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 شهر یخصوص و یدولتبخش  يها مارستانیب کارکناندر  یسازمان يریادگی يها تیقابل سهیمقا
  کرمانشاه
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  چکیده
 شنیگز در را ها آن رانیمد تواند یم ،ترین سازمان عنوان پرتعامل ها به مارستانیب در یسازمان يریادگی سطوح مطالعه :زمینه

 کارکناندر  یسازمان يریادگی يها تیقابل سهیمقا ،حاضر پژوهش هدف .دینما کمک مناسب، یسازمان يریادگی يراهبردها
  . باشد یم کرمانشاه شهر یخصوص و یدولتبخش  يها مارستانیب

بر  که ،ام گرفتانج کرمانشاه شهر یخصوص و یدولت يها مارستانیب کارکنانبر روي  ،یشیمایپ -یفیتوصاي  مطالعه :ها روش
 یتصادف وهیش بهی خصوص مارستانیب دو و یدولت مارستانیب شش کارکنان از نفر 175 تعداد اساس جدول کرجسی و مورگان،

 همکاران و گومز یسازمان يریادگی يها تیقابل پرسشنامهها،  ابزار گردآوري داده. ندپژوهش را تشکیل داد نمونه ،يا طبقه
 One-way ANOVA و  K-S ،Levene’s test،t-test یاستنباط آمار يها آزمون و SPSS 20 افزار نرماز  استفاده بابود که ) 2005(

  .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت 
 بوده ی آن باالتردولت يها مارستانیب از کرمانشاه شهر یخصوص يها مارستانیب در یسازمان يریادگی يها تیقابل سطوح :ها افتهی
 يها تیقابل سطوح نیب ،نیهمچن). T )26( =779/11و  >01/0P( ها وجود دارد بین این بیمارستان يدارامعن تفاوت رينظر آما از و
  .)F)3و68(  =859/1و  <01/0P( داري وجود نداشتاتفاوت معن کرمانشاه شهر یدولت يها مارستانیب کارکنان یسازمان يریادگی
 یخصوص و یدولت يها مارستانیب در ها تیقابل ریسا به نسبت دانش يساز کپارچهی و انتقال تیقابل باالتر نیانگیم :يریگ جهتین

 ریسا و يبردار بهره ،کارکنان یسازمان دانش سطح يارتقا يبرا لفهؤم نیا از باید ها مارستانیب رانیمد دهد که نشان می
  .  ددهن ارتقا زینرا  یسازمان يریادگی يها تیقابل

  یسازمان يریادگکارکنان، ی ،یخصوص و یولتد مارستانیب ها: کلیدواژه
  »26/9/1392 پذیرش:  23/4/1392 دریافت:«
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  علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاهبهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، گروه . 2
  09188400364کده تربیت بدنی، گروه مدیریت ورزشی، تلفن: کرمانشاه، دانشگاه رازي، دانش عهده دار مکاتبات:*
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  مقدمه
 1900 سال به (Learning) يریادگی مفهومتاریخچه 

 موضوع (Taylor) لوریت که یهنگام گردد، یبرم يالدیم
 شیافزا يبرا را گرید فرد به يفرد از يریادگی تقالان

.  )1نقل از منبع ( کرد مطرح سازمان بهبود و ییکارا
 واژه دو ،)1963( (Cyert and March) مارچ و رتیسا

 را يریادگی و داده قرار هم کنار در را سازمان و يریادگی
 يریادگی). 2( کردند مطرح یسازمان يا دهیپد عنوان به

 کسب مانند یسازمان اقدامات از يا مجموعه ی،سازمان
 است  حافظه و  اطالعات ریتفس ،تاطالعا  عیتوز دانش،

 مثبت تحول بر رآگاهانهیغ ای و آگاهانه صورت به که
 ؤ). 3( گذارد یم ثیرأت یسازمان

 یمنبع عنوان به یسازمان يریادگی ،يراهبرد منظر از
 جادیا يبرا يا هیپا نیهمچن و ها سازمان نیب زیتما يبرا
 سازمان مفهوم وشده است  گرفته نظر در یرقابت تیمز
 موجب که دریگ می نشأت دگاهید نیا از زین رندهیادگی

شی
ژوه

ه  پ
مقال

 



  
  ... هاي مارستانیب کارکناندر  یسازمان يریادگی يها تیقابل سهیمقا - همایون عباسی                                                                            )798(

 است شده کار و کسب تیریمد یسنت يها روش در رییتغ
 که ترند موفق ییها سازمان که شده مشخص امروزه). 4(
 شتهدا بانیرق به نسبت يتر عیسر و بهتر تر، راحت يریادگی

  . باشند
 مانند یمیمفاه با اغلب ،یسازمان يریادگی مفهوم

 همراه یسازمان دانش و دانش تیریمد رنده،یادگی سازمان
  زلیل و تیاسم توسط میمفاه نیا مرز و حد .است

(Smith and Lyles) دو از استفاده با هیناح چهار میترس با 
) 1 تصویر( محتوا و ندیفرآ و ،تجربه و يتئور محور
  ).6(است شده صمشخ

  
  تمایز مفاهیم مرتبط با یادگیري سازمانی  -1تصویر

 )2003(اسمیت و لیلز، 

 را سازمان که است، ایپو يندیفرآ یسازمان يریادگی
 نیا .ابدی يسازگار رییتغ با سرعت به تا سازد یم قادر
 رفتارها و ها مهارت د،یجد دانش دیتول شامل ندیفرآ

 و یدانش کار جادیا یاصل هرا یسازمان يریادگ. یشود یم
 دیبا موفق سازمان کی پس. است سازمان ییکارا بهبود

  ).7( باشد ایپو يریادگی در
 چهار ی،سازمان يریادگی تیقابل توسعه جادیا منظور به
 پشتوانه دیبا سازمان تیریمداست ابتدا  الزم شرط
 هوش کی وجود باشد؛ سازمان يریادگی يبرا یمحکم
شرط  سازمان کارکنان نیب مشتركانداز  و چشم یجمع

 توسعه ازمندین سازمانبر اساس شرط سوم  ،دوم است
 جا يبرا ت،ینها در و باشدی م يفرد شده کسب دانش
 جادیا يبرا مناسب منبع کی عنوان به ،يریادگی افتادن

 در جادشدهیا راتییتغ با يسازگار تنها ،یرقابت تیمز
 به یانطباق يریادگی از فراتر دیبا و نبوده یکاف طیمح

 رفتار به ازین يریادگی نوع نیاکه  دیرس خالق يریادگی
  ). 8( دارد يگر شیآزما

 قاتیتحق ،یسازمان يریادگی نهیزم در گرچه
 یمختلف يها جنبه هنوز اما است، گرفته صورت يا گسترده

 دهیا نیا یطرف از. ردیگ قرار مطالعه مورد دیبا آن از
 يضرور  عنصر کی یمانساز يریادگی که، شده رفتهیپذ
 در اما است یجهان يبازارها رقابت در تیموفق يبرا

 از. است اندك نهیزم نیا در یتجرب قاتیتحق ،مقابل
 يریادگی ساختار یذات یدگیچیپ مورد در گرید یطرف

 است، گرفته صورت یقیعم يمورد مطالعات ،یسازمان
 دیبا ها هینظر و ها يتئور به دنیبخش تیعموم يبرا

 يها آزمون با و کرده يریگ اندازه را یسازمان يریادگی
  .)9 و 5( نمود اثبات را ها آن یتجرب

 متعدد قاتیتحق یسازمان يریادگی نهیزم در گرچه
 يهاشرکت بستر در ها آن غالب اما است، گرفته صورت

 یخدمات يها سازمان نهیزم در و است گرفته انجام يدیتول
 قاتیتحق جینتا. باشدیم دسترس در یاندک قاتیتحق

 که داد نشان) 2004( (Shimizu  and Hit) تیه و زویمیش
 يریپذ انعطاف شیافزا توسط سازمان اندازه شیافزا با
 ازمنبع نقل( شودیم مشکل یسازمان يریادگی ،یسساتؤم

10 .(  
 در ،)2007(همکاران و (Jeong) جئونگ مطالعات

 و یازمانس یاثربخش ،یسازمان يریادگی نیب ارتباط نهیزم
 ،یجنوب کره يها مارستانیب طیمح در یسازمان تعهد
 و یاثربخش ،يریادگی نیب يقو ارتباط وجود از یحاک
 است بوده ها مارستانیب پرستاران نیب در یسازمان تعهد

)11.( 

 يها طیمح نیتر پرتعامل از یکی مارستانیب طیمح
 ماران،یب و پرستاران نیب تعامالت شامل که بوده، يکار
 با ها نیتکنس ماران،یب و پزشکان پزشکان، و رکنانکا

 باعث توانند یم تعامالت نیا. است پزشکان و پرستاران
 شرط به ،شوند یانسان يروین ياندوز دانش و يریادگی
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. کند حرکت يریادگی سمت به مارستانیب نیا جو که آن
 آموزش بر مارستان،یب مانند یسازمان اتیح واقع در

 را سازمان توان یم راه نیهم از فقط و است مستمر
 در رایز د؛یبخش بهبود جو، هدف و باز یستمیس عنوان به
 عالوه .دارند یاتیح ارتباطات مارانیب با افراد ها مارستانیب

 سازمان حرکت و سازمان يریادگی تیقابل بر تمرکز آن بر
 در و شده سازمان رشد سبب تواند یم يریادگی سمت به
، که سازد فراهم را شده هیارا خدمات يارتقا جهینت

تواند ضرورت انجام پژوهش در زمینه یادگیري  می
  . )11و  5( توجیه نمایدرا سازمانی 

کارهایی نظیر ایجاد و  ه راهیقابل ذکر است که ارا
توسعه یادگیري خالق در بین کارکنان، ارتقاي سطح 
دانش کارکنان، ایجاد فضاي رقابتی به کمک عواملی نظیر 

تواند  ها می ش و پاداش به کارکنان در بیمارستانانگیز
وري و بهبود کیفیت را  موجبات افزایش کارایی و بهره

هدف اصلی این  ،مذکور مطالب به توجه بافراهم سازد. 
 در یسازمان يریادگی يها تیقابلمقایسه سطح  ،پژوهش

با  کرمانشاه شهر یدولت و یخصوصبخش  يها مارستانیب
تواند دانش مفیدي را  این مقایسه میباشد،  می گریکدی

  ه نماید.یها ارا ها در بیمارستان براي بهبود این قابلیت
  

  ها روشمواد و 
 کارکنان شاملپیمایشی حاضر  پژوهشي آمار جامعه 

 و یدولت يها مارستانیب) بخش مسئول و نیتکنس(
مطابق جدول کرجسی و  .اه بودکرمانش شهر یخصوص
 از نفر 125( نفر 175 دادتع )،12( )1970( مورگان
 دیشه ،ینیخم امام یدولت يها مارستانیب کارکنان
 و (ع) یعل امام ،یطالقان ،(ع) رضا امام ،يمعتضد

 کارکنان از نفر 50 و (س) معصومه حضرت
 )ستونیب و (ع) سجاد امام یخصوص يها مارستانیب
 200 از که است ذکر قابل. دندعنوان نمونه انتخاب ش هب

 عدد 175 تعداد ها، نمونه نیب در شده عیوزت پرسشنامه
 از ها داده يگردآور منظور به. شد داده برگشت )50/87%(

 )OLCQ( یسازمان يریادگی يها تیقابل پرسشنامه

(Organizational  Learning Capabilities Questionnaire) 
 که شداستفاده  ،)13( )2005( همکاران و (Gomez) گومز

. است دهیگرد اصالح ها مارستانیب طحس در استفاده يبرا
 تیقابل چهار واست  الؤس 16 شامل پرسشنامه نیا
 يبرا تیریمد تعهد تیقابلشامل  یسازمان يریادگی
 3( یستمیس دید تیقابل ،)الؤس 5( یسازمان يریادگی

 و )الؤس 4( يشگریآزما و باز يفضا تیقابل ،)الؤس
بر  را در )لاؤس 4( دانش يساز کپارچهی و انتقال تیقابل
 االتؤس کل. بود 827/0 پرسشنامه ییایگیرد. پا می

 از استفاده با ،یسازمان يریادگی يها تیقابل پرسشنامه
امتیاز ...  5موافقم  (کامالً کرتیل يا نهیگز پنج اسیمق

 دوم بخش در. شد داده پاسخ امتیاز) 1مخالفم  کامالً
 یشناخت تیجمع يها یژگیو به راجع زین پرسشنامه

سن، جنسیت، سابقه خدمت و سطح شامل  ،دهندگان اسخپ
 سازه ییروا که است ذکر قابل .شد دهیپرستحصیالت 

 از استفاده با یسازمان يریادگی يها تیقابل پرسشنامه
 توسط CFA (Confirmatory Factor Analysis) لیتحل

 از زین آن ییایپا و دییأت ،)1387( همکاران و یاقدس
). 15( شد اعالم 783/0 و محاسبه کرونباخ يآلفا قیطر
 یفیتوص آمار از استفاده با پژوهش يها داده لیتحل

 K-S( یاستنباط آمار و...) و  استاندارد انحراف ن،یانگیم(

test ،Levene’s test ،t-test و ANOVA توسط راهه)  کی
  . شد انجام SPSS 20 افزار نرم
  
  ها افتهی

را  پرسشنامهه ک )%50/87(نفر  175 ازبر اساس نتایج 
 یسن نیانگیم با) %2/58( زن نفر 102 کردند ملاک

 یسن نیانگیم با) %7/41( مرد نفر 73 و 64/5±62/31
 به دهندگان پاسخ تعداد نیشتریببودند.  74/3±5/34
همچنین،  .بودند) %64( یکارشناس مدرك يدارا االت،ؤس

) و سابقه %53( 31-45گویان داراي سن  بیشتر پاسخ
  ) بودند. %47( سال 6-15خدمت 

 t-test کیپارامتر يها آزمون از استفاده جهتدر ادامه 
 و ها دادهتوزیع نرمال  تیوضع ابتدا؛ راهه کیANOVA و 
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 آزمون جینتا به توجه با .شد یبررس ها انسیوار یهمگن
 عیتوز)، =160/0Sig و=Z 124/1( کلموگروف اسمیرنوف

  .دوب نرمال ها داده
 تجانس مورد در Levene’s test آزمون نیهمچن

 فرض که داد نشان) =Sig 162/0و  =633/1F( ها انسیوار
 نیا یبررس از پس. باشد یم برقرار ها انسیوار یهمگن

راهه  یک ANOVAمستقل و  T يها آزمون مفروضات،
  ).2 و 1انجام شد (جدول 
هاي یادگیري  قابلیت يها نمره نیبها  بر اساس یافته

 و =17/10SD( یدولت ياه مارستانیبسازمانی 
)، =47/534 و =21/7SD( یخصوص و) =16/423

به  ،)t)26(=77/11 و >01/0P( تفاوت معناداري وجود دارد
هاي  هاي مربوط به قابلیت میانگین این معنا که مقادیر

انتقال و ( هاي خصوصی یادگیري سازمانی بیمارستان
 )، قابلیت دید سیستمی71/342( سازي دانش یکپارچه

) و قابلیت 21/326( )، قابلیت تعهد مدیریت86/335(
نسبت به دولتی  ))67/317( فضاي باز و آزمایشگري

    .  )1(جدول  باالتر بود
  

 يریادگی يها تیقابل ریمتغ يبرا تست یتآزمون  جینتا -1جدول
   کرمانشاه شهر یخصوص و یدولت يها مارستانیب در یسازمان

  ستانماریب
  یسازمان يریادگی يها تیقابل

N   SD  df T  Sig  
  17/10  16/423  125  یدولت

26  779/11  001/0*  
  21/7  47/534  50  یخصوص

* 01/0 P< 

  
 یسازمان يریادگی يها تیقابل يبرا ANOVA آزمون جینتا -2جدول

  شهرکرمانشاه یدولتبخش  يها مارستانیب در

  ریمتغ
  یدولت يها مارستانیب

N  SD  df F Sig 

 يها تیقابل
 يریادگی

  یسازمان
125  16/423  17/10  3  859/1  186/0* 

* 01/0P>  

 نانیاطم کسب از پس انس،یوار لیتحل انجام منظور به
 یهمگن و ها داده بودن نرمال مفروضات يبرقرار از

 ریمتغ رويراهه  یک ANOVA آزمون، ها انسیوار
 یدولت رستانمایب شش نیب یسازمان يریادگی يها تیقابل

 دیشه ،ی(ره)نیخم امام ،(ع)رضا امام ،ی(ع)عل امام(
 شهر) یطالقان و (س) معصومه حضرت ،يمعتضد

 يریادگی يها تیقابل نظر ازانجام شد، لذا  کرمانشاه
 تفاوت کرمانشاه شهر یدولت يها مارستانیب نیب ،یسازمان
 )F )3و68( =859/1و  =186/0P( نداشت وجود يمعنادار

اي دولتی، ه قابل ذکر است که در بیمارستان. )2(جدول 
سازي  مربوط به متغیر قابلیت انتقال و یکپارچه مقادیر
، قابلیت 315/43 ، قابلیت دید سیستمی318/25 دانش

 فضاي باز و آزمایشگري و قابلیت 311/82ت تعهد مدیری
که با توجه به اطالعات آنوا تفاوت بین این  بود 309/56

  . باشد میار نها معناد میانگین

  
  بحث

 ازین کارآمد و اثربخش کارکنان به ها سازمان امروزه
 توسعه و رشد جهت در خود اهداف به بتوانند تا دارند
 یاثربخش و ییکارا ،یطورکل به. ابندی دست جانبه همه

 آن در یانسان يروین یاثربخش و ییکارا به ها سازمان
 یطیمح جادیا و دانش نشر رایز دارد، یبستگ سازمان

 کارکنان عملکرد بر ثرؤم يها لفهؤم نیتر مهم از رانهیادگی
 ،خدمات دیتول لیدل به مارستان،یب یطرف از). 14( است

 که یتیاهمدلیل  دارد. به) ماریب( يمشتر با کینزد ارتباط
 دارد، جامعه سالمت در درمان و بهداشت خدمات

 يها سازمان در یفن خدمات هیارا علت به نیهمچن
 در يریادگی نظر از ها سازمان از نوع نیا ،یبهداشت
 هستند برخوردار يا ژهیو گاهیجا از و حساس یسطح

 یدرمان و یبهداشت يها سازمان رانیمد رو نیا از). 15(
 بودن رندهیادگی سمت به حرکتباید  ها، مارستانیب ژهیو به
 که است یطیمح نیچن در قتیحق در .ندینما آغاز را

 لیتبد و ها دهیا يبارور ،ينوآور ت،یخالق رینظ یعوامل
  ).14( ردیگ یم صورت دانش، به آن
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 هر سطح که داد نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا
 يها مارستانیب دریادگیري سازمانی  تیقابل چهار

 یدولت يها مارستانیب از باالتر کرمانشاه شهر یخصوص
 رانیمد توجه عامل ناشی از تواند یم ها تفاوت نیا. است

 اهداف شبردیپ جهت در هیسرما کی عنوان به ،يریادگی به
 يها مارستانیب رانیمد باشد. )مارستانیب( یسازمان

 یفیک سطح نظر از رقابت لهأمس به توجه با ،یخصوص
 خدمات، شتریب چه هر بهبود به ماران،یب به یده خدمات

 خود مارستانیب سطح در يریادگی عامل به و نموده توجه
 قت،یحق در). 16( دارند نظر يدیکل عنصر عنوان به
 کارکنان به را يریادگی تیاهم دیبا ها مارستانیب رانیمد

 شبردیپ در مقوله نیا که چرا دهند، انتقال زین خود سازمان
 جینتا ).7(است  مهم مارستانیب عملکرد تیموفق و اهداف

 نحو به یخصوص يها مارستانیب که داد نشان مطالعه نیا
 کار طیمح در دانش انتقال و يریادگی تیاهم از یمطلوب
 دگاهید نیا از هنوز یدولت يها مارستانیب اما هستند آگاه

  .دارند فاصله
 حاًیتلو ،مارستانیب مانند یسازمان به یستمیس نگرش

 را اطالعات تبادل اساس بر ارتباطات تیاهم شناخت
 جینتا ،یستمیس دید تیقابل درخصوص. دهد یم گسترش

 يها مارستانیب در تیقابل نیا نیانگیم داد اننش قیتحق
 طور به یدولت يها مارستانیب به نسبت یخصوص

 در که گفت توان یم واقع در. است باالتر یتوجه قابل
 ورسانی بهتر  خدمات، یخصوص يها مارستانیب

عنوان هدفی  به مارانیب تیرضا جلب جهت تر تیفیباک
 بهتر کارها در یهماهنگ و ارتباط مشخص است،  روشن

 دانش و اهداف به نسبت کارشناسان و رانیمد یآگاه و
 اهداف به دنیرس در مشارکت یچگونگ به نسبت یعموم

 تفاوت بر یلیدال تواند یم این عوامل ،)13(است  شتریب
 یخصوص و یدولت يها مارستانیب در مذکور تیقابل نیب

  . باشد
 یطیمح کردن ایمه لیدل به ،يشگریآزما و باز يفضا

 ای و سازمان درون از ای که دیجد يها دهیا شیآزما جهت
 خالق يریادگی جادیا موجب شده، یناش آن رونیب از

 نیب که داد نشان حاضر مطالعه جینتا. شود یم
 زین تیقابل نیا در یخصوص و یدولت يها مارستانیب

 استقبال لیدل به تواند یم که دارد وجود تفاوت
 بهبود جهت در نو يها هدیا از یخصوص يها مارستانیب
 ).17( باشد مارستانیب یسازمان عملکرد و خدمات تیفیک

 افراد توسط شده کسب دانش یکپارچگی و ریتفس انتقال،
 فرهنگ، در که شود یم دانش از يا مجموعه خلق باعث

 دانش يدار نگه عناصر و سازمان يکار يندهایفرآ
 دانش نیا نیبنابرا ،)18( ردیگ یم قرار) یسازمان حافظه(
 مختلف يها تیموقع در و شده افتیباز متعاقباً تواند یم

 طور همان. شود برده کار به کارکنان یعیطب چرخش یحت
 تجارب از استفاده زانیم نیانگیم دیآ یبرم جینتا از که

از  تریشب یخصوص يها مارستانیب سطح در یقبل شده ثبت
 ،يزیر رنامهب لیدل به تواند یم که بود یدولت يها مارستانیب

 در نیهمچن .باشد ها آن شتریب یهماهنگ و نظم
 عیوقا ثبت يابزارها از استفاده ،یخصوص يها مارستانیب
 نیا لیدال از گرید یک. یاست جیرا شتریب تجارب و

 مداوم جلسات و ها نشست به تواند یم ها تفاوت
 حل و یابی شهیر مورد در یخصوص يها مارستانیب

  ).5( باشد ها آن دمور در بحث و مشکالت
 يها تیقابل نیب از نیانگیم نیباالتر که داد نشان جینتا

 دانش يساز کپارچهی و انتقال به مربوط ابتدا ؛يریادگی
 و تیریمد تعهد ،یستمیس دید بیترت به سپس و است
 اي بعدي قرار دارند.ه جایگاه در يشگریآزما و باز يفضا

 و یخصوص يها مارستانیبگروه  دو هراین وضعیت در 
 سازمان کی به دنیرس يبرا اما. باشد یم برقرار یدولت

 که باشند مطلوب حد در تیقابل چهار هر دیبا رندهیادگی
 ژانگ و) 15( )2008( همکاران و یاقدس قیتحق جهینت با
  .  است همخوان) 18( )2009(

 يها تیقابل تفاوت عدم از یحاک ق،یتحق گرید افتهی
 اما. بود یدولت يها مارستانیب نیب در یسازمان يریادگی

 و انتقال نیانگیم که بود نیا توجه قابل نکته
 نیا در ها تیقابل گرید به نسبت دانش يساز کپارچهی
 رانیمد گردد، یم شنهادیپ. بود باالتر ها  مارستانیب
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 سطح يارتقا يبرا لفهؤم نیا از مذکور يها مارستانیب
 ریسا تایند انم استفاده کارکنان هیکل یسازمان دانش

 و لیتحل در. ابندی ارتقا زین یسازمان يریادگی يها تیقابل
 توان یم یقبل يها پژوهش ریسا جینتا با افتهی نیا سهیمقا

 یخدمات يها سازمان بودن محور انسان که گفت
 يساز کپارچهی و انتقال تیقابل بهبود باعث) ها مارستانیب(

آلگر و  قیتحق با این یافته .شود یم یستمیس دید و دانش
  مشابه است. )19)(2008( چیوا

   يریادگی يها شاخص یبررس مجموع در
 نیانگیم که نیا به توجه با دهند یم نشان یسازمان

 بوده باالتر دانش يساز کپارچهی و انتقال تیقابل شاخص
 سطح در یانسان تعامالت ،یخدمات يها طیمح در و

 نقطه کی انعنو به آن از توان یم لذا دارد، وجود یعیوس
. نمود استفاده یسازمان يریادگی تیوضع بهبود يبرا قوت

 نهمکارا و گارسیا قاتیتحق يها افتهی با جهینت نیا
) 15( )2008( همکاران و یاقدس و) 20( )2007(

  .  بود همخوان
 يها عامل تفاوت مورد در ها افتهی گرید لیتحل

 طیمح ریثأت از یناش تواند یم یسازمان يریادگی چهارگانه
 باشد؛) دیتول/ خدمات( صنعت طیمح ای و کشورها کالن

 تعامالت ها، مارستانیب یعنی یخدمات يها طیمح در رایز
 ابعاد يریگ اندازه با یسازمان هر. )21( است باالتر یانسان

 را خود ضعف و قوت نقاط ،یسازمان يریادگی چهارگانه
 دبهبو قیطر از مناسب يزیر برنامه با و شناخته بهتر

 جادیا داریپا یرقابت تیمز خود يبرا یسازمان يریادگی
 ابعاد نیا يریگ اندازه گرید ییسو از. )22( دینما یم
 نیا. باشد اثرگذار زین یسازمان عملکرد يرو بر تواند یم
 ،)13( )2005( همکاران و گومز قاتیتحق جینتا با افتهی

 و همکاران جئونگ و )20( )2007( و همکاران ایگارس
  . استهمسو ) 11( )2007(

 تیحاکم يبرا یاصل يها نهیزم ،یسازمان يریادگی در
 نیا در که بوده؛ متعدد سازمان در يریادگی تفکر

 عدم سازمان، در یدگرگون به لیتما به توان یم خصوص
 عنوان به دانش نمودن قبول و یسنت تیریمد از تیرضا

 در افتهی نیا. نمود اشاره سازمان، یرقابت تیمز کی
 و) 23( )2008( تیاسم قاتیتحق جینتا يراستا

در تحلیل نهایی . دارد قرار) 4( )2006( مارکوارت
کارهایی نظیر ایجاد  توان گفت که استفاده از راه می

یادگیري خالق، ارتقاي سطح دانش، ایجاد فضاي رقابتی، 
تواند  ها می انگیزش و پاداش، در کارکنان بیمارستان

  و اثربخشی را فراهم سازد.موجبات افزایش کارایی 
  

  گیري نتیجه
عنوان عاملی  یادگیري سازمانی به ها به بیمارستانتوجه 

میان و در ضروري بوده مهم در ایجاد مزیت رقابتی 
 دها بای هاي یادگیري سازمانی، مدیران بیمارستان قابلیت

جهت افزایش دانش سازمانی کارکنان، به قابلیت انتقال و 
توجه خاص  ها ش نسبت به سایر قابلیتسازي دان یکپارچه

کارهایی مانند استفاده  کار گیري راه به طورکلی نمایند. به
هاي آموزشی جهت توسعه یادگیري خالق و  از دوره

ها با مراکز آموزش عالی جهت کسب  تعامل بیمارستان
هاي  تواند در ارتقاي سطح قابلیت هاي نوین، می دانش

  ها مفید واقع شود. یادگیري سازمانی بیمارستان
  

  و قدردانی تشکر
مراتب سپاس و  دانند نگارندگان مقاله الزم می
ها، پرستاران و  ولین بخشئقدردانی خود را از مدیران، مس

هاي دولتی و خصوصی  هاي بیمارستان تکنسین
ننده در این پژوهش که با وجود مشغله زیاد، ک شرکت

  صمیمانه همکاري نمودند، ابراز دارند.
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