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چکیده

مقدمه: یادگیری ســازمانی مهم ترین راه بهبود عملکرد در درازمدت است. بیمارستان ها از 

نظر یادگیری سازمانی در جایگاه ویژ های قرار دارند و پرستاران به عنوان یکی از منابع بزرگ 

دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستان ها می توانند نقش اصلی در فرآیند 

یادگیری سازمانی ایفا نمایند.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین قابلیت  های یادگیری ســازمانی در پرســتاران شاغل در 

بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391 انجام شد. 

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان  های 

دانشــگاهی رفسنجان و نمونه پژوهش  شامل کلیه پرســتارانی بودند که  حداقل یك سال 

سابقه کار داشته و تمایل به  شرکت در مطالعه را داشتند.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 

مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز)2005( و روش جمع آوری 

آن ها خودگزارشــی بود. ضریب پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ )0/87( به دست آمد. 

 SPSS  مستقل و آنالیز واریانس توسط نرم افزار t تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون

نسخه 18 انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران )9/68 

±49/1( بود که بر اســاس مقیاس لیکرت در سطح متوسط قرار گرفت. در بین سؤاالت، 

بیشــترین میانگین مربوط به عبارت« اگر مشــکلی در محل کارم ایجاد شود می توانم از 

طریق تجارب ثبت شــده قبلی آنرا حل کنم« )0/86±3/67( و کمترین میانگین مربوط 

به عبارت »پزشکان و مســؤولین مکررا پرستاران را در تصمیم گیری ها شرکت می دهند« 

)1/11±2/54(، بود. 

نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تغییر در دیدگاه مدیران به منظور مشــارکت پرستاران در 

تصمیم گیری و داشــتن دیدگاه سیستمی؛ اهمیت قائل شدن به توانایی های افراد و شفاف 

ســازی اهداف از طرف آنها از جمله موارد پیشنهادی است که می توانند در ارتقاء یادگیری 

سازمانی موثر واقع شوند.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، پرستاران 
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قابليت های يادگيري سازماني پرستاران

57فصلنامه مدیریت پرستاري  سال دوم، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392

 مقدمه

امروزه ســازمان ها برای بقای خود و همســویی با تغییرات محیط 

پیرامون، به ویژه با توجه به مســایل جهانی شدن ناچارند یا تغییر 

ســاختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با 

تغییرات جهانی را به دســت آورند. یکــی از مهم ترین این ابزارها، 

ایجاد و نهادینه کردن یادگیری سازمانی است)1(.

 مفهوم یادگیری ســازمانی به سال 1900 میالدی زمانی که تیلور 

موضــوع انتقال یادگیری از فرد به دیگــر کارکنان را برای افزایش 

کارآیی و بهبود ســازمان مطــرح کرد، بر می گــردد)2(. نادی و 

همکاران به نقل از دیبال و همکارانش، یادگیری ســازمانی را تحت 

عنوان ظرفیت یا فرآیندهای قرار گرفته در درون یك سازمان برای 

حفظ یا بهبود عملکرد بر مبنای تجربه تعریف کرده اند. این فرآیند 

شامل اکتســاب دانش)ایجاد یا رشد مهارت ها، بینش ها و تعبیر و 

تفسیرها(، اشــتراك دانش)انتشار دانش فرا گرفته شده توسط فرد 

به دیگران( و استفاده از دانش)یکپارچه سازی دانش به گونه ای که 

جذب شده، به شکل گسترده در دسترس قرار گرفته و قابل تعمیم 

بخشی به شرایط جدید باشد( می باشد)3(.

یادگیری سازمانی مهم ترین راه بهبود عملکرد در درازمدت است و 

در آینده نزدیک تنها سازمانی می تواند ادعای برتری کند که قادر 

باشــد از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمام سطوح 

ســازمان به نحو مطلوب بهره برداری نماید. در یادگیری سازمانی، 

اعضای سازمان با تشــخیص و تصحیح اشتباهات و علل به وجود 

آورنده آنها و نیز اصالح اشتباهات، برای آینده درس گرفته و برای 

مقابله با تغییرات و حوادث احتمالی آماده می شوند)4(.

یادگیری سازمانی محصول پرس  و جو و تحقیق در سازمان است. 

بدین معنی که هــر زمان عواقب مورد انتظــار یک فرآیند کاری 

مغایر با نتایج واقعی به دست آمده باشد، یک فرد یا گروه به پرس  

وجــو و تحقیق می پردازد تا علت ایــن تناقض را درک نموده و در 

صورت لزوم برای حل مشکل اقدام نماید. در روند این پرس و جوی 

سازمانی فرد با دیگر اعضای سازمان به تعامل برخاسته و یادگیری 

اتفاق خواهد افتاد. بنابراین یادگیری محصول مستقیم این تعامل 

است)5(.

یادگیری سازمانی پیامدهای مثبت زیادی به همراه دارد. از جمله 

این که بر رضایت شــغلی، توانایی پذیــرش و مواجهه با تغییرات و 

چالش ها و همچنین تعهد ســازمانی کارکنان تاثیر گذار اســت و 

ســبب ارتقاء  شایســتگی حرفه ای کارکنان می گــردد)6(. وجود 

فرهنگ یادگیری ســازمانی، موجب تعهد سازمانی باال در کارکنان 

و انعطاف پذیری نســبت به محیط بیرونی شده و عملکرد سازمانی 

را افزایش می دهد. همچنین، تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی و تعهد 

سازمانی و عملکرد کارکنان دارد و به صورت غیر مستقیم بر روی 

قصد ترك خدمت نیز تاثیرگذار است)7(. 

قابلیت یادگیری ســازمانی )که از شروط تحقق یادگیری سازمانی 

در یك سازمان است( شامل چهار عامل قابلیت تعهد مدیریت برای 

یادگیری سازمانی، داشتن دید سیستمی نسبت به اهداف سازمان، 

انتقال و یکپارچه سازی دانش و فضای باز و آزمایشگری می باشد. 

تعهد مدیریت برای یادگیری به این معناست که مدیریت اهمیت 

یادگیــری را درك نموده و فرهنگی را در ســازمان ایجاد نماید که 

کســب، خلق و انتقال دانش به عنوان یك ارزش بنیانی در سازمان 

در نظر گرفته شــود. دید سیســتمی به معنای این است که افراد 

مختلف، بخشــها و نواحی ســازمان دید واضحی نسبت به اهداف 

ســازمان داشــته و بدانند که چگونه می توان به توسعه آن اهداف 

کمك کرد. فضای باز باعث می شــود ایده های جدید درون یا برون 

ســازمانی آزمایش شود و این آزمایشــگری برای یادگیری خالق 

ضروری اســت. انتقال دانش اساسًا از طریق صحبت و تعامل بین 

افراد ایجاد می شــود. محــاوره و مذاکره افــراد و تیم های کاری و 

جلسات آنها  گرد هم آیی های ایده آلی برای تشریك ایده ها و انتقال 

دانش   می باشند)8(.

بیمارستان ها عالوه بر هدف اصلی خود که ارتقای سالمت و تضمین 

و تامین ان اســت به نوعی یک ســازمان یادگیرنده نیز هســتند، 

ســازمانی که به طور پیوسته در تعامل با محیط اطراف خود بوده، 

بــه خلق دانش جدید پرداخته، و آن را بــه گون های یکپارچه در 

شــبکه          های ارتباطی قرار داده تا دیگران نیز از این ارزشها استفاده 

کنند)7(. محیط بیمارســتان یکــی از پرتعامل ترین محیط  های 

کاری و شــامل تعامالت بین پرســتاران، بیماران، اعضای خانواده 

آنان پزشکان و ســایر رده  های کاری می باشد. همه این تعامالت 

می تواند موجب یادگیری شــود به شرط آن که جو این محیط به 

سمت یادگیرندگی حرکت کند. پرستاران یکی از منابع مهم دانش 

ســازمانی و از عناصر اصلی انتقال دانش در بیمارستان ها به شمار 

می روند و می توانند نقش اصلی را در فرآیند یادگیری سازمانی ایفا 

نمایند)2(. بررســی مطالعات انجام شده در داخل کشور نشان داد 

که در زمینه قابلیت  های یادگیری ســازمانی مطالعات مختلفی در 

کارکنان شــرکت  های تولیدی یا کارکنان بیمارستانی انجام شده 
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است)10-9،5(. اما مطالعاتی که منحصراً قابلیت یادگیری سازمانی 

پرستاران را مورد بررسی قرار داده باشند اندک بوده و در جستجوی 

مــا به جز مطالعه اقدســی و خاکزار)2( که به مقایســه یادگیری 

ســازمانی بین بیمارســتان  های عمومی و خصوصی شهر تهران از 

دیدگاه پرســتاران پرداخته اند و مطالعه بهادری و همکاران)11(، 

که آن هم در تهران انجام شــده است مطالعه دیگری یافت نشد. 

بنابرایــن با توجه به اهمیت موضــوع و تعداد کم مطالعات صورت 

گرفته در زمینه پرســتاری به خصوص در بیمارستان  های دیگری 

غیر از بیمارستان  های شــهر تهران، مطالعه حاضر با هدف تعیین 

قابلیت  های یادگیری سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.

 مواد و روش ها

این تحقیق، مطالع های توصیفی اســت. جامعه پژوهش پرستاران 

شاغل در بیمارستان  های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

در سال 1391 می باشند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. 

داشــتن حداقل یک سال ســابقه کار، قرار داشتن در همه رده ها 

مانند پرستار، سرپرستار و سوپروایزر و اعالم آمادگی برای شرکت 

در مطالعه معیار های ورود به مطالعه بودند. از بین پرستاران شاغل 

در 3 بیمارســتان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 103 

نفر که تمایل به شــرکت در مطالعه را داشتند وارد مطالعه شدند. 

ابزار جمع آوری اطالعات پرسشــنامه اطالعات جمعیت شناختی 

و پرسشــنامه قابلیت یادگیری ســازمانی بود که توسط اقدسی و 

خاکزار)6( در مطالعه ای با هدف طراحی ابزاری برای اندازه گیری 

قابلیت یادگیری ســازمانی در بیمارســتان ها با اســتفاده از مدل 

معادالت ســاختاری که جامعه پژوهش آن پرستاران بودند اعتبار 

سنجی گردیده است)6(. اساس این پرسشنامه، از تحقیق گومز  و 

همکاران گرفته شده است)12(. این پرسشنامه شامل 16سؤال در 

ابعاد تعهد مدیریت)5 ســؤال(، نگرش سیستمی)3 سؤال(، فضای 

باز و آزمایشگری)4 ســوال(، و یکپارچگی انتقال دانش)4 سوال( 

می باشد. نمونه سؤاالت پرسشنامه در هر حیطه، در جدول شماره 

1، ذکر گردیده است. با توجه به این که پرسشنامه اصلی برای نظر 

سنجی از مدیران شرکت های تولیدی طراحی شده است، محققین 

فوق الذکر)6( نحوه بیان سؤاالت را طوری اصالح کرده اند که برای 

پاســخگویی پرســتاران مناسب باشــد. در مطالعه آنان در 4 بعد  

پرسشنامه مقادیر آلفای کرونباخ بین 0/7 تا 0/83 متغیر بود. این 

محققان)6( معتقدند نتایج به دســت آمده قابل عمومیت دادن به 

بیمارستان  های خصوصی و دولتی و بخش های مختلف آن می باشد. 

در مطالعه حاضر مجدداً اعتبار محتوا با اســتفاده از نظرات اعضای 

هیئــت علمی مورد بررســی قرار گرفت و بر اســاس نظرات آنان 

تغییراتی در نحوه بیان ســواالت داده شد. به منظور بررسی پایایی 

نیز مطالعه مقدماتی با شرکت 20 نفر از پرستاران انجام گرفت که 

مقدار آلفای کرونباخ معادل 0/87 به دست آمد. 

نمره گذاری پرسشنامه به روش لیکرت 5 گزینه ای)5-1(، از کاماًل 

موافــق تا کاماًل مخالــف صورت گرفت. بر این اســاس حداکثر و 

حداقل نمره یادگیری در کل پرسشــنامه بین 80-16 قرار داشت. 

که به صورت قراردادی توسط محققان، بر اساس مقیاس رتبه دهی 

لیکرت در ســه ســطح ضعیف: 37-16، متوسط: 59-38 و خوب 

80-60 قرار داده شد. محدوده نمرات در حیطه تعهد مدیریت بین  

25  -5، در حیطه دید سیستمی بین 15-3، در حیطه فضای باز و 

آزمایشگری بین 20-4، و در حیطه انتقال و یکپارچه سازی دانش 

بین 20-4 قرار  داشت.

 پژوهشــگران پس از کسب مجوز  های مربوطه، در بیمارستان های 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان حضور یافته و پس از ارایه توضیحات 

الزم راجع به اهداف پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه ها، آن ها را 

بین پرستاران بخش های مختلف توزیع و در همان روز نیز پس از 

پاسخگویی به روش خود گزارشــی، جمع آوری نمودند. تجزیه و 

تحلیل اطالعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی 

از جمله میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله t مستقل 

و آنالیز واریانس توسط نرم افزار  SPSS نسخه 18 انجام شد. برای 

کلیه آزمونها سطح معنی-داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

 یافته ها

نتایج مربوط به متغیر های جمعیت شــناختی حاکی از آن اســت 

که از 103 پرستار شــرکت کننده، اکثریت)85/3%( لیسانس، 28 

 نفــر)27/5%( مــرد و 74 نفر)72/5%( زن، دارای میانگین ســنی

 8/01± 35/53 و میانگین سابقه خدمت 8/85 ±11/9بودند. از نظر 

ســمت، 88/5% پرستار، 8/4 %سرپرستار و 3/1% سوپروایزر بودند. 

36/9% پاسخ دهندگان بیان کردند که در طول سالهای خدمتشان 

رویه ای برای بهبود کیفیت خدمات ارایه کرده اند و 14/4% به خاطر 

آن  مورد تشــویق قرار گرفته بودند. همچنین 97/1% پرســتاران 

بیان کردند که از دانش آموخته شده از خطاهای قبلی برای بهبود 

عملکرد خود استفاده می کنند. اکثر شرکت کنندگان)57%( از وجود 
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حافظه الکترونیکی در  مؤسسه مطلع بودند ، 18% اطالعی نداشتند  

و 25% بیان کردند که چنین چیزی وجود ندارد.  

میانگیــن نمره کل قابلیت یادگیری ســازمانی پرســتاران 9/68 

±49/1 بود که بر اســاس مقیاس لیکرت در ســطح متوسط قرار 
گرفــت. میانگین نمرات در حیطه تعهــد مدیریت2/33 14/5±، 

 حیطه دید سیستمی2/33 ±8/75، حیطه فضای باز و آزمایشگری

2/76 ±12/45 و حیطه انتقال و یکپارچه سازی 3/17 ±13/53بود.   

در بین سؤاالت پرسشنامه، بیشترین میانگین مربوط به عبارت»اگر 

مشــکلی در محــل کارم ایجاد شــود می توانــم از طریق تجارب 

ثبت شــده قبلی آنرا حل کنــم« )0/86±3/67( از حیطه  انتقال 

و یکپارچه ســازی دانش و کمترین میانگیــن مربوط به عبارت» 

پزشکان و مسؤولین مکررا پرستاران را در تصمیم گیری ها شرکت 

می دهند«)1/11±2/54( ، از حیطه تعهد مدیریت بود)جدول 1(. 

 در زمینــه متغیر هــای دموگرافیک، ارتباط آمــاری معنی داری 

بین مشــخصات شــرکت کنندگان و نمره کل قابلیــت یادگیری 

 ســازمانی در موارد جنس)t مستقل، P= 0/01(، و بخش محل کار

)P= 0/008 ،ANOVA(  وجود داشــت و در ســایر موارد ارتباط 

معنی دار نبود. در زمینه ارتباط بین مشخصات شرکت کنندگان و 

 میانگین نمرات حیطه ها نیز، متغیر جنس در حیطه تعهد مدیریت

 )t مســتقل، P= 0/003(  و حیطه انتقال و یکپارچه سازی دانش

)t مستقل،  P= 0/ 007( معنی دار و میانگین نمرات زنان از مردان 

باالتر بود. ارتباط بین بخش محــل کار و میانگین نمره یادگیری 

 ســازمانی در حیطه انتقال و یکپارچه سازی دانش نیز معنا دار بود

)P= 0/001(. نتایــج آزمون توکی نشــان داد بین میانگین نمره 

جدول1. قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس میانگین نمرات به تفکیک حیطه ها در پرستاران 

انحراف معیارمیانگینگویه هاقابلیت

تعهد مدیریت برای 
یادگیری سازمانی

2/541/11مسؤولین و پزشکان، مکررا پرستاران را در تصمیم گیری ها شرکت می دهند
2/841/06مدیران ، یادگیری پرستاران را به عنوان یك سرمایه نگاه می کنند )تا هزینه(
3/081/11مدیران همواره بدنبال استفاده از روش های جدید کاری در بخش ها هستند

3/091/02قابلیت یادگیری پرستاران، از سوی مدیران یك عامل کلیدی در نظر گرفته می شود
2/611/07در محیط کار، نوآوری و ایده های خالقانه مورد تشویق قرار می گیرد

دید سیستمی

2/960/95همه همکاران دانش عمومی راجع به اهداف سازمان دارند
2/860/97همه بخش ها از چگونگی مشارکت برای رسیدن به اهداف کلی سازمان،آگاه هستند

2/931/12همه  بخش ها با هم ارتباط داشته و با روش هماهنگی کار می کنند

فضای باز و
آزمایشگری 

2/841/03اجرای روش های جدید در محل کارم مورد تقدیر قرار می گیرد
 تجارب و تکنیك های  بیمارستان ها یا مراکز بهداشتی مشابه، که جالب و مفید

3/201/03به نظر می رسند، در این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد

3/580/83یادگیری از اشتباهات در بین پرسنل مشهود است
 پافشــاری بر دیدگاه های خود و ارایه پیشنهادات توســط کارکنان بخشی از

2/870/91فرهنگ کاری در این سازمان می باشد

انتقال و 
یکپارچه سازی دانش

3/181/07خطاها و شکست ها همواره در هر سطحی  مورد بحث و ریشه یابی قرار می گیرند
 همکاران می توانند در مورد ایده ها و برنامه هایی که ممکنست برای انجام بهتر

3/361/15کارها مفید باشند، با همدیگر صحبت کنند
  در محل کارم ابزارهایی مانند دفاتر ثبت وقایع وجود دارد که تجارب گذشــته

3/311/10حتی اگر کارکنان در کوتاه مدت عوض شوند، حفظ شود
 اگر مشکلی در محل کارم پیش آید می توانم از طریق تجارب ثبت شده قبلی آنرا

3/670/86حل کنم
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یادگیری ســازمانی در»حیطه انتقال و یکپارچه ســازی دانش«،  

 بین بخش هــای اورژانس و داخلــی)P= 0/01(  اورژانس و اطفال 

)P= 0/001( و اورژانس و زنان و زایمان )P= 0/002( اختالف معنی 

داری وجود داشــت و در تمامی موارد شاغلین در بخش اورژانس  

میانگین نمرات باالتری داشتند. 

 بحث

پرســتاران به عنوان بزرگترین گروه ارایه کننده خدمات سالمتی 

در نظام بهداشــت و درمان، دارای بیشترین میزان ارتباط مراقبتی 

و درمانــی با بیمار بوده و با توجه به تعامالت کاری بســیار زیاد با 

پزشکان و بیماران زمینه مناســبی برای یادگیری سازمانی دارند. 

نتایج مطالعه حاضر حاکی از این اســت که از دیدگاه پرســتاران، 

میزان تعهد مدیریت بیمارســتان ها برای یادگیری سازمانی دارای 

میانگین پایین بود، به طوری که سوال»پزشکان و مسؤولین مکررا 

پرســتاران را در تصمیم گیری شرکت می دهند«کمترین میانگین 

را به خود اختصاص داده بود. ضمن این که دید سیســتمی نسبت 

به اهداف سازمان و چگونگی دستیابی به آنها نیز میانگین پایینی 

داشت و پرســتاران معتقد بودند  نوآوری و ایده های خالقانه آنان 

مورد تشــویق قرار نمی گیرد و مدیران، یادگیری آنان را به عنوان 

هزینه نگاه می کنند تا سرمایه. این یافته ها با نتایج  مطالعه اقدسی 

و خاکزار )2و8( و مطالعات یعقوبی و همکاران )10-9( هم خوانی 

دارند. نتایج ایــن مطالعات نیز حکایت از مناســب نبودن فضای  

بیمارســتان ها برای آزمودن ایده هــا و روش های جدید )10-9( و 

تعهد اندك مدیریت برای یادگیری ســازمانی دارند)2.) در مطالعه 

اقدسی و خاکزار نیز عبارت »پزشکان مکررا ما را در تصمیم گیری ها 

شرکت می دهند« پایین ترین میانگین را داشت)8و2(.  در حالی که 

در پژوهش بهادری و همکاران)11( که در یکی از بیمارستان های 

تهران اتجام گردید، »مشارکت پرسنل در تصمیم گیری ها«  باالترین 

میانگین را داراســت که از این نظر متفاوت از نتایج پژوهش حاضر 

می باشــد. در توجیه این یافته ها باید اظهار داشت اولین گام در راه 

ایجاد سازمان یادگیرنده شناخت هدف است، افراد مختلف باید دید 

واضحی نسبت به اهداف سازمان داشته و در تعیین اهداف، دخالت 

داشــته باشند. مشــارکت افراد در هدف گذاری و تصمیم گیری از 

عوامل زمینه ساز یادگیری سازمانی محسوب می شود)13(. تعهد 

مدیریت به یادگیری ســازمانی، سبب می شود سازمان هزینه های 

سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدردادن منابع 

و مهارتها را متحمل نگردد. افراد اعتماد به نفس بیشــتری در کار 

داشــته باشــند و از طریق نوآوری درآمدها را افزایش دهند)14(. 

آمــوزش کارکنان بــرای درك نوع فعالیت هــا و تفویض اختیار به 

آنها جهت تصمیم گیری، باعث می شــود که افراد سازمان احساس  

مالکیت کرده  و از کار کردن در سازمان برخود ببالند. بدین ترتیب 

مســؤولیت فرد در برابر ســازمان افزایش یافته و از نظر عواطف و 

احساسات در وضعی قرار گیرد که جهت تامین هدف های مورد نظر 

از هیچ کوششــی فروگذار نکرده و با هر مشکلی دست و پنجه نرم 

کند)15(.  فقدان دید سیســتمی نسبت به اهداف سازمان، پیامد 

و نتیجه عدم مشارکت پرستاران در هدف گذاری ها و تصمیم گیری 

هاست، که در نهایت منجر به عدم موفقیت سازمان در دستیابی به 

اهداف از پیش تعیین شــده می گردد. توجه و تمرکز مدیران ارشد 

بر یادگیری بســیار ضروری است و دستیابی  به موفقیت در زمینه 

یادگیری سازمانی مستلزم این است که مدیریت سازمان  به صورت 

روشن و صریح اشتیاق و اراده خود را به مدیریت آگاهانه یادگیری، 

نشان داده و این امر در چشم انداز، استراتژی ها  و بیانیه ارزش های 

سازمان  متجلی شود)16(.  

 بیمارســتان ها به دلیل محل ارایه خدمات، رابطه نزدیک با بیمار 

و اهمیتی که ســالمت در ســطح جامعه دارد از نظر یادگیری در 

سطحی حســاس و از جایگاه ویژ های برخوردار هستند. از این رو 

مدیران در بیمارستان ها بایستی حرکت به سمت یادگیرنده بودن 

را آغــاز کنند، در حقیقت در چنین محیطی اســت که خالقیت، 

نوآوری، خودباوری و باروری ایده ها و تبدیل آن ها به دانش صورت 

می گیــرد)9(. اگر چه این وظیفه خطیر مدیران پرســتاری وزارت 

بهداشت و درمان و مسؤولین سازمان نظام پرستاری نیز می باشد که 

در موقعیت  های مختلف،  جامعه پزشکی را از  نقش ها و قابلیت  های 

ارزشمند پرستاران  آگاه ساخته و موجبات رضایت کاری پرستاران 

را فراهم آورند. 

بر اســاس نتایج، یك سوم از  شــرکت کنندگان در پژوهش حاضر 

به خاطر ارایه رویه   های بهبود کیفیت خدمات،  مورد تشــویق قرار 

گرفتــه بودند. 77% پرســتاران  بیان کردند که برای شــرکت در 

ســمینارها و یا دوره  های باز آموزی خارج از سازمان تسهیالتی در 

اختیار آنان قرار نمی گیرد. در توجیه این یافته می توان به ناآگاهی 

کارکنان از امکانات و تسهیالت موجود در سازمان  و یا عدم رعایت 

برخی  معیارها در اعزام افراد به چنین دوره هایی اشاره نمود. اطالع 

رســانی بهینه در این زمینه از ســوی مدیران و گزینش هدفمند 

افراد برای شــرکت در ســمینارها  و دوره  های بازآموزی می تواند 
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دیدگاه کارکنان را اصالح نموده و اشــتیاق آنان برای شــرکت در 

چنین دوره هایی را برانگیزد. از طرفی الزم است پاداش دهی نیز در 

دستور کار مدیران قرار گیرد چرا که پاداش دهی به منظور انگیزش 

کارکنان جهت یادگیری از تجربیات  و طراحی  به کارگیری ســاز 

و کارهای تشــویقی مناسب به نحوی که باالترین پاداش ها نصیب 

بیشــترین تالشهای یادگیری و کاربست آموخته ها گردد از عوامل 

بهبود دهنده یادگیری سازمانی تلقی می شود)17(.  از جمله نکات 

دیگر این است که مدیریت باید مدل های ذهنی و باور های قدیمی 

را حذف کند، این باور های قدیمی هر چند که ممکن است به تغییر 

واقعبت  های گذشــته کمک کند، اما می تواند به عنوان مانعی برای 

یادگیری سازمانی باشد)7(. در این راستا می توان به نقش فناوری 

اطالعات نیز اشاره کرد. تدارك سخت افزارها و نرم افزار های علمی 

و پژوهشــی مورد نیاز از الزامات سازمان یادگیرنده است)17(. در 

واقع تحقق ســازمان یادگیرنده بدون فناوری اطالعات، ناقص و یا 

غیر ممکن خواهد بود.  خوشــبختانه بر قراری سیســتم اطالعات 

بیمارستانی )HIS ( و اتوماسیون اداری در بیمارستان  های وابسته 

به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، و سامانه ثبت خطاهای دارویی 

راه را برای تحقق  این امر هموار نموده است. ارتقاء سیستم اطالعات 

بیمارســتانی به منظور تبادل اطالعات با سایر نقاط کشور یا حتی 

جهان گامی در جهت ارتقای یادگیری سازمانی قلمداد می گردد. 

در مطالعه حاضر اختالف معنــی داری بین دیدگاه زنان و مردان 

در ارتبــاط با قابلیت تعهد مدیریت برای یادگیری، وجود داشــت. 

بدین معنی که زنان  تعهد مدیریت برای یادگیری را، بهتر ارزیابی 

نمودنــد. در حالی که در مطالعه یعقوبی و همــکاران)9(  مردان 

چنین دیدگاهی داشــتند  و زنان، قابلیت انتقال و یکپارچه سازی 

دانش را مطلوب تر ذکر نمودند. 

در این پژوهش شــاغلین در بخش اورژانس نســبت به بخش های 

داخلی، اطفــال و زنان و زایمان قابلیتهای یادگیری ســازمانی را 

مطلوب تر ارزیابی نمودند که این مسئله می تواند ناشی از تعامالت 

بیشتر، بین پرسنل این بخش  با پزشکان، بیماران و همراهان انها 

باشد. در مطالعه یعقوبی و همکاران) 9( و بهادری و همکاران)11(، 

افراد دارای ســابقه کار باالتر و افراد دارای تحصیالت باالتر به طور 

معنا داری قابلیت یادگیری سازمانی باالتری داشتند، اما در پژوهش 

حاضر چنین ارتباطی دیده نشد. 

انتخاب تنها بیمارســتان ها به عنوان مؤسسات ارایه دهنده خدمات 

و عدم بررســی نظرات سایر پرســنل به غیر از پرستاران از جمله 

محدودیت  هــای این مطالعه بود، بنابراین پیشــنهاد می شــود در 

مطالعات بعدی ســایر ارگان   های ارایه دهنده خدمات به خصوص 

مؤسســات آموزشــی و اداری و در سطح بیمارســتان ها نظرات 

افراد مختلف مانند پزشــکان و ... مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه 

سیســتمی داشتن و ایجاد فضای باز یادگیری ، اهمیت قائل شدن 

به توانایی های افراد از طرف مدیران ارشد، وجود اهداف مشترک و 

شفاف سازی اهداف از جمله موارد پیشنهادی است که      می توانند 

در ارتقاء یادگیری سازمانی موثر واقع شوند.  انجام نیازسنجی های 

آموزشی دقیق و مستمر به منظور شناسایی کمبودها و خالء های 

آموزشی کارکنان در همه سطوح سازمانی، فراهم سازی فرصتهای 

یادگیری فردی و گروهی در قالب انواع دوره های آموزشی حضوری 

و غیرحضوری، اســتقرار نظام فعال بازخورد که توانایی شناسایی 

دقیق و سریع نواقص را داشته باشد و اطالعات صحیح و به هنگام 

را به منظور انجــام تغییرات و اصالحات الزم عرضه دارد، از جمله 

روش  های پیشــنهادی دیگر است که می توانند در ارتقاء یادگیری 

ســازمانی و نهایتا افزایش کارآیی و بهره وری در بیمارســتان های 

مورد مطالعه نقش به سزایی داشته باشد

 نتیجه گیری

بــا توجه بــه  نقش غیر قابل انــکار یادگیری ســازمانی در بقای 

ســازمان ها و نتایج ضعیف به دســت آمده در حیطه قابلیت تعهد 

مدیریت و دید سســتمی در پژوهش حاضر، پیشــنهاد می گردد 

مدیران بیمارســتان های تحت مطالعه به شــفاف سازی اهداف و 

برنامه استراتژیك سازمان بپردازند به نحوی که کلیه کارکنان دید 

کلی نسبت به اهداف پیدا کرده و از چگونگی مشارکت برای رسیدن  

به اهداف کلی آگاه گردند. همچنین با مشارکت دادن پرستاران در 

تصمیم گیری ها، انگیزه الزم برای ارتقاء کیفیت خدمات را در آنان 

ایجــاد نمایند. از طرفی با توجه به باالتر بــودن میانگین  قابلیت 

انتقال و یکپارچه ســازی دانش، پیشــنهاد می شود که از آن برای 

ارتقاء ســطح دانش سازمانی پرســتاران بهره برداری شود تا دیگر 

قابلیت های یادگیری سازمانی نیز افزایش یابد

 تشکر و قدرانی

از کلیه پرســتاران محترمی که ما را در انجــام این مطالعه، یاری 

نمودند، تشکر و قدردانی می شود.
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Organizational learning capabilities of nurses

Introduction: Organizational learning is an important way to  
improve long-term performance. In terms of organizational learning, 
hospitals are in a special position and nurses as an organizational 
knowledge resources and important element of knowledge transfer 
had a main role in organizational learning process.
Aim: The present study was aimed to determine the organizational 
learning capabilities among nurses in (2013) in hospitals affiliated to 
Rafsanjan University of Medical Sciences.
Method: In this descriptive study, participants were all of nurses 
in Rafsanjan hospitals with at least one year work experience and 
interest for participation in research. Data were collected using  
demographic questionnaire and Gomez’s organizational learning  
capability questionnaire (2005) that was completed by self reported. 
Reliability of the questionnaire was confirmed Cronbach’s Alpha 
coefficient was (0.87) that confirmed reliability. Data were analyzed 
using the version 18 of SPSS software with ANOVA and indepen-
dent t- test.
Results: Data analysis showed that total mean scores of organiza-
tional learning capabilities was (49.1±9.68) that from Likert Scales 
was moderate. Highest mean score was related to problem solving 
through previous documented experiences (3.67±.86) and least mean 
of scores was related to involvement of nurses in decision making 
(2.54±1.11).
Conclusion: According to the results, changing managers,  
perspective for involvement of nurses in decision making and  
having systems perspective, consideration of individuals’ capabili-
ties and clarification of goals by them is the proposed methods that 
can be effective in promoting of organizational learning. 
Key words: organizational learning, nurses
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