
 

 

 ملي دفاع راهبردي مديريت مطالعات علمي فصلنامه

 1401 زمستان، 24 ، شمارهششمسال 

 192-157 از صفحات پژوهشي،مقاله 

 مقاله پژوهشي: 

 یاجتماع نیدر سازمان تأم ماتیتصم یاثربخش یابیارز یارائه الگو

 لوفیخائیم مراتبیسلسله لیبا استفاده از روش تحل
 4، محمود البرزی3، سید مهدی الوانی2درضا ذبیحی، محم1مهناز سرافراز کاخکی

 11/04/1401تاريخ پذيرش:  23/06/1400تاريخ دريافت: 

 

 چکيده
. اسف  سفازمان یهفامختلف  فاالیف  مراحل در اثربخش گیریتصمیم ،هستند روبرو آن با هاسازمان که مهمی مسائل از یکی

کنفد. مفی تایین ار سازمان سرنوش  امروز دنیای در و شودباعث می را انسازم مرگ یا و بقاء که اس  غلط یا درس  گیریتصمیم

یابفد. اففاایش می هاسفازماندر  اثربخشفی تصفمیما  هایی برای ارزیابی، نیاز به روشهاسازمان در گیریتصمیم امر اهمی  دلیلبه

کفاربرد روش  بفاسی گسترده ادبیا  موضفو  از طریق برر اثربخشی تصمیما  سنجشجامع برای  الگوییبنابراین، در این پژوهش 

ز خبرگفان اهفایی طراحفی و در بفین گروهفی های تصمیم اثربخش، پرسشفنامهپس از شناسایی شاخصارائه شده اس . تحلیل تم 

ا  ربخشفی تصفمیمسازمان که به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، توزیع شد و بر اساس نظرا  آنان، الگفوی ارزیفابی اث

شفاخص بفوده و  24مولففه و  4بافد،  1سه مرحله متوالی با استفاده از روش دلفی ففازی نهفایی شفد. الگفوی یفاد شفده دارای در 

یف  رود. در نها کاربفهی مختلف  هاسفازمانچارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی تصمیما  اتخفاذ شفده در  عنوانبهتواند می

مراتبفی لهوش تحلیفل سلسفها و اقتضائا  هر سفازمان، بفا اسفتفاده از راق آن با نیازمندیتایین تناسب الگوی پیشنهادی و انطب برای

ن ین و نتفای  آهای موجود در الگو، در سازمان تفممین اجتمفاعی مشفهد تایفمیخائیلوف، ضرایب اهمی  هر یک از ابااد و شاخص

 د.شگاارش 
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 مقدمه

 پژوهشفگران اکثفر توجفه دیرباز مفورد از هاسازمان اثربخشی و موفقی  بر موثر عوامل مطالاه

 تفممین جهف  اساسفی در و مهفم عامل یک عنوانبه گیریبه تصمیم توجه میان این در اس ؛ بوده

. (64: 2019، 1باراچینفاابرالس و برنفایکف-)لفوپااسف   ای برخوردارویژه جایگاه و اهمی  از سازمانی عملکرد

ریفای گیفری و برنامفهها برای انتخاب مسیر حرک  آینده خفود همفواره در حفا  تصفمیمسازمان

 شناسفایی بفرای اسف  فرایندی گیریتصمیم اینکه به توجه با. (8: 1396دهکردی و همکاران، )مبینیهستند 

 موفقیف  اساسفی عناصفر به دارند باالیی هار م گیریتصمیم در که آنها، مدیرانی حل و مشکال 

 رویکردهفای متافددی پفردازاننظریفه . اگرچفه(552: 2017، 2)ورایشفوند می ها تبفدیلسازمان بقای و

 هایخواسفته کمبفود زمفان، اما اند،کرده ایجاد گیریتصمیم مهم وظیفه به پرداختن برای را مختلفی

 هفایپیشفرف  اقتصفادی، مکفرر نوسانا  شدن، اتیصن زیاد سرع  موقایتی، هایچالش رقابتی،

 شفده اتخفاذ مایفوب تصمیما  سنگین پیامدهای همگی مصنوعی، هوش استقرار با همراه فناورانه

 مطالافه در زمینفه بفه نیفاز امفر ایفن بنفابراین، .اسف  داده اففاایش را راهبردی مدیری  سطوح در

اسف   سفاخته ضروری بسیار سازمان، بقای یبرا دارویی عنوانبه اثربخش مدیری  را گیریتصمیم

  .(144: 2021و همکاران،  3)آسخیا

 یجائف امفدیپ یکوچفک و دارا ی. برخفمیشفویروبرو مف یمختلف ما یما روزانه با تصمهمه 

: 2011، 4)واسیلسفکور بارگ هستند و تمثیر بارگی در زنفدگی مفا دارنفد گید یکه برخ یدر حال ؛هستند

القففو  هسففتند کففه متفففق، (1997، 7مونی؛ سففا2008، 6نتابففرگی؛ م2010، 5)دراکففر  یریدپففردازان مففهیففنظر.  (102

اسف   یتیریمفد یهفا یفدر کفل فاالها فاالی  نیترمهماز  یکی - نیترمهماگر نه  -یریگمیتصم

 ؛کنفدگیری اثربخش جایگاهی حیاتی را در زندگی یک سازمان اشفاا  مفی. تصمیم(1: 2011، 8)الننبرگ

                                        
1. Lopez Cabrales & Bornay-Barrachina 

2. Wray 

3. Asikhia 

4. Vasilescu 

5. Drucker 

6. Mintzberg   

7. Simon 
8. Lunenburg 
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 ما یصفم. ت(2056: 2017، 1)اوبفی و آگفووخصوصی باشد  یا شرک  موسسه دولتی یا یک نهادخواه یک 

چنین تصمیماتی نقفش حیفاتی دارند.  یاجتماع طیها و مح یواقا از یبه درک درست ازین اثربخش

 سفط  در گیریتصفمیم خصفو  در اهمی  حائا د. نکتهندهی عملکرد یک سازمان داردر شکل

 ذکفر ناتواننفد. مفوارد گیرند،می تصمیم چگونهکه این تحلیل از مدیران اغلب که اس  این هاسازمان

-تصفمیم نتیجفه در و رجفو  اربفاب گسترده حجم با که خدماتی یهاسازمان مدیران یانر مد شده

 گیفریتصفمیم زمفان کفه چرا ؛کندمی پیدا بیشتری نمود ،شوندمی مواجه ایلحظهو  آنی هایگیری

 از یکفی. شفودمی ترکمرنگ سنتی شیوه به هاگاینه انوا  بررسی امکان و بوده کوتاه بسیار آنها برای

 اس . اجتماعی تممین سازمان پردغدغه و حساس بسیار یهاسازمان این

بفه آن  یابیحفا  دسفت نیاما در ع ،آسان اریبس اثربخش راهبردی یهایریگمیتصم  یدرک اهم

رهبر ارشد و هفم سفاختار  یریگمیتصم یهارد که هم سبکدا ازین یبه اصالحات رایز ؛دشوار اس 

 یدگزنف یهفادر همه جنبفه باًیتقر ؛همه آشنا اس  یبرا یریگمیرا اصالح کند. روند تصم یسازمان

 .(101: 2011، 2)واسیلسفکو شفودیاعمفا  مف یسفازمان ایف یسفط  ففرد کیما، در  یخصوص ای یعموم

گیری اثفربخش مطالافاتی نیازهفای تصفمیمپفیشاگرچه در تحقیقا  گذشته در خصو  بررسی 

هفای یفک تصفمیم اثفربخش در سفازمان ای به شناسفایی ویژگفیانجام شده اس ، اما کمتر مطالاه

انتخاب بهترین گاینفه کفه سفازمان  مانایبهاین در حالی اس  که اثربخشی تصمیم  ؛پرداخته اس 

های سفازمان تفممین اجتمفاعی اسف . ایفن ین دغدغهترمهمد، امروزه یکی از کنرا به اهدافش نائل 

 اسف  گفربیمفه سفازمانی و بدان دلیل اس  که سازمان تممین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیردولتی

 . شود و متکی بفه منفابع دولتفی نیسفها تممین میبخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه که

های شفدگان و دولف  در عرصفهبیمه فرمایان،کاربهجانگاه اصلی ایفن سفازمان مشفارک  سفهتکیه

 لحاظجه  بفههمینو بفه های کالن و تممین منابع مالی اس گیریگذاری، تصمیممختل  سیاس 

 بسفیاری هفایپیچیفدگی و خطفرا  دارای و بفوده برخفوردار بساایی اهمی  از خود مالی ماهی 

در هفم تنیفده هسفتند و های فنی زیرمجموعه سفازمان تفممین اجتمفاعی از آنجایی که بخش. اس 

                                        
1. Obi & Agwu 

2. Vasilescu 
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واسطه ماهی  فاالی  و ارتباطا  سراسری میان شاب وجفود یران آن به اشکا  گوناگونی که بهمد

اجاای جدا از هم در نظفر گرفف  و  عنوانبهتوان های آن را نمیدارد، با یکدیگر تاامل دارند، شابه

 و هنگفف  یهفازیان بفه یسازمان چنین در گیریتصمیم در اشتباها  که کوچکترین اس  بدیهی

جلفوگیری از ضفررهای  بفرای سازمان بیمه تممین اجتماعی جه بدین. دشومی منجر مد طوالنی

هفای اثفربخش از دنبا  اتخفاذ تصفمیمبفه های زمانی گوناگون،مکرر و نیا اقداما  مناسب در برهه

 بفا حاضفر مقالفهرو، از ایفن سفازد. برطفرف را خفود هاینیازمنفدی بتوانفد تا جانب مدیران اس 

پفردازد کفه یفک تصفمیم را هفایی مفیاثربخش به شناسایی ویژگی گیریتصمیم مقوله به پرداختن

 گیفریتصمیم فرآیند ارتقاء جه  در را گام موثری که کندمی تالش ترتیبد و بدینکناثربخش می

تصفمیم اثفربخش های ترتیب سوا  اصلی این پژوهش آن اس  که ویژگیبدین .بردارد در سازمان

های شناسایی شده، اثربخشی تصمیما  در سازمان تفممین اجتمفاعی کدام اس ؟ با توجه به ویژگی

 د؟شوچگونه ارزیابی می

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق 

 گیريتصمیم و تصمیم

 اسفاس بفر تفا دهفدمفی را امکفان ایفن شفخص به که اس  خودآگاه انتخابی مانایبه تصمیم

 گاینفه یک امر، تح  مجموعه به مربوط تفکر طرز و موجود منابع و شده ایجاد شرایط و امکانا 

. (13: 1391همکفاران،  و زمفانیولیونفد)کنفد  اجفرا و کفرده انتخفاب هفاگاینفه سفایر میفان از را ترمطلوب

 1لیچ)سفوذهنی مبتنی هسفتند  هایفاالی  آیند که برشمار میهب انسانی اعما  اساسی عنصر ها،تصمیم

و  2)مارکیسفوتیگیفری اسف  . در سناریو شال، بیشترین فاالی  یک مجری، تصفمیم(1: 2021و همکاران، 

 .(3: 2018همکاران، 

 در یفا ففردی صفور به یفا دولتفی یا خصوصی اشخا  توسط که اس  اقدامی گیریتصمیم

گیری را تصفمیم ،(1995) جانسفون .(3: 2018، 3)اوگنی شودمی انجام هاسازمان در رهبری هایموقای 

                                        
1. Sulich 

2. Marchisotti 

3. Ugoani 
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 ایجفاد مانفی بفه گیری. تصفمیم(120: 2019، 1)سوسفا و همکفاراندانفد بخشی از فراینفد حفل مسفمله می

 (1193: 2018، 2)بفاکونیاسف   مناسفب اقفدام سازیآماده برای هاگاینه آن از یکی انتخاب و هاجایگاین

 سفازپیش و هسفتند عمل و ندیشها بین میانی مراحل همگی که اس  گوناگونی فرآیندهای شامل و

 اسف . شفناختی فراینفد یفک گیریتصمیم فرایند. (96: 2019، 3السفمیرا  و )الحوامده آیندشمار میبه رفتار

 دانفش دانش آشکار، توسط اس  ممکن و باشند عقالنی کمتر یا منطقی توانندمی فرایندهایی چنین

 . (3: 2020و همکاران، 4)هالوشوند  هدای  خود اعتقادی هایسیستم یا ضمنی

 تصمیم اثربخش

 موردنیفاز، هفایداده به دسترسی و اطالعا  فناوری روز، کمک دانش هب اثربخش گیریتصمیم

 اتخفاذ تصفمیما  کیفی  به هاسازمان بلندمد  بقای و کندمی را تسهیل اهداف سازمان به دستیابی

، شفده انجفامهفای ه به ادبیا  تحقیفق و بررسفیبا توج .(726: 2019 ،5باومیفک و )ایااکدارد  بستگی شده

هفا شفامل های موجود در حوزه تصمیم اثربخش مدیران مورد شناسایی قرار گرف . این مولفهمولفه

، کارآمففدی (2014، 10؛ نگولسففکو و دوا 2013، 9؛ آوینففو2012، 8تففانیی؛ یففی2010، 7گرگففور؛ مففک2007، 6)فلففوئلر کیفیفف 

هسفتند.  (2014و همکفاران،  12)گالکنفرپفذیری تصفمیم ، و انطباق(2020، 11اله و پانتالور؛ قدر 2014)نگولسکو و دوا ، 

در ادامفه  د.شومولفه بومی ارائه می عنوانبهدر این تحقیق  محوریای با عنوان ارزشهمچنین مولفه

 پردازیم.های تصمیم اثربخش میبه تشری  ویژگی

                                        
1. Sousa 

2. Bakonyi 

3. Alhawamdeh & Alsmairat 

4. Hallo 

5. Isaac & Bhaumik 

6. Flueler 

7. McGregor 

8. Ytanyi 

9. Avino 

10. Negulescu & Doval  

11. Glockner  

12. Qudrat-Ullah & Pantthallor 
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 کارآمدي تصمیم -

. در دانفش در سه قلمرو مدیری ، اقتصفاد و سیاسف  کفاربرد داردبیشتر  «کارآمدی »اصطالح 

-بینفی شفده نائفل مفیمدیری ، کارآمدی به درجه و مقداری که یک اقدام یا فاالی  به هدف پیش

آمیفا بفودن تصفمیم را کارآمفدی تصفمیم . اعتقاد به موفقیف (1376)زاهدی، تاری  شده اس   ،شود

 :میما  کارآمد شامل موارد زیر هستندهای تص. ویژگی(2016، 1)هلپرگویند 

 ظفامن اثربخشفی دهنفدهنشفان و کنندهبیان سازمانی اهداف تحقق بخش اهدف: میاانتحقق 

تحقفق  . کامرون ماتقد اس  میفاان موفقیف  در(1394جیوان، )زرندی و عاتیاس   مدیران گیریتصمیم

بفرای مفوثر و کارآمفد بفودن  برای اثربخشی اس . یک تصمیم عنوان یک مقیاس مناسباهداف به

)دراکفر و ماچیفارلو، خواهد برآورده سازد گیری کدام هدف یا نیاز را میباید مشخص کند با این تصمیم

1395 :316) . 

 مانی مامفوال بفه جهف  اففاایش بخش بارگی از تاییفرا  سفازهاینه: صرفه و کمبهمقرون

. ندا نیفا بایفد در همفین قالفب باشفهفگیفریو تصفمیمشفود هفا انجفام مفیدرآمد و کاهش هاینه

)الفوانی و اند های تصمیم اثربخش در نظر گرفته شفدهعنوان ویژگیهاینه بودن بهصرفه و کمبهمقرون

 . (23: 1380فرد، دانایی

 ر ایفن عملی: تصمیم، تاهد به عمل کردن اس . یک تصمیم موثر و کارآمد نخواهد بود مگف

 . (319-320: 1395)دراکر و ماچیارلو، ورد لاوم با آن همراه شود که از همان ابتدا اقداما  عملی م

 سفترس دموقع و قابل اتکای اطالعا  اس  کفه بایفد در شفاف: شفافی ، افاایش جریان به

-برجسفته بفردراه از اطالعا ، شفاف . استفاده(1394)کریمیان و همکاران، همه ذینفاان مربوط قرار گیرد 

 مصفرف و تفرمشفخص اطالعاتی که سامانه هاییسازمان شود؛می لمدادق گیرندگانتصمیم برای ای

 .(1394)رضازاده و همکاران، هستند  موثرتر گذارند،می به نمایش را شفاف اطالعا 

 آوری شفده برگرفته از اطالعا : ارزش و اعتبار تصمیما  به اندازه ارزش اطالعا  جمفع

طالعفا  از نتفای  تصفمیم و سفنجش آن در ارتبفاط بفا . گفرفتن ا(164: 1399)الفوانی، برای آنها اس  

                                        
1- Helper 
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: 1395)دراکفر و ماچیفارلو، کنفد ساز توانفا تبفدیل میسازان متوسط را به مدیران تصمیمانتظارا ، تصمیم

328). 

 هفای تصفمیم اثفربخش در عنوان ویژگیهای منصفانه: عدال  و مطلوبی  بفهمبتنی بر رویه

  یفعادالنفه حاکم هیفبفه رو یریگمیانصاف در تصم. (47: 1399افدنی، زاده و م)شری اند نظر گرفته شده

 .(2021، 1)کیم کندیم دیمشرو  را تول کیدموکرات ما یاشاره دارد که تصم  یاکثر

  :تفای  ن گیفری مناسفب و دسفتیابی بفهتصفمیم ی برنمبت ،مدیری  موثردارای نتای  مطلوب

اان مطلفوب گیری را به حداکثر یا میفصل از تصمیم. اگر مدیر نتیجه حا(1400)رضائیان،  اس  مطلوب

 .(1399)قوید ، برساند، او فردی ماقو  اس  و نو  تصمیم او بخردانه اس  

 کیفیت تصمیم -

ها بیش از حد مورد انتظفار، زمفان گیری این اس  که برای اخذ تصمیممنظور از کیفی  تصمیم

ب سازمان اتخاذ شوند و نتیجفه خفوبی ها توسط افراد مناسب در بخش مناسصرف نشود و تصمیم

هفای جدیفد حفلد. برای اتخاذ تصمیم باکیفی ، مدیران از خالقی  خفود بفرای ایجفاد راهکنتولید 

. تصففمیما  بففا کیفیفف  دارای (2014، 2)نگالسففکو و دوا کننففد بففرای مشففکال  موجففود اسففتفاده مففی

 :های زیر هستندویژگی

  :رمتمرکفایمتمرکفا و غ یهفاروشتواننفد از یمف رانیدبسته به اندازه سازمان، مغیرمتمرکا 

، 3)پفانود کننفد اسفتفاده کننفیآن کفار مف یکه بفرا سازمانیدر  یریگمیو تصم  یهدا  ،یریمد یبرا

هفا کمفک یریفگمیکند و بفه تصفمیرا مسط  م یمراتب سازمانساختار سلسله ییتمرکازدا. (2016

. بررسفی ادبیفا  تحقیفق (2012 ،4یرو )الدتر انجفام شفود بلنف یمراتباز مد  سلسله اتریکند تا سریم

هفای مختلف  ها در ردهطور غیرمتمرکا که هدف آن تقسیم مس ولی گیری بهدهد تصمیمنشان می

 .(1381زادگان، )عباسهای تصمیم اثربخش باشد تواند از جمله ویژگیگیری اس ، میتصمیم

                                        
1. Kim 

2. Negulescu & Doval  
3. Panou 
4. La Rooy 
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  تصفمیم سازمان، حیا  هایجنبه تمامی شامل تقریبا نوآوری و خالقانه و نوآور: خالقی-

. تصفمیم اثفربخش (1392)رنجبریفان، شفود مفی سفازمان کفالن و خرد هایجنبه و هاها، فاالی گیری

 باشد. (31:1392؛ رنجبریان، 1675: 2016و همکاران،  2؛ کایا58: 2015، 1)والشتصمیمی اس  که نوآور و خالقانه 

  با شرایط موجود و توانایی انطباق بفا تاییفرا  بیرونفی گفتفه مناط : به امکان تاییر مطابق

پفذیر باشفند و شود. تصمیا  اثربخش باید در شرایط پیچیده و مبهم ناشی از تاییفرا ، اناطافمی

. تصفمیم اثفربخش، تصفمیمی اسف  کفه (2014، 3)مگلهفیسخود را با تاییرا  مداوم سفازگار نماینفد 

ناپفذیر بفودن تصفمیما ، اثربخشفی آنهفا را . اناطاف(148: 1389ادی، پفور و مفر)حاجیپذیر باشد اناطاف

که شرایط دگرگون شود، امکان اجرای آنها کم شفده و بفه تفدری  از دور کاهش داده و در صورتی

 .(172: 1399)الوانی، شوند خارج می

 ،مشفروعی  اسف  و مبنفای شفده واگفذار مس ولی  قبا  در تاهد پاسخگویی: پاسخگویی 

. یکفی از (1397مفنش، فرجفاد و محبفوبی)رجبفیشفود مفی گرفته جمع جانب از که اس  تصمیماتی برای

 .(112: 2016و همکارانش،  4)لیهای بحرانی اس  های تصمیم اثربخش، پاسخگو در موقای ویژگی

  :سف .ا ییاقتضفا ،اثفربخش  یریمفد سفاختارکند که یاستدال  م ییاقتضا یت وراقتضایی 

 ریتح  تفمث یاختار سازمانسخود در  یها یفاال یها در سازماندهسازمان قتضایی،ا کردیرومطابق 

ن بفه ا پرداختب هینظر نیاس  که ا نیا ییاقتضا هینظر یای. ماارندیگیخود قرار م طیو شرا  یموقا

 نیفکرده اس . ا یرا غن  یریمد یهاهینظر ،یتیریمد یریگمیتصم یدهایاز کل یکیعنوان به طیمح

-میتصفم  یففیها در بهبفود کسفازمان  یریبه مد اقتضایی یرهایبا پرداختن به متا نیهمچن هینظر

 نیفا ،ییاقتضفا دگاهیفبفر اسفاس دترتیفب . بفدین(2021نژاد و همکفاران، )موسی کمک کرده اس  یریگ

بفا  آنهمسفو کفردن  یسفازمان بفرا ییبه توانفا کیفی  تصمیما  سازمانکه  کندیمطالاه فرض م

 دارد. یبستگ یسازمان خا  طیشرا

                                        
1. Walsh 

2. Kaya 

3. Magalhaes 

4. Li 
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 ها از طریفق اففاایش تفوان رقفابتی موقع: به هنگام و بفه موقفع بفودن تصفمیمهنگام و بهبه

های امروزه در بیشفتر سفازمان. (90: 1390نژاد و همکاران،)فداییشود ها میسازمان باعث اثربخشی تصمیم

یگر را جهف  تصفمیما  هفا بتواننفد در آن محفیط یکفدموفق، محیطی ایجاد شده اس  تفا گفروه

 .(2016، 1)دنهار  دشوقا  کنند و زمان زیادی صرف حواشی یک تصمیم صرف نالموقع مهب

 نسبی طورهب که اس  برگایدن و سنجیدن نگریستن، هایشیوه از یکی بینیواقعبینانه: واقع 

ق قیف. تصفمیم درسف  و اثفربخش نیازمنفد شفناخ  داسف  همراه منطق و استدال  بینی،روشن با

 .(7: 1390فام،)یادانبینانه باشد واقایا  بوده و باید واقع

 (، همفاهنگی را سفازماندهی فاالیف 2008و همکاران ) 2هماهنگ با سایر تصمیما : کائو-

طور کارآمد بفا یکفدیگر کفار کفرده و بداننفد ای که بهگونهاند؛ بههای دو یا چند گروه تاری  کرده

 کیفسازمان کفه هفر  کی رندگانیگمیتصم نیب یهماهنگ. (1396رهنورد،  )بیکدلو وکنند دیگران چه می

از  حاصفل یهستند، با توجه به عملکفرد کلف یکل یریگمیمشکل تصم کیاز  ینیمس و  بخش ما

 .(2019، 3)وا  برخوردار اس  یاتیح  یاهم

 نفدیمجموعفه دانفش اسف  کفه در طفو  فرآ یدهنده غنفانشفان  یجامانگر و جامع: کل 

 اسف  یریگمیتصفم  یففیک یبرا یدیکل نهیشیپ کیشده اس  و  کپارچهیو  یبررس یریگمیتصم

هفای تصفمیم جفامع و فراگیفر باشفند . تصمیم راهبردی باید در انوا  فاالی (2017، 4)کرشو و اسفکروجر

 . (1984)فردریکسون، 

 نفوذ: تصفمیم اثفربخش تصفمیمی اسف  کفه مفورد های ذیمورد پذیرش و حمای  گروه

  .(42: 1392)بهرامی، نفوذ قرار گیرد های ذیرش و حمای  گروهپذی

 پذيري تصمیمانطباق -

                                        
1. Denhart 

2. Cao 

3. Wall 

4. Curşeu & Schruijer 
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های محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد که در پاسف  پذیری اشاره به تنظیماتی در سیستمانطباق

شفود پفذیری انجفام مفیهفا و کفاهش آسفیبهای واقای یا مورد انتظار و آثار و نتای  آنبه محرک

پذیری رابطه بین یک سیستم و محیط اس  که این رابطه بفرای تسفهیل بقفای . انطباق(2003 ،1)اسفمی 

-پذیری، اعما  تقاضاهای محیط کفاری در فاالیف . انطباق(2005، 2)کلمنسیستم در محیط الزم اس  

ها یانفی گیرینگری و یک بادی شفدن در تصفمیم. جاء(1392)الوداری و همکاران، های سازمان اس  

گیری مانند محفیط فرهنگفی و اجتمفاعی، های مختل  موثر بر موضو  تصمیمم توجه به محیطعد

شفود محیط سیاسی و قانونی، محیط اقتصادی، محیط فنی، محیط اقلیمی و جارافیایی، موجفب می

پذیر شفده و در اجفرا مشی حاصله از نقطه نظر هر محیطی که بدان توجه نشده باشد، آسیبتا خط

پفذیری تصفمیم در ایفن تحقیفق، ترتیب منظفور از انطبفاق. بدین(164: 1399)الوانی، شود دچار مشکل 

میاان تطابق آن بفا مصفلح  عمفومی، قفانونی و فرهنگفی سفازمان و جامافه اسف . تصفمیما  

 های زیر هستند: پذیر دارای ویژگیانطباق

  نهفاد  کیفط مامفوالً توسف هااسف یسهای سازمان )مصلح  سفازمانی(: مطابق با سیاس

کمفک  ینیو ع یذهن یریگمیتوانند در تصمیها ماس ی. سشوندیسازمان اتخاذ م کیدر  یتیحاکم

 نیکارکنفان بفا قفوان یهفا یموقا قیها مستلام تطبمناسب در سازمان یریگمیتصم .پدیا( )ویکی کنند

، 3)رینالفدا دهفدیمفخفا  ارائفه  طیدر مورد نحوه رفتار در شفرا یها اطالعاتاس  که به آن یسازمان

2011) . 

 مراجفع از کفه تصمیماتی که ماناس  بدان بودن مطابق با قوانین )مصلح  قانونی(: قانونی 

 تصفمیما  در مفداریقفانون .باشفند قفانون مطابق ماهوی هم و شکلی لحاظ هم به شودمی صادر

 پفیش از کفه اشفدب کلفی ایقاعفده اسفاس بر باید اداری تصمیما  تمامی: که بدان ماناس  اداری

قفانونی  اصفل جفا ایفن در حقیقف  در. باشد شده تثبی  صالحی  واجد مقام یا گذارتوسط قانون

 مانفای هم در و اس  مدنظر قانونی و مبنای اجازه داشتن یانی خودش ایجابی مانای در هم بودن

                                        
1. Smith 

2. Colman 

3. Reinalda 



167          1401 ، زمستان24ششم، شماره سا  ، فصلنامه علمی مطالاا  مدیری  راهبردی دفا  ملی 

 

 

 اگفذارو قفانونی هایصالحی  حدود در اقدام همچنین و قانون از تخل  عدم یانی خودش سلبی

. منظور از مصال  قانونی، قوانین و مقرراتی اس  که نشفم  گرفتفه (1395یاری، )اسدی و الهاداره  به شده

بخشد و احترام به آن از تکالی  شهروندان بفه از اصو  قانون اساسی اس  که به کشور انسجام می

دهای عفدال  و انصفاف(: . مطابق با مصلح  عمومی )اسفتاندار(1400)ضرابی و همکفاران، آید شمار می

اندیشی صور  خواهد گرفف . مصفلح  ای از مصلح ها همیشه بر پایهگیری در سازمانتصمیم

از ریشه صل  و در لا  عرب در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته اس  و به خیفر نیفا مانفا شفده 

هاس  کفه توجفه بفه آن ای از ارزش. مصلح  عامه، مجموعه(1396اکبری بابوکانی و همکاران، )علیاس  

 هاس . راهنمای کارگااران و مدیران سازمان

 هفا و فرهنفگ سفازمان جفاء هفای سفازمان: انطبفاق بفا ارزشهمسو بفا فرهنفگ و ارزش

. فرهنگ سازمانی بفه عنفوان (7: 2019، 1)گامبتیشود هایی اس  که منجر به اثربخشی تصمیم میویژگی

دهفد و نفدهای مفدیریتی را تحف  تفمثیر خفود قفرار مفییک عامل کلیدی اساسی تقریبا همه فرای

گیفری در سفازمان نیفا از ایفن امفر مسفتثنی نیسف . یکفی از صفاحبنظران کفه در موضو  تصمیم

هفایی را انجفام داده اسف ، گیفری پفژوهشخصو  روابط بین فرهنگ سازمانی و فرایند تصفمیم

گیفری اشفاره کفرده اسف . در وه تصمیمهای متفاو  بر فرایند و شیرابینا اس  که به تمثیر فرهنگ

کند که چه کسی تصمیم بگیرد، چه زمانی تصمیم گرفتفه های بارگ در سراسر دنیا فرق میسازمان

کفه از گیری تا چه انفدازه بفه روش عقالنفی عمفل شفود؛ بنفابراین زمفانیشود و به هنگام تصمیم

)میرسپاسفی و رهنفگ غاففل شفویم کنیم نباید از موضو  فگیری بحث میهای فردی در تصمیمروش

  .(1385دانایی، 
 محوري تصمیمارزش -

دار و ثابف  اسف . ای از باورها، اعتقادها، اصفو  یکپارچفه، منسفجم، هفدفها مجموعهارزش

نامنفد؛ ایفن کفدها اصفو  راهنمفا در های محوری سازمان را کدهای اخالقی سازمان نیا میارزش

. منظفور از (1398)عظیمفی و فالحفی، هفا خواهنفد بفود گیفریمسازمان هستند که رهنمودی برای تصمی

                                        
1. Gambeti 
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محوری تصمیم در این تحقیق، کدهای اخالقی اس  که مدیران در اتخفاذ تصفمیما  خفود ارزش

گیری مبتنی بر مدیری  اسالمی اقدام و التفاام بفه پفن  جفاء دهند. در الگوی تصمیممدنظر قرار می

. (121: 1394)ویسفی، اجفرا و توکفل بفه خداونفد الزم اسف  گیری، متمایا؛ مشور ، انتخاب، تصمیم

 :های محوری شامل موارد زیر هستندارزش

 هفای مشورتی: مشور  عبار  اس  از تمایل به جستجوی آگاهانفه نظفرا  اففراد و گروه

های متخصصفان و تمثیرگذار در سازمان که منجر به گردآوری اطالعا  ضروری، دریافف  توصفیه

های ها در اتخفاذ تصفمیمتوانفد بفه مفدیران سفازمانای شفده و میهای افراد حرفهآگاهی از تجربه

هفیچ خردمنفدی از »ماتقفد بودنفد کفه ) ( . امیرالمفومنین علفی (2013، 1)مینگفالیوااثربخش کمک کنفد 

مناسفب تمکیفد داشفتند  و بر مشور  بفا خردمنفدان بفرای اتخفاذ تصفمیم« نیاز نیس مشور  بی

. در قرآن کریم نیا در زمینه موضو  مشور  و شور آیا  چنفدی آمفده اسف . در (50مه البالغه، نا)نه 

و آنان که اجاب  نمودند پروردگارشان را و بر پای داشتند نمفاز را »فرماید: می 38سوره شوری آیه 

 «  اند.و کارشان مشور  اس  میان خود، مومنین

 های مناسفب بینیناخ  آینده و ارائه پیشمانای شنگری، به: آیندهیو دور اندیش ینگرآینده

گیری در نگری بفرای تصفمیم. از آینده(2014، 2)اندرسون و رسماسفنهای سازنده اس  برای اتخاذ تصمیم

: 1967، 4)دراکفربینفی نگر بفودن و پیشآینده .(2009، 3)گفریشود مد  و تدوین راهبرد بهره گرفته میبلند

 .(163: 1399)الوانی، آید شمار میاثربخش بههای تصمیم ، از جمله ویژگی(63

 مانای اعتماد کردن، به امید خدا بفودن و کفار خفود مبتنی بر توکل بر خدا: توکل در لا  به

به خدا در واکنش به شرایط مبهم و عوامفل  . ایمان و توکل(1395)مافین، را به خدا محو  کردن اس  

)باسفینگ، ا در مسیر دستیابی به اهداف خود گام بفردارد کند تگیرندگان کمک میزا به تصمیماسترس

گیری وجفود نفدارد. در . در شرایط ابهام و عدم اطمینان، دانش کافی بفرای تصفمیم(2015، 5راچیا و بامن

                                        
1. Mingaleva 

2. Andersen & Rasmussen 

3. Gary 

4. Drucker 

5. Bussing, Recchia & Baumann 
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رسد، اتخفاذ کفرد و نتیجفه را نظر میتر بهتوان تصمیمی را که صحی این شرایط با توکل به خدا می

گیری درس  در شرایط عدم اطمینفان را ففراهم توکل به خدا، امکان تصمیم به خدا سپرد. بنابراین،

 . (2013، 1)پایپرسازد می

 (1395)مافین، مانای آزمفودن و آزمفایش کفردن اسف  برگرفته از تجربه: تجربه در لا  بفه .

گیرندگان گری در تصمیم بر کنجکاوی، قوه تخیل و تصفور و طیف  عالیفق تصفمیماساس تجربه

ها بففا دریاففف  بففازخورد از . برخففی محققففان ماتقدنففد کففه انسففان(2013، 2)موهففان و مففاالارد تمرکففا د

. (412-413: 1391)بیفارمن، بخشفند هایشان را بهبود میصور  طبیای قضاو شان بهتصمیما  گذشته

های گذشفته، یکفی از فاکتورهفای ( ماتقد هستند که توجفه بفه تجربفه2016و همکارانش ) 3کافمن

 میم اثربخش اس .مهم تص

 نتفای  و گرفتفه انجفام گیفری در حفوزه سفازمانتصفمیم زمینفه در متافددی تحقیقا  تاکنون

گیری در سازمان را مفورد بررسفی موثر تصمیم عوامل آنها از بسیاری. اس  شده حاصل گوناگونی

 7، نفو (2016)همکفارانش  و 6جانسفن ،(2017)همکفارانش  و 5ژیفا ،(2017)همکفارانش  و 4طور مثا ، گرونولفد)بهاند قرار داده

های تصفمیم اثفربخش در قالفب یفک چفارچوب کلفی شفکاف . در حوزه شناخ  ویژگی((2006)

-کنند. لفیکن در حفوزه تصفمیممی های تصمیم اثربخش را بیانویژگی بررسی لاوم که وجود دارد

طور پراکنفده بفه گیری در سازمان تحقیقاتی که صور  گرفته اس  که در خال  انجام تحقیق خود

ارائفه  دنبا بفه حاضفر (. تحقیفق1انفد )جفدو  )های تصمیم اثربخش اشاره کفردهبه برخی ویژگی

الگوی ارزیابی اثربخشی تصمیما  در سازمان اس  تفا بفا آشفنا سفاختن مفدیران سفازمان تفممین 

 جهف  رد را کنفد، گفامی مفوثراجتماعی به عواملی که یک تصمیم را در این سازمان اثربخش مفی

 .بردارد در این سازمان گیریتصمیم فرآیند ارتقاء

                                        
1. Piper 

2. Mohan & Mulla 

3. Kaufmann 

8. Groeneveld 

9. Jia 

10. Janssen 

11. Nutt 
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 هاي تصمیم اثربخش : پیشینه تحقیق در خصوص ويژگي1جدول 

 

زاده و مادنی، شری 
 1392؛ بهرامی، 1399

مورد 
حمای  

های گروه
 نفوذذی

کرشو و اسکروجر، 
؛ فردریکسون، 2017

1984 

نگر و کل
 جامع

-؛ رجبی2016لی، 

-فرجاد و محبوبی

 1397نش، م

 پاسخگو

پرومبسکو و همکاران، 
زاده و ؛ شری 2017
؛ بیارمن، 1399مادنی، 
 2021؛ کیم، 1391

مبتنی بر 
های رویه

 منصفانه
 بینانهواقع 1390فام، یادان

؛ نخای و 2019وا ، 
؛ 1398شهرکی، 

؛ ویسی، 1396بیکدلو، 
 ؛1394

هماهنگ با 
سایر 

 تصمیما 

اسایسون و همکاران، 
، 1400یان، ؛ رضائ2016
زاده ؛ شری 1399قوید ، 

 1399و مادنی، 

دارای نتیجه 
 مطلوب

نژاد و موسی
 2021همکاران، 

 اقتضایی
؛ 2014مگلهیس، 

 ؛ حاجی1399الوانی، 
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 مناط 
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؛ رضازاده، 2016دنهار ، 
1394 

 شفاف
 ،یرو ال؛ 2016پانو، 
زادگان، باس؛ ع2012
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؛ کایا و 2015والش، 
؛ 2016همکاران، 
؛ 1399رابینا، 

 1392رنجبریان، 

خالقانه و 
 نوآور

؛ 2013شیبل و همکاران، 
؛ دراکر و 1399الوانی، 

 1395ماچیارلو، 

برگرفته از 
اطالعا  
 دقیق

 فرد،ییو دانا یالوان
1380 

 بهمقرون
 صرفه

؛ دراکر 2016دنهار ، 
؛ 1395و ماچیارلو، 

نژاد و همکاران، فدایی
1390 
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 1395ماچیارلو، 

 عملی
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 1394جیوان، 

بخش تحقق
 به اهداف

 ی؛ ضراب2011 نالدا،یر
؛ 1400و همکاران، 

 1393 ان،یرضائ

مطابق با 
 هایاس یس

 سازمان

؛ فرساد و 2019 ،یگامبت
؛ 1390 رانداز،یت

 فرد،ییو دانا یرسپاسیم
1385 

همسو با 
 و هاارزش

 فرهنگ
 سازمان

ضرابی و همکاران، 
-؛ اسدی و اله1400

 1395یاری، 

مطابق با 
قوانین 

)مصلح  
 قانونی(

؛ 2007 ،یهارو
-ی؛ عل1399، یضراب

و  یبابوکان اکبری
 1396همکاران، 

مطابق با 
 داستاندار

ال  و عد
 انصاف

و بامن،  ایراچ نگ،یباس
-حماه2013 پر،ی؛ پا2015

؛ 1395 ،یاعای و پور
 البالغه؛ نه 1394 ،یسیو

بر  یمبتن
توکل به 
 خداوند

؛ موهان 2016کافمن، 
 ی؛ زرند2013و ماال، 
؛ 1394 وان،جییو عات
؛ 1394 ،یسیو

-؛ نه 1391 ارمن،یب

 البالغه

برگرفته از 
 تجربه

؛ 2013 وا،ینگالیم
؛ دراکر 1399، یالوان

؛ 1395 ارلو،یو ماچ
 ؛1381 زادگان،عباس
 ،یاعای و پورحماه
؛ 1394 ،یسی؛ و1395

 البالغهنه 

بر  یمبتن
 مشور 

اندرسون و رسماسن، 
؛ 2009 ،ی؛ گر2014

 البالغه؛ نه 1394 ،یسیو

 شیدوراند
 نگرندهیو آ
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 تحقيق شناسيروش

یقفا  هفا از نفو  تحقاربردی و از لحفاظ ماهیف  دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نو  ک

ها، مبفانی نظفری پفژوهش مفورد بررسفی قفرار گردآوری داده برای. در بخش کیفی، اس آمیخته 

هفای کسب داده براید. همچنین شضو  تحقیق به دق  مطالاه ها و متون مربوط به موگرف  و تم

خبففره دانشففگاهی( مصففاحبه عمیففق  4خبففره سففازمانی و  4نفففر از خبرگففان ) 8تکمیلففی از 

ی ای، دارا بففودن مففدرک تحصففیلمایففار انتخففاب خبرگففان حرفففه. عمل آمففدسففاختاریافته بففهنیمه

ا  سف 10سفا  و برخفورداری از حفداقل  20لیسانس مدیری  و باالتر، سابقه کفاری بفیش از فوق

و ایفن خبرگفان های مدیریتی در سازمان تممین اجتماعی مشهد بوده اسف  سابقه خدم  در پس 

نجفام های کیففی از طریفق روش تحلیفل تفم ادند. تحلیل دادهشبه روش هدفمند قضاوتی انتخاب 

  گردید.

لففی ففازی، تن از خبرگان سازمانی، ابتفدا از روش د 10گیری از نظرا  در بخش کمی، با بهره

از  ای کمفیهفد. سپس بفا گفردآوری دادهشهای شناسایی شده، استفاده برای اعتبارسنجی شاخص

محفیط  ی درمراتبسلسفلهتر از فرآیند تحلیل دقیق هاسفتفاد برایطریق پرسشنامه مقایسا  زوجی و 

ر دهفای موجفود برای تایین ضرایب اهمی  هر یک از ابااد و شفاخصیلوف ئاز روش میخا فازی

هفای شنسفب  بفه دیگفر رو. روش میخائیلوف استفاده شد، در سازمان تممین اجتماعی مشهد الگو

، مقفدار هفااففاون بفر وزن گاینفه .(131: 1396بنفی و همکفاران، )نادری موجود دارای روایی باالتری اس 

 . (137: 1395)زنجیرچی و همکاران، کند ناسازگاری را نیا مشخص می

 هاو تحليل دادهیافته ها و تجزیه

 هاي تحقیقالف: يافته

در ایفن  د.شفوو کمی به تفکیک تشری  مفی در این بخش نتای  روایی و پایایی در بخش کیفی

  یفو قابل دییفتم  یانتقا ، قابل  یاعتبار، قابل  یقابل یهاروش از طریقبخش کیفی  تحقیق، روایی

هفای هفا و یافتفهقرار گرفته اس . اعتبارپفذیری بفه واقافی بفودن توصفی  یمورد بررس نان،یاطم

کننفدگان هفا بفرای شفرک واقای بودن یافتفه پژوهش اشاره دارد و عبارتس  از درجفه اعتمفاد به

د، همفانی شفوها و نتای  تحقیق از سوی پژوهشگر ذکفر مفیپفژوهش؛ به این مانا که آنچه در یافته
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و  تثلیفث تکنیفکاز  قیفاعتبار تحق  یقابل یارتقا . برایباشد که در نظر و ذهن پاسخگو بوده اس 

یفدگر در فراینفد میاز منفابع ت منظفور،ینبفد تکنیک کسفب اطالعفا  دقیفق مفوازی اسفتفاده شفد.

بفه خبرگفان  یففیهفای کارائه نتای  تحلیل داده استفاده شد. به عالوه، با هاآوری و تحلیل دادهجمع

پفذیری کفه جفایگاین اعتبفار . انتقفا شداطالعا  دقیق موازی کسب ، هااز نظرا  آن یآگاه یبرا

-هفا و زمینفهقابلی  تامیم نتفای  بفه سفایر حفوزه رود، به مانایبه شمار می یبیرونفی حفوزه کم

 ق،یفتحق یروش اجفرا قیفدق  یتشر لهیوسشد به یسا ها،افتهیانتقا    یقابل شیافاا . برایهاس 

محققفان ففراهم شفود.  ریسفا یبفرا هاافتفهی نفهیو اعمفا  نظفر در زم قیفتحق ریمس یریگیامکان پ

اخص عینیف  در پفژوهش اسف ؛ هرچنفد ییدپذیری بفه مانفای کوشفش در جهف  احفراز شفمت

هففا و ارزش هفای کمفی بفه مانفای پرهیففا محقففق از تففمثیر سفوگیریایفن مفهفوم در پژوهش

هفا در تحقیفق اسف . در پژوهش کیفی این امر بیشتر به مانفای قفدر  تحلیففل و دقففف  داوری

هفای خففام، تفسففیرها رسفی دادهبر ،ییدمرسیدن به قابلی  ت. هاسفف هففا و میففاان تاییففد آنداده

هففای خفام و کلیفه کننفده بایففد دادهلاوم بررسفیدر صور   طلبد.هفا را میو پیشفنهادها و یافتفه

دارد. در ایفن مرحلفه بررسفی  های بادی نگههفا را برای بازبینیها، اسفناد و ضفبط شفدهیادداش 

 یریدپفذییتم یابیفارز یبفرا. هففا حیفاتی اسف هفا و تفسفیرها و قضفاو  دربفاره آنکیفی  یافته

قفرار  یگفریپژوهشفگر د اریفتوسفط محقفق در اخت قیفتحق ییحاصله و گاارش نها  ینتا، هاافتهی

 ،پفژوهش نفانیاطم  یفقابل یبررسف ی. بفرادکفردرا تمیید مشابه   ینتاحصو   و محقق دومگرف  

ا چگونفه و از کفدام منبفع حاصفل هفد که دادهشو نییتاطور مشخص ها ضبط و ثب  شد تا بهداده

 .دندش

اده شفد. های کیفی، از روش پایایی بازآزمون اسفتفهای مصاحبهجه  بررسی پایایی کدگذاری

ط هفتفه توسف منظور، سه مصاحبه برای نمونه انتخاب شد و هر یک از آنها در فاصله زمانی دوبدین

دو  رد. کفدهایی کفه شفدند مقایسفه هم موردکدها با  در نهای پژوهشگر دو بار کدگذاری شدند. 

مقفدار  (،2س جفدو  )توافق در نظر گرفته شدند. بر اسا عنوانبهند، بودمشابه  یکدیگرکدگذاری با 

(، از ایفن 1388بیشتر اس  )خواسفتار،  6/0اس  که از  896/0پایایی بازآزمون در این تحقیق برابر 

 شد. ها تمییدکدگذاری رو پایایی
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 زآزمون: پايايي با2جدول 

 شماره مصاحبه تاداد کل کدها تاداد توافق پایایی بازآزمون

91/0 10 22 7 

875/0 7 16 3 

90/0 9 20 11 

 جمع کل 58 26 896/0

ا بفانفد، مقایسا  زوجی شکل گرفتفه هایی که بر اساسدر بخش کمی، در خصو  پرسشنامه

 .اسف ییفد مد تروایفی آن مفور بنفابرایند، یرسید خبرگان موضو  میبه ت هاتوجه به اینکه پرسشنامه

وم نفر  انفد، از مفهفهایی که بر اساس مقایسا  زوجی شفکل گرفتفهبرای بررسی پایایی پرسشنامه

رار قفهفا مفورد بررسفی . نر  ناسفازگاری در بخفش تجایفه و تحلیفل دادهشدناسازگاری استفاده 

 گرف .

 ب: تجزيه و تحلیل يافته ها

 نتايج تحلیل تم 

 مصفاحبه مشفخص شفد. محورهای مصاحبه، موضو  تحقیق برای خبرگان تشری  و فرایند در

 هایمصفاحبه در بایفد کفه اصفلی سفواال  مصاحبه تدوین شفد و راهنمای ،قبل از انجام مصاحبه

ین عوامفل تمثیرگفذار بفر تفرمهم: نظفر خفود را در مفورد مشفخص شفدشود به این شرح  پرسیده

 داریفد، گیفریمفد  تصفمیم ایجفاد از کفه انتظفاراتی و اهداف ینترمهمگیری بیان نمایید؟ تصمیم

رجفو  سفازمان شفما عمومفا از چفه دارنفد؟ اربفاب مدیران سازمان انگیاه با ارتباطی چه و کدامند

با کارکنان سازمان چگونه اس ؟ چفه موضفوعا  و مبفاحثی  آنهاقشری از جاماه هستند و روابط 

ی اصفلی تافامال  در سفازمان هفاانمطرح اسف ؟ جریگیری مدیران در سازمان شما برای تصمیم

 شفماهفای مفدیران از نظفر شما چگونه و بر چه مبنایی اس ؟ عوامل تمثیرگذار بر شکس  تصمیم

های غالب کفه منجفر بفه اثربخشفی تصفمیم اتخفاذ شفده در چیس ؟ نظر خود را در مورد ویژگی

-رویکردی در شرک  شما انجفام مفی د؟ رهبری و مدیری  کارکنان با چهکنیشود بیان سازمان می

 تصفمیم اسف ؟ مایارهفای بفوده چفه تصفمیما  مفدیران از ناشفی دستاوردهای ینترمهمشود؟ 
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 مفوثر اساسفی چفه بفر تصمیما  در سازمان شفما دستاوردهای چیس ؟ شما سازمان در اثربخش

 شوند؟میتلقی 

گیفری از روش شفده، بفا بهره سفازیهای پیادههمراه مصاحبههای مورد مطالاه بهدر نهای ، تم

د و شفهای تحقیق اسفتخراج ها و شاخصتحلیل تم مورد تجایه و تحلیل قرار گرف  و ابااد مولفه

)کفالرک و کیفی تحقیق طراحی شد. تحلیل تم در این تحقیق از شفش مرحلفه  الگویبر این اساس، 

هفا، هفا، بفازبینی تفم، جسفتجوی تفمها، ایجاد کدهای مفهومی اولیهشامل آشنایی با داده (2006، 1براون

 ها و تهیه گاارش به شرح زیر تشکیل شده اس .گذاری تمتاری  و نام

برداری، شناسایی و ایفن های مهم و مربوط به موضو  تحقیق، از طریق یادداش متون و تم -

نفد، طور مستقیم با موضو  پژوهش در ارتباط بودهای مهم که بهمتون بارها مطالاه شد تا جمله

 تایین شود. 

ها های مهم، استخراج و مفاهیم و ماانی از جملفهها و عبار مانا و مفهوم هر یک از جمله -

 های مهم، فرموله شد. و عبار 

هفای هفا از روشماانی و مفاهیم مستخرج از متون، کدگذاری گردید. برای کدگفذاری داده -

 ه شد.کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گاینشی استفاد

ارتباط مففاهیم کدگفذاری شفده بفا هفم بررسفی گردیفد و مافانی مفرتبط بفه هفم، درون  -

 بندی شدند. های فرعی دستههایی از تمخوشه

تری قرار گرفتنفد. بنفابراین، مافانی های کلیهای فرعی کدگذاری شدند و در خوشهخوشه -

یجفاد اها و تم اصلی شهوخهای موضوعی قرار گرف  و ستهدشده و در درون و مفاهیم فرموله

 شد. 

  های اصلی و فرعی، الگوی تحقیق طراحی و استخراج شد.با توجه به تم -

                                        
1. Clarke & Braun 
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ها بفه خبرگفان و مفذکور از طریفق ارجفا  یافتفهالگفوی باد از طراحی مد  پژوهش، اعتبفار 

 4و  3، 2های اری در جفدو کدگفذنتای  ها، تایین شد. درباره میاان صح  یافته آنهانظرسنجی از 

 ارائه گردید.
 : کدگذاري باز مفاهیم2جدول 

 مفاهیم و کدهاي اختصاص يافته

 ، ( دارای نتای  مطلوبی4( به هنگام و به موقع، )3نگر و جامع، )( کل2( شفاف، )1)

هاینه، و کم صرفهبهمقرون( 7( اقتضایی بودن، )6های سازمان، )( مطابق با سیاس 5)

( مطابق با 11( تحقق اهداف، )10( خالق و نوآور، )9)( برگرفته از اطالعا  دقیق، 8)

و حمای   ( پذیرش14( عملی، )13نگر، )( آینده12قوانین و استانداردهای سازمان، )

بر  ( مبتنی16های بحرانی، )( پاسخگو در موقای 15نفوذ، )های ذیتوسط گروه

ا ، با سایر تصمی( هماهنگ 19( غیر متمرکا، )18( مشورتی، )17های منصفانه، )رویه

 زمان، ها و فرهنگ سا( منطبق با ارزش22( برگرفته از تجربه، )21( مناط ، )20)

نطبق با امکانا  ( م26بینانه، )( واقع25( مبتنی بر توکل به خدا، )24( یادگیرنده، )23)

 سازمان.

 

 : کدگذاري محوري 3جدول 

 مفاهیم محوري

 کد: کارآمدی تصمیم

 ( تحقق اهداف10)

 و کم هاینه صرفهبهمقرون( 7)

 ( عملی13)

 ( شفاف1)

 ( برگرفته از اطالعا  دقیق8)

 های منصفانه( مبتنی بر رویه16)

 ( دارای نتای  مطلوبی 4)

 

 کد: انطباق پذیری تصمیم

ها و فرهنگ ( منطبق با ارزش22)

 سازمان

 ( منطبق با امکانا  سازمان26)

 های سازمان( مطابق با سیاس 5)

ابق با قوانین و ( مط11)

 استانداردهای سازمان

 کد: ارزش محوری تصمیم

 نگر( آینده12)

 ( مشورتی17)

 ( مبتنی بر توکل به خدا24)

 ( برگرفته از تجربه21)

 کد: کیفی  تصمیم

 ( غیرمتمرکا18)

 ( خالقانه و نوآور9)

 ( مناط 20)

 های بحرانی( پاسخگو در موقای 15)

 ( اقتضایی بودن6)

 و به موقع ( به هنگام3)

 بینانه( واقع25)

 ( هماهنگ با سایر تصمیا 19)

 نگر و جامع( کل2)

 نفوذهای ذی( پذیرش توسط گروه14)

 ( یادگیرنده23)
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 : کدگذاري گزينشي 4جدول 

 مضامین فرعي هاي پايه(مفاهیم )تم
 مضمون
 اصلي

مورد  انی،های بحرغیرمتمرکا، خالقانه و نوآور، مناط ، پاسخگو در موقای 
ر با سای بینانه، هماهنگنفوذ، اقتضایی، به هنگام، واقعهای ذیپذیرش گروه
 یادگیرنده ،نگر و جامعتصمیا ، کل

 
 کیفی  تصمیم

 
 
 

تصمیم 
اثربخش 
 سازمانی

ته از اطالعا  ، عملی، شفاف، برگرفصرفهبهمقرونتحقق بخش به اهداف، 
 مطلوب نتای های منصفانه، دارای دقیق، مبتنی بر رویه

 کارآمدی تصمیم
 

وسط های تایین شده تها و فرهنگ سازمان، منطبق با سیاس همسو با ارزش
 سازمان، مطابق با قوانین، مطابق با استانداردهای عدال  و انصاف

 پذیری تصمیمانطباق

 وری تصمیممحارزش جربهاز ت نگر، مشورتی، مبتنی بر توکل به خداوند، برگرفتهدوراندیش و آینده

 نتايج دلفي فازي 

تن از خبرگان سفازمانی، بفا روش  10سنجی از های شناسایی شده، از طریق نظراعتبار شاخص

هفای شناسفایی ، سنجش میاان تناسب شفاخصاین روش. هدف از کاربرد شددلفی فازی بررسی 

 ر ادامفهدتکنیفک  شده و ارائه پیشنهاد تکمیلی برای تکمیل الگوی اولیه اسف . مراحفل انجفام ایفن

 .تشری  شده اس 

رسشفنامه و آوری نظرا  خبرگان: در این مرحلفه از متایرهفای زبفانی بفرای طراحفی پجمع -

ص شود. از خبرگان خواسفته شفد تفا میفاان تناسفب شفاخآوری نظرا  خبرگان استفاده میجمع

م، : خیلفی کفانی شاملای با متایرهای زبشناسایی شده برای ارزیابی اثربخشی تصمیما  را در بازه

کم، متوسط، زیاد، و خیلی زیفاد مشفخص کننفد. همچنفین در صفور  صفالحدید، پیشفنهادهای 

 اصالحی خود را نیا مطرح نمایند.

آوری نظفرا  خبرگفان، بفرای محاسفبه ارزش محاسبه ارزش فازی هر سوا : پس از جمفع -

کفه ارزش ففازی هفر یفک از کنفیم: بفا ففرض اینفازی هر یک از سواال  به این ترتیب عمل می



177          1401 ، زمستان24ششم، شماره سا  ، فصلنامه علمی مطالاا  مدیری  راهبردی دفا  ملی 

 

 

حفد  Mjحفد پفایین، Lj  طوری کهنمایش داده شود، به jÃ(= Lj, Mj, Uj)صور  سواال  به

 حد باالی این عدد فازی باشد، خواهیم داش : Ujوسط و 

Lj=Min(xij)             Mj=( )1.n                 Uj=Max(xij) 

i= ،... ، 2 ،1 n    j=  ،... ،2 ،1 m          
 :صور  زیر اس که مفهوم هر یک از متایرها و پارامترهای ارائه شده در روابط باال به

Xij : مقدار تخصیص داده شده توسط خبفرهi ام بفه شفاخصj ام؛jÃ  ارزش ففازی مثلثفی :

 ام.jشاخص 

ففازی شفده دیمقفدار ک از سفواال  بهدس  آمده برای هفر یفازی بهفتبدیل ارزش  -

(Sjپس از محاسبه ارزش فازی هر یک از سواال ، باید ارزش به :)ففازی دس  آمده را دی

منظفور از روش چانفگ یفن تحقیفق بفدیناوجود آید. در کرد تا امکان مقایسه و ارزیابی به

 استفاده شده اس . 

ا، هفرای ارزیابی میاان اهمی  شفاخص(: بrای )هارزیابی سواال  بر اساس حد آستان -

یفن مفهفوم اباشفد بفه  r≤Sj( اگر1( استفاده شود. )rای )متداو  اس  که از یک حد آستانه

م باشفد بفه ایفن مفهفو r>Sj( اگفر 2اس  که شاخص از اهمی  باالیی برخوردار اس  و )

 5را حذف کفرد. در طیف   توان آناس  که شاخص از اهمی  کمی برخوردار اس  و می

گیرد. عنوان حد آستانه مورد استفاده قرار می، به3تایی، میانگین طی  پرسشنامه یانی مقدار 

ن مرحلفه هفیچ شفاخص دهفد، در ایفدس  آمده را نشان مفیهای به، تجمیع پاس 5جدو 

  هاد نشد.جدیدی توسط خبرگان پیشن
 : تجمیع نظر خبرگان براي پرسشنامه دلفي مرحله اول5جدول 

شماره 
 شاخص

 طیف پرسشنامه
شماره 
 شاخص

 طیف پرسشنامه

خیلي 
 کم

 زياد متوسط کم
خیلي 
 زياد

خیلي 
 کم

 زياد متوسط کم
خیلي 
 زياد

1 2 4 2 0 2 14 0 0 2 2 6 

2 1 0 2 2 5 15 1 0 2 1 5 

3 0 0 3 3 4 16 0 0 2 3 5 

4 0 1 2 2 5 17 0 0 3 2 5 

5 0 0 1 3 6 18 0 3 2 1 4 
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شماره 
 شاخص

 طیف پرسشنامه
شماره 
 شاخص

 طیف پرسشنامه

خیلي 
 کم

 زياد متوسط کم
خیلي 
 زياد

خیلي 
 کم

 زياد متوسط کم
خیلي 
 زياد

6 4 2 2 2 0 19 1 1 1 3 4 

7 0 0 1 3 6 20 1 1 1 3 4 

8 1 2 1 2 4 21 0 2 1 2 5 

9 0 1 1 3 5 22 1 2 1 2 4 

10 0 1 3 1 5 23 0 0 1 3 6 

11 0 1 2 2 5 24 0 0 3 2 5 

12 0 2 2 1 5 25 0 3 2 1 4 

13 0 0 3 3 4 26 1 1 1 3 4 

 

 :هددشده آن و درصد اجما  را نشان میفازیی هر سوا  و مقدار دیز، ارزش فا6جدو  
 : نتايج پرسشنامه دلفي فازي در مرحله اول6جدول 

 

                                        

 - حد پایین 

 - حد وسط 

 - حد باال 

شماره 

 شاخص

ارزش فازي هر 

 سوال
مقدار 

-دي

 فازي 

درصد 

 اجماع

شماره 

 شاخص

ارزش فازي هر 

 سوال
مقدار 

-دي

 فازي 

درصد 

L اجماع

 

 

M 

U

 L M U 

1 1 2.26 5 2.63 40 14 3 4.31 5 4.15 60 
2 1 3.67 5 3.33 50 15 1 3.64 5 3.32 55.5 
3 3 4.01 5 4.00 40 16 3 4.22 5 4.11 50 
4 2 3.93 5 3.71 50 17 3 4.10 5 4.051 50 
5 3 4.44 5 4.22 60 18 2 3.35 5 3.42 40 
6 2 1.88 4 2.19 40 19 1 3.45 5 3.22 40 
7 3 4.44 5 4.22 60 20 1 3.45 5 3.22 40 
8 1 3.22 5 3.11 40 21 2 3.78 5 3.64 50 
9 2 4.05 5 3.77 50 22 1 3.22 5 3.11 40 
10 2 3.82 5 3.66 50 23 3 4.44 5 4.22 60 
11 2 3.93 5 3.71 50 24 3 4.10 5 4.05 50 
12 2 3.67 5 3.58 50 25 2 3.35 5 3.42 40 
13 2 4.01 5 4.00 40 26 1 3.45 5 3.22 40 

 
 

هفای آمده، دو شاخص: یادگیرنده و پذیرش و حمای  توسفط گفروه دس بهبا توجه به نتای  

ففازی شفده آنفان از حفد آسفتانه )زیفرا مقفدار دینفوذ، )از مولفه کیفی  تصمیم( حذف شفد ذی
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سپس پرسشفنامه دوم بفرای اجفرای مرحلفه دوم دلففی ففازی مجفددا در اختیفار  .کوچکتر اس (

شفده آن و درصفد اجمفا  فازی، ارزش فازی هر سوا  و مقدار دی6خبرگان قرار گرف  . جدو  

 دهد.  را نشان می

هفا دارای یفک از شفاخص(، هفیچ7دوم دلفی )جدو  آمده از مرحله  دس بهبا توجه به نتای  

د و شفد نهیچ شاخص جدیدی پیشفنها ؛دشوننبوده و بنابراین حذف نمی 3فازی کمتر از مقدار دی

  درصفد هسفتند، شفرط توقف 70هفا دارای اجمفا  بفاالیهمچنین با توجه به اینکه کلیه شاخص

  رسد.ن میفرایند دلفی به پایا براینبنابرآورده شده و نیازی به ادامه فرایند دلفی نیس  و 
 : تجمیع نظر خبرگان براي پرسشنامه دلفي مرحله دوم7جدول 

 

شماره 

 شاخص

-دی ارزش فازی سوا 

 فازی 

درصد 

 اجما 

شماره 

 شاخص

-دی ارزش فازی سوا 

 فازی 

درصد 

 L M U L M U اجما 

1 4 4.67 5 4.58 70 13 3 4.54 5 4.27 70 

2 4 4.67 5 4.58 70 14 4 4.67 5 4.58 70 

3 4 4.67 5 4.58 70 15 4 4.67 5 4.58 70 

4 4 4.67 5 4.58 70 16 4 4.67 5 4.58 70 

5 4 4.67 5 4.58 70 17 4 4.67 5 4.58 70 

6 4 4.78 5 4.64 80 18 4 4.67 5 4.58 70 

7 4 4.67 5 4.58 70 19 4 4.67 5 4.58 70 

8 4 4.78 5 4.64 80 20 3 4.54 5 4.27 70 

9 4 4.78 5 4.64 80 21 4 4.78 5 4.64 80 

10 4 4.78 5 4.64 80 22 4 4.67 5 4.58 70 

11 4 4.67 5 4.58 70 23 4 4.67 5 4.58 70 

12 4 4.78 5 4.64 80 24 4 4.67 5 4.58 70 
 

هفای الگفوی تصفمیم اثفربخش سفازمانی در ها و شاخصدر ادامه ضرایب اهمی  ابااد، مولفه

 تفر از فرآینفد تحلیفلدقیفق هاسفتفاد برایدر این پژوهش د. شاجتماعی مشهد تایین سازمان تممین 

هفای یلوف استفاده شده اس  که نسب  به دیگر روشئاز روش میخا محیط فازی مراتبی درسلسله

. ایفن رویکفرد، بفه منظفور تایفین (131: 1396بنفی و همکفاران، )نادری موجود دارای روایی باالتری اس 

مارففی شفد. ایفن  1توسفط میخفائیلوف 2004های نسبی، اولین بار در سفا  های محلی و وزنوزن

                                        
1. Mikhailov 
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کنفد. مقفادیر مثبف  بفرای ها، مقفدار ناسفازگاری را نیفا مشفخص مفیافاون بر وزن گاینه الگوی

هفای ففازی بفه دهنده سازگاری نسبی و مقادیر منفی برای آن، نشفان از قضفاو نشان شاخص 

در ایفن بخفش، ابتفدا اعضفای تفیم خبرگفان،  .(137: 1395)زنجیرچفی و همکفاران، شد  ناسفازگار دارد 

دنفد کرها بر اساس تجربه و دانفش خفود بیفان ها و زیرشاخصد را درباره ابااد، مولفهقضاو  خو

گیفری بفودن مایارهفا ها به عل  عدم اطمینان یا غیرقابل اندازهدر بسیاری از موقای ((. 8) )جدو 

تفوان از یفک متایفر کمی، ارائه مقادیر عددی توسط خبرگان دشوار اسف ، بنفابراین مفی صور به

 یا عدد فازی استفاده کرد. زبانی 
 هاي زباني و اعداد فازي براي مقايسات زوجي: عبارت8جدول 

 هااولوی 
مقدار عددی 

 متناظر

 هامااد  فازی اولوی 

 حد باال حد وسط  حد پایین 

 1 1 1 1 اهمی  یکسان

 3 2 1 2 تریکسان تا نسبتا مهم

 4 3 2 3 ترنسبتا مهم

 5 4 3 4 زیادتر تا اهمی  نسبتا مهم

 6 5 4 5 اهمی  زیاد

 7 6 5 6 اهمی  زیاد تا بسیار زیاد

 8 7 6 7 اهمی  بسیار زیاد

 9 8 7 8 تربسیار زیاد تا کامال مهم

 10 9 8 9 ترکامال مهم

و  سپس ماتریس مقایسا  فازی زوجی ادغام شده برای ابااد تصمیم اثربخش  بفه شفرح جفد

 د.شتشکیل  8
 بندي ابعادمقايسات فازي ادغام شده براي اولويت: ماتريس 9جدول 

 پذيريانطباق محوريارزش تصمیم آمديکار کیفیت تصمیم 

 1.6 1.2 0.9 1.6 1.2 1.0 0.5 0.4 0.3 1 1 1 کیفیت تصمیم

 3.5 2.5 1.7 3.7 2.7 1.9 1 1 1 3.1 2.3 1.7 تصمیم آمديکار

 1.0 0.7 0.4 1 1 1 0.5 0.3 0.2 0.9 0.7 0.6 محوريارزش

 1 1 1 2.0 1.3 0.9 0.5 0.3 0.2 1.0 0.7 0.6 پذيريانطباق
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یفر زهای الزم در هر مرحله، مفد  میخفائیلوف بفه شفرح رابطفه سپس با شناسایی محدودی  

یفا تایفین جواب مد  تایین شد و نر  ناسازگاری ن LINGOافاار د و با استفاده از نرمشتشکیل 

 ن مورد تمیید قرار گرف .و با توجه به مثب  بودن مقدار آ

max ; 

0.11031558047498×t×w2-w1+0.320884415994143×w2<=0; 

0.143149181029395×t×w2+w1-0.574349177498518×w2<=0; 

0.267605955603832×t×w3-w1+1.02499323010521×w3<=0; 

0.351152643808186×t×w3+w1-1.64375182951723×w3<=0; 

0.798266138325348×t×w3-w2+1.90365393871588×w3<=0; 

1.04140434627219×t×w3+w2-3.74332442331342×w3<=0; 

0.268148978898925×t×w4-w1+0.995926121397851×w4<=0; 

0.349979138165287×t×w4+w1-1.61405423846206×w4<=0; 

0.770785304917332×t×w4-w2+1.74110112659225×w4<=0; 

1.00759559742594×t×w4+w2-3.51948202893552×w4<=0; 

0.225077698764424×t×w4-w3+0.49414539456044×w4<=0; 

0.365248677872834×t×w4+w3-1.0844717711977×w4<=0; 

w1>0; w2>0; w3>0; w4>0; 

w1+w2+w3 +w4 =1; 

 جواب مد :

W1= 0.2148308  ؛   W2= 0.4499223   ؛  W3= 0.1527813   ؛ W4= 0.1824656     

مفورد  نفابراینبآمد که از صفر بارگتر اسف  و  دس به 0.67  ناسازگاری برابر با حل مد ، نر

م اثفربخش هفای تصفمیبندی مولفهترتیب اولوی (. بدین383: 2003تمیید قرار گرف  )میخائیلوف، 

میم تایفین محفوری تصفپفذیری و ارزش: کارآمفدی، کیفیف ، انطبفاقترتیببهسازمانی در سازمان 

ور  صفهفا های مد  انجام گرف ، در ارتباط با شاخصآنچه در مورد مولفه شود. سپس مشابهمی

ضفرب وزن شفاخص در دهفد کفه از حاصلها را نشان مفی، وزن نهایی شاخص9. جدو  گرف 

تفا اولویف  مشفخص اس . الزم به ذکر اس  که اعداد داخل پران دس  آمدهبهوزن مولفه مربوط، 

 دهد.ان میها را نشها و شاخصشده برای مولفه
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 هاي تصمیم اثربخش در سازمان تأمین اجتماعي شهر مشهد: محاسبه وزن شاخص10جدول 

 وزن نهايي
 شاخص 

 وزن 
 شاخص

 شاخص
 وزن 
 مولفه

 بعد هامولفه

 (1)  بینانهواقع 0.166 (11) 0.03569

 
0.215  
 

کیفی  
 (2تصمیم)

تصمیم 
اثربخش 
 سازمانی

 (9)غیرمتمرکا  0.081 (24) 0.017415
 (6)اقتضایی  0.100 (21) 0.0215
 (5)نگر و جامع کل 0.108 (19) 0.02322
 (2)هنگام به 0.135 (14) 0.029025
 (8)خالقانه و نوآور  0.0811 (23) 0.0174365
 (3)مناط  0.126 (16) 0.02709
 (4)هماهنگ با سایر تصمیما  0.116 (18) 0.02494
 (7)پاسخگو  0.0869 (22) 0.0186835
 (2) صرفهبهمقرون 0.205 (2) 0.09225

0.450 
 

 کارآمدی
 (1)تصمیم

 (3)تحقق بخش به اهداف  0.144 (4) 0.0648
 (1)عملی  0.226 (1) 0.1017
 (7)برگرفته از اطالعا  دقیق  0.0696 (13) 0.03132
 (6)شفاف  0.0861 (10) 0.038745
 (4)دارای نتیجه مطلوب 0.1353 (5) 0.060885
 (5)های منصفانه مبتنی بر رویه 0.134 (6) 0.0603
 (3)مشورتی  0.180 (15) 0.02754

0.153 
 

-ارزش

محوری 
 (4تصمیم)

 (1)مبتنی بر توکل به خداوند  0.380 (7) 0.05814

 (2)نگردوراندیش و آینده 0.290 (9) 0.04437

 (4)برگرفته از تجربه  0.150 (20) 0.02295

 (3)های سازمان مطابق با سیاس  0.192 (12) 0.034944

0.182 
 

-انطباق

پذیری 
 (3)تصمیم

 (1)مطابق با قوانین  0.407 (3) 0.074074

 (2)و فرهنگ  همسو با ارزش 0.254 (8) 0.046228

 (4)مطابق با استاندارد عدال   0.147 (17) 0.026754

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گیرينتیجه

گیری اثفربخش مفدیران در سفازمان تفممین تصفمیم الگفویهدف پفژوهش حاضفر، طراحفی 

د. ابتفدا، در بخفش تحقیفق شفاجتماعی مشهد اس . برای این منظور، روش تحقیق آمیخته انتخاب 
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نیفا از خبرگفان های ماتبفر مفورد مطالافه قفرار گرفف  و ها، متون و تمگردآوری داده برایکیفی، 

های کیففی بفا روش تحلیفل عمل آمد. دادههساختار یافته بسازمانی و دانشگاهی مصاحبه عمیق نیمه

هفای کیففی منجفر بفه شناسفایی تم مورد تجایه و تحلیل قرار گرف . نتای  حاصل از تحلیفل داده

ضفرایب د. هدف تحقیق در بخفش کمیفی، تایفین شگیری اثربخش های تصمیمها و شاخصمولفه

هفای . در ایفن بخفش، دادهبودتحقیق  الگویهای موجود در اهمی  هر یک از مولفه ها و شاخص

مراتبفی د و بفا اسفتفاده از تحلیفل سلسفلهشفآوری ژوهش با استفاده از پرسشنامه جمفعمورد نیاز پ

، در جامافه مفورد مطالافه تحقیفق الگوهای میخائیلوف، ضرایب اهمی  هر یک از ابااد و شاخص

گیری اثفربخش در های تصفمیممولففه عنوانبهتایین شد. نتای  حاصل از تحلیل تم، چهار عامل را 

ایففن عوامففل عبارتنففد از: کیفیفف ، کارآمففدی،  ؛ده اسفف کففرسففازمان تففممین اجتمففاعی، شناسففایی 

بفوط بفه هریفک از ایفن عوامفل در مرهای شفاخص .گیریمحوری تصفمیمپذیری و ارزشانطباق

  .مشخص اس( 1شکل)

 
 پژوهش الگوي: 1شکل 
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هفای مفد  تحقیفق نشفان داد کفه هفا و شفاخصبندی مولفههمچنین، نتای  حاصل از اولوی 

هفای تصفمیم اثفربخش در سفازمان تفممین اجتمفاعی تصمیم، باالترین رتبه در میان مولفه کارآمدی

یم و پفذیری تصفممشهد را به خود اختصفا  داده اسف  و پفس از آن، کیفیف  تصفمیم، انطبفاق

بهبفود و ارتقفای  بفرایدر اولوی  های یادی قرار دارند. بنفابراین،  ترتیببهمحوری تصمیم ارزش

ویژه مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این، نتفای   طوربهتصمیم  کارآمدیاثربخش باید  گیریتصمیم

میم، در تصف کارآمفدیهای مربفوط بفه مولففه حاکی از آن اس  که باالترین رتبه در میان شاخص

-بفودن، تحقفق صفرفهبهمقرونمربوط به عملی بفودن،  ترتیببهسازمان تممین اجتماعی شهر مشهد 

های منصفانه، شففاف و برگرفتفه از اطالعفا  بخش به اهداف، دارای نتیجه مطلوب، مبتنی بر رویه

اثفربخش د که در سازمان مفورد مطالافه تحقیفق، تصفمیماتی کر. بنابراین، می توان بیان اس دقیق 

باشند؛ دستیابی بفه اهفداف سفازمان  صرفهبهمقرونقابلی  اجرا داشته باشند؛ از نظر هاینه  هستند که

را تسهیل نمایند؛ نتای  مطلوب و منصفانه ارائه نموده و بر مبنای مطالاا ؛ بررسی هفا و اطالعفا  

هفای مولففه یان شاخصدقیق اتخاذ شوند و نیا شفاف، واض ، بدون ابهام و قابل درک باشند. در م

از زیاد بفه کفم عبارتنفد  هاشاخصکیفی  تصمیم در سازمان تممین اجتماعی مشهد ترتیب اولوی  

نگر و جفامع، اقتضفایی، پاسفخگو، هنگام، مناط ، هماهنگ با سایر تصمیما ، کلبینانه، بهاز: واقع

کفه بایفد بفر اسفاس واقایف  خالقانه و نوآور، غیرمتمرکا. بنابراین، تصمیم اثربخش عفالوه بفر این

و جامع بوده و بفا دیگفر تصفمیما   پذیراناطافموجود و در زمان مناسب اتخاذ شود، الزم اس  

با شرایط گوناگون سفازمانی سفازگار و مبتکرانفه باشفد. همچنفین، در میفان  ؛سازمانی همسو باشد

گرا، توکفل ترتیب شفاملبفه هاشفاخصمحوری تصفمیم، رتبفه اهمیف  های مولفه ارزششاخص

نگر، مشورتی و برگرفتفه از تجربفه اسف . بایفد بفا توکفل بفه خداونفد بهتفرین دوراندیش و آینده

بینفی ؛ تصمیا  اثربخش باید بر اساس پیشتصمیما  ممکن اتخاذ و نتیجه آن به خدا واگذار شود

 گیریتصفمیمروندهای آتی اتخاذ شوند و بر مبنای مشور  و نظرسنجی با همفه اففراد دخیفل در 

های شخصففی افففراد بففر مبنففای اطالعففا  حاصففل از تجربففه و تصففمیما  بایففد صففور  گیففرد

پفذیری تصفمیم در های مولفه انطباقگیرنده و سایر افراد درگیر اتخاذ شود. در میان شاخصتصمیم

مطابق  با قفوانین،  صور  اس :بدین هاشاخصسازمان تممین اجتماعی مشهد نیا ترتیب اولوی  
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های سازمان و مطابقف  بفا اسفتانداردهای عفدال . ها و فرهنگ، مطابق  با سیاس ارزشهمسو با 

انسف  کفه بفا قفوانین، تفوان اثفربخش دشرطی میمورد مطالاه، تصمیا  را بهبنابراین، در سازمان 

 همخوانی داشته باشند.  ،ها و نیا مایارهای عدال  در سازمانفرهنگ، سیاس 

 پیشنهادها

دهد که در سازمان تممین اجتماعی مشهد عواملی همچفون تای  پژوهش نشان میکه ناز آنجایی

گیری تصفمیم ین عوامل اثرگذار بفرترمهممحوری تصمیم، پذیری و ارزشکارآمدی، کیفی ، انطباق

بخشفی ارتقفای اثر بفراید شفوبه مدیران و مس ولین سفازمان مفذبور پیشفنهاد می هستند،اثربخش 

ای عوامفل مفذکور مبفذو  تامین اجتماعی توجه و تمرکا خود را بفر ارتقف گیری در سازمانتصمیم

 شود:می رائه. در این راستا، پیشنهاداتی به شرح زیر به مس ولین سازمان تامین اجتماعی ادارند

 شود در هنگام تدوین تصمیم از قابلی  اجفرا جه  افاایش کارآمدی تصمیم توصیه می

ود؛ شفاهداف سازمان توسط تصفمیم اطمینفان حاصفل  پذیری)عملی بودن( و امکان تحقق

صفرفه بفودن تصفمیم شفافی  تصمیم )قابل درک بودن و عدم ابهام( و نیا کفم هاینفه و به

، )درنظر گرفتن منافع نسب  بفه هاینفه( مفورد توجفه قفرار گیفرد؛ پفیش از اتخفاذ تصفمیم

عمل لافا  دقیفق بفههای مختل  مساله گردآوری شود و مطاجنبه اطالعا  دقیق در زمینه

گیری انجام شود؛ عد  و انصاف در اتخاذ تصفمیم آید و بر اساس اطالعا  حاصله تصمیم

های منصفانه باشد؛ مطلوبی  نتای  حاصفل گیری بر مبنای رویهدر نظر گرفته شود و تصمیم

 از تصمیم نیا مورد توجه قرار گیرد.

 صفور  غیرمتمرکفا اتخفاذ ا  بهشود تصمیمها پیشنهاد میبرای افاایش کیفی  تصمیم

طوالنی و شرایط گوناگون قابلی  کاربرد داشته باشفند؛  پذیر باشند و در زمانشوند؛ اناطاف

ها باید با توجه به اقتضای گیری دخال  داده شوند؛ تصمیمها در تصمیمخالقی  و نوآوری

ان همسو بوده و های خا  اخذ شوند. تصمیم اثربخش باید با سایر تصمیا  سازمموقای 

هفا و اعضفای از جامای  کافی برخوردار باشد تفا بتوانفد مصفلح  و انتظفار  کفل گروه

بینانه باشفد موقع اتخاذ شود و واقعسازمان را برآورده کند. همچنین، تصمیم اثربخش باید به

 ر کلی سازمان را تایین کند. های موجود مسیو با توجه به واقای 
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 گیرندگان پذیری تصمیم، شایسته اس  که مسف ولین و تصفمیمباقدر راستای ارتقای انط

د. هفا و فرهنفگ پذیرفتفه شفده در سفازمان اتخفاذ کننفسازمان تصمیا  را منطبق با ارزش

 همچنین، تصمیما  باید با اسفتانداردهای عفدال  سفازمان سفازگار و همسفو باشفد و بفا

 ومی نیا مطابق  داشته باشد. ان و قوانین و مصل  عمهای تدوین شده توسط سازمسیاس 

گیرندگان بایفد بتواننفد پیامفدهای تصفمیم را محور بفودن تصفمیم، تصفمیمبرای ارتقای ارزش

هفای آتفی سفازمان را اتخفاذ گیریند و بر اساس آن تصمیا  الزم بفرای مسفیر و جه کنبررسی 

تنفی م بایفد مبباشد. تصفمینگری و دوراندیشی داشته کنند؛ به عبار  دیگر، تصمیم باید امکان آینده

بفودن  بر مشور  باشد و بر اساس نظرسنجی و مشور  گروهی گرفته شود. با توجه به ناشفناخته

گیری بپردازند؛ یانی تالش خفود را در گرایی به تصمیمگیرندگان باید بر مبنای توکلمساله، تصمیم

ه او کفل بفه خفدا نتیجفه کفار را بفور از ناامیفدی و بفا توکار گرفته و به دانتخاب بهترین تصمیم به

گیری بهفره های خود و همکفاران در تصفمیمگیرندگان باید از تجربهواگذار کنند. همچنین، تصمیم

 گیرند.
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 ها و تمایاا  تصمیما  قضایی و اداری بفا نگفاهی مفوردی بفه (، شباه 1395یاری، محدثه )اسدی، عباس و اله

 .97-127، 5(18، )علوم خبريصمیما  هی   نظار  بر مطبوعا ، ت

 ،سبب  اب فراشناختي باورهاي و آگاهيذهن شناختي،جمعیت متغیرهاي رابطه بررسي، (1392)فاطمه  بهرامی-

 .فاعید صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه ،اشتر مال  صنعتي دانشگاه مديران بین گیريتصمیم عمومي هاي

 ت و )جلوگیري از بروز خطاهاي رايج در قضباو گیريهاي تصمیممديران و چالش(، 1391) ، ماکسبیارمن
 ، چاپ دوم، ترجمه: علی سرزعیم، تهران: آریانا قلم.گیري(تصمیم

 سفازمانی و شناسفایی عوامفل مفبثر بفر آن در سفنجش همفاهنگی میان(، 1396اله )بیکدلو، فهیمه و رهنورد، فرج

 .3-23، 30(2) ،امه فرايند مديريت و توسعهفصلن ،های عمومیسازمان

 صفناتی یهناح تولیدی هایشرک : عملکرد و سازمانی پذیری، اناطاف(1389)محسن  مرادی، بهمن و پور،حاجی 

 .143-162، 62 ،تحول و بهبود مديريت مطالعات ،اراک

 روش ، های پژوهشفیمصفاحبه ی کدگفذاری درپایایی مرحله سبهروشی برای محا هئارا، (1388) میدح ،خواستار
 .174-161، 15(58، )شناسي علوم انساني

 ( 1395دراکر، پیتر و ماچیارلو، جوزف ،) روز بیبنش و انگیبزه ببراي  366هاي مديريتي )دهه انديشه 6دراکر و

 خاری، مشهد: نشر مرندیا.، مترجم: سیدرضا افتدست آوردن بهترين نتیجه در کارها(به

 نامه فصبلبنفدی عوامفل مفوثر در پاسفخگویی پلفیس، (، رتبه1397منش، حاجیه )حبوبیفرجاد، حسین و مرجبی
 .105-139، 3(7، )مطالعات راهبردي ناجا

 ( شفافی  سازمانی1394رضازاده، فاطمه؛ رضازاده، احمد؛ رضازاده، سیما ،)» ،هباي ي پبژوهشالمللکنفرانس بین
 ، تهران.نوين در مديريت و مهندسي صنايع

 ،سم  انتشارا : تهران ،مديريت و سازمان مباني، (1393)لی ع رضائیان. 

 ( 1400رضائیان، علی ،)تهران: سم . ،مديريت و سازمان مباني 

 ،کبار فرهنگي و علمي اقتصادي، اجتماعي، ماهنامه ،هاسازمان در نوآوری و ، خالقی (1392)رسو   رنجبریان 
 .28-38، 161 ،جامعه و

 تهران: انتشارا  سپهر. فرهنگ جامع مديريت،(، 1376السادا  )زاهدی، شمس 

 ( عوامل مبثر بر سبک تصفمیم1394زرندی، محمد و عاتی جیوان، ساید ،)دیفدگاه  هاگیری مفدیران در سفازمان

، ، امفارا  متحفدههندسبيمکنفرانس بین المللي علبوم و مراتبی، مدیران ارشد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله

 دوبی.

 لفیق شیوه طراحفی های مکانیاه با تبندی پارکینگ(، اولوی 1395؛ امانی، مریم؛ عایای، فاطمه )زنجیرچی، محمود

 .131-146، 2(27، )ريزي محیطيجغرافیا و برنامه ،مراتبی فازیآزمایشا  تاگوچی و تحلیل سلسله
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  ذاري گبمشبيطگیري و خبمفاهیم اساسي و پیشرفته دانش تصمیم(، 1399زاده، فتاح و مادنی، جفواد )شری

 تهران: قلم هم . ،يعموم

 گیری اخالقفی مفدیرانتصفمیم ، مایارهفای(1399)اصر ن ،حمیدی، غالمرضا؛ مامارزاده طهرانمیده؛ ح ،ضرابی،  
 .67-89، 2(41، )يرويکردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابدار

 گیری اخالقفی مفدیران مفد  تصفمیمارائفه »(. 1400)اصر ن ،حمیدی، غالمرضا؛ مامارزاده طهرانمیده؛ ح ،ضرابی

 .88-113، 5(52، )يرويکردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابدار  ،«نهای دولتی ایراسازمان

 انتشار سهامی شرک  ،اجرايي مديريت در گیريتصمیم، (1381)زادگان، محمد عباس. 

 ( تمثیر وجدان1398عظیمی، حسین و فالحی، لیال ،) محفوری، ارزشبفا نقفش میفانجی  مانیکاری بر سالم  ساز

 .169-188، 27(1، )مديريت اسالمي

 اکفاوی و(، 1396نفژاد دزففولی، سفینا )اکبری بابوکانی، احسان؛ قانع، احمدعلی؛ بیگدلی، محمدمهدی؛ عصفارهعلی

 ،و مبديريت اسبالم  ،فقهی نفی ضرر( گیری مصلح  محور در نظام قواعد فقهی )با تمکید بر قاعدهمبانی تصمیم

(11)6 ،76-53.  

 گیفریصفمیمت پشفتیبان سیستم ، طراحی(1390)حمید  بناییان، جال ؛ شری ،محمد اسماعیل؛ صادقی نژاد،فدایی 

 .89-108 (،6) 3 ،اطالعات فناوري مديريت ،منابع تجهیا منظر از بانکی مدیری  جه 

 ( شیوه1398قوید ، احمد ،)92-67، 5، سانهرتحقیقات ی، اهای رسانهگیری در سازمانهای مطلوب تصمیم. 

 ( 1394کریمیان، محمد وزین و کالهی، بهاره و صفری، ساید .)« ثر بر شففافی  بندی عوامل موشناسایی و اولوی

 .83-105، 23، انداز مديريت دولتيچشمهای کلی نظام اداری(، سیاس  18نظام اداری )ناظر بر بند 

 هفای شفبکه ی ویژگفی(، شناسای1396ترک، فرزانه )ابیانه، محبوبه؛ بیا دهکردی، علی؛ خالقی، آرمین؛ وهابیمبینی

 .7-28(، 26)7، اي دانش راهبرديرشتهمطالعات بین ،خبرگان برای شناخ  محیط راهبردی

 ( 1395ماین، محمد ،)،جلد او ، تهران: آدنا، کتاب راه نو. فرهنگ معین 

 ( 1385میرسپاسی، ناصر و دانایی، حسن ،)گیری و ارائفه یفک بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصفمیم

 .11-24، 23، پژوهي مديريتآينده، الگوی بهینه

 طراحی مفد  مفهفومی ، (1396) وریاپ ،نژادمالکیهدی؛ م ،ابولقاسمیضا؛ ر، زاده پاشکیابراهیمحمود؛ م، بنینادری

یابی سفاختاری مراتبی ففازی میخفایلوف و مفد کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقفی تحلیفل سلسفلهستیابی بهد

 .127-139، 6(3) ،يهاي کاربردي در مديريت ورزشپژوهش  ،تفسیری

 ( 1398نخای، حسین و شهرکی، فاطمه ،)ماضفال   هفای بفین بخشفی و درون بخشفی در حفلنقش هماهنگی

 .75-77، 30، رزبهو، سالم  منطقه

  (، ترجمه علی نقی فیض االسفالم اصففهانی، جلفد او ، تهفران: موسسفه نشفر تالیففا  ففیض 1365البالغه )نه

 االسالم. 

 ( 1399الوانی، مهدی ،)تهران: انتشارا  سم .، مشي دولتيگیري و تعیین خطتصمیم 

https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_5954.html
https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_5954.html
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 12-25، 21 ،اداري تحول ،آشوب نظریه نگاه از گیری، تصمیم(1380)حسن  فرد،الوانی، مهدی و دانایی. 

 هبايمحبیط در گیريتصمیم و سازيتصمیم ،(1391)غالمرضا  ملکی، محمدرضا؛ لونی، حسین؛ زمانی، ولیوند 
 .ایران اسالمی جمهوری ارتش ستاد و فرماندهی دانشکده انتشارا : تهران ،نظامي

 ( 1394ویسی، غالمرضا ،)المللفی ترجمفه و نشفر م: مرکفا بین، چفاپ او ، قف«گذاريمشيگیري و خطتصمیم

 المصطفی.

 فصبلنامه ،ملی نی ام در بهتر گیریتصمیم الزمه: راهبردی محیط برآورد و شناسی، آینده(1390)محمود  فام،یادان 
 .7-32(، 4)14 ،راهبردي مطالعات
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