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Abstract
Introduction: A desirable and trusted organizational climate can provide a ground for creating a
learning organization. This study aimed to determine the relationship between organizational
climate and organizational learning in psychiatric hospitals of Shiraz.
Methods: This cross-sectional study was conducted in Shiraz Psychiatric Hospitals in 2020. The
study's statistical population included 179 nurses in the mentioned hospitals who participated in
the study by the census. Data were collected through standard Sussmaan and Deep organizational
climate and Gomez organizational learning questionnaires and analyzed by t-test, ANOVA,
Pearson correlation coefficient, and Multivariate linear regression in SPSS software, version 23.
Results: The participants' mean age and work experience were 34.94 ± 8.44 and 11.82 ± 6.84
years, respectively. According to nurses' perception, there was a positive and significant
correlation between organizational learning and organizational learning (P=0.001, r=0.548).
Effective communication (P<0.001, B=0.442, t=4.698), clarity of objectives (P=0.002, B=0.157,
t=1.712) and agreement on procedures (P=0.003, B=0.128, t=1.471), which are among
organizational climate dimensions, were identified as organizational learning predictors. This
study showed a significant statistical relationship between organizational climate with age and
work experience and organizational learning with age and education variables (P<0.05).
Conclusions: Considering the correlation between climate and organizational learning, the
predictive role of the three components of effective communication, clarity of goals, and
agreement on procedures, hospitals can create a learning organization.
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بررسی جو سازمانی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی در بیمارستانهای اعصاب و روان دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
علی رضا یوسفی
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 ،شکیبا روحانی سروستانی ،2پرنیان نیکمنش ،3زهرا کاوسی ،4فرزانه غالمی
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1استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران
2دانشجوی اتاق عمل ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بم ،بم ،ایران
3دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
4دانشیار ،مرکز تحقیقات منابع انسانی سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
5کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
مقدمه :جوسازمانی مطلوب و مورد اعتماد میتواند زمینه را برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده فراهم ساازد مطاعهاه ضاضار باا هاد
بررسی جو سازمانی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی در بیمارستانهای اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجامشده است
روشها :این مطاعهه مقطهی در بیمارستانهای اعصاب روان شایراز در ساا  1399انجاام پاذیرفت جامهاه آمااری پاشوها شاامل
پرستاران بیمارستانهای مذکور بود که بصورت سرشماری ( 179نفر) در مطاعهاه شارکت داشاتند دادههاا از طریاپ پرسشانامههای
استاندارد جوسازمانی  Sussmaanو  ، Deepو یادگیری سازمانی  Gomezجمعآوری و با آزمونهای  ،ANOVA ،t-testضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در نرمافزار آماری  SPSS23تحلیل گردید
یافتهها :میانگین سن و سابقهکار شرکتکنندگان به ترتیب برابر با  34/94 ± 8/44و  11/82 ± 6/84سا بود باین جوساازمانی باا
یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران مورد مطاعهه همبستگی مثبات و مهنااداری مشااهده شاد ( P=0/001و  )r=0/548ارتباطاات
اثااربخا ( ،)P<0/001، B=0/442، t=4/698وضااوا اهاادا ( )P=0/002، B=0/157، t=1/712و توافااپ باار رویااهها (t=1/471
 )P=0/003، B=0/128،از ابهاد جوسازمانی بهعنوان پیابینی کننده یادگیری سازمانی شناسایی شدند
نتیجهگیری :با توجه به همبستگی مثبت بین جو و یادگیری سازمانی و همچنین نقا پیابین سه موعفه ارتباطات اثربخا ،وضوا
اهدا و توافپ بر رویهها ،می توان نتیجه گرفت که که با بازنگری و توجه به جوساازمانی و ساه موعفاه پیاباین یاادگیری ساازمانی،
بیمارستان بتواند در مسیر ایجاد یک سازمان یادگیرنده گام بردارد
واژگان کلیدی :بیمارستان ،پرستار ،روانپزشکی ،جو سازمانی ،یادگیری سازمانی
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مقدمه

تههد آنان به سازمان گردیده است ( )13عالمه و مقدمی

جوسازمانی یک خصوصیت اضاطهکننده سازمانها و از

( )2010در مطاعهه خود گزارش کردند که یادگیری

چاعاهای مهم در آنها است که برای توصیف ویشگیهای

سازمانی از طریپ تأثیر بر توان رقابت و نوآوری سازمان،

سازمان استفاده شده و بر اساس ادراک کارکنان سنجیده

دارای اثرات مثبت و مهناداری بر روی عملکرد سازمان

میشود ( )1،2این مفهوم درک مشترکی است که افراد

است ( )14از سوی دیگر برخی از مطاعهات ضاکی از آنند

دارند و اضساس آنها از سازمان را شکل داده ( ،)3و به

که یادگیری سازمانی خود میتواند تحت تأثیر متغیرهایی

عنوان منبع مؤثر و بانفوذ جهت شکلدهی رفتار و در

دیگری قرار گیرد روانگرد و همکاران ( )2014در مطاعهه

راستای ضمایت و پشتیبانی از مخاطراتی که نتیجه تبهی

خود نشان دادند که یادگیری سازمانی تحت تأثیر

تمایل به نوآوری در سازمان است عمل میکند ( )4نتایج

متغیرهای اضساس شایستگی در شغل و اضساس مشارکت

پشوهاهای  Lemenنشان میدهد که خطمشیها،

با دیگران بوده است ( )15همچنین بیک زاده و همکاران

برنامهها و وضهیت ماعی هیچکدام بهتنهایی سازمان را به

( )2012در تحقیپ خود بیان کردند که یادگیری سازمانی

محیطی مناسب برای کار تبدیل نمیکنند ،بلکه آنچه از

از مؤعفههای رهبری اندیشمند ،مشارکت در تصمیمگیری،

و مطلوب میسازد،

فرهنگ قوی ،تفویض اختیار به دیگران و ساختار افقی

سازمان یک محیط کار ایده آ

اضساس کارکنان نسبت به محیط کار یهنی همان

تأثیرپذیر میباشند ()16

جوسازمانی است ( )5در دنیای رقابتی امروز داشتن

محیط بیمارستان یکی از پرتهامل ترین محیط های کاری

جوسازمانی مناسب از ضروریات مهم در زمینه مدیریت به

شامل تهامالت بین پرستاران و بیماران ،پرستاران و

شمار میرود به گونه ایی که جوسازمانی ساعم و ضمایتگر

پزشکان و پزشکان و بیماران است که همگی میتواند

نشاندهنده سالمت سازمانی است ( )6توضیح آنکه در

موجب یادگیری و تجربهاندوزی نیروی انسانی شود ()17

جوسازمانی ساعم ،خودکارآمدی و عزتنفس کارکنان

عذا عالوه بر هد

اصلی خود که تأمین ،ضفظ و ارتقای

تقویت میگردد ( )7به عالوه ،عوامل مؤثر در اثربخشی

سالمت است ،بهنوعی یک سازمان یادگیرنده نیز میباشد

سازمان از قبیل فرهنگسازمانی ،نوآوری ،روضیه ،انگیزش

( )18به گونه ای که  Tuckerو همکاران ( )2007نیز در

کارکنان در ارتباط نزدیک با جوسازمانی میباشند ()9،8

مطاعهه خود به عزوم اجرای اصو سازمان یادگیرنده در

در عرصههای مختلف کاری،

بیمارستانها تاکید نمودند ( )19از طرفی در میان مراکز

سازمانها را ناگزیر ساخته تا بهمنظور بقا به مدیریت دانا

ارائهکننده خدمات سالمت ،بیمارستانهای اعصاب و روان

و یادگیری بهعنوان مهمترین منبع استراتشیک توجه نماید

یکی از محیطهای ضساس به شمار میرود که در سرتاسر

( )10سازمان یادگیرنده سازمانی است که توانایی ایجاد،

جهان تهداد زیادی از بیماران روانی را پذیرا میباشند

کسب و انتقا دانا را دارد و رفتار خود را بهگونهای

( )20بیمارستانهای اعصاب و راون با توجه به وسهت و

تهدیل میکند که منهکسکننده دانا و دیدگاههای

پیچیدگی و همچنین نیازهای روزافزون بیماران با

جدید باشد ( )11به عقیده  Degasدر شرایط کنونی،

مشکالت روضی روانی بستری در این بیمارستانها در

یادگیری تنها مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها است

مقایسه با سایر مراکز بهداشتی و درمانی نیازمند جو

( )12مطاعهات نشان داده اند که استفاده از اصو

سازمانی مناسب و مطابپ با استانداردهای ویشه همچون

از طرفی تغییرات شگر

یادگیری میتواند اثرات مختلفی را به دنبا داشته باشد

ارتباطات کارآمد کارکنان (پزشک ،پرستار ،و

 Jeongو همکاران ( )2007در پشوهشی نشان دادند که

همدیگر و با مراجههکنندگان میباشد ( )21در واقع در

استفاده پرستاران از اصو سازمان یادگیرنده موجب ارتقا

چنین محیطهای ضساس و متفاوتی ،جوسازمانی مطلوب
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بر بسیاری از رفتارهای کارکنان در جهت نائل شدن به

سطح تحصیالت و سابقه کار بود بخا دوم ضاوی 20

اهدا سازمانی تأثیر به سزایی داشته و افراد را متههد به

سؤا بود که در  5ضیطه وضوا و روشنی هد  ،وضوا و

یادگیری سازمانی خواهد کرد ()22،21

روشنی نقا ،رضایت از پاداش ،رضایت و توافپ بر رویهها

از طرفی در بیمارستانهای اعصاب و روان با توجه به

و اثربخشی ارتباطات تدوین گردیده بود جهت سنجا

ماهیت شرا وظایف ،پرستاران با ارائه بیشترین خدمات

یادگیری سازمانی نیز از پرسشنامهای که اقدسی و

مستقیم به بیماران نقا غیرقابل انکاری در ارتقاء کیفیت

همکاران ( )28در پشوها خود آن را برای محیط

مراقبت و درمان و رضایت مددجویان دارند ( )23بر اساس

بیمارستانی اصالا نموده بودند استفاده شد این پرسشنامه

مطاعهات پیشین یکی از عوامل تاثیرگذار در ارائه خدمات

شامل  16سؤا

و با چهار بهد تههد مدیریت ،دید

با کیفیت در بیمارستانها وجود جو سازمانی قابل قبو از

سیستمی ،فضای باز و آزمایشگری ،انتقا و یکپارچهسازی

دیدگاه کارکنان (از جمله پرستاران) میباشد ( )24-26از

دانا بود پاسخ سؤاالت تخصصی هر دو پرسشنامه بر

سوی دیگر سازمانهای عظمی نظیر بیمارستانها در

اساس طیف  5قسمتی عیکرت (کامالً موافقم ،موافقم،

راستای تبدیل به سازمان یادگیرنده ،نیازمند جو سازمانی

ال مخاعفم) طبقهبندی و
نظری ندارم ،مخاعفم و کام ً

کارا و اثربخا هستند ()27

درجهبندی گردید جهت نمره دهی گزینهها ،امتیاز  5برای

علی رغم بررسی جو و یادگیری سازمانی در محیطهای

ال موافقم" 4 ،برای "موافقم" 3 ،برای "نظری ندارم"،
"کام ً

پشوهشی مختلف ،مطاعهات مهدودی به بررسی ارتباط این

 2برای "مخاعفم" و  1برای "کامالً مخاعفم" در نظر گرفته

دو متغیر در محیطهای بیمارستانی از دیدگاه پرستاران

شد بهمنظور تهیین وضهیت جوسازمانی از دستهبندی

انجام پذیرفته است با توجه به اینکه پرستاران بیشترین

عاعی (امتیاز  ،)81-100خوب (امتیاز  ،)60-80متوسط

گروه شغلی در میان گروههای شاغل در بیمارستان را

( )41-60و نامطلوب ( )20-40و برای تهیین وضهیت

تشکیل میدهند ،و افزایا کارآمدی آنها در بیمارستان،

یادگیری سازمانی نیز از طبقهبندی عاعی ( ،)16-32خوب

بررسی وضهیت

( ،)33-48متوسط ( ،)49-64ضهیف ( )65-80استفاده

جوسازمانی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی از دیدگاه

شد روایی هر دو پرسشنامه توسط صاضبنظران و

پرستاران بیمارستانهای اعصاب و روان شیراز انجام

متخصصان تأیید شد پایایی پرسشنامههای جوسازمانی و

پذیرفت

یادگیری سازمانی به ترتیب در مطاعهات درگاهی ( )21و

بسیار مهم است؛ عذا این مطاعهه باهد

اقدسی ( )28و همکارانشان با اعفای کرونباخ  0/91و 0/71
روشها

موردقبو قرار گرفت ورود افراد به مطاعهه و پر کردن

این مطاعهه مقطهی در بیمارستانهای اعصاب روان استاد

ال داوطلبانه و تنها در صورت تمایل
فرمهای پرسشنامه کام ً

محرری و ابن سینا در شهر شیراز در سا  1399انجام

فرد انجام گردید پس از توجیه شرکتکنندگان نسبت به

پذیرفت  179نفر از پرستاران بیمارستانهای مذکور

اهدا

طرا ،در مورد اصل محرمانه بودن پاسخها تأکید

بصورت سرشماری در مطاعهه شرکت داشتند

گشته و رضایت شفاهی از آنها کسب گردید و سپس

جهت گردآوری دادهها و توصیف دیدگاه پرسنل سازمان ،از

پرسشنامهها بدون نام ونام خانوادگی (بصورت اعکترونیکی)

دو پرسشنامه استاندارد جوسازمانی و یادگیری سازمانی

بین آنها توزیع گردید پس از آن پرسشنامه بهصورت

پرسشنامه استاندارد جوسازمانی

خود ایفا ( )Self-administratedتکمیل شد و پس از

بهره گرفته شد

 Sussmaanو  Deepدوقسمتی بود بخا او

تکمیل و عودت پرسشنامهها دادههای جمعآوریشده در

دربرگیرنده مشخصات دموگرافیک شامل سن ،جنس،

نرمافزار  SPSS23وارد گردیده و با استفاده از

smsj.sums.ac.ir
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آزمونهای  ،ANOVA ،T-Testضریب همبستگی

 61/33 ± 13/6به دست آمد که نشان میدهد جوسازمانی

پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در سطح

در بیمارستانهای موردمطاعهه از وضهیت خوبی برخوردار

مهنیداری  α=%5تحلیل گردید

بوده است در میان ابهاد آن ،مؤعفه اثربخشی ارتباطات با
میانگین  13/62 ± 2/42و مؤعفه رضایت و توافپ بر رویهها

یافتهها

با میانگین  10/93 ± 3/38به ترتیب بیشترین و کمترین

میانگین سنی شرکتکنندگان در مطاعهه 34/94 ± 8/44

میانگین امتیاز را به خود اختصاص دادند همچنین

سا بود و اکثر آنها ( )% 41/90در گروه سنی 31-40

میانگین نمره کل یادگیری سازمانی 47/98 ± 11/49

سا قرار داشتند میانگین سابقه کاری پرستاران ± 6/84

محاسبه شد که بیانگر وضهیت متوسط این متغیر در

 11/82بود که بیشتر آنها ( )% 20/67در گروه 11-15

بیمارستانهای موردبررسی میباشد در میان ابهاد

سا قرار داشتند اکثر پاسخدهندگان مرد ( )% 54/75و

یادگیری سازمانی ،مؤعفه تههد مدیریت با میانگین ± 4/51

1

 14/15و مؤعفه دید سیستمی با میانگین  9/06 ± 2/28به

دارای تحصیالت عیسانس ( )% 70/39بودند جدو
توزیع فراوانی پرستاران موردمطاعهه را نشان میدهد

ترتیب از بیشترین و کمترین میانگین امتیاز برخوردار

بر اساس نتایج ،میانگین نمره کل جوسازمانی

بودند (جدو )2

جدو  1مشخصات جمهیتشناختی پرستاران مورد مطاعهه ()n= 179
متغیر
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

سابقه کار (سال)

تعداد

درصد

زن

81

45/25

مرد

98

54/75

20-30

58

32/40

31-40

75

41/90

41-50

38

21/23

51-60

8

4/47

دیپلم

18

10/06

فوق دیپلم

18

10/06

عیسانس

126

70/39

فوق عیسانس و باالتر

17

9/49

کمتر از 5

36

20/11

6-10

31

17/32

11-15

37

20/67

16-20

35

19/55

21-25

23

12/85

26-30

17

9/50
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جدو  2میانگین و انحرا مهیار جو و یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران مورد مطاعهه

جو سازمانی

حیطه

محدوده امتیاز

وضوا و روشنی هد

13/22 ± 5/06

وضوا و روشنی نقا

11/84 ± 3/08

رضایت از پاداش

یادگیری سازمانی

میانگین و انحراف معیار

11/69 ± 3/20

4-20

رضایت و توافپ بر رویه ها

10/93 ± 3/38

اثربخشی ارتباطات

13/62 ± 2/42

کل

20-100

61/33 ± 13/6

تههد مدیریت

5-25

14/15 ± 4/51

دید سیستمی

3-15

9/06 ± 2/28

فضای باز و آزمایشگری

4-20

11/ 83± 3/50

انتقا و یکپارچه سازی دانا

4-20

12/92 ± 3/82

کل

16-80

47/98 ± 11/49

یافتهها نشان داد بین جوسازمانی با یادگیری سازمانی از

بیشترین همبستگی را با یادگیری سازمانی داشت

دیدگاه پرستاران موردمطاعهه همبستگی مثبت و مهناداری

( )r=0/681از بین ابهاد یادگیری سازمانی نیز بیشترین

وجود دارد ( P=0/001و  )r=0/548طبپ نتایج جدو

همبستگی بین تههد مدیریت با جوسازمانی مشاهده گردید

فوق ،از بین ابهاد جوسازمانی ،مؤعفه اثربخشی ارتباطات

(( )r=0/611جدو )3

جدو  3همبستگی بین جو و یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران مورد مطاعهه
ابعاد جو سازمانی
وضوا و

وضوا و روشنی

رضایت از

رضایت و توافپ

اثربخشی

نقا

پاداش

بر رویه ها

ارتباطات

r= 0/489

r= 0/362

r= 0/593

r= 0/597

r= 0/341

r= 0/611

P=0/000

P=0/01

P=0/000

P=0/001

P=0/02

P=0/000

r= 0/474

r= 0/354

r= 0/338

r= 0/395

r= 0/468

r= 0/367

P=0/001

P=0/04

P=0/05

P=0/03

P=0/01

P=0/02

فضای باز و

r= 0/431

r= 0/389

r= 0/482

r= 0/495

r= 0/652

r= 0/483

آزمایشگری

P=0/002

P=0/006

P=0/001

P=0/000

P=0/000

P=0/001

انتقا و یکپارچه

r= 0/304

r= 0/371

r= 0/269

r= 0/253

r= 0/311

r= 0/402

سازی دانا

P=0/004

P=0/001

P=0/004

P=0/006

P=0/001

P=0/003

r= 0/545

r= 0/439

r= 0/521

r= 0/556

r= 0/681

r= 0/548

P=0/002

P= 0/007

P= 0/003

P= 0/001

P= 0/000

P= 0/001

روشنی هد

ابعاد یادگیری سازمانی

جو سازمانی کل

تههد مدیریت
دید سیستمی

یادگیری سازمانی کل
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نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره جهت تهیین

نتایج مطاعهه نشان داد بین جو سازمانی با متغیرهای سن

تأثیر ابهاد مختلف جوسازمانی و متغیرهای دموگرافیک بر

و سابقه کار ارتباط آماری مهناداری وجود دارد ()0/05<p

یادگیری سازمانی پرستاران نشان داد که متغیرهای

همچنین بین یادگیری سازمانی با متغیرهای سن و سطح

مهنادار موجود در مد که با استفاده از روش Enter

تحصیالت ارتباط آماری مهنادار آماری مشاهده شد

تهیین شدهاند به ترتیب اهمیت عبارت از ارتباطات

(( )0/05<pجدو )5

اثربخا ( ،)B=0/442وضوا و روشنی هد ()B=0/157
و رضایت و توافپ بر رویهها ( )B=0/128میباشند که در

بحث

جدو  4آورده شده است همچنین این آزمون نشان داد

پشوها ضاضر با هد

بررسی وضهیت جو سازمانی و

پردازششده ( )R2برابر با 0/51

ارتباط آن با یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران

میباشد بدین مهنی که  51درصد از تغییرات نمره

بیمارستانهای اعصاب و روان شیراز انجام پذیرفت بر

یادگیری سازمانی بهوسیله متغیرهای موجود در مد قابل

اساس یافتههای مطاعهه ضاضر بین جو و یادگیری سازمانی

ضریب تهیین مد

توضیح میباشد
جدو  4متغیرهای پیابینی کننده بر یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران مورد مطاعهه بر اساس آزمون رگرسیون خطی
تعریف متغیر

ضرایب استاندارد نشده

متغیرها

سطح معناداری

ضریب استاندارد شده B

مقدار t
3/085

0/003
0/000

B

خطای استاندارد

---

مقدار ثابت

11/741

3/80

-

x1

ارتباطات اثربخا

1/494

0/318

0/442

4/698

x2

وضوا و روشنی هد

0/549

0/321

0/157

1/712

0/002

0/544

0/370

0/128

1/471

0/003

x3

رضایت و توافپ بر رویه ها

جدو  5بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک پرستاران مورد مطاعهه با جو و یادگیری سازمانی
نوع آزمون و معناداری
متغیر دموگرافیک

سن

سابقه کار

متغیرهای اصلی مطالعه

ضریب همبستگی پیرسون ()rp

P .value

جو سازمانی

0/301

0/037

یادگیری سازمانی

0/403

0/04

جو سازمانی

0/607

0/01

یادگیری سازمانی

0/108

0/35

( t-testمقدار )t

P .value

جو سازمانی

1/315

0/65

یادگیری سازمانی

0/698

0/59

( ANOVAمقدار )F

P .value

جو سازمانی

0/804

0/29

یادگیری سازمانی

1/288

0/02

متغیرهای اصلی مطالعه
جنسیت

متغیرهای اصلی مطالعه
سطح تحصیالت
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همبستگی مثبت و مهنیداری مشاهده شد همچنین سه

درگاهی ( )2012کمتر از نیمی از کارکنان اعتقاد داشتند

متغیر ارتباطات اثربخا ،وضوا و روشنی هد و رضایت

که جوسازمانی در بیمارستانهای موردمطاعهه مطلوب

و توافپ بر رویهها از ابهاد جو سازمانی به عنوان پیابینی

است همچنین بیشترین امتیاز به بهد اثربخشی ارتباطات

کننده کننده یادگیری سازمانی شناسایی شدند این بدان

تهلپ گرفت که نتایج مطاعهه ما را تائید میکند ()21

واضح و

محققان پرستار کانادایی در مطاعهه خود بیان میکنند که

روشن سازمانی و اتفاقنظر بر رویهها میتواند زمینه را برای

محیطهای سازمانی که دارای ارتباطات قوی و جو اعتماد

ایجاد یک سازمان یادگیرنده فراهم سازد نشاد ایرانی و

باالتری هستند ،تأثیرات مثبتی بر اعضاء سازمان و افزایا

همکارانا ( ،)2012نیز در مطاعهه خود به نتیجه مشابه با

اثربخشی سازمان دارند ()33

یافتههای پشوها ضاضر دست یافتند ( )29زارع و

از سوی دیگر ،نتایج مطاعهه ضاکی از آن است که وضهیت

همکاران ( )2010در پشوها خود بیان کردند که کارکنان

یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط

در جوسازمانی آرام و عاری از فشار روانی ،همراه با

قرار داشته است در این میان مؤعفه تههد مدیریت

ارتیاطات اثربخا و توافپ جمهی بر رویه و روشهای مورد

بیشترین و مؤعفه دید سیستمی کمترین امتیاز را کسب

استفاده در سازمان ،کارایی و اثربخشی بیشتری دارند و

نمود این بدان مهنی است که بیمارستانهای موردمطاعهه،

درنهایت یادگیری و خالقیت آنها افزایا مییابد ()30

مدیریت اهمیاات یادگیااری را درک کرده و فرهنگی را

همچنین  Weinzimmerو  )2017( Eskenدر

در سااازمان ایجاد نموده که کسااب ،خلپ و انتقا دانا

مطاعههای نشان دادند که شرا وظایف روشن و مشخص و

بهعنوان یک ارزش بنیانی در سازمان در نظر گرفته

از عوامل موثر در ضرکت به سمت

میشود وضهیت نامناسب دید سیستمی نیز بدین مهنی

سازمانهای یادگیرنده میباشد ( )31همچنین یافتههای

است که افااراد مختلف ،بخاها و نواضی سااازمان دید

مطاعهه  Ishiiو همکاران ( )2021ضاکی از آن بود که از

واضحی نساابت به اهدا سازمان نداشته و نمیدانند که

دیدگاه کارکنان ،شکلگیری سازمان یادگیرنده مستلزم کار

چگونه میتوان به توسهه آن اهدا کمک کرد فقدان دید

و تشریک

سازمان ،پیامد و نتیجه عدم

مهناست که وجود ارتباطات اثربخا ،اهدا

اهدا

سازمانی شفا

تیمی ،مشارکت کارکنان در تهیین اهدا

سیستمی نسبت به اهدا

مساعی در رویهها و فرآیندهای سازمانی است ()32

مشارکت پرستاران در هد گذاریها و تصمیمگیریهاست،

یافته های این مطاعهه نشان داد ،پرستاران وضهیت

که درنهایت منجر به عدم موفقیت سازمان در دستیابی به

جوسازمانی را در سطح خوب وعی وضهیت یادگیری

اهدا

از پیا تهیینشده میگردد ( )34،35در مطاعهه

سازمانی را متوسط ارزیابی نمودند پرستاران بهعنوان یکی

صادقی و همکاران ( )2014نتایج مشابه به دست آمده

از بزرگترین ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در

است ()35؛ درضاعیکه مطاعهه یهقوبی و همکاران ()2011

نظام سالمت هر کشوری دارای بیشترین میزان ارتباط

ضاکی از وجود نمره ضهیف بیمارستانهای اصفهان از

مراقبتی و درمانی با بیمار بوده و با توجه به تهامالت کاری

منظر محیط یادگیرنده بوده است که

تههد مدیریت

بسیار زیاد با پزشکان و بیماران ،زمینه مناسبی برای

کمترین و انتقا و یکپارچهسازی دانا بیشترین امتیاز

یادگیری سازمانی دارند و از طرفی وجود جوسازمانی

یادگیری سازمانی را داشتهاند ( )34که با نتایج مطاعهه ما

مناسب در بیمارستانها جهت فهاعیت اثربخا این گروه

همسو نیست

شغلی ضائز اهمیت میباشد از بین مؤعفههای جوسازمانی،

نتایج مطاعهه نشان داد بین جوسازمانی با متغیرهای سن و

بیشترین و کمترین نمره به ترتیب به اثربخشی ارتباطات و

سابقه کار و

بین یادگیری سازمانی با سن و سطح

نظارت و توافپ بر رویهها اختصاص یافت در مطاعهه

تحصیالت ارتباط آماری مهناداری وجود دارد به نظر
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می رسد با افزایا سن و سابقه کار پرستاران ،جو ضاکم بر

تقدیر و تشکر

سازمان به مرور زمان مورد پذیرش آنها قرار گرفته و به

این مقاعه ضاصل بخشی از طرا تحقیقاتی مصوب دانشگاه

نوعی مشرعیت مییابد همچنین به نظر میآید پرستاران

علوم پزشکی شیراز به کد ( 20532کد اخالق -986

با سطح تحصیالت باالتر به دعیل کسب دانا و تجربه

 )IR.SUMS.REC -1399میباشد محققان بر خود

بیشتر در مقایسه با سایرین از تمایالت و توانایی بیشتری

الزم میدانند از مدیریت و همچنین پرسنل محترم

جهت فراگیری مهلومات جدید برخوردار بوده و بنابراین

پرستاری بیمارستان های موردبررسی که با مساعدت خود

سطح تحصیالت باالتر زمینه را جهت تبدیل سازمان به

انجام پشوها را محقپ ساختند ،تشکر و قدردانی نمایند

یک سازمان یادگیرنده تسهیل میسازد در تحقیپ
فوالدوند ( )2007همبستگی مثبت مهنیدار بین درآمد با

تضاد منافع

جوسازمانی مشاهده شد ( ،)36درضاعیکه بین سن و سابقه

در این مطاعهه تضاد منافع وجود ندارد

کار با جوسازمانی همبستگی مهنیدار مشاهده نشد که
همجهت با نتایج مطاعهه ما نمیباشد در مطاعهه یهقوبی و
همکاران ( )2011و بهادری و همکاران ( )2012افراد
دارای سابقه کار باالتر و افراد دارای تحصیالت باالتر بهطور
مهناداری قابلیت یادگیری سازمانی باالتری داشتند که تا
ضدودی نتایج پشوها ما را تائید میکند ()34،37
همانند سایر مطاعهات مقطهی ،این مطاعهه با محدودیت
تهمیمپذیری نتایج روبرو میباشد با توجه به ماهیت
مطاعهات مقطهی ،در تهمیم نتایج میبایست جانب اضتیاط
را رعایت کرد عذا پیشنهاد میگردد جهت رفع این
محدودیت مطاعهات مشابه بصورت طوعی انجام پذیرد
نتیجهگیری
بین جو و یادگیری سازمانی همبستگی مثبت و مهنیداری
مشاهده شد همچنین در میان ابهاد جو سازمانی ،سه
موعفه ارتباطات اثربخا ،وضوا و روشنی هد و رضایت و
توافپ بر رویهها به عنوان پیابین یادگیری سازمانی
شناسایی شدند با توجه به این یافتهها پیشنهاد میگردد
مدیران و مسئوعین بیمارستانها
کارکنان در امور و اهدا

با مشارکت دادن

سازمانی (وضوا و روشنی

اهدا ) ،فراهمسازی شرایط و فرصتهای الزم برای رشد
کارکنان ،و تقویت روضیه همکاری ،کار گروهی و ارتباطات
باز در سازمان جوسازمانی را تقویت نمایند تا بتوانند در
مسیر سازمان یادگیرنده گام بردارند
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