           گيري را در مواردي مشخّص به ساير مديران تفويض نموده از            تصميم

 . اجراي تصميم نزديكتر نمايند
ريزي، توسـعه، مـشخّص       هاي كم توفيق در ابعاد مختلف برنامه        هاي موفق و نيز دانشگاه     هر ساله دانشگاه   •

هـا نيـز در جهـت     اين طريق مـديران سـاير دانـشگاه       هاي موفق تقدير شود تا از       شده و از مديران دانشگاه    
 . موفّقيت و نيل به اهداف تالش نمايند

 آن است كه ارتباط آمادگي مـدير و زيردسـتان           توان موضوع تحقيقات بعدي باشد      از جمله مواردي كه مي     •
ريزي، سازمان دهي، نظارت، كنتـرل، انگيـزش و نيـز ارتباطـات مـورد                 با ساير كاركردهاي مديرانـ برنامه    

 . اين طريق به شناخت بيشتر مديران نسبت به ابعاد مختلف سازمان كمك نمايد مطالعه قرار گيرد تا از
 . گيري آنان مطالعه شود گيري و سبك تصميم ر آن بر فرآيند تصميمهاي شخصيتي مديران و تأثي ويژگي •
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