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A b s t r a c t
Background & Aim: Managers are always learning to make critical decisions, and learn-
ing organizations emphasize continuous learning to survive in the current competitive 
environment. This study aimed to evaluate the relationship between assertiveness and 
decision making styles and organizational learning of health managers of Shahrekord 
University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This descriptive, analytical, and correlational study was per-
formed on 200 health managers of Shahrekord University of Medical Sciences selected 
by census sampling. Data were collected using three standard questionnaires of Scott and 
Bruce decision making style (1995), Gambler and Richie’s standard assertiveness ques-
tionnaire (1957), and Niefe’s standard learning questionnaire (2001). Data analysis was 
performed on SPSS version 16 using descriptive statistics, the Pearson’s correlation co-
efficient, independent t-test, Kolmogorov-Smirnov test, one-way ANOVA and regression 
analysis.
Results: The mean score of assertiveness (88.24±14.5), decision making style (45.70±9.6), 
and learning (43.51±7.53) were at an average level. There was a relationship between 
the mean score of assertiveness with decision making styles and organizational learning 
(P<0.05). Morevoer, there is an association between the mean score of decision-making 
styles and organizational decision making, and decision-making styles could predict orga-
nizational learning (P<0.05). Furthremore, a relationship was observed between the mean 
score of assertiveness and organizational learning, and assertiveness could predict organi-
zational learning (P<0.05). Finally, the results were indicative of a relationship between the 
mean score of assertiveness, decision making styles and organizational learning with some 
demographic variables (age, gender, type of contract, level of education, and occupational 
status) (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, the level of organizational learning of 
health managers at Shahrekord University of Medical Sciences was related to their asser-
tiveness. Therefore, effective steps could be taken toward the improvement of organiza-
tional decisios by familiarizing managers with different decision making styles.
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بررسی ارتباط جرأت ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1397
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4.دانشجوی دکتری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده: 

زمینه و هدف: مدیران برای اخذ تصمیمات مهم در حال یادگیری هستند و سازمان های یادگیرنده 
نیز تأکید بر یادگیری مداوم برای بقاء در شرایط رقابتی دارند. هدف پژوهش بررسی ارتباط بین 
جرأت ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد بوده است.

روش بررسی: مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفي–تحلیلی از نوع همبستگی 
به روش  دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد سال 1397،  بهداشتي درماني  از مدیران  نفر  می باشد، 200 
تمام شماری مورد مطالعه قرارگرفتند. داده ها با سه پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم گیري اسکات 
و بروس)1995(، پرسشنامه استاندارد جرأت ورزي گمبریل و ریچي)1957( و پرسشنامه استاندارد 
یادگیري سازماني نیفه)2001(، جمع آوری و با استفاده از آمارتوصیفی، محاسبه ضریب همبستگی 
پیرسون، آزمون  t مستقل، آزمون  کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک سویه و رگرسیون 

با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 مورد سنجش قرارگرفت.

یافته ها: میانگین نمره جرأت ورزی 14/5±88/24، سبک تصمیم گیري 9/6±45/70 و یادگیري 
سبک هاي  با  جرأت ورزي  نمره  میانگین  بین  مي باشد.  متوسطي  نسبتأ  حد  در   43/51±7/53
با  تصمیم گیري  نمره سبک هاي  میانگین  بین  دارد.  وجود  رابطه  یادگیري سازماني  و  تصمیم گیري 
یادگیري سازماني رابطه وجوددارد و سبک هاي تصمیم گیري مي تواند یادگیري سازماني را پیش بیني 
کند. بین میانگین نمره جرأت ورزي با یادگیري سازمانی رابطه وجود دارد و جرأت ورزي مي تواند 
و  تصمیم گیري  سبک هاي  جرأت ورزي،  نمره  میانگین  بین  کند.  پیش بیني  را  سازمانی  یادگیري 
یادگیري سازماني با برخی متغیرهای دموگرافیک )سن، جنس، نوع قرارداد، تحصیالت، وضعیت 

شغلي( رابطه وجود دارد.

نتیجه گیری:میزان یادگیري سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
سبک هاي  با  مدیران  ساختن  آشنا  به وسیله  همچنین  بوده،  آنان  جرأت ورزي  با  مرتبط 

تصمیم گیري مختلف مي توان در بهبود تصمیمات سازماني گامي موثر برداشت.

کلید واژه ها:
جرأت ورزي ، سبک هاي 
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مقدمه:
در عصر کنونی دگرگونی هاي عظیمی در دنیا رخ داده و یا در 
حال رخ دادن است و این تغییرات بر تمام ابعاد وجودي انسان 
تاثیرات زیادي بر جاي گذاشته  به ویژه بعد روانی اجتماعی وي 
است و همین امر موجب شده تا انسان امروزي در هر نقطه از 
بین  روابط  ایجاد  منظور  به  موجود  پیچیدگی هاي  دلیل  به  جهان 

فردي و اجتماعی خود نیازمند کسب آگاهی و مهارت باشد.

یکی از مولفه هاي مهم در روابط انسانی مهارت جرأت ورزی 
به عنوان  )1(. در واقع جرأت ورزی  رفتار جرأت ورزانه است  یا 
عرصه  در  تاثیرگذار  بسیار  و  اجتماعی  مهم  مهارت های  از  یکی 
ارائه خدمات بهداشتی، رویکردی رفتاری است که امروزه رواج 
بسیاری یافته است و مخصوصا برای افرادی که مشکالتی در ابراز 
وجود خود در موقعیت های بین فردی دارند، مفید است. ولی با 
این وجود همه افراد در ابراز وجود خود، در موقعیت های معینی 
نظیر ارائه خدمت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مشکل دارند 
و  هستند  اجتنابي  و  بازدارنده  ورزانه،  جرأت  غیر  رفتارهاي   .)2(

همبستگي مثبت و باالیي با ترس ها، هراس ها و اضطراب اجتماعي 
و انواع پرخاشگري هاي دروني دارند )3(. انسا ن های جرأت مند با 
دیگران ارتباطات نزدیک تری دارند و در طول این ارتباط همواره 
خود را از سوء استفاده دیگران دور نگه داشته و قادر هستند نیازها 
دهند،  بروز  وسیعی  سطح  در  را  خویش  منفی  و  مثبت  افکار  و 
به حقوق  یا  و  کنند  استرس و اضطراب  گناه،  احساس  آنکه  بي 
دیگران لطمه بزنند. بررسی مهارت جرأت ورزي به عنوان جزئي 
از مهارت هاي ارتباطي، به دنبال شناخت و بهبود روابط بین فردي 
بررسی  به  نیاز  متعددي  مطالعات  است.  مشکل  موقعیت هاي  در 
بهداشتی  خدمات  مدیران  براي  اساسي  نیاز  یک  را  مهارت  این 
درمانی به علت روابط بین فردي بسیار حساس و مهم این گروه 
درماني در محیط کار اعالم کرده اند و رابطه مستقیمي بین آن و 

مهارت هاي اجتماعي در نظر گرفته اند )4(.

یکی از مولفه های مهم در هرم مدیرتی هر سازمان توانایی و 
مهارت های تصمیم گیری مدیران آن سازمان است. تصمیم گیری، 
فرآیندهای شناختی زیادی مانند اطالعات و پردازش آن ها، حل 
می گیرد)5(.  خدمت  به  را  یادگیری  و  حافظه  قضاوت،  مسئله، 
برای  متفاوت  شقوق  بین  انتخاب  فرآیند  عنوان  به  تصمیم گیری 
رسیدن به هدف خاصی تعریف می شود )6(. اما تنها تصمیم گیری 
مشکل را نمی تواند حل کند و مساله مهم دیگری که در خصوص 
می باشد،  مدنظر  درمانی  و  بهداشتی  مدیران  در  تصمیم گیری 
تصمیم گیری  سبک  می باشد.  تصمیم گیری  سبک های  مقوله 
در  مختلف  افراد  می گردد  موجب  که  است  شناختی  مقوله  یک 
تحلیل  و  تجزیه  و  تفسیر  پذیرش  زمینه  در  تصمیم گیری  فرایند 
کند  عده ای  کنند،  عمل  متفاوت  تصمیم گیری  نهایتا  و  اطالعات 
تصمیم می گیرند و عده ای تند، عده ای در تصمیم گیری به تجزیه 
تحلیل های کمی آمار، اعداد و ارقام توجه زیادی دارند و عده ای 
بر حس درونی و برداشت باطنی خود رجوع می کنند و این مسئله 
موجب شکل گیری سبک های مختلف تصمیم گیری می شود، این 
یعنی افراد صرف نظر از نوع و ساختار مسئله، دارای سبک های 

گوناگون در تصمیم گیری هستند به گونه ای که می توان با شناسایی 
سبک تصمیم گیری، رفتار تصمیم گیری آن ها را گمانه زنی کرد )7(.

از سویی دیگر اتخاذ تصمیمات باکیفیت، جهت ارتقا بهره وری 
سازمان نیازمند یادگیری سازمانی است تا عالوه بر رقابت و انطباق 
با تغییرات جدید، موجب تعهد سازمانی باال در مدیران بهداشتی و 
انعطاف پذیری نسبت به محیط بیرونی شده و عملکرد سازمانی 
را افزایش دهد. همچنین یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی بر رضایت 
صورت  به  و  دارد  مدیران  عملکرد  و  سازمانی  تعهد  و  شغلی 
غیرمستقیم بر روی قصد ترک خدمت نیز تاثیرگذار است )8(. مدیران 
عالوه بر اینکه خودشان تصمیمات مناسبی می گیرند باید توانایی 
تصمیم گیری تیم را نیز پرورش دهند، به تصمیماتی که استراتژی 
سازمانی را تقویت می کند سرعت بخشند، و خود و تیشمان را 
برای گرفتن تصمیمات مهم و سرنوشت ساز آماده کنند )9(. تحقق 
یادگیري سازماني مستلزم توجه به توانمندسازي نیروي انساني در 
همه ي سطوح و رده هاي سازماني از جمله مدیران و ارائه کنندگان 
خدمات بهداشتی مي باشد )10(. با عنایت به رقابتی بودن عرصه های 
خدمات بهداشتی، مدیران سه سطح مهمترین نقش را در پیشبرد 
دارند که در همین زمینه توجه و  بر عهده  اهداف عالیه سازمان 
اهمیت به مقوله یادگیری سازمانی و به عبارتی جدیدتر، سازمان 
مباحث  به  با توجه  باالیی برخوردار است.  اولویت  از  یادگیرنده 
گفته شده و مرور متون و مطالعات انجام شده می توان دریافت که 
خال اغلب این مطالعات عدم بررسی ارتباط بین مولفه هایی نظیر 
مربوط  خاص  سبک  و  سازمانی  یادگیری  با  جرأت ورزی  مقوله 
و همکاران  عبدی  مطالعه  به طوریکه  است.  آنان  تصمیم گیری  به 
تصمیم گیری مدیریتی را با صالحیت عمومی در پرستاران بررسی 
با  را  جرأت ورزی  مهارت  همکاران  و  ربیعی  مطالعه  کردند)11(، 
و  کرد)12(؛ شهرآرای  بررسی  دانش آموزان  در  تصمیم گیری  سبک 
ابراز  آموزش  اثربخشي  خود  پژوهش  در  نیز   )1386( همکاران 
پایة  دختر  دانش آموزان  تحصیلي  پیشرفت  و  شادکامي  بر  وجود 
دوم رشتة علوم تجربي را مدنظر قرار دادند)13(؛ همچنین آهنگچیان 
و عصارودی در سال 1393 به بررسی ارتباط سبک تصمیم گیری و 
یادگیری خود راهبر در دانشجویان هوشبری پرداختند)14( و نهایتًا 
با  نیمه جربی  حیدری و همکاران در سال 1392 در یک مطالعه 
طرح پیش آزمون- پس آزمون به بررسی تاثیر آموزش مهارت حل 
پرداختند  بر تصمیم گیري دانشجویان فوریت هاي پزشکی  مسئله 
)15(. لذا با عنایت به بررسی های به عمل آمده مطالعه ای که بتواند 

یادگیری  و  تصمیم گیری  سبک های  با  را  جرأت ورزی  ارتباط 
سازمانی در مدیران بهداشتی درمانی مورد توجه قرار داده باشد، 
بررسی  هدف  با  مطالعه  این  اساس  این  بر  و  است  نشده  انجام 
ارتباط جرأت ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی 

در مدیران بهداشتی درمانی طراحی و اجرا شد.

روش بررسی: 
این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر هدف 
همبستگي   - توصیفي  آن،  اجرایی  توانایی  و  موضوع  ماهیت  و 
روش  با   97 سال  پاییز  در  حاضر  پژوهش  می شود.  محسوب 
درمانی  بهداشتی  مدیران  تمامی  شامل  نفر   200 بین  سرشماري 

 مسعود لطفی زاده و همکاران. بررسی ارتباط جرأت ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی مدیران 
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بدون در نظر گرفتن معیار دیگری، 
انجام شد. معیار خروج از مطالعه عدم تکمیل کامل پرسشنامه ها در 
طی فرایند مطالعه بود. کلیه مالحظات اخالقی مد نظر قرار گرفت 
از جمله، پیش از شروع کار از شرکت کنندگان کسب رضایت شد 
و شرکت کننده )داوطلب( از موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع 
شده است. همچنین با حفظ و حراست از پرسشنامه ها، تالش شد 
از اطالعات خصوصی و شخصی داوطلبین محافظت شود و در 
صورت مراجعه ی شرکت کنندگان برای اطالع از نتایج برای آن ها 

تفسیر شده است. 

ابزار گردآوری داده ها عبارتند از:

پرسشنامه 40 سوالی قاطعیت کمبریل و چریل ریکی - 1
)1975( که شامل دو بخش بود که عبارتند از: میزان احتمال 
انجام عمل قاطع و میزان ناراحتی ناشی از انجام عمل قاطع. 
فرد  ناراحتی  و  قاطعیت  شده،  نمره کسب  میزان  اساس  بر 
بررسی شد. و سواالت بر اساس طیف 5 درجه اي لیکرت 
طراحی شدند و ارزش عددی 1 تا 5 برای گزینه ها انتخاب 
خیلی  کم=2،  متوسط=3،  زیاد=4،  زیاد=5،  )خیلی  گردید 

کم=1(. 

و - 2 اسکات  تصمیم گیری  سبک  سوالی   25 پرسشنامه 
بروس )1995( که دارای خرده مقیاس های: سبک اجتنابی، 
آنی  و سبک  وابسته  و سبک  منطقی  سبک شهودی، سبک 
بود و با مقیاس نقطه اي به صورت )کامال مخالفم:1 تا کامال 
موافقم:5( درجه بندي شد. حد پایین نمره برابر 25 و حد 

باالي نمرات برابر با 125 بود.

 پرسشنامه 24 سؤالی یادگیری سازمانی نیفه )2001( 3- 
چشم  ذهنی،  مدل های  فردی،  مهارت های  ابعاد  شامل  که 
انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی بود. سواالت 
بر اساس طیف 5 درجه اي لیکرت طراحی شدند و ارزش 
گزینه ها  برای  موافقم:5(  کامال  تا  مخالفم:1  )کامال  عددی 

انتخاب گردید.

روایی پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه )2001(، در پژوهش 
عزیزی)1393( مورد تأیید متخصصان مدیریت قرار گرفت. روایی 
و  گمبریل  توسط   )1975( ریکی  و  گمبریل  قاطعیت  پرسشنامه 
ریکی بررسی و تایید شد که این مقیاس دارای روایی باالیی است 
 .)16( دارد  را  پایین  و  باال  قاطع  افراد  بین  تمایزگذاری  توانایی  و 
 )1995( بروس  و  اسکات  تصمیم گیری  سبک  پرسشنامه  روایی 
توسط زارع، اعراب شیبانی، مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. 
پژوهش  در  نیفه)2001(  سازمانی  یادگیری  پرسشنامه  پایایی 
عزیزی)1393( از طریق آلفای کرونباخ برای 0/87 به دست آمده 
است. پایایی و ضریب اعتبار پرسشنامه قاطعیت گمبریل و ریکی 
بررسی  مورد  نیمه کردن  دو  آلفای کرونباخ و  به روش   )1957(
قرار گرفته است و به ترتیب 0/7 و 0/83 توسط گمبریل و ریکی 
از  استفاده  با   )1382( حجازی  پژوهش  در  است.  شده  گزارش 
 .)16( برآورد کرده است  را 0/88  اعتبار پرسشنامه  آلفای کرونباخ 
پایایی پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس)1995( در 

آلفای کرونباخ  از طریق  پژوهش آهنچیان و عصارودی )1394( 
از  مجوز  کسب  از  پس  تحقیق،  فرآیند  در  شد)14(.  محاسبه   74
دانشگاه علوم پزشکي و ریاست مراکز بهداشت و درمان شهرکرد 
تفکیک  و  داده ها  گردآوری  از  پس  شد.  توزیع  پرسشنامه ها 
پرسشنامه هاي کامل، گام بعدی یعني تجزیه و تحلیل داده ها انجام 
شد. در این تحقیق از نرم افزار SPSS16، آمار توصیفی و همچنین 
آزمون های محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، 
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون رگرسیون چند متغیره و 
آزمون تحلیل واریانس یک سویه جهت تجزیه و تحلیل داده ها 

استفاده گردید.

یافته ها
نفر )52 درصد(  بررسی نمونه نشان داد جمعیت زنان 104 
و کمی بیشتر از جمعیت مردان که 96 نفر می باشند )48 درصد( 
قرار  سال   40-50 سنی  گروه  در  جامعه  از  درصد   47/5 است. 
میانی تشکیل  را مدیران  نمونه  افراد  از  نفر  دارند. همچنین 125 
پاسخگویان  از  نفر   138 که  آنست  از  حاکی  بررسی ها  می دهند. 
دارای مدرک کارشناسی هستند. 139 نفر از پاسخ دهندگان مربوط 

به مدیران رسمی می باشد )جدول 1(. 
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نیز  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  از  حاصل  یافته های 
با  سازمانی  فرهنگ  بین  دارد.  حکایت  داده ها  نرمال  توزیع  از 
با  یادگیرنده  سازمان های  ویژگی های  و  مدیران  تفکر  سبک های 
تحصیالت پاسخ دهندگان رابطه معناداری وجود دارد و با برخی 
متغیرها )جنسیت، نوع قرارداد و وضعیت شغلي( رابطه معناداری 

.)p > 0.05( وجود ندارد
جرأت ورزی  نمره  میانگین  دهد  می  نشان  تحقیق  یافته های 
و   )25<45/70<125( تصمیم گیري  سبک   ،)40<88/24<200(
یادگیري )24>43/51>120( در مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه 

متوسطي  نسبتأ  حد  در   1397 سال  در  شهرکرد  پزشکی  علوم 
مي باشد. 

بین   )R=0/311( قوی  همبستگی  از  نشان  تحقیق  نتایج 
مقادیر واقعي و مقادیر مشاهده شده ي متغیر مالک است در نتیجه 
با یادگیري سازماني رابطه دارند  این دو متغیر  مي توان گفت که 
و متغیرهاي پیش بین توانسته اند به طور معنا داري تغییرات متغیر 
داراي   )0/192( ورزي  جرأت  متغیر  و  کنند  پیش بیني  را  مالک 
با یادگیري سازماني نسبت به سبک تصمیم گیري  رابطه بیشتري 

مدیران )0/185( می باشد )جدول 2(. 

جدول 1. ویژگی های دموگرافیکی شرکت کنندگان در پژوهش

درصدفراوانیمتغیر

9648مردانجنسیت
10452زنان
200100جمع

302713/5-20سن
30-406030
40-509547/5

50189 به باال
200100/0جمع

13969/5رسمينوع قرار داد
3819پیماني

2311/5سایر 
200100جمع    

13869کارشناسيتحصیالت
4422کارشناسي ارشد

189دکتري
200100جمع

2412عاليوضعیت شغلي
12562/5میاني

5125/5عملیاتي
200100جمع

جدول 2.  آزمون ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای جرأت ورزي، سبک تصمیم با یادگیری سازمانی

 سطح معناداریبتای استاندارد شدهمتغیرهای مستقل
R2

0/1920/0050/311جرأت ورزي

0/1850/009سبک تصمیم گیری
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همبستگي  تصمیم گیري  سبک  با  ورزي  جرأت  که  آنجا  از 
قوي و همسو )R=0/365( دارد و رابطه معناداری بین آنها وجود 
دارد و جرأت ورزي با یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی 
دارد  همسو  و  قوي  همبستگي  شهرکرد  پزشکي  علوم  دانشگاه 
)R=0/259(. همچنین رابطه معناداری بین سبک های تفکر مدیران 
با یادگیری سازمانی آنها وجود دارد و سبک های تفکر مدیران با 
یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد همبستگي قوي و همسو دارد )R=0/255(. نتایج حاصل 
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از آزمون های دموگرافیک هم فرض برابر بودن میانگین پاسخ ها در 
دو گروه مردان و زنان و نیز گروه های مختلف بر اساس وضعیت 
شغلي و نوع قرارداد را رد نمی کند و مشخص می شود که در پاسخ 
به متغیرهای مطرح شده از طرف گروه های مختلف این متغیرها 
بر  در گروه های مختلف  ولیکن  ندارد،  معنی داری وجود  تفاوت 
اساس تحصیالت تفاوت معنی داری بین پاسخ افراد با گروه های 

مختلف وجود دارد )p< 0.05 (. )جدول 3(.

جدول3. همبستگی پیرسون بین متغیرهای جرأت ورزي، سبک تصمیم و یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانیسبک تصمیمجرأت ورزي 

جرأت ورزي

0/259)**(0/365)**(1ضریب همبستگي پیرسون
)sig(0/0000/000سطح معناداري دو دامنه

200200200تعداد داده ها

سبک تصمیم 

0/255)**(0/3651)**(ضریب همبستگي پیرسون
)sig(0/0000/000سطح معناداري دو دامنه

200200200تعداد داده ها

یادگیری سازمانی

0/2551)**(0/259)**(ضریب همبستگي پیرسون
)sig(0/0000/000سطح معناداري دو دامنه

200200200تعداد داده ها

یادگیري  با  جرأت ورزی  متغیر  بین  رگرسیون  آزمون  نتایج 
نشان مي دهد که سطح معني داري کمتر از 0/05 است و مقدار 
F نشان مي دهد که متغیر پیش بین توانسته است به طور معناداري 
تغییرات متغیر یادگیري سازماني را پیش بیني کند. و مقدار ضریب 
تعیین تعدیل شده نیز برایر با 0/062 بدست آمده است و بدین معنا 
است متغیر جرأت ورزي توانسته است 6 درصد واریانس متغیر 
یادگیري سازماني را پیش بیني کند و به عبارت دیگر 6 درصد از 

سهم واریانس متغیر یادگیري از متغیر جرأت ورزي است.
با  تصمیم گیری  متغیر سبک های  بین  رگرسیون  آزمون  نتایج 
یادگیري نشان مي دهد که سطح معناداري کمتر از 0/05 است و 
مقدار F نشان مي دهد که متغیر پیش بین توانسته است به طور 
معني داري تغییرات متغیر یادگیري سازماني را پیش بیني کند. و 
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر با 0/060 به دست آمده 
است و بدین معنا است متغیر سبک تصمیم گیري توانسته است 
6 درصد واریانس متغیر یادگیري سازماني را پیش بیني کند و به 
عبارت دیگر 6 درصد از سهم واریانس متغیر یادگیري از متغیر 

سبک تصمیم گیري است.
بحث 

بر اساس هدف کلی مطالعه نشان داد  نتایج پژوهش حاضر 
و  تصمیم گیری  سبک های  با  جرأت ورزي  نمره  میانگین  بین  که 
علوم  دانشگاه  درمانی  بهداشتی  مدیران  در  سازماني  یادگیري 
براساس  و  دارد  وجود  ارتباط   1397 سال  در  شهرکرد  پزشکی 

مولفه ای  سازمانی  یادگیري  گفت  توان  می  پژوهش  یافته های 
برنامه های  در  توان  می  و  بوده  مدیران  ورزي  جرأت  با  مرتبط 
توانمندسازی به این دو متغیر مرتبط با هم توجه نمود. همچنین 
به وسیله آشنا ساختن مدیران با سبک هاي تصمیم گیري مختلف 
مي توان در بهبود تصمیمات سازماني گامي موثر برداشت. همچنین 
متغیر جرأت ورزي ارتباط بیشتري با یادگیري سازمانی دارد. نتایج 
بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با نتایج مطالعه آهنچیان و 
و  تصمیم گیری  سبک  ارتباط  بررسی  به  که   )1393( عصارودی 
نتیجه  آنها به این  یادگیری خود راهبر پرداختند هم راستا است. 
افراد)%51/7(  بیشتر  در  غالب  تصمیم گیری  سبک  که  رسیدند 
انگیزه  راهبر،  خود  یادگیری  در  غالب  بعد  و  منطقی  سبک 
یادگیری)38/1%( است همچنین سبک تصمیم گیری منطقی، قوی 
ترین ارتباط را با یادگیری خودراهبر در دانشجویان تحت مطالعه 
شناسی سالمت،  روان  در  ویژه  به  نوین،  شناسی  روان  در  دارد. 
جرأت ورزی یکی از بنیان های دستیابی به رفتار سالم فرض شده 
است. شخص جرأت مند و جرأت ورز کسی است که به حقوق 
دست  می دهد،  نشان  ازخود  که  تالشی  طریق  از  خود  مفروض 
می یابد. به هر روی، پژوهش های گوناگون در اقصی نقاط جهان 
نشان می دهد، که عدم جرأت ورزی یا بهره مندی اندک از جرأت، 
مجموعه رفتارهای فرد را که زمینه سازگاری با محیط )اجتماعی 

و طبیعی( را ایجاد می کند، خدشه دار می کند)14(. 

بین سبک های تصمیم گیری  که  داد  نشان  آمده  بدست  نتایج 
علوم  دانشگاه  درمانی  بهداشتی  مدیران  در  سازمانی  یادگیری  و 
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از  آمده  بدست  نتایج  دارد.  وجود  ارتباط  نیز  شهرکرد  پزشکی 
تجزیه و تحلیل داده ها با نتایج تحقیق رضوي و شکاري)1395( 
بررسي  را  مدارس  در  سازمانی  یادگیری  و  تفکر  سبک های  که 
نمودند، هم راستا است. آن ها بیان کردند که آموزش و پرورش 
رویکردهای  و  دارد  دوش  بر  را  تفکر  آموزش  رسالت  امروز 
ناظر به ضرورت آموزش مهارت های  نیز عمدتًا  آموزشی جدید 
متعارف  ضرورت  از  بخشی  می باشند.  کودکی  دوران  در  فکری 
نکته  این  از  آگاهی  افزایش  نتیجه  تفکر،  مهارت های  آموزش  در 
است که جامعه تغییر کرده است و مهارت هایی که برای نسل قبل 
برای جهان خارج  را  دانش آموزان  نمی توانند  دیگر  بوده اند  مفید 
ایجاد  نیازمند  سازمان ها  امروز،  دنیاي  در  کنند.  آماده  مدرسه  از 
توانمندي میان اعضاي سازمان و سطوح سازماني به شکلي پویا 
و مداوم براي باال بردن مزیت رقابتي در محیط حرفه اي و کاري 
سازمان  کردن  مجهز  حقیقت  در  که  توانمندي  این  هستند.  خود 
به عامل یادگیري است، با بهره گیري از مفهوم سازمان یادگیرنده 
که  هستند  موفق تر  سازمان هایي  بنابراین،  شود.  محقق  مي تواند 
دلیل  همین  به  یادبگیرند. درست  رقبا  از  بهتر  و  زودتر، سریع تر 
است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیري سازماني در سال هاي 
اخیر مطرح شده و رشد فزاینده اي داشته است. سازمان ها به جاي 
در  آن  شکل  بهترین  در  که  خود  سنتي  حرکت هاي  و  رفتارها 
یاد  همواره  که  سازماني شوند  به  تبدیل   ، بود  آموزش  برگیرنده 
مي گیرند، یعني کوشش خود را در جهت یادگیري به عنوان یک 

امتیاز رقابتي به کار مي برند.

متغیر  واریانس  درصد   6 است  توانسته  جرأت ورزي  متغیر 
یادگیري سازماني را پیش بیني کند و به عبارت دیگر 6 درصد از 
نتایج  از متغیر جرأت ورزي است.  یادگیري  سهم واریانس متغیر 
آهنچیان  مطالعه  نتایج  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  از  آمده  بدست 
امروزه دیگر سازمان هاي  راستا است.  و عصارودی )1393( هم 
بزرگ و پیچیده اي که دهه هاي قبل به وجود آمده بودند، کارساز 
با  خود  تطبیق  توان  که  دارند  را  دایناسورهایي  حکم  و  نیستند 
با  بزرگ  سازمان هاي  شدند.  فنا  به  محکوم  و  نداشتند  را  محیط 
ساختارهاي سنتي توان و انعطاف الزم جهت همسویي با تغییرات 
تغییر  یا  ناچارند  خود  بقاي  براي  و  ندارند  را  پیرامون  محیط 
ساختار دهند یا خود را به ابزارهایي مجهز کنند تا توان مقابله با 
تغییرات جهاني را به دست آورند. یکي از مهمترین این ابزارها، 
ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیري سازماني است. 
در مهارت تصمیم گیري افراد می آموزند که چگونه تصمیم گیري 
و  نظریات  کنند،  وجود  ابراز  باشند،  داشته  درست  و  منطقي 
خواسته هاي خود را مطرح کنند و پاسخ قاطع بـه تقاضاي دیگران 
بدهند. بـا توجه به این که مهارت حل مساله و تصمیم گیري در 
در  و  مي کنند  عمل  اجتماعي  رواني  توانایي هاي  ارتقـاء  جهـت 
مي کنند،  تأمین  را  اجتماعي  و  جسماني  رواني،  سالمت  نتیجه 
آموزش این مهارت ها، فرد را قادر مي سازد تا دانش، ارزش ها و 
نگرش هاي خود را به توانایي هاي بالفعل تبدیل کند. بدین معنا که 
فرد بداند چه کاري باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد. این 
بنابراین،  به یک زندگي سالم تر شوند.  منجر  مهارت ها مي توانند 
بـه  منجـر  تصمیم گیری  مهارت هاي  آموزش  که  گفت  مي توان 
افزایش سالمت افراد مي شود، بـر احساس فرد از خود و دیگران 
و ادراک دیگران از وي تاثیرگذار خواهد بود و در پیشگیري از 

بیماري هاي رواني و مشکالت رفتاري نقش به سزایي دارد )19(.

نمره  میانگین  با  جرأت ورزي  بین  داد  نشان  نتایج  همچنین 
علوم  دانشگاه  درمانی  بهداشتی  مدیران  در  سازمانی  یادگیری 
پزشکی شهرکرد ارتباط وجود دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه 
نتایج زارع و خرمایي)1395( که ویژگي هاي  با  داده ها  و تحلیل 
پرخاشگرانه  و  سازگارانه  ورزي  جرأت  مقیاس  روان سنجي 
رفتار  یک  جرأت مندانه  رفتار  است.  هم راستا  نمودند  بررسي  را 
و  افکار  رک،  نسبتًا  و  صادقانه  ابراز  شامل  که  است  بین فردي 
احساسات مي باشد، به نحوي که از نظر اجتماعي مناسب بوده و 
احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد به طور کلي 
جرأت مندي را مي توان توانایي ابراز صادقانه نظرات، احساسات و 
نگرش ها بدون احساس اضطراب دانست. جرأت مندي همچنین 
حقوق  که  شکلي  به  مي باشد،  خود  حقوق  از  فرد  دفاع  شامل 
دیگران پایمال نشود. یادگرفتن به معناي تقویت توانایي به کمک 
تجربه اي است که از پیگیري امور به دست مي آید. یادگیري همیشه 
در طي زمان و در مسیر زندگي واقعي بدست مي آید. کنترل این 
مي کند  تولید  پایدار  دانشي  اما  است  دشوار  بسیار  یادگیري  نوع 
با  برخورد  هنگام  که  مي دهد  را  توانایي  این  یادگیرنده  فرد  به  و 
از  یکی  باشد)20(.  داشته  اثربخش  رفتاري  مختلف  موقعیت هاي 
مولفه های روان شناختی صنعتی مهم در ارتباط با نوآوری سازمانی 

و عملکرد بهتر در سازمان ها، یادگیری سازمانی است)21(.

 6 است  توانسته  تصمیم گیري  سبک  متغیر  دیگر  سویی  از 
به  و  کند  پیش بیني  را  سازماني  یادگیري  متغیر  واریانس  درصد 
عبارت دیگر 6 درصد از سهم واریانس متغیر یادگیري از متغیر 
سبک تصمیم گیري است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل 
داده ها با نتایج خلقتي و حیاتي )1382( که یادگیري سازماني را 
بررسي نمودن هم راستا است. جرأت ورزی یا به عبارتی آموزش 
این وجه از مهارت های اجتماعی، رویکردی رفتاری است که امروز 
رواج بسیاری یافته است و مخصوصا برای افرادی که مشکالت 
بین فردی دارند، مفید است)22(. آموزش مهارت جرأت ورزي به 
ارتباطي، بهبود روابط بین فردي در  عنوان جزئي از مهارت هاي 
موقعیت هاي مشکل است. مطالعات متعددي آموزش این مهارت 
را یک نیاز اساسي براي مدیران به علت روابط بین فردي بسیار 
حساس و مهم این گروه درماني در محیط کار اعالم کرده اند و 
رابطه مستقیمي بین آن و مهارت هاي اجتماعي در نظر گرفته اند)4(. 
حاصل یادگیری سازمان، پیش از حاصل یادگیری انفرادی مجموعه 
جمع  از  سازمان،  کل  یادگیری  حاصل  یعنی  است؛  آن  اجزای 
یادگیری های انفرادی و مجزای بخش های تشکیل دهنده آن بیشتر 
است. یادگیری های منفرد حاصل از آموزش و توسعه مهارت های 
نیروی انسانی، فراهم آوردن پایگاه های علمی و آشنایی با نظریه ها 
و چارچوب های جدید، فقط هنگامی به یادگیری سازمانی منجر 
راهبردهای  و  مشی ها  خط  مدیریتی،  اقدام های  بر  که  می شود 

طراحی سازمانی اثر بگذارد )17(.

نتیجه گیری
سبک های  با  جرأت ورزي  نمره  میانگین  بین  رابطه  وجود 
درمانی  بهداشتی  مدیران  در  سازماني  یادگیري  و  تصمیم گیری 
را  جدیدی  دیدگاه  تواند  می  شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با  تطبیق  برای  دانشگاه  نظیر  خدماتی  سازمان   تا  نموده  خلق 
شرایط محیطی متحول، با پیش بینی، شناسایی،تعریف، طراحی و 
حل مسئله بتواند فعالیت های بهبود و توسعه منابع انسانی را در 
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برنامه ریزی راهبردی خود به کار بندد و با ارتقاء جرأت ورزي و 
شناخت سبک هاي تفکر بتواند به یادگیري سازمان کمک نماید و 

سازمان را در عرصه رقابت پیش برد.  

کاربرد یافته ها در بالین:
شناخت میزان جرأت ورزی مدیران خدمات بهداشتی درمانی 
می تواند  نامالیمات  با  مواجهه  همچنین  و  مراقبت ها  ارائه  برای 
برنامه ریزان بهداشتی را در جهت توانمندسازی بهتر آنان یاری 
دهد. همچنین شناخت سبک های تصمیم گیری و همچنین سبک 
مدیران  سازمانی  یادگیری  سطح  همچنین  و  تصمیم گیری  غالب 
بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مولفه های دیگری 
کمک  تواند  می  توانمندسازی  جهت  برنامه ریزی  در  که  هستند 

کننده باشد.

محدودیت ها:

به عالئق شخصی  می توان  پژوهش حاضر  از محدویت های 
و تعصب پاسخ دهندگان در تکمیل پرسشنامه و محدودیت ذاتی 

پرسشنامه و محدودیت مکانی و زمانی اشاره کرد.

حامي مالي:

هفشجانی  حیدری  مجتبی  پایان نامه  حاصل  مقاله  این 
و  بهداشتی  خدمات  مدیریت  رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
پژوهشی  و طرح  واحد شهرکرد  پزشکي  علوم  دانشکده  درمانی 
شهرکرد  واحد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  شورای  مصوب 

می باشد.

تقدیر و تشکر:
فناوری دانشگاه  از معاونت محترم تحقیقات و  بدین وسیله 
حاضر  پژوهشی  طرح  تصویب  جهت  شهرکرد  اسالمی  آزاد 

صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می آید.

 مسعود لطفی زاده و همکاران. بررسی ارتباط جرأت ورزی با سبک های تصمیم گیری و یادگیری سازمانی مدیران 

بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1397
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