مؤلفههای سازمان یادگیرنده در بیمارستانهای آموزشی اصفهان ،دیدگاه پرستاران
زهرا باقریخولنجانی ،1مرضیه

عادلمهربان*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی ،گروه بهداشت جامعه و مدیریت ،دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

اطالعات
نوع مقاله:

مقدمه :مراکز آموزشی درمانی نیز بهعنوان یک سازمان نیاز دارند تا از اصووو سووازمان

مقاله پژوهشی

یادگیرنده تبعیت کنند .هدف پژوهش حاضر تعیین میزان مؤلفههای سازمان یادگیرنو ده از
دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی است.

تاریخچه مقاله:
تاریخ وصول97/12/12 :
تاریخ پذیرش98 /4/4 :

روش کار :مطالعهای توصیفی که نمونووهها شووام  190نفوور از پرسووتاران  10بیمارسووتان
آموزشی درمانی شهر اصفهان در سا  1396بوده که از طریق نمونهگیری سهمیهای از هر
بیمارستان و سپس نمونهگیری تصادفی در هر بیمارستان انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری
این پژوهش شام یک پرسشنامه دوبخشی شام بخووش او مشخصوواو دموگرافیووک و

کلیدواژگان:
سازمان یادگیرنده

بخش دوم پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه و همکاران ،دارای  5مؤلفه و 30گویووه

بیمارستانهای دانشگاهی

میباشد جهت تجزیه وتحلی دادهها از نرمافزار  SPSS 16از روشهای آمار توصیفی و

پرستاران

آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی)استفاده شد.
یافتهها :مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمرهی کلووی یادگیرنووده بووودن سووازمان؛ از

نویسنده مسئول:

دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی اصفهان؛ در سطح متوسط قرار داشووت .در بووین

مرضیه عادلمهربان

میانگین نمره مؤلفههای یادگیرنده بودن سووازمان در مراکو ز آموزشووی درمووانی اصووفهان،

تلفن- :

مؤلفهی الگو و مد های ذهنی با بیشترین میانگین نمره ( )21/45وچشمانداز وآرمانهای

ایمیلadel@nm.mui.ac.ir :

مشترک ( )11/37با کمترین میانگین نمره را داشتند .همچنین بین مشخصاو دموگرافیووک

آدرس :ایران ،اصفهان ،دانشگاه علزوم پزشزکی به استثنای وضعیت تأه و نمرهی یادگیری سازمانی؛ ارتباط معناداری وجود نداشت.
اصفهان ،دانشزکده پرسزتاری مامزایی اصزفهان ،نتیجهگیری :بیمارستانهای آموزشی از نظر یادگیرنده بودن سازمانی در سووطح متوسووط
گززروه بهداشززم هامعززه و مززدیریم مرکززز

تحقیقات پرستاری و مامایی

قرار دارند که در شرایط متحو امروزی و یادگیرنده بودن سووازمانها ،میتوانوود باعو
ایجاد نوعی از عدم تعاد و نارضایتی در پرسن شده باشد.

 لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید:
باقریخولنجانی ز ،عادلمهربان م .میززان مؤلفزههای سزازمان یادگیرنزده در بیمارسزتانهای آموزشزی اصزفهان،
دیدگاه پرستاران .مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،پاییز و زمستان 1399؛ .22 -14 :)2( 7
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امروز ،فقح سازمانهایی میتوانند بقا یابنتتد کتته یادگیرنتتده

 -1مقدمه

باشند و از طرفی سیستم بهداشتی و درمانی ،یت

یادگیری و دانش عامل بسیار مهمی در تحوالت عظیم

ستتازمان

اجتماعی بزرگ و پیچیدهای با فرآیندها و اجتتزای متعت ددی

سازمانهاست .در عصر حاضر ،تنها سازمانهایی که از نظر

است که در حفظ و ارتقای ست س ستتالمت جامعتته؛ نقتتش

بوده و در نظام سازمان و مدیریت ،پویا و اثربخش هستتتند

سازمان ،نیاز دارند تا از اصتتول ستتازمان یادگیرنتتده تبعیتتت

عالوه بر این با توجه به پویایی سازمانهای یادگیرنده کتته

کنند زیتترا بتتهدلیل ستترعت چشتتمگیر پیشتترفتهای علتتوم

ریشه در تغییرات سریع و تحوالت شتتدید محی تتی دارنتتد،

پزشکی ،نیاز دائمتتی بتته یتتادگیری وجت ود دارد و از طرفتتی

بیانگر ضرورت و اهمیت این سازمانها است ()1

همیشه افراد عالقمند به یتتادگیری در بیمارستتتانها وجتتود

در سالهای اخیتتر پهوهشتتگران و متتدیران بستتیاری از

دارند ( )6از آنجایی که پرستاران بزرگترین عنصتتر منتتابع

سازمانها ،بهویهه سیستمهای آموزشی به مفهتتوم ست ازمان

انسانی سیستمهای مراقبت سالمتی هستند ،نقتتش مهمتتی

یادگیرنده و یادگیری سازمانی ،توجه نموده و خلق ستتازمان

در ارایهی مراقبت با کیفیت باال و مستمر به بیماران دارنتتد

یادگیرنده ،یکی از اهداف سیستم آموزشی شتتده استتت بتته

( )7و بهدلیل این که پرستتتاران از ستتویی ،ختتح اول ارایت ه

این دلیل ،انگیزش دانشگاههای کشور به سمت تبدیلشدن

مراقبت شبانهروزی به بیماران و در تماس نزدی

با آنهتتا

بتته ستتازمانهای یادگیرنتتده اهمیتتت دارد ( )2ستتازمان

هستتتند ( )8و از ستتوی دیگتتر بزرگتتترین گتتروه کارکنتتان

یادگیرنده ،سازمانی است که در آن اعضای ختتود را بتتهطور

سالمتی عهتتدهدار مراقبتتت از بیمتتاران در مراکتتز مختلت

مستمر در جهت تحقق اهداف و آمالی که واقعتاً در پتتی آن

هستند ،در موقعیت م لوبی برای پاسخ به چالشهای زیت اد

هستتتند؛ توستتعه میدهنتتد الگوهتتای جدیتتدی در جهتتت

سیستم درمتتان و ستتالمتی قتترار دارنتتد ( 9و  )10بنت ابراین

گسترش دامنه تفکر رواج مییابد فضا برای آرمتتان جمعتتی

م العه حاضر با هدف تعیین میزان یادگیرندگی ستتازمان در

وجود دارد و در نهایتتت ستتازمانی استتت کتته در آن اعضتتاء

بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان از دیتتدگاه پرستتتاران

بهطور دائم میآموزند که چگونتته دستتتهجمعی یتتاد بگیرنتتد

انجام شد

( 3و  )4سازمان یادگیرنده ،سازمانی است کتته در آن افتتراد

 -2روش کار

افکار قتتدیمی ختتود را کنتتار بگ(ارنتتد (متتدلهای ذهنتتی)،1

م العه حاضر از نوع توصیفی میباشد جامعه آماری آن

یتتتاد بگیرنتتتد کتتته چگونتتته از یکتتتدیگر بیاموزنتتتد

پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمتتانی دانشتتگاه علتتوم

(قابلیتهای شخصی) ،2بدانند که سازمانشان چگونتته کتتار

پزشکی اصفهان در سال  1396بوده است و از فرمول ذیل

میکند (تفکر سیستمی) ،3برنامتتهای را طراحتتی کننتتد کتته

جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد:

همهی اعضا بر آن توافق دارند (آرمان مشترک) 4و ست پس
بت همنظور نیتتل بتته آن آرمتتان بتتا یکتتدیگر تتتالش کننتتد
(یادگیری تیمی) )5( 5از آنجتتایی کتته در محتتیح متحتتول

نمونتتهها شتتامل 190نفتتر از پرستتتاران  10بیمارستتتان
آموزشتتی درمتتانی شتتهر اصتتفهان از طریتتق نمونتتهگیری

1

Mental Models
Personal Capabilities
3
Systematic Thinking
4
Common Cause
5
Team Learning
2

سهمیهای از هر بیمارستان و سپس نمونهگیری تصادفی در
هر بیمارستان انتخاب شدند بدینصورت که لیست پرسنل
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کارکردی تفکرات بزرگ دارند ،در عرصهی رقابتتت ،پیشتترو

مهمی دارد ( )6این مراکز آموزشی درمانی نیز بهعنوان ی
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پرستاری در هر مرکز بیمارستانی دریافت شد و از بین آنها

در م العتته حاضتتر پایتتایی آن ،بتتا استتتفاده از روش

بهصورت تصادفی ،با توجه بتته تعتتداد ستتهمیه بیمارستتتان،

آلفای کرونباخ 8محاسبه گردید که پایایی کل پرسشتتنامه و

افراد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند و پرسشتتنامهها

مؤلفههای پنجگانه آن باالتر از  0/7بهدست آمد که بیتتانگر

بهصتتورت حضتتوری در اختیتتار آنهتتا قتترار گرفتتت و

پایایی خوب این پرسشنامه است جهتتت تجزیتته و تحلیتتل

پرسشنامهها بهصورت خودایفا توسح پرستاران شرکتکننده

دادههتتا از نرمافتتزار  SPSSاز روشهتتای آمتتار توصتتیفی

تکمیل گردیدند

(درصد ،توزیع فراوانی ،میت انگین و انحت راف معیتتار) و آمتتار
پرسشتتنامه

استفاده شد

دوبخشی است که بخش اول شامل مشخصات دموگرافی
استتت بختتش دوم شتتامل گویتتههای پرسشتتنامه ستتازمان

 -3یافتهها

یادگیرنده میباشد این پرسشنامه بتترای اولتتین بتتار توستتح
پیتر سنگه و همکاران 6ساخته شده است و دارای  30گویتته

در این م العه  190پرستار ( %89/1زن و  %10/9مرد)

در  5مؤلفه (قابلیتها و تواناییهای شخصی؛7سؤال ،الگو و

شرکت داشتند که دامنهی سنی پرستتتاران از  22تتتا  56بتتا

مدلهای ذهنی؛  7سؤال ،چشمانداز و آرمانهای مشتتترک؛

میانگین  32/26و انحراف معیار  6/92سال بتتود میتتانگین

 4ستت ؤال ،یادگیرنتتده تیمتتی؛  6ستت ؤال ،تفکتتر سیستتتمی؛

سابقه کار آنهتتا نیتتز  8/83بتتا انحتتراف معیتتار  6/98ستتال

 6ستت ؤال) میباشتتد ( )11در ایتتن پرسشتتنامه از شتتیوهی

بهدست آمد  %76/1از پرستاران متأهل و س س تحصیالت

نمرهگ(اری لیکرت 7از 1تا ( 5کامالً مختتالفم  1مختتالفم 2

 90%/7از آنها لیسانس داشتند

نظر بینابین  3موافقم  4کتتامالً متتوافقم  )5استتتفاده شت د

جدول  -1توزیع فراوانع جعس ،وضعیت تاهع ،سعح

برای بهدستتت آوردن امتیتتاز هتتر مؤلفتته یتتا بعتتد ،مجمتتوع

تحصتالت و نوع شتف پرستاران

امتیازات مربوط به ت ت

سؤاالت آن بعتتد بتتا هتتم جمتتع

متغیر

شدند برای بهدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ،امتیاز کل
جنس

سؤاالت پرسشنامه با هم جمتتع شتتدند در ایتتن پرسشتتنامه
امتیازکلی دامنهای از  30تا  150خواهد داشت ،هرچه امتیاز

وضعیت تأهل

باالتر باشتتد نشتتاندهندهی میتتزان بهتتتر یادگیرنتتده بتتودن
سازمان خواهد بود و بتتر عکتتس در صتتورتی کتته نمتترهی

سطح تحصیالت

مکتسبه از پرسشنامه از 30تا 70باشتتد؛ نمتترهی یادگیرنتتده
بودن سازمان کم و در صورتی کتته نمتتره بتتین  71تتتا 110
باشد؛ نمرهی یادگیرنده بودن سازمان در حتتد متوستتح و در

نوع شیفت

تعداد

درصد

مرد

21

10/9

زن

172

89/1

متأهل

147

76/1

مجرد

46

23/9

فوقدیپلم

1

0/5

لیسانس

175

90/7

فوقلیسانس

16

8/3

دکترا

1

0/5

ثابت

30

15/5

در گردش

163

84/5

صورتی که نمره بین 111تا  150باشد؛ نمتترهی یادگیرنتتده
بودن ستتازمان در حتتد ختتوب در نظتتر گرفتتته میشتتود در
م العات متعدد در ایران ،روایتتی و پایتتایی ایتتن پرسشتتنامه
تأیید شده و مورد استفاده قرار گرفته است ( 12و )13
8

Senge P et al
Likert Scale

Cronbach's Alpha
Peasron Correlation Coefficient
10
T-Test
9

6
7
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ابزار اندازهگیری این پتتهوهش شتتامل یت

استتتنباطی (ضتتریب همبستتتگی پیرستتون ،9آزمتتون تتتی)10
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جدول  -2متانگتن نمره سازمان یادگترنده و مؤلفههای آن از دیدگاه پرستاران
مؤلفه
نمره کل یادگیرنده بودن سازمان

85/12

19/87

24

141

قابلیتها و تواناییهای شخصی

19/70

5/83

5

34

الگو و مدلهای ذهنی

21/45

4/93

7

33

چشمانداز و آرمانهای مشترک

11/37

3/32

3

18

یادگیرنده تیمی

16/87

4/28

3

29

تفکر سیستمی

15/73

4/83

4

30

جدول  -3ارتباط بتن نمرات یادگترنده بودن سازمان از دیدگاه پرستاران با مشخصات دموگرافتک آنها
مشخصات دموگرافیک
سن
سابقه کار
تحصیالت

نمره یادگیرنده بودن سازمان
r

0/004

p

0/95

r

0/041

p

0/59

r

-0/087

p

0/23

مرد

جنس

Mean±SD

زن

t
p

0/75
Mean±SD

متأهل

21/06±79/47
19/26±86/81

t

2/20

p

0/03

ثابت

شیفت کاری

20/21±84/96
0/32

مجرد

وضعیت تأهل

17/27±86/45

Mean±SD

در گردش

22/13±81/18
19/43±85/57

t

1/11

p

0/27

 -4بحث

پهوهش ،طولمدت پایش ،پرسشنامهی مورداستفاده ،مکان

م العه حاضتتر نشتتان داد از دیتتدگاه پرستتتاران ،مراکتتز

و زمان انجام تحقیق با یافتههای پهوهش حاضتتر م ابقتتت

آموزشی درمانی اصفهان؛ میانگین نمرهی کلتتی یادگیرنتتده

دارد ( )18 -14در مقابل م العه بی

مت رادی و همکتتاران

بتت ودن ستتازمان در ستت س متوستتح قتترار دارد یافتتتههای

نشان داد که نمرهی سازمان یادگیرنتتده در ست س متوستتح

م العات دیگر ،صرفنظر از تعداد نمونهی شرایح ورود بتته

برای بخشهای مراقبت ویهه بتتود کتته در م العتته ایشتتان
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میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

مراکز آموزشی و درمتتانی بایتتد موجبتتات بهبتتود و افتتزایش

اصفهان الگو و مدلهای ذهنی است یعنی الگوهای ذهنتتی

نمتترهی ستتازمان یادگیرنتتده را بتتهمنظور افتتزایش کیفیتتت

واقعبینانه داشتهاند که این امتتر بتتا اطالعتتات بتته روز و بتتا

مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویتتهه؛ فتتراهم

پویایی و انع اف حفظ میشود بهگونهای کتته افتتراد افکتتار

آورند ( )19همچنین م العه تقیزاده و ستتل انی نشتتان داد

قدیمی خود را کنار بگ(ارند در م العه حاضر باالترین نمره

که نمرهی یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسالمی واحتتد تبریتتز،

از بین مؤلفههای یادگیرنده بودن سازمان الگو و متتدلهای

در حد متوسح میباشد ()13

ال تغییر در الگو و مدلهای ذهنتتی
ذهنی میباشد که احتما ً

ال علت باالتر از ست س متوستتح
در م العه حاضر احتما ً

متتدیران ،ستتبب شتتده کتته آنهتتا مهارتهتتایی را در مراکت ز

یادگیرنده بودن سازمان ،میتواند ناشی از س س تحصیالت

آموزشتتی درمتتانی است تفاده نماینتتد واعتمتتاد بیشتتتری بتته

باالتر شرکتکنندگان م العه حاضتتر ( 90/7لیستتانس) کتته

تغییتترات پیتتدا کننتتد و پتت(یرای یتتادگیری مستتتمر گردنتتد

از نظر س س تحصیالت در م العتته بیت مرادی هتتم %97

مدیرانی که شهامت تلفیق ایتتن مهارتهتتا را بافرآینتتدهای

پرستاران لیسانس بودند و ایشتتان نتیجتتهگیری کردنتتد کتته

عملکردی سازمان داشته باشند ،روشهای نتتوینی را بتترای

نمرهی سازمان یادگیرنتتده و مؤلفتتههای آن بتتا تحصتتیالت

حرکت فراسوی ناتوانیهتتای ستتازمانی و ایجتتاد گروههت ای

پرستاران بخشهای مراقبت ویهه ارتباط نداشت هر چند که

یادگیری مستمر کش خواهند کرد آنها عامل اصلی تغییتتر

پرستاران با تحصتتیالت بتتاالتر نمتترات ستتازمان یادگیرنت ده

شده و خود و سازمانهایشان را از درون به بیتترون تغییتتر

بیشتری داشتند ( )19یافتههای م العه نظری و همکتتاران

میدهنتتد ( )22کمتتترین میتتانگین نمتتره در بتتین  5مؤلفتته

هم مؤید همین م لب میباشدکه نمرهی سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده در مراکز آموزشی درمانی را چشتتمانداز و

و مؤلفههای آن با تحصیالت کارکنان ارتباطی نداشت ()20

آرمانهای مشترک داشتتته استتت یعنتتی کمتتترین ت أثیر در

در این م العه ،میانگین نمرهی مؤلفههای یادگیرنده بت ودن

یادگیرنده بودن مراکز آموزشی درمتتانی را در ایت ن م العتته

سازمان (آرمان مشترک ،تفکر سیستمی ،متتدلهای ذهنتتی،

نشان داده است این یافتتته میرستتاند کتته متتدیران مراکتتز

توانایی فردی ،یادگیری تیمی) از دیدگاه پرستاران نشان داد

آموزشی درمانی با کارکنان خود چشمانداز مشترک کمتری

که مؤلفههای الگو و مدلهای ذهنی با بیشترین میتتانگین

در مورد آینده مراکز آموزشتتی درمتتانی دارنتتد و بتته اهتتداف

نمره وچشمانداز و آرمانهای مشترک با کمترین میتتانگین

مشترک سازمانی کمتر توجه نمودهاند

نمره در بین مؤلفتتههای یادگیرنتتده بتتودن مراکتتز آموزشتتی

در م العه حاضر ،بین نمرات یادگیرنده بودن ستتازمان،

درمانی اصفهان قرار داردکه نتایج م العتتات دیگتتر بتتا ایتتن

در پرستاران با جنس ،سن و سابقه کار و س س تحصتتیالت

یافتهها در پهوهش حاضر م ابقت دارند ( )21م العه زرگر

و نوع شیفت کاری آنها راب هِ معنتتادار وجتتود نداشتتت در

و همکاران نشان داد زمانی که متتدیران بخواهنتتد ستتازمان

م العتته بی ت مرادی و همکتتاران نیتتز بتتین جتتنس ،ستتن،

یادگیرنده شود ،باید راهی نو جهت نگریستتتن بتته واقعیتتت

تحصیالت ،سابقه کار با نمتتره ستتازمان یادگیرنتتده ارتبتتاط

جهان داشته باشند به این معنی کتته بایت د متتدل ذهنتتی یتتا

معناداری وجود نداشت ( )19در این م العه بتتین وضتتعیت

پارادایم جدیدی اتخاذ نمایند ( )22در م العه حاضر یکی از

تأهل و نمره مکتسبه سازمان یادگیرنتتده ارتبتتاط معنتتاداری
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نتیجهگیری کردند که این نمره مناسب نمیباشد و مدیران

مؤثرترین مؤلفهها در یادگیرنده بودن مراکز آموزشی درمانی
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وجود داشت بهطوری که پرستاران متأهل بهطور معنتتاداری

دیگر برای این م العه باشد کتته البتتته در حرفتته پرستتتاری

بیش تر از پرستتتاران مجتترد ،ستتازمان را یادگیرنتتده دانستتته

نسبت باالتری از کارکنان را زنان تشکیل میدهند

بودند یافتههای م العه بی مرادی و همکاران نیتتز نشتتان

پیشنهادات

دادند که بین نمرات سازمان یادگیرنتتده و وضتتعیت تأهتتل،

برای ایتتن کتته مراکت ز آموزشتتی درمتتانی اصتتفهان بت ه

ارتباط معناداری وجود داشت اما با این تفاوت که بر ختتالف

باالترین ست س یادگیرنتتدگی برستتند ،بایتتد ستتاختارهایی را

م العه حاضتتر ،در م العتته ایشتتان پرستتتاران مجتترد نمتتره

کنند کارکنان افکار قدیمی خود را کنار بگ(ارند (متتدلهای

که علت این تفاوت میتواند تفتتاوت در اهتتداف دو م العتته

ذهنتتی) ،یتتاد بگیرنتتد کتته چگونتته از یکتتدیگر بیاموزنتتد

فوق باشد که در م العه ما دیدگاه پرستاران دربتتاره میتتزان

(قابلیتهای شخصی) بدانند که سازمانشتتان چگونتته کتتار

یادگیرنده بودن سازمان بوده و در م العه بی مرادی میزان

میکند (تفکر سیستمی) ،چشماندازی را ترسیم نماینتتد کتته

یادگیری سازمانی در پرستاران هدف بوده است البته نتتتایج

همه اعضا بر آن توافق داشت ته باشتتند (آرمتتان مشتتترک) و

م العه نظری و همکاران نیز در راستای م العه حاضر بتتود

سپس بهمنظور نیل به آن آرمان برنامهریزی و بتتا یکتتدیگر

و نشان داد که کارکنان متأهتتل تعهتتد بیشتتتر و یتتادگیری

تالش کنند (یادگیری تیمی)

سازمانی بیشتری دارند ( )20و الزم استتت در ایتتن زمینتته
پهوهشهای بیشتری صورت گیرد

تضاد منافع

 -5نتیجهگیری

هیچگونه تعارض منافع توسح نویسندگان بیتتان نشتتده
است

این م العه نشان داد که مراکز آموزشی درمتتانی شتتهر
اصتتفهان در ستتال  96از نظتتر یادگیرنتتده بتتودن در س ت س

تشکر و قدردانی

متوسح قرار داشتند که در شرایح متحول امتتروز ،میتوانتتد

این مقاله بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد نویستتنده

باعث ایجاد نوعی از عدم تعادل و نارضایتی در پرسنل شود

اول استتت از معاونتتت پهوهشتتی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی

بیمارستانهای آموزشی از نظر یادگیرنده بودن ستتازمانی در

اصفهان به دلیل حمایت مالی و از تمتتامی شتترکتکنندگان

س س متوسح قرار دارند که در شتترایح متحتتول امتتروزی و

محترم بهدلیل همکاری در ایتتن م العتته ،تشتتکر متتیکنیم

یادگیرنده بودن سازمانها ،میتواند باعتتث ایجتتاد نتتوعی از

کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،این م العتته

عدم تعادل و نارضایتی در پرسنل شده باشد

را با شمارهی  396209تأیید کرده است

محدودیتها

مشارکت نویسندگان

شتتهر ،میتوانتتد متتانع

نویسندگان مقاله به نستتبت مستتاوی در مفهومستتازی،

تعمیمپ(یری یافتهها شتتود عتتالوه بتتر ایتتن تعتتداد بیشتتتر

جمتتعآوری و تجزیتت ه و تحلیتت ل دادههتتا ،ویراستتتاری و

شرکتکنندگان زن بودند و این هتتم میتوانتتد محتتدودیتی

نهاییسازی نوشتههای مقاله سهم داشتند
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ایجاد نمایند تا بهطور مستمر از آموزش و یادگیری حمایتتت

سازمان یادگیرنده باالتری نسبت به مت أهلین داشتتتند ()19

انجتتام ایتتن م العتته در یتت
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Abstract
Introduction: Academic hospitals need to follow the principles of
the learning organization. The purpose of the present study is to
determine the components of the learning organization from the
viewpoint of nurses in academic hospitals.

Materials and Methods: This was a descriptive study.
The participants, 190 nurses, were selected through random
sampling from 10 educational hospitals in Isfahan city in 2017. The
instrument for measuring this research was a two part questionnaire
including the first part of demographic characteristics, and the
second part was The Learning Organization Questionnaire,
developed by Peter Senge and colleagues with 5 domains with 30
items. Data were analyzed by SPSS software using descriptive
statistics and inferential statistics (multiple linear regression
analysis of the Pearson correlation coefficient)

Results: The results revealed that the average score of learning

organization from the nurses' point of view at academic hospitals
was at a moderate level. Amongst the domains of learning
organization of academic hospitals, Pattern and the Mental Model
Marzieh Adel Mehraban
domain scored the highest mean (21.45) and Shared Vision domain
Email: adel@nm.mui.ac.ir
(11.37) got the lowest mean score. Also, there was not a significant
Adderes: Nursing and Midwifery relationship between demographic characteristics except marital
Research Center, Management & status and organizational learning score.
Corresponding Author:

Community Health Department,
Nursing and Midwifery Faculty,
Isfahan University of Medical
Sciences, Isfahan, Iran

Conclusion: The academic hospitals in 2017 were at moderate
level in terms of organizational learning, which can lead to some
kind of imbalance and dissatisfaction for the staff in the changing
circumstances of organizations.
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