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Abstract 
Introduction: Nurses have an important role in organizational learning which this variable is one of the 
key pillars of organization for their effectiveness and performance improvement. Regarded to role of 
organizational commitment, knowledge management and job engagement in organizational learning, 
present study aimed to determine predictors of organizational learning based on organizational 
commitment, knowledge management and job engagement in nurses. 
Methods: The method of this study was cross-sectional correlation type. The research population was 
nurses of Varamin city hospitals in 2018 year (295 people). Totally 190 people were recruited by stratified 
random sampling based on gender and completed the self-reported questionnaires of organizational 
learning, organizational commitment, knowledge management and job engagement. Data were analyzed 
by Pearson correlation coefficient and regression with stepwise model with using SPSS version 21. 
Results: The finding showed that the mean and standard deviation of organizational commitment 
56.71±6.32, knowledge management 72.36±9.20, job engagement 53.48±5.83 and organizational learning 
47.24±6.17. In addition, organizational commitment (r=0.493), knowledge management (r=0.406) and 
job engagement (r=0.321) had a positive and significant correlation with organizational learning in nurses. 
Also, the variables of organizational commitment, knowledge management and job engagement 
significantly predicted 45.5 percent of variance of organizational learning in nurses (P<0.001). 
Conclusions: The results indicated the role of organizational commitment, knowledge management and 
job engagement in predicting organizational learning of nurses. Therefore, considering the importance of 
organizational learning in improving nurses’ performance, it is recommended that to improvement and 
promotion the organizational learning in nurses increase the rate of their organizational commitment, 
knowledge management and job engagement through organizational support, workshop and various 
facilities. 
Keywords: Nurses, Organizational Learning, Organizational Commitment, Knowledge Management, Job 
Engagement 
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مقدمه

بیمارستان یک سازمان اجتماعی و پزشکی با هدف مراقبت بهداشتی 

ی های دیگر با سالمت)پیشگیری و درمان( است که در مقایسه با سازمان

حفظ و افراد سروکار دارند و پرستاران این سازمان نقش مهمی در 

. دانش پرستاری دائمًا در حال تحول است و [1] ارتقای سالمت دارند

های دوران تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی پرستاری دیگر آموزش

تواند مجوزی برای ارائه خدمات در تمام عمر باشد. به همین دلیل نمی

در عرصه خدمات پزشکی درمانی، پرستاران باید در طول دوران خدمت 

ستاری در تماس بوده و علم های جدید مراقبت پرخود مرتباً با پیشرفت

های بهداشتی درمانی با سازمان .[2]روز کنند و دانش خود را به

ها و فشارهای مالی، افزایش های زیادی مانند افزایش هزینهچالش

آگاهی مشتریان، رقابتی شدن بازار و ارتقای کیفیت خدمات مواجه 

تواند نقش مهمی در اند که در این زمینه یادگیری سازمانی میشده

. یادگیری سازمانی یکی از ارکان کلیدی [3]موفقیت آنان داشته باشد 

سازمان در جهت اثربخشی و بهبود عملکرد است و پرستاران نقش 

. امروزه سرعت تغییر و تحول در [4]مهمی در یادگیری سازمانی دارند 

ها راه حل مواجه شدن با این ها بسیار سریع است و سازمانسازمان

اند و ا افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص دادهتغییرات سریع ر

کنند با اجرای آن بر موانع درونی و بیرونی غلبه و زمینه را تالش می

یا  . یادگیری سازمانی ظرفیت[5]برای پرورش کارکنان فراهم نمایند 

فرایندهای درون یک سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد بر مبنای 

 چکیده
ملکرد و بهبود ع یاثربخش یسازمان برا یدیاز ارکان کل یکی ریمتغ نیدارند که ا یسازمان یریادگیدر  یپرستاران نقش مهم مقدمه:

پژوهش حاضر با هدف  ،یسازمان یریادگیدر  یشغل اقیدانش و اشت تیریمد ،ی. با توجه به نقش تعهد سازمانشودیآنان محسوب م
 در پرستاران انجام شد. یشغل اقیدانش و اشت تیریمد ،یتعهد سازمان اساسبر  یسازمان یریادگی ینیبشیپ نییتع

به  1397در سال  نیشهر ورام یهامارستانیبود. جامعه پژوهش پرستاران ب یاز نوع همبستگ یمطالعه مقطع نیروش ا روش کار:
 یریادگی یهاانتخاب و پرسشنامه تیبر اساس جنس یاطبقه یتصادف یریگنفر با روش نمونه 190نفر بودند. در مجموع  295تعداد 
 یتگهمبس بیضرا یهاها با روشکردند. داده لیتکم یرا به صورت خودگزارش یشغل اقیتدانش و اش تیریمد ،یتعهد سازمان ،یسازمان

 شدند. لیتحل 21نسخه  SPSSافزار گام با استفاده از نرمبهچندگانه با مدل گام ونیرگرسو  رسونیپ
، اشتیاق شغلی 36/72±20/9، مدیریت دانش 71/56±32/6ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار تعهد سازمانی یافته ها:یافته

( و اشتیاق r=406/0(، مدیریت دانش )r=493/0تعهد سازمانی )بود. عالوه بر آن  24/47±17/6و یادگیری سازمانی  83/5±48/53
( با یادگیری سازمانی در پرستاران همبستگی مثبت و معنادار داشتند. همچنین متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت r=321/0شغلی )

 (.>001/0P) بینی کردندپیشدرصد از واریانس یادگیری سازمانی در پرستاران را  5/45دانش و اشتیاق شغلی به طور معناداری 
بینی یادگیری سازمانی پرستاران بودند. نتایج حاکی از نقش تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در پیش گیری:نتیجه

ازمانی سگردد که برای بهبود و ارتقای یادگیری بنابراین، با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد پرستاران توصیه می
های آموزشی و ارائه تسهیالت در پرستاران میزان تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی آنان از طریق حمایت سازمانی، کارگاه

 مختلف افزایش یابد.

 پرستاران، یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، مدیریت دانش، اشتیاق شغلی ها:یدواژهکل
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تجربه است. این فرایند شامل اکتساب دانش، اشتراک دانش و استفاده 

. یادگیری سازمانی فرایندی پویا است که سازمان [6]باشد از دانش می

سازد تا به سرعت با تغییرات سازگار شود و رفتارها و را قادر می

 .[7]های جدیدی یاد بگیرد مهارت

. در [8]یکی از عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی است 

رغم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری و های اخیر علیسال

های پرستاری مشکل کمبود نیروی پرستاری افزایش تعداد دانشکده

ای در ایران به دالیل متعددی از جمله مهاجرت نیروی متعهد و حرفه

جربه به خارج از کشور، فرسودگی شغلی باال و عدم حمایت پرستاری بات

سازمانی و اجتماعی تشدید خواهد شد که در این میان تعهد سازمانی 

تواند در جلوگیری از ترک عنوان یکی از عوامل بازدارنده اصلی میبه

. تعهد سازمانی یک نگرش [9]خدمت و غیبت پرستاران مؤثر واقع شود 

مهم شغلی و سازمانی در پرستاران است که بیانگر میزان عالقه، 

دلبستگی و وفاداری آنها به سازمان )بیمارستان( و تمایل به ماندن در 

. کارکنان دارای تعهد باال از خودشان رفتارهای مثبتی [10]باشد آن می

هند و از وقوع رفتارهای منفی دمانند عملکرد باال و بهینه نشان می

 .[11]کنند مانند غیبت و جابجایی در سازمان اجتناب می

یکی دیگر از عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی، مدیریت دانش است 

 عملکرد و کیفیت ها برای افزایش. پرستاران شاغل در بیمارستان[12]

. مدیریت دانش [13] خدمات پرستاری نیازمند مدیریت دانش هستند

ای جدیدی را برای تفکر و تسهیم منابع فکری و خالق سازمان هروش

هایی اشاره دارد دهد و به فعالیتها قرار میپیش روی مدیران سازمان

که به طور منظم به سازماندهی، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر، 

های فکری سازمان برای تسهیم دانش و قابل دسترس ساختن سرمایه

انش باعث . میزان باالی مدیریت د[14] دشوهمه کارکنان منجر می

روز، افزایش کارآیی، بهبود کیفیت کار، در اختیار داشتن اطالعات به

گیری و اثربخشی، افزایش توان پاسخگویی و امکان تغییر بهبود تصمیم

 . از دیگر عوامل مرتبط با یادگیری[15] گرددپذیری سریع میو تطبیق

. امروزه همه [16] توان به اشتیاق شغلی اشاره کردسازمانی می

ها به پرستارانی احتیاج دارند که به شغل جمله بیمارستانها از سازمان

. اشتیاق [17] خود عالقه و اشتیاق داشته و پرانرژی و مشتاق باشند

شغلی یک حالت نافذ، پایدار و مثبت ذهنی مرتبط با کار است که با 

 گرددسه مؤلفه شوق داشتن، وقف شدن و جذب شدن مشخص می

. اشتیاق شغلی با بسیاری از پیامدهای مثبت سازمانی از قبیل [18]

کاهش ترک خدمت و تعهد شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی، 

های مدرن برای وری شغلی ارتباط دارد و بسیاری از سازمانبهره

موفقیت شغلی نیاز به کارکنانی مشتاق دارند که عالوه بر اشتیاق به 

 .[19] استانداردهای باالی عملکرد متعهد باشند

تأمین و ارائه خدمات  ویژه پرستارانرسالت بیمارستان و مجریان آن به

بهداشتی و تخصصی در راستای حفظ و ارتقای سالمت است که برای 

مند به دانش و تحقق این هدف باید از پرستاران متخصص و عالقه

. بنابراین باید برای پیشبرد اهداف سازمان [20] یادگیری استفاده کرد

تعهد  ها،بیمارستان و ارتقای عملکرد آن در بلندمدت از حداکثر قابلیت

ویژه پرستاران( بهره گرفت و میزان و ظرفیت یادگیری پرسنل )به

. با توجه به اهمیت یادگیری [3] ی آنان را بهبود بخشیدیادگیری سازمان

سازمانی و ارتقای آن در پرستاران جهت بهبود عملکرد بیمارستان، 

تبط با آن و گام بعدی استفاده از آنها اولین گام شناسایی متغیرهای مر

اره هایی دربباشد. عالوه بر آن، پژوهشبرای بهبود یادگیری سازمانی می

رابطه تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با یادگیری 

ها در ، اما اکثر پژوهش[28-21, 16, 12, 8]سازمانی انجام شده است

غیر از پرستاران  هایی غیر از بیمارستان و با کارکنانیمورد سازمان

صورت گرفته است که به دلیل تفاوت سازمان بیمارستان با سایر 

بلی های قتوان نتایج پژوهشها و پرستاران با سایر کارکنان نمیسازمان

را به آنان تعمیم داد. خأل پژوهشی دیگر عدم توجه به نقش همزمان 

بینی شمتغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در پی

باشد. هنگامی که متغیرهای مذکور با یادگیری سازمانی پرستاران می

بینی یادگیری سازمانی وارد معادله شوند، با هم چقدر از هم برای پیش

یر در کنند و کدام متغواریانس یادگیری سازمانی پرستاران را تبیین می

ف ضر با هدبینی نقش بیشتری دارد؟ بنابراین، پژوهش حااین پیش

بینی یادگیری سازمانی بر اساس تعهد سازمانی، مدیریت دانش و پیش

 اشتیاق شغلی در پرستاران انجام شد.

 روش کار

طرح پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران 

های شهر ورامین )شهید مفتح و پانزده خرداد( در سال بیمارستان

عیین حجم نمونه از فرمول نفر بودند. برای ت 295به تعداد  1397

 کوکران استفاده شد.

n=
z2qp

d2

1+
1

N
 (

z2qp

d2 −1)
= 167.11  

( معادل Nحجم نمونه بر اساس فرمول فوق با توجه به حجم جامعه )

، 96/1( معادل Zدرصد ) 95نفر، مقدار متغیر نرمال در سطح  295

، نسبت عدم 50/0( معادل pنسبت برخورداری از ویژگی مورد نظر )

و مقدار اشتباه مجاز  50/0( معادل qبرخورداری از ویژگی مورد نظر )

(d معادل )نفر برآورد شد که برای اطمینان از حجم نمونه  167، 05/0

گیری تصادفی نفر با روش نمونه 190های احتمالی تعداد و ریزش

س گیری پای بر اساس جنسیت انتخاب شدند. در این روش نمونهطبقه

پرستاران به تفکیک جنسیت، نسبت پرستاران مرد و زن  از تهیه لیست

 178مرد و  117موجود در جامعه در نمونه نیز لحاظ شد. از آنجایی که 

نفر  190زن در جامعه وجود داشت و با توجه به اینکه حجم نمونه 

 زن به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. 115مرد و  75برآورد شد، لذا 

عه شامل تمایل جهت شرکت در پژوهش، های ورود به مطالمالک

بر اشتیاق شغلی، عدم  ریسال به دلیل تأث 10داشتن سابقه کار بیش از 

ابتالی اعضای خانواده به بیماری روانی یا مزمن جسمی، عدم مصرف 

زا مانند طالق و فوت در پزشکی و عدم رخداد تنشداروهای روان

ز مطالعه شامل امتناع های خروج انزدیکان در سه ماه گذشته و مالک

ه ها به صورت نامعتبر )مثالً بها و تکمیل پرسشنامهاز تکمیل پرسشنامه

 ها یک پاسخ دادن( بودند.همه گویه

ی هاشناختی و پرسشنامهابزارهای پژوهش پرسشنامه اطالعات جمعیت

یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی را به 

شناختی بودند. در پرسشنامه اطالعات جمعیت شیصورت خودگزار

های نظیر جنسیت، تحصیالت، تأهل و سابقه کار بررسی شد. ویژگی

 Organizational Learningپرسشنامه یادگیری سازمانی )

Questionnaire توسط )Jerez-Gomez  2005و همکاران در سال 

آن با استفاده گویه و نحوه امتیازدهی  16ساخته شد. این ابزار دارای 
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=کامالً موافقم( است. 5=کامالً مخالفم تا 1ای لیکرت )طیف پنج درجه

-80شود، لذا دامنه نمرات ها محاسبه مینمره ابزار با مجموع نمره گویه

اشد. بدهنده یادگیری سازمانی بیشتر میاست و نمره باالتر نشان 16

با روش آلفای  و پایایی آن دییروایی ابزار با روش تحلیل عاملی تأ

. در ایران یعقوبی و همکاران پایایی [29]گزارش شد  92/0کرونباخ 

گزارش  87/0پرسشنامه یادگیری سازمانی را با روش آلفای کرونباخ 

 .[26]کردند 

 Organizational Commitmentپرسشنامه تعهد سازمانی )

Questionnaire توسط )Allen & Meyer  ساخته  1996در سال

گویه و نحوه امتیازدهی آن با استفاده طیف پنج  18شد. این ابزار دارای 

فقم( است. نمره ابزار با =کامالً موا5=کامالً مخالفم تا 1ای لیکرت )درجه

است و  18-90شود، لذا دامنه نمرات ها محاسبه میمجموع نمره گویه

باشد. روایی همگرای دهنده تعهد سازمانی بیشتر مینمره باالتر نشان

 دیی( تأ1992و همکاران ) Mowdayابزار با پرسشنامه تعهد سازمانی 

. در ایران [30]د گزارش ش 79/0و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

صفری و طهماسبی پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی را با روش آلفای 

 .[25]ارش کردند گز 91/0کرونباخ 

 Knowledge Managementپرسشنامه مدیریت دانش )

Questionnaire توسط )Probst  ساخته  2000و همکاران در سال

گویه و نحوه امتیازدهی آن با استفاده طیف پنج  21شد. این ابزار دارای 

=کامالً موافقم( است. نمره ابزار با 5=کامالً مخالفم تا 1ای لیکرت )درجه

است  21-105شود، لذا دامنه نمرات ها محاسبه میمجموع نمره گویه

 باشد. روایی صورییت دانش بیشتر میدهنده مدیرو نمره باالتر نشان

اخ و پایایی آن با روش آلفای کرونب دییو محتوایی ابزار با نظر خبرگان تأ

. در ایران یعقوبی و همکاران پایایی پرسشنامه [15]گزارش شد  94/0

 .[26]گزارش کردند  93/0خ مدیریت دانش را با روش آلفای کرونبا

( Job Engagement Questionnaireپرسشنامه اشتیاق شغلی )

ساخته شد. این ابزار  2002و همکاران در سال  Schaufeliتوسط 

گویه است که نحوه امتیازدهی آن با استفاده طیف پنج  17دارای 

=کامالً موافقم( است. نمره ابزار با 5=کامالً مخالفم تا 1ای لیکرت )درجه

است و  17-85شود، لذا دامنه نمرات ها محاسبه میمجموع نمره گویه

ابزار  باشد. روایی واگرایدهنده اشتیاق شغلی بیشتر میالتر نشاننمره با

 دیی( تأ1981) Maslach & Jacksonبا پرسشنامه فرسودگی شغلی 

. در ایران [31]گزارش شد  93/0و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

گزارش کرد  89/0هاشم مطوری پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 

 یها. در مطالعه حاضر روایی صوری و محتوایی پرسشنامه[17]

ی، تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با نظر یادگیری سازمان

 ترتیب با روشها بهو پایایی آن دیینفر از خبرگان دانشگاهی تأ 15

 محاسبه شد. 91/0و  88/0، 85/0، 90/0آلفای کرونباخ 

روند اجرای پژوهش این طور بود که پس از کسب مجوزهای الزم و 

ی واحد تهران غرب و هماهنگی دریافت کد اخالق از دانشگاه آزاد اسالم

با معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهید 

های شهید مفتح و پانزده خرداد مراجعه و موافقت بهشتی به بیمارستان

ها جهت انجام پژوهش جلب شد. سپس لیست مسئوالن این بیمارستان

مونه جام و از اعضای نگیری انپرستاران به تفکیک جنسیت تهیه و نمونه

ها پاسخ دهند. الزم به ذکر است خواسته شد تا با دقت به پرسشنامه

که رعایت نکات اخالقی از جمله رازداری، محرمانه ماندن اطالعات 

ها و غیره برای آنان بیان و به آنها درباره شخصی، حفظ حریم آزمودنی

های آماری آزمونبا ها رعایت این نکات اطمینان خاطر داده شد. داده

ام گبهضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام

(Stepwise) افزار نرم با استفاده ازSPSS  تحلیل شدند. 21نسخه 

 هایافته

ها پرستار شرکت داشتند که هیچ ریزشی در نمونه 190در این مطالعه 

 نفر انجام شد. 190ها برای اتفاق نیفتاد و تحلیل
 

شناختی جنسیت، تأهل، تحصیالت های جمعیتفراوانی و درصد فراوانی ویژگی: 1جدول 

 (n=190و سابقه کار در پرستاران )

 درصد فراوانی فراوانی طبقات

   جنسیت

 47/39% 75 مرد

 53/60% 115 زن

   تأهل

 32/96% 183 متأهل

 68/3% 7 مجرد

   تحصیالت

 74/4% 9 کاردانی

 63/82% 157 کارشناسی

 63/12% 24 کارشناسی ارشد

   سابقه کار

 63/22% 43 سال 15-11

 47/29% 56 سال 20-16

 37/27% 52 سال 25-21

 53/20% 39 سال 30-26

 

درصد(، متأهل  53/60، بیشتر پرستاران زن )1جدول طبق نتایج 

درصد( و دارای  63/82درصد(، دارای تحصیالت کارشناسی ) 32/96)

 درصد( بودند. 47/29سال ) 16-20سابقه کار 
 

نتایج میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر تعهد سازمانی، مدیریت دانش، : 2جدول 

 (n=190اشتیاق شغلی و یادگیری سازمانی در پرستاران )

 حداکثر حداقل میانگین و انحراف معیار متغیرها

 86 30 71/56 ±32/6 تعهد سازمانی

 97 45 36/72 ± 20/9 مدیریت دانش

 83 31 48/53 ± 83/5 اشتیاق شغلی

 72 26 24/47 ± 17/6 یادگیری سازمانی

 
، میانگین و انحراف معیار متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت 2جدول در 

دانش، اشتیاق شغلی و یادگیری سازمانی گزارش شده است. بر اساس 

میزان تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی پرستاران کمی آن 

بیشتر از حد متوسط و میزان یادگیری سازمانی کمی کمتر از حد 

 باشد.متوسط می

(، مدیریت دانش r=493/0تعهد سازمانی )، 3جدول طبق نتایج 

(406/0=r( و اشتیاق شغلی )321/0=rبا یادگیری ساز ) مانی در

 .(>001/0P)پرستاران همبستگی مثبت و معنادار دارند 

 های آن بررسی شد. نتایجها با روش رگرسیون پذیرهپیش از تحلیل داده

 اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها معنادار نبود-آزمون کولموگروف

(05/0<Pلذا فرض نرمال بودن تأ ،)شد. مقدار عامل تورم واریانس  دیی
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(Variance Inflation Factorبرای متغیرهای پیش ) بین در دامنه

خطی تر است، لذا فرض همکوچک 10قرار دارد که از  574/1تا  000/1

( برای Durbin-Watsonواتسون )-چندگانه رد شد. مقدار دوربین

قرار دارد، لذا فرض  5/2تا  5/1است که در دامنه  760/1متغیر مالک 

بنابراین شرایط استفاده از روش تحلیل  د.ها رد شماندههمبستگی باقی

 رگرسیون چندگانه وجود دارد.

 
نتایج ضرایب همبستگی تعهد سازمانی، مدیریت دانش، اشتیاق شغلی و : 3جدول 

 (n=190یادگیری سازمانی در پرستاران )

تعهد  متغیرها

 سازمانی

مدیریت 

 دانش

اشتیاق 

 شغلی

یادگیری 

 سازمانی

    1 تعهد سازمانی

مدیریت 

 دانش

**315/0 1   

  1 364/0** 518/0** اشتیاق شغلی

یادگیری 

 سازمانی

**493/0 **406/0 **321/0 1 

001/0>P** 

 

نده کنبینیترین پیش، متغیر تعهد سازمانی قوی4جدول طبق نتایج 

درصد  1/24یادگیری سازمانی در پرستاران است و این متغیر توانست 

عهد بینی نماند. پس از تواریانس یادگیری سازمانی در پرستاران را پیش

سازمانی، متغیر مدیریت دانش وارد معادله شد و این دو متغیر توانستند 

ی بیننس یادگیری سازمانی در پرستاران را پیشدرصد از واریا 2/38

بینی را درصد توانایی پیش 1/14نمایند که مدیریت دانش توانست 

افزایش دهد. پس از تعهد سازمانی و مدیریت دانش، متغیر اشتیاق 

درصد از واریانس  5/45شغلی وارد شد و این سه متغیر توانستند 

ی نی نمایند که اشتیاق شغلبییادگیری سازمانی در پرستاران را پیش

 (.>001/0P)بینی را افزایش دهد درصد توانایی پیش 3/7توانست 

 بحث

وری و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح از یک سو بهره

نیروی انسانی و میزان توانمندی علمی و عملی آنان بستگی دارد و از 

سوی دیگر پرستاران به عنوان یکی از منابع دانش سازمانی و یکی از 

عناصر انتقال دانش در بیمارستان نقش مهمی در یادگیری سازمانی 

این امر باعث بهبود و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در دارند و 

ادگیری بینی یمطالعه حاضر با هدف پیشگردد. بنابراین، بیمارستان می

سازمانی بر اساس تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در 

مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش تعهد  جینتا پرستاران انجام شد.

یجه یابد. این نتیادگیری سازمانی پرستاران افزایش میسازمانی میزان 

 & Atak & Erturgut [8] ،Yenidoganهای با نتایج پژوهش

Sencan [21] [25]و صفری و طهماسبی  [24]، هاشمی و همکاران 

( ضمن پژوهشی به 2010) Atak & Erturgutهمسو بود. برای مثال 

این نتیجه رسیدند که بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه 

 & Yenidogan. در پژوهشی دیگر [8] معنادار مستقیم وجود داشت

Sencan (2017 گزارش کردند که تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی )

( 2017. عالوه بر آن هاشمی و همکاران )[21]رابطه معنادار داشتند 

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند کهتعهد سازمانی و یادگیری 

. در پژوهشی دیگر [24] سازمانی همبستگی مثبت و معنادار داشتند

( گزارش کردند که بین تعهد سازمانی و 2016صفری و طهماسبی )

. در تبیین [25] یادگیری سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود داشت

توان گفت می [32] این نتیجه بر مبنای نظر اکبری جبلی و همکاران

که تعهد سازمانی پرستاران نه تنها موجب مشارکت و همکاری فرد با 

شود؛ به نحوی که پرستار تمامی امور را به خوبی و بر اساس سازمان می

دهد، بلکه بر شیوه تفکر و نحوه برداشت فرد از ف سازمان انجام میاهدا

محیط کار و نیز کوشش و همکاری با کارکنان در راه رسیدن به اهداف 

سازمان نیز تاثیرگذار است. بنابراین ضروری است که مدیران 

ها با توجه به عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مانند شفاف بیمارستان

ا، ارزشیابی صحیح عملکرد کارکنان و رعایت اصول هنمودن مسئولیت

اخالقی بر میزان تعهد سازمانی پرستاران افزوده و موجبات ارتقای 

 خدمات بهداشتی درمانی را فراهم سازند.

دیگر نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش مدیریت دانش 

ا ب یابد. این نتیجهمیزان یادگیری سازمانی پرستاران افزایش می

و  Liao & Wu [22]، [12]و همکاران  Baraoهای نتایج پژوهش

همسو بود. برای مثال نتایج پژوهش  [26]یعقوبی و همکاران 

Barao ( حاکی از آن بود که مدیریت دانش 2017همکاران ) و

. عالوه بر آن [12]نقش موثری در افزایش یادگیری سازمانی داشت 

Liao & Wu (2010 ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که )

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه معنادار مثبت داشتند 

( گزارش کردند 2011. در پژوهشی دیگر یعقوبی و همکاران )[22]

ها که بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان بیمارستان

. در تبیین این نتیجه بر مبنای نظر [26]ادار وجود داشت رابطه معن

توان گفت که مدیریت دانش در مفهوم می [26]کاران یعقوبی و هم

کننده یاز به خلق فرایندهای حمایتمدیریتی به اهمیت یادگیری و ن

یادگیری سازمانی و خلق دانش سازمانی در سازمان بیمارستان 

ها کند. هدف مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانتاکید می

ویژه پرستاران( ایجاد یکپارچگی مستمر بین دانش درونی و )به

محیطی به منظور حل مشکالت موجود و نوآوری در توسعه و 

ی عملکرد سازمان است. بنابراین سازمان بیمارستان برای اثربخش

تحقق چنین کارکردهایی باید محیطی یادگیرانه را برای ارتقای 

نیروی انسانی خود فراهم سازد. در نتیجه با افزایش مدیریت دانش 

 یابد.میزان یادگیری سازمانی پرستاران افزایش می

 

 (n=190بینی یادگیری سازمانی بر اساس تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در پرستاران )گام برای پیشبهنتایج رگرسیون چندگانه با مدل گام: 4جدول 

 F df1 df2 P-Valueتغییر  R 2r بینمتغیرهای پیش مدل

 001/0 188 1 46/37 241/0 493/0 تعهد سازمانی 1

 001/0 187 1 52/12 382/0 618/0 مدیریت دانشتعهد سازمانی و  2

 001/0 186 1 46/9 455/0 675/0 تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی 3
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همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش اشتیاق شغلی 

یج یابد. این نتیجه با نتامیزان یادگیری سازمانی پرستاران افزایش می

، [23]و همکاران  Malik & Garg [16] ،Songهای پژوهش

همسو بود.  [28]و کهنسال و همکاران  [27]باقی و همکاران زادهنقی

( نشان داد که بین 2017) Malik & Gargبرای مثال نتایج پژوهش 

نی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت اشتیاق شغلی و یادگیری سازما

( گزارش کردند که 2018و همکاران ) Song. در پژوهشی دیگر [16]

خودکارآمدی، اشتیاق شغلی، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی رابطه 

باقی و همکاران زاده. عالوه بر آن نقی[23]معنادار مثبت داشتند 

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین اشتیاق شغلی و 2013)

یادگیری سازمانی در پرستاران رابطه مثبت و معنادار وجود داشت، اما 

د تعامل و گفتگو در یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه ابعا

. در پژوهشی دیگر کهنسال و همکاران [27]معناداری نداشتند 

( گزارش کردند که یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه 2017)

 ا. در تبیین رابطه مثبت و معنادار اشتیاق شغلی ب[28]معنادار داشت 

توان می [27]باقی و همکاران زادهیادگیری سازمانی بر مبنای نظر نقی

نی اراگفت که اشتیاق شغلی در پرستاران اهمیت زیادی دارد و پرست

که دارای اشتیاق شغلی باالیی هستند معمواًل عملکرد باالتری از خود 

دهند، در جهت انجام وظایف شغلی تالش کرده و در زمان نشان می

دهند مواجهه با مشکالت و سختی کار پایداری زیادی از خود نشان می

شوند. در نتیجه و باعث بهبود روند درمان و توفیق نظام درمانی می

رسد که پرستاران دارای اشتیاق شغلی باال تالش ی به نظر میمنطق

زیادی برای یادگیری و انتقال دانش کنند، لذا با افزایش اشتیاق شغلی 

 یابد.پرستاران، یادگیری سازمانی بهبود می

عالوه بر آن نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای تعهد سازمانی، 

گویی کننده یادگیری سازمانی در مدیریت دانش و اشتیاق شغلی پیش

توان گفت پرستارانی که پرستاران بودند. در تبیین این نتیجه می

دهند و یا از وقوع رفتارهای مثبت مانند عملکرد باال از خود نشان می

ها و اهداف نمایند و ارزشرفتارهای منفی مانند غیبت خودداری می

ن وفادار هستند )پرستاران بیمارستان را درونی و به سازمان بیمارستا

دارای تعهد سازمانی باال(، یا پرستارانی که اقدام به سازماندهی، تقویت 

های جدیدی را برای نمایند و روشفرهنگ یادگیری و تسهیم دانش می

تفکر و تسهیم منابع فکری پیش روی سازمان خود یعنی بیمارستان 

( و یا پرستارانی که دهند )پرستاران دارای مدیریت دانش باالقرار می

 گذارند، دلبستگیحداکثر انرژی خویش را برای حرفه پرستاری خود می

زیادی به حرفه پرستاری دارند و وظیفه مراقبت پرستاری خود را به 

دهند )پرستاران دارای اشتیاق شغلی باال( در نحو احسن انجام می

رس ، با استبرندزندگی شغلی و از بودن در سازمان بیمارستان لذت می

ها در شغلی کمتری مواجه هستند، هنگام وقوع مشکالت و چالش

بیمارستان به تنهایی و یا با کمک دیگر پرستاران و سرپرستاران بر 

آیند، تمایل زیادی برای یادگیری و ادامه تحصیل ها فائق میچالش

د. در کنندارند و دیگر کارکنان بیمارستان را تشویق به یادگیری می

های تعهد سازمانی، مدیریت ه هنگامی که پرستاران در ویژگینتیج

دانش و اشتیاق شغلی نمره باالیی بگیرند، از حرفه خود لذت بیشتری 

نمایند، عالقه ها را حل میبرند، استرس کمتری دارند، بهتر چالشمی

زیادی به تحصیل و یادگیری دارند و دیگران را تشویق به یادگیری 

ین متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق کنند. بنابرامی

 د.بینی نماینتوانند یادگیری سازمانی پرستاران را پیششغلی می

هایی مواجه بوده است که پژوهش حاضر در هنگام اجرا با محدودیت

کنندگان از نتایج این مطالعه باید آنها را مد نظر داشته باشند. در استفاده

ها از پرسشنامه شده که با توجه به آوری دادهعاین مطالعه برای جم

های بعدی ضمن گردد تا در پژوهشهای پرسشنامه توصیه میمحدودیت

استفاده از پرسشنامه از ابزارهای دیگر مثل مصاحبه استفاده شود. البته برای 

ها به پرستاران گفته شد که در گیری پرسشنامهکنترل کاهش خطای اندازه

اسخ صحیح و غلط وجود ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است ها پپرسشنامه

که گویای وضعیت واقعی آنان باشد. با توجه به این محدودیت باید در تعمیم 

نتایج به جامعه احتیاط شود. همچنین پژوهش حاضر بر روی پرستاران 

های شهر ورامین انجام شد و احتماالً نتایج این پژوهش در بیمارستان

براین ها متفاوت است. بنایر شهرها و یا سایر کارکنان بیمارستانپرستاران سا

های آتی این پژوهش بر روی سایر کارکنان شود در پژوهشپیشنهاد می

ها و یا پرستاران سایر شهرها انجام و نتایج آن با نتایج پژوهش بیمارستان

حاضر مقایسه گردد. آخرین پیشنهاد بررسی نقش سایر متغیرها از جمله 

حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، تعارض و ابهام نقش، سکوت سازمانی، 

بینی حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی شغلی در پیش

 باشد.یادگیری سازمانی در پرستاران می

 گیرینتیجه

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق 

هی از تغییرات یادگیری سازمانی پرستاران شغلی بخش قابلی توج

 هایسازمانبینی نمایند. مسئوالن های شهر ورامین را پیشبیمارستان

 گیری از نتایج این پژوهش در دنیای نوینها با بهرهویژه بیمارستانمختلف به

رقابتی که همواره در حال تغییر و تحول است، باید با افزایش یادگیری 

ز اسازمانی به کمک ارتقای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی 

های منظم و ماییها و گردهطریق حمایت سازمانی، برپایی همایش

از رقبا پیشی بگیرند و ای و کشوری های آموزشی به صورت منطقهکارگاه

گردد که برای بهبود و ارتقای بنابراین توصیه میبه حیات خود ادامه دهند. 

یادگیری سازمانی در پرستاران به نقش تعهد سازمانی، مدیریت دانش و 

یادگیری سازمانی آنان  اشتیاق شغلی توجه شود و از طریق افزایش آنها

خصصی ت –های علمی برای پرستاران برگزاری کارگاهارتقاء یابد. عالوه بر آن 

و سمینارهای علمی با توجه به نیازهای یادگیری سازمان و ایجاد جو 

سازمانی برای یادگیری مستمر از طریق ارتقای تعهد سازمانی، مدیریت 

ات، توسعه دستیابی به اطالع دانش و اشتیاق شغلی با تاکید بر تسهیل و

اشتراک در مسائل و خطاها، تخصیص منابع، فضا و تجهیزات و ایجاد 

 گردد.های یادگیری توصیه میتیم

 سپاسگزاری

های شهید مفتح و پانزده خرداد بدین وسیله از پرستاران بیمارستان

شهر ورامین به دلیل همکاری و شرکت در پژوهش تشکر و قدردانی 

 شود.می

 ضاد منافعت

 در این مقاله هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.
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