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چكیده:
زمینه و هدف :شیًٌ تصمیم گیزی مدیزان بیمارستان بیاوگز الگًی عادتی است کهٍ نوُها در تصهمیم گیهزی
استفادٌ می کىىدَ .دف اس اوجام ایه مطالعٍ تعییه میشان استفادٌ مدیزان بیمارستاوُا اس شهیًٌ َهای ملت ه
تصمیم گیزی در بیمارستاوُای ديلتی ي خصًصی شیزاس بًد.
مواد و روشها :ایه مطالعٍ مقطعی در  22بیمارستان ديلتی ي خصًصی شُز شیزاس اوجهام شهد 101 .وفهز اس
مدیزان امًر اداری ،مالی ،مدیز داخ ی ي پزستاری بیمارسهتاوُا بهٍ صهًر سزشهماری در مطالعهٍ شهزکت
کزدود .دادٌ َا با اسهتفادٌ اس پزسنهىامٍب بها نلفهای کزيو ها  )0/21جمه نيری گزدیهد ي بها اسهتفادٌ اس
نسمًنَای  T-Testي  ANOVAدر سطح معىی داری  α=%5نوالیش شد.
نتایج :مدیزان شزکت کىىدٌ در مطالعٍ اس شیًٌ تصمیم گیزی عقالیی بینهتز ي اس شهیًٌ اجتىهاز اس تصهمیم
گیزی کمتز استفادٌ می کزدود .مدیزان مسه تز ،مدیزان رسمی ي پیماوی ي مدیزان بیمارستاوُای خصًصی بٍ
طًر معىی داری اس شیًٌ تصمیم گیزی شًُدی بینتز استفادٌ می کزدود .مدیزاوی کٍ ديرٌ نمًسشی مدیزیت
را وگذراودٌ بًدود بٍ طًر معىی داری بینتز اس شیًٌ تصمیم گیزی شهًُدی ي يابسهتٍ اسهتفادٌ مهی کزدوهد.
مدیزاوی کٍ در رشتٍ َای پزستاری ي مامایی تدریس کزدٌ بًدود ،بٍ طًر معىی داری بینتز اس شیًٌ عقالیی
استفادٌ می کزدود.
نتیجه گیری :ایجاد سمیىٍ کافی بزای اخذ تصمیم گیزی ع می ي م تىهی بهز شهًاَد بینهتز در َمهٍ مهدیزان
بیمارستان احساس می گزدد .لذا  ،شىاسایی مًاو مًجًد ي فهزاَم نيردن بسهتز مسم جُهت تًاومىدسهاسی
مُارتُای تصمیم گیزی تًسط مدیزان پینىُاد می گزدد.
کلمات کلیدی :تصمیم گیزی ،مدیزان ،بیمارستان
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ارگان رسمي اوجمه علمي ادارٌ امًر بيمارستاوُاي ايران

جْت اًتربة ٍ پیص ثیٌری آیٌرسُ ٍ جسرتجَی اعالفربت هحرسٍز
توطوع هی ًوبیس .ضیَُ تصوین گیطی ٍاثستِ ثب استفبزُ اظ پطتیجبًی،
حوبیت ٍ ووه زیگطاى ٍ ثط اسبس اًتؾبضات یب تَصیِ ّبی آًْب اًجبم
هی ضَز ٍ ًْبیتبً هسیط زض ضیَُ تصوین گیطی اجتٌبة ثسریبض ترالش
هی وٌس وِ اظ ًیبظ ثِ اتربش یه تصوین پطّیع ًوبیس(.)9
ثیوبضستبى ثبظٍی هْن اضا ِ ذسهبت ثْساضتی ٍ زضهبًی ٍ اٍایي
سغح اضجبؿ ثب للوطٍ هسئَایتْبی هطرص است ٍ ثرِ ایري احربػ
هْوتطیي سبظهبى ثْساضتی ٍ زضهبًی ثِ ضوبض هی آیس .اظ یه سَ ثِ
زایل اّویت ضیَُ ّربی تصروین گیرطی هرسیطاى ثیوبضسرتبًْب زض
پیطجطز اّساف ثیوبضستبى ٍ اظ سَی زیگرط ثرِ زایرل فرسم اًجربم
هغباقبت هطبثِ زض ایي ظهیٌِ ،ایي هغباقِ ثب ّرسف تقیریي هیرعاى
استفبزُ هسیطاى ثیوبضستبًْب اظ ضیَُ ّبی هرتلرف تصروین گیرطی
اًجبم ضس تب ثتَاى اظ ًتبیج حبصلِ جْت آضٌبسبظی ٍ آهَظش آًْرب
زض هَضز هطىالت ضیَُ ّبی تصوین گیطی هَجَز استفبزُ گطزز ٍ
ًْبیتبً ثِ ثْجَز تصویوبت اتربش ضسُ اظ سَی هسیطاى هٌجط گطزز.

مواد و روشها:
هغباقِ حبضط یه هغباقِ تَصیفی -تحلیلی ثِ صَضت همغقری
ثَز وِ زض سبل  1390زض  28ثیوبضستبى ضْط ضریطاظ اًجربم ضرس.
ّوِ ثیوبضستبًْبی زٍاتی ٍ ذصَصی ضیطاظ ثِ صَضت سطضروبضی
ٍاضز هغباقِ ضسًس .ایي ثیوبضستبًْب ضبهل  15ثیوبضسرتبى زٍاتری(
ًوبظی ،ضْیس یمیْری ،حربیؼ ،زسرتغیت ،ضجربیی ،لغرت اارسیي،
ظیٌجیِ ،للت ااعّطا ،افصبة ٍ ضٍاى ضاظی ،ضَضتطی ،فلی اصغط ،اثي
سیٌب ،ذلیلی ،زوطاى ،هبزض ٍ وَزن) ٍ  13ثیوبضستبى ذصَصی (
هیط ،ثقثت ، ،ذسا زٍست ،اهیط ،زًرب ،هیرط حسریٌی ،فلرَی ،ضرْط،
پبضس ،یطّوٌسیط ،وَثط ٍ MRI ،ضرفب) ثَزًرس .جبهقرِ آهربضی ایري
هغباقرِ هررسیطاى ثیوبضسررتبًْبی هررصوَض ثررَز .ضٍش ًوًَررِ گیررطی
سطضوبضی ثَز وِ ّوِ هسیطاى ضبغل زض ثیوبضسرتبًْبی هرصوَض ضا
زض ثط هی گطیت .جوقبً  106هسیط زض هغباقِ ضطوت وطزًرس ورِ اظ
ایي تقساز ً 52فط(  ) %49/1زض ثیوبضسرتبى ذصَصری ٍ ً 54فرط(
 ) %50/9زض ثیوبضسررتبى زٍاترری ضرربغل ثَزًررس .اثررعاض جوررـ آٍضی
اعالفبت پطسطرٌبهِ زٍ لسروتی ثرَز ،ورِ لسروت اٍل اعالفربت
زهَگطاییه ًوًَِی هَضز هغباقِ ٍ لسوت زٍم سئَاالت هطثَط ثِ
ضیَُ ّبی تصوین گیطی ثرَز .سرئَاالت لسروت زٍم پطسطرٌبهِ
ضبهل  22گَیِ ثَز وِ زض  4حیغِ ضیَُ تصوین گیطی فمالًی(8
گَیِ) ،ضیَُ تصوین گیطی ضَْزی(  5گَیِ) ،ضیَُ تصوین گیطی
ٍاثستِ(5گَیِ) ٍ ضیَُ تصوین گیطی اجتٌبة اظ تصوین گیرطی(4
گَیِ) تسٍیي گطزیسُ ثَز .پبسد سرئَاالت ثرط اسربس عیرف پرٌج
گعیٌِای وبهالً هرَایمن ،هرَایمنً ،ؾرطی ًرساضم ،هرربافن ٍ وربهالً
هربافن عجمِثٌسی ٍ زضجِثٌسی ضس  .جْرت ًورطُ زّری گعیٌرِ
ّبیی وِ زاضای هفَْم هثجت ثَزًس ،اهتیبظ  5ثطای "وبهالً هَایمن"،
 4ثطای "هَایمن" 3 ،ثطای "ًؾطی ًساضم" 2 ،ثرطای "هرربافن" ٍ 1
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مقدمه:
تصوین گیطی یىی اظ هْبضتْبی هسیطیت است .اًجبم ٍؽبیفی هبًٌس
ثطًبهِ ضیعی ،سبظهبًسّی ٍ یب وٌترطل زض ٍالرـ زیرعی جرع تصروین
گیطی زضثبضُ ًحرَُ ٍ زگرًَگی اًجربم ایري یقبایتْرب ًیسرت( .)1ثرِ
گفتِ"زضاوط" تصوینًَ ،فی لضبٍت است ٍ تصوین گیرطی ،اًترربثی
است وِ اظ هیبى گعیٌِ ّبی هتقسز ٍ هتٌَؿ اًجبم هی گیطز .هحممبى
ٍ ًؾطیِ پطزاظاى حَظُ سبظهبى اظ ّطثطت سبیوَى ًمل لَل هی وٌٌس:
تصوین گیطی ،للت هسیطیت است ٍ هسیطیت تصروین گیرطی اسرت
( .)2وًَتع هقتمس است وِ ٍجَز عطح ،ثطًبهِ ،سیبست ٍ ذظ هطری
هٌَط ثِ ٍجَز تصوین گیطی است .اٍ ّوچٌیي فمیسُ زاضز وِ هسیط
هقوَالً ٍؽیفِ اصلی ذَز ضا تصوین گیطی هی زاًس ظیطا ّویطِ ثبیرس
ثِ ایي یىط ثبضس وِ زِ ضاّی ضا ثطگعیٌس ،زِ وربضی ضا اًجربم زّرس،
ٍؽبیف ضا زگًَِ ثیي ایطاز تمسین وٌرس ٍ ایٌىرِ زرِ وربضی ضا ،زرِ
وسی ،زض زِ هَلـ ،وجب ٍ زگًَِ اًجبم زّس( .)3ویفیت ٍ زگرًَگی
ایي تصوین هیعاى تَییك ٍ تحمك ّسیْبی سبظهبًی ضا هقیي هی وٌس.
ثِ فجبضت زیگط ،هیعاى تحمك اّساف سربظهبًی ثیربى وٌٌرسُ ٍ ًطربى
زٌّسُ اثطثرطی ًؾبم تصوین گیطی هسیطاى هی ثبضس( .)4ثِ احتوبل
لَی پیطٍاى اظ تصوین ّبی هسیطی وِ ًِ تٌْب هی زاًس ثِ وجرب هری
ضٍز ،ثلىِ ثْتطیي ضاُ ضسیسى ثِ آًجب ضا هی زاًس ،پیطٍی هری وٌٌرس ٍ
ضوي تأییس ،اعبفتص هی وٌٌس( .)5تصوین ّبی زًیبی ٍالقی هقوَالً
ثب هحیظ ّبی اجطیع اظ یطبض  ،زضٍى زازّبی ًبوبیی ،اعالفربت ضرس ٍ
ًمیض  ،یطبضّبی ًبضی اظ ووجَز ثَزجِ ،ووجَز ٍلت ،هٌبثـ هحرسٍز
ٍ ثسیبضی فَاهل زیگط ضٍثطٍست وِ ثرط هسرب ل سربظهبى سربیِ هری
ایىٌس ٍ ویفیت تصوین ّب ضا تْسیس هی وٌٌس .ثب ٍجَز ایري ،تصروین
گیطی ثس ضا ثِ فلت پیچیرسگی حجرن وربض هرسیط ًوری ثرطرٌس(.)6
تصویوبت ًبزضست هی تَاًس یه ضغل یب سبظهبى ضا ثِ عَض غیط لبثل
ججطاى ًبثَز گطزاًس .تصوین ًبزضست اظ زٍ هٌجـ سطزطوِ هی گیطز:
ًرست ،هوىي است یطایٌس تصوین گیطی هَجت تصویوبت ًبزضست
ضَز .زٍم ،شّي ٍ اًسیطِ هسیط هی تَاًس ترطیت وٌٌرسُ ثسریبضی اظ
تصویوبت ثبضرس( .)7اًترربة ًرَؿ ٍ ضریَُ تصروین گیرطی  ،جرع
هْوتطیي هْبضتْبی هسیط زض اذرص تصرویوبت هری ثبضرس( .)1ضریَُ
تصوین گیطی هسیطاى ثیبًگط ااگَی فبزتی است وِ آًْرب زض تصروین
گیطی هَضز استفبزُ لطاض هی زٌّس .ثِ فجبضت زیگرط سرجه تصروین
گیطی هسیط ضٍیىطز ضرصیتی اٍ زض زضن ٍ ٍاوٌص ثِ ٍؽیفِ تصوین
گیطی ذَز اٍست(ّ .)8ط هسیط سجه یب سجىْبی ذبصری ضا هجٌربی
اتربش تصوین ذَز لطاض هی زّس وِ اًجربم سرجه هٌبسرت تصروین
گیطی اظ سَی هرسیط فبهرل ثسریبض هْوری ثرطای هَیمیرت هرسیط ٍ
اثطثرطی سبظهبى است( .)5اًَاؿ ضیَُ ّربی تصروین گیرطی ضربهل
فمالًی ،ضَْزیٍ ،اثستِ ٍ اجتٌبة هی ثبضس .ضریَُ تصروین گیرطی
فمالًی سٌجص ٍ ثطضسی زلیك ضاُ حلْبی هَجرَز ٍ اٍاَیرت ثٌرسی
آًْب ضا جْت اًتربة ثْتطیي ٍ هؤثطتطیي ضاُ حل ثِ ّوطاُ زاضز .ضیَُ
تصوین گیطی ضَْزی ثط ضٍی ذَزآگبّی احسبسی ثِ فٌَاى هجٌبیی
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یافته ها:
هیبًگیي سٌی هسیطاى ضطوت وٌٌسُ زض هغباقرِ 44/98 ±8/6
سبل ٍ اوثط آًْب ( ) ٪44/3زض گرطٍُ سرٌی  40-50سربل ثَزًرس.
هیبًگیي سبثمِ وبضی  17/44± 8/3سبل ثَز ٍ اوثطآًْرب (٪40/6
) زاضای سبثمِ وبضی  11-20سبل ثَزًس ٪56/6 .آًْب هطز ٍ ثمیرِ
ظى ثَزًس  .اوثط پبسرگَیبى زاضای تحصیالت وبضضٌبسی(،)%97/7
یبضك ااتحصیل ضضتِ هسیطیت( ،) %33ضسوی ٍ پیوربًی ()٪58/5
ٍ ضبغل زض ثیوبضستبى زٍاتی(  ) ٪50/9ثَزًرس ٪69/8 .هرسیطاى
هَضز هغباقِ زض ظهیٌِ هسیطیت آهَظش زیسُ ثَزًس ٍ ثمیِ زض ایي
ظهیٌِ آهَظش ًسیسُ ثَزًس.جسٍل  1تَظیـ یطاٍاًی هسیطاى ضطوت
وٌٌسُ زض هغباقِ ضا ًطبى هی زّس.

جدول -1توزیع فراوانی مدیران شرکت کننده در مطالعه () n=101

متغیز
سي (سبل)

سبثمِ (سبل)
جٌسیت
ٍضقیت تأّل

سغح تحصیالت

ضضتِ تحصیلی

پست یقلی

ٍضقیت استرساهی

طبقه
<40
41-50
>50
<10
 11-20سبل
>20
هطز
ظى
هجطز
هتأّل
زیپلن
وبضزاًی
وبضضٌبسی
وبضضٌبسی اضضس
زوتطا
ثْساضت ٍ پیطاپعضىی
پطستبضی  ،هبهبیی ٍ َّضجطی
پعضىی
هسیطیت
سبیط
هسیط اهَض ازاضی
هسیط اهَض هبای
هسیط پطستبضی
هسیط زاذلی
ضسوی ٍ پیوبًی
لطاضزازی

فزاوانی
37
47
25
24
43
39
40
46
10
96
2
7
75
18
4
10
29
6
35
26
27
28
26
25
62
44

درصد
32/1
44/3
23/6
22/6
40/6
36/8
56/6
43/4
9 /4
90/6
1 /9
6 /6
70/7
17
3 /8
9 /4
27/2
5 /7
33
24/5
25/5
26/4
24/5
23/6
58/5
41/5
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ثطای "وبهالً هربافن" زض ًؾرط گطیترِ ضرس ٍ سرئَاالتی ورِ زاضای
هفَْم هٌفی ثَزًس ،ضیَُ تمسین اهتیبظات ثط فىر ضرس .ضٍایری
پطسطررٌبهِ عطاحرری ضررسُ تَسررظ صرربحجٌؾطاى ٍ ذجطگرربى زض
زستطس تأییس ضس ٍ پبیبیی آى ثب آافبی وطًٍجبخ  0/86هَضز لجَل
لطاض گطیت .هالحؾبت اذاللی ضبهلٍ -1:ضٍز ایطاز وبهالً زاٍعلجبًِ
هسیطاى هَضز ثطضسی ثِ هغباقِ  -2تىویل پطسطٌبهِ ّرب یمرظ زض
صَضت توبیل ایطاز  -3تَجیِ ضطوت وٌٌسگبى ًسرجت ثرِ اّرساف
عطح  -4تأویس زض هَضز اصل هحطهبًِ ثرَزى پبسردّرب  -5وسرت
ضضبیت ضفبّی اظ ضطوت وٌٌسگبى  -6تَظیـ پطسطٌبهِ ّرب ثرسٍى
ًبم ًٍبم ذبًَازگی ثیي ایطاز ثَز .پ اظ آى پطسطٌبهِ ثرِ صرَضت
ذَزایفرب (  ) Self administratedتىویرل ضرس ٍ پر اظ تىویرل ٍ
فررَزت پطسطررٌبهِّررب زازُّرربی جوررـآٍضی ضررسُ زض ًررطمایررعاض
(ٍ SPSS )16اضز گطزیررسُ ٍ ثررب اسررتفبزُ اظ آظهررَىّرربی ٍT-Test
 ANOVAزض سغح هقٌی زاضی  α;%5آًبایع گطزیس.
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هسیطاى ضطوت وٌٌسُ زض هغباقِ اظ ضیَُ تصوین گیطی فمالیی ثیطتط ٍ اظ ضیَُ اجتٌبة اظ تصوین گیطی ووتط استفبزُ هیوطزًس(جسٍل.)2
جدول -2شاخصهای مرکسی استفاده از شیوه های تصمیم گیری در مدیران مورد مطالعه
شاخصهای مزکزی

فمالًی

3/99

0/25

3/38

4/63

ضَْزی

3/31

0/38

2/40

4/60

ٍاثستِ

3/54

0/35

2/60

4/40

اجتٌبة اظ تصوین گیطی

3/25

0/79

1/25

4/75

شیوه تصمیم گیزی

ثیي سي هسیطاى هَضز هغباقِ ثب ضیَُ تصوین گیطی ضَْزی
اظ ًؾط آهربضی اضتجربط هقٌری زاضی ٍجرَز زاضرت(.) p=0/034
ثغَضیىِ ثب ثبالضیتي سي ،استفبزُ اظ ایي ضیَُ ثیطتط هری ضرس.
ٍای ثیي سي ثب ضیَُ فمالًی( ،) p=0/640ضیَُ ٍاثستِ(0/838
= ٍ )pضیَُ اجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/073اظ ًؾط آهبضی
اضتجبط هقٌی زاضی هطبّسُ ًطس.
ثیي جٌسیت هسیطاى هرَضز هغباقرِ ثرب ضریَُ ّربی تصروین
گیطی فمالًی( ،) p=0/581ضَْزی(ٍ ،) p=0/259اثستِ(0/282
= ٍ )pاجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/148ثب جٌسیت هرسیطاى
اضتجبط آهبضی هقٌی زاضی هطبّسُ ًطس.
ثیي همغـ تحصریلی هرسیطاى هرَضز هغباقرِ ثرب ضریَُ ّربی
تصوین گیطی فمالًی( ،) p=0/891ضَْزی(ٍ ،) p=0/963اثستِ
( ٍ ) p=0/355اجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/382ثب جٌسیت
هسیطاى اضتجبط آهبضی هقٌی زاضی هطبّسُ ًطس.
ثیي ضضتِ تحصیلی هسیطاى هَضز هغباقرِ ثرب ضریَُ تصروین
گیررطی فمالًرری اظ ًؾررط آهرربضی اضتجرربط هقٌرری زاضی ٍجررَز
زاضت( .) p=0/018ثرِ عَضیىرِ هرسیطاًی ورِ زض ضضرتِ ّربی
پطستبضی ٍ هبهبیی تسضی ورطزُ ثَزًرس ،اظ ایري ضریَُ ثیطرتط
استفبزُ هی وطزًس .اهب ثیي ضضتِ تحصیلی هسیطاى ثب ضیَُ ّبی
تصوین گیطی ضَْزی( ،) p=0/951ضیَُ ٍاثسرتِ (،) p=0/714
ضیَُ اجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/458اضتجبط آهبضی هقٌی
زاضی هطبّسُ ًطس.
ثیي ٍضقیت تأّل هسیطاى هَضز هغباقِ ثب ضیَُ ّبی تصوین
گیطی فمالًی( ،) p=0/543ضَْزی(ٍ ،) p=0/419اثستِ(0/932
= ٍ )pاجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/282اضتجبط آهبضی هقٌی
زاضی هطبّسُ ًطس.
ثیي سبثمِ وبضی هسیطاى هَضز هغباقِ ثب ضیَُ ّربی تصروین
گیطی فمالًی( ،) p=0/333ضَْزی(ٍ ،) p=0/193اثستِ(0/333
= ٍ )pاجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/054اضتجبط آهبضی هقٌی
زاضی هطبّسُ ًطس.

ثیي پست وبضی هسیطاى هَضز هغباقِ ثب ضریَُ ّربی تصروین
گیطی فمالًی( ،) p=0/103ضَْزی(ٍ ،) p=0/820اثستِ(0/715
= ٍ )pاجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/304اضتجبط آهبضی هقٌی
زاضی هطبّسُ ًطس.
ثیي ٍضقیت استرساهی هسیطاى هَضز هغباقِ ثب تصوین گیطی
ضَْزی اضتجبط آهربضی هقٌری زاضی هطربّسُ ضرس(.) p=0/016
ثغَضیىِ هسیطاًی ورِ اظ احربػ ٍضرقیت اسرترساهی ضسروی ٍ
پیوبًی ثَزًس ًسجت ثِ هسیطاى لرطاضزازی اظ ایري ضریَُ ثیطرتط
استفبزُ هی وطزًس .اهب ثیي ٍضقیت استرساهی هسیطاى ثب ضریَُ
ّبی تصوین گیطی فمالًری(ٍ ،) p=0/103اثسرتِ(ٍ ) p=0/715
اجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/304اضتجبط آهبضی هقٌی زاضی
هطبّسُ ًطس.
ثیي ًَؿ ثیوبضستبى هحل وبض هسیطاى هَضز هغباقرِ ثرب ضریَُ
تصوین گیرطی ضرَْزی اضتجربط آهربضی هقٌری زاضی هطربّسُ
ضس( ) p=0/006ثِ عَضیىرِ هرسیطاى ثیوبضسرتبًْبی ذصَصری
ثیطتط اظ هسیطاى ثیوبضستبًْبی زٍاتی اظ ایي ضیَُ استفبزُ هری
وطزًسٍ .ای ثیي ًَؿ ثیوبضستبى هحل وبض ثب ضیَُ ّبی تصروین
گیرطی فمالًری(ٍ ،) p=0/161اثسرتِ( ٍ ) p=0/366اجتٌربة اظ
تصوین گیطی( ) p=0/116اضتجبط آهبضی هقٌری زاضی هطربّسُ
ًطس.
ثیي ضیَُ تصوین گیطی ضَْزی ثب گصضاًرسى زٍضُ هرسیطیت
اضتجبط آهبضی هقٌی زاضی ٍجرَز زاضرت( ) p=0/036ثغَضیىرِ
هسیطاًی وِ زٍضُ آهَظضی هرسیطیت ضا ًگصضاًرسُ ثَزًرس اظ ایري
ضیَُ ثیطتط استفبزُ هی وطزًسّ .وچٌریي ثریي ضریَُ تصروین
گیطی ٍاثستِ ثب گصضاًسى زٍضُ هرسیطیت اضتجربط آهربضی هقٌری
زاضی ٍجررَز زاضررت( ) p=0/043ثغَضیىررِ هررسیطاًی وررِ زٍضُ
آهَظضی هسیطیت ضا ًگصضاًسُ ثَزًس اظ ایي ضیَُ ثیطتط اسرتفبزُ
هی وطزًسٍ .ای ثیي ضیَُ تصوین گیطی فمالًی (ٍ ) p=0/094
ضیَُ اجتٌبة اظ تصوین گیطی( ) p=0/06ثب گصضاًسى زٍضُ ّبی
آهَظضی هسیطیت اضتجبط آهبضی هقٌی زاضی هطبّسُ ًطس.
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بحث و نتیجه گیزی:
آضٌبیی ثب ضیَُ ّرب ٍ ضٍضرْبی تصروین گیرطی ٍ آگربّی اظ
تىٌیىْبی اذص تصوین ثطای هسیطاى اّویت ثسریبض زاضرتِ ٍ ثرب
ثْطُ گیطی اظ ایي ضیَُ ّب ٍ اثعاضّبست وِ تَاًبیی هرسیطیت زض
اذص تصویوبت وبضآهستط ٍ هؤثط ایعایص هی یبثس(.)10
هسیطاى ضطوت وٌٌرسُ زض هغباقرِ اظ ضریَُ تصروین گیرطی
فمالیی ثیطتط استفبزُ هی وطزًس .وِ ثب ًتبیج هغباقِ Hablemit
وِ زض سبل  2008زض تطویِ اًجبم ضرس(ّ )11وررَاًی زاضرت
ٍای ثب ًتربیج هغباقرِ  Hon-Tatورِ زض سربل  2011زض هرباعی
اًجبم ضس(ّ )12ورَاًی ًساضت .اضربصی ورِ تصروین گیرطی
فمالًی زاضًس ،ثطآٍضزّب ٍ ترویٌْبی شٌّی زض هرَضز احتوربالت
هَجَز جْت ثطٍظ ثطذی حَازث ضا تقییي هی وٌس( .)13ثِ ًؾط
هی ضسس وِ ٍجرَز پسرتْبی هرسیطیتی زض ثیوبضسرتبى ٍ اارعام
پبسرگَیی ثِ ایطاز هبیَق هَجت هی ضَز ضطوت وٌٌرسگبى زض
هغباقِ جْت حل هطىالت هطثَط ثِ حَظُ ذَز زض ثیوبضستبى
ثِ تصویوبت هقمَل هجتٌری ثرط ضرَاّس ضٍی آٍضزُ ٍ ضٍضرْبی
اًتربة ضا ثِ صَضت آگبّبًرِ ثطضسری ًوبیٌرس .هرسیطاى ضرطوت
وٌٌسُ زض هغباقِ اظ ضریَُ تصروین گیرطی اجتٌربة اظ تصروین
گیطی ووتط استفبزُ هی وطزًس .ایي یبیتِ حبوی اظ آى است وِ
هسیطاى ثیوبضستبًْب ووتط زض هَلقیتْبی ضیسه پصیط لرطاض هری
گیطًس.
زض ایي هغباقِ ثب ایعایص سي استفبزُ اظ ضیَُ تصوین گیرطی
ضَْزی ایعایص یبیت .زایل اسرتفبزُ ثیطرتط اظ ضریَُ تصروین
گیطی ضَْزی ّوطاُ ثب ایعایص سي هسیطاى هی تَاًس ایي ثبضس
وِ ثب ایعایص سي تجطثِ هسیطاى ایعایص یبیتِ ٍ تصوین گیرطی
ثط اسبس تجطثیبت گصضتِ ٍ استفبزُ اظ ضَْز ثیطتط ضسُ اسرت
ٍ زض ًتیجِ هیعاى ایي ًَؿ تصروین گیرطی ثیطرتط ضرسُ اسرت.
ّطزٌس تصوین گیطی ضَْزی ثب تجطثِ ضرص ّوطاُ است اهرب
ضطٍضتبً ًتیجِ آى ًیسرت .ضررص ضرَْزی ًگرط ضٍی هجورَؿ
ازاضان ٍ تصَض ذَز اظ ذغط توطوع هی وٌس(.)14
هسیطاى ضسوی ٍ پیوبًی ًسجت ثِ هسیطاى لطاضزازی اظ ضریَُ
ضَْزی ثیطتط استفبزُ هی وطزًس .ثِ ًؾرط هری ضسرس هرسیطاى
ضسوی ٍ پیوبًی ثب تىیِ ثط فبهل اهٌیت ضرغلی اظ هرست ظهربى
هقلَهی وِ پست هرسیطیتی زض اذتیربض زاضًرس اعویٌربى ذربعط
زاضتِ ٍ جْت تصوین گیطی اظ تجطثِ ٍ ازاضاوبت ذَز اسرتفبزُ
هی وٌٌس.
ثط اسبس ًتبیج حبصل اظ ایي هغباقرِ هرسیطاى ثیوبضسرتبًْبی
ذصَصی ًسجت ثِ ثیوبضستبًْبی زٍاتی اظ ضیَُ تصوین گیرطی
ضَْزی ثیطتط استفبزُ هی وطزًس .زایل ایي اهط هی تَاًرس ایري
ثبضس وِ ثیوبضستبًْبی ذصَصی جْت ازاهِ یقبایت ٍ ازاهِ ثمب
ًیبظ ثِ جلت تقساز ثیطتطی اظ ثیوبضاى زاضرتِ ثبضرس ٍ اظ سرَی

زیگط اًقغبف پصیطی زض اهَض ًیع زض ایي ًَؿ ثیوبضستبًْب ثیطرتط
است.
زض ایي هغباقِ هسیطاًی وِ زٍضُ آهَظضی هسیطیت ضا ًگصضاًسُ
ثَزًس اظ ضیَُ تصوین گیطی ضَْزی ٍ ٍاثستِ ثیطرتط اسرتفبزُ
هی وطزًس .ثِ ًؾط هی ضسس ایي ایطاز ثب ضیَُ ّبی یبیتي ضَاّس
ٍ هتَى فلوی جْت اًجبم تصوین گیطی ّبی فمالًی ٍ هجتٌری
ثط ضَاّس آضٌب ًیسرتٌس.ثرب تَجرِ ثرِ ایٌىرِ تصروین گیطیْربی
ضَْزی ثِ فلت استفبزُ اظ اعالفبت هحرسٍز ،احتوربالً هسرتقس
ذغب ٍ ًبپبیساضًس( )15اصا اعٍم آهرَظش هرسیطاى زض ایري ظهیٌرِ
ثیطتط احسبس هی گطززّ .وچٌیي هسیطاًی ورِ زٍضُ آهَظضری
هسیطیت ضا ًگصضاًرسُ ثَزًرس زض تصرویوبت ذرَز ثرِ ًؾرطات ٍ
اًتؾبضات زیگطاى ثیطتط ٍاثسرتِ ثَزًرس .ضریَُ تصروین گیرطی
ٍاثستِ ثب استفبزُ اظ پطتیجبًی ،حوبیرت ٍ ووره زیگرطاى ٍ ثرط
اسبس اًتؾبضات یب تَصیِ ّبی آًْب اًجبم هی ضرَز .زض حبایىرِ
اگط هسیطاى هسئَایت تصوین گیرطی ضا ثرِ سربیط ایرطاز ٍاگرصاض
وٌٌس ،هسئَایت همبثلِ ثب فَالت ًبضی اظ ّطگًَِ تصوین گیرطی
ثِ فْسُ آًْبست( .)16زایل استفبزُ هسیطاًی وِ زٍضُ آهَظضری
هسیطیت ضا ًگصضاًسُ ثَزًس اظ ضیَُ تصوین گیرطی ٍاثسرتِ هری
تَاًس فسم افتوبز ثِ ًف ٍ ترطس اظ اترربش تصرویوبت غلرظ ٍ
ثسٍى پطتَاًِ فلوی ثِ فلت فسم آضٌبیی ثب ضیَُ ّربی صرحیح
تصوین گیطی ٍ سطظًص زیگطاى ثبضس.
هحررسٍزیتْبی هغباقررِ ضرربهل  -1فررسم ّوىرربضی ثطذرری اظ
هسیطاى زض تىویل سطیـ ٍ ثِ هَلـ پطسطٌبهِ ثِ زایرل هطرغلِ
وبضی -2ظهبًجط ثَزى جوـ آٍضی زازُ ّرب  -3ووجرَز هغباقربت
هطتجظ ٍ جسیس ثِ هٌؾَض همبیسِ ًتبیج هغباقِ ثرب ًتربیج سربیط
هغباقبت  -4تقساز ون هسیطاى ثیوبضستبى وِ هی تَاًس یىری اظ
زالیل هقٌی زاض ًطسى ضٍاثظ آهبضی ثبضس  ،ثَز.
ثِ هٌؾَض ثْجَز ٍضقیت هَجرَز ثیوبضسرتبًْب پیطرٌْبز هری
ضَز وبضگبّْبی آهَظضی آضٌبیی ثب ضیَُ ّبی تصروین گیرطی
ثطای توبم هسیطاى زض سغَح هرتلف ثیوبضستبى ثطگعاض گرطزز ٍ
زض هَضز ایعایص آگربّی آًربى ًسرجت ثرِ اّویرت ضریَُ ّربی
تصرروین گیررطی تأویررس گررطزز .الظم اسررت ضررطایظ هٌبسررجی زض
ثیوبضستبًْب یطاّن گطزز تب توربم سرجىْبی تفىرط هجربل ضضرس
زاضررتِ ثبضررس .وبضوٌرربى ثرطررْبی هرتلررف تَسررظ هررسیطاى زض
تصرروین گیررطی ّررب هطرربضوت زازُ ضررًَس تررب ثْجررَز ٍ غٌرربی
تصویوبت ٍ زض فیي حبل احسربس هسرئَایت یرطاّن گرطزز ٍ
هیعاى تصوین گیطی ّبی هتوطوع ثِ حسالل هیعاى وبّص یبثس.
جْت اًجبم هغباقبت آتی پیطٌْبز هی ضَز ایري هغباقرِ ثرب
حجن ًوًَِ ثبالتط زض سغَح استبًی ٍ هلی اًجبم ضَزّ .وچٌیي
اًجبم هغباقِ زض سغح حَظُ سرتبزی ٍ سربظهبًْبی ٍاثسرتِ ثرِ
زاًطگبُ سَزهٌس ذَاّس ثَز .ضبیستِ است ضیَُ ّربی تصروین
گیطی ضایج ثریي وبضوٌربى زاًطرگبّْبی فلرَم پعضرىی ورِ زض
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 هحممبى ثط ذرَز الظم هری زاًٌرس اظ:تشکز و سپاسگزاری
هسئَالى زاًطگبُ فلَم پعضىی ضیطاظ وِ ثب فٌبیرت ٍ هسربفست
. تطىط ًوبیٌس،هقٌَی ذَز اًجبم ایي تحمیك ضا هیسط ًوَزًس
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َُتصوین گیطی ضٍظاًِ استفبزُ هی ضَز ٍ تأثیط ّط یره اظ ضری
.... ٍ  فاللِ ثِ وربض، تأذیط،ّبی تصوین گیطی ثط هیعاى ذاللیت
.هَضز ثطضسی لطاض گیطز
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Abstract
Background: Hospital managers' decision-making styles indicate the usual pattern managers use to
make their decisions. This paper is aimed to determine the variety of managers' decision-making
styles` in public and private hospitals in Shiraz.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 106 administrative, financial, internal and
nursing managers were selected from 28 public and private hospitals through census sampling
technique to participate in this study. The data were collected by a 22-item questionnaire (α = 0.86) and
analyzed using T-Test and ANOVA in significance level of 0.05.
Results: Studied managers used rational decision-making style more often than avoidance of
decision-making style. Older and official managers and private hospital managers used the intuitive
decision-making style more often.Managers who had not attended management training courses used
the intuitive and dependent decision-making styles more often. Managers who were teaching in the
fields of nursing and midwifery used rational decision-making patterns more often.
Conclusion: It seems necessary to provide sufficient ground for scientific and evidence-based
decision making for all hospital managers. Therefore identifying present obstacles and providing an
environment in which managers could improve their decision-making skills is recommended.
Key Words: Decision-making, Managers, Hospital
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