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 مقاله پژوهشی

 بیمارستان یگري هوش سازمانی در کادر درمانو یادگیري سازمانی با میانجی یسازمانفرهنگارتباط 
  منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

  
  ٣باغزهرا عبدالرضا قره ،*٢يالزمانمحمد صاحب، ١يحسن خداداد

 
  07/08/1397تاریخ پذیرش  22/05/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 هاآن نيترمهم شايد و تأثيرگذار عوامل مؤثرند، ازجمله اين سازمان در آن روند و تسهيل سازماني يادگيري گيريشكل بر متعددي عوامل: هدف و زمينهپيش

رها . يکي از اين متغيشوديميادگيري سازماني براي توصيف انواع خاصي از متغيرهاي سازماني که جريان دارد، به کار گرفته  است. و هوش سازماني يسازمانفرهنگ
 يريپذانطباق در که است سودمند ياطالعات به دانش نيا ليو تبد يطياطالعات مرتبط مح يگردآور يسازمان برا بالقوهيي توانا يهوش سازمانهوش سازماني است. 

  ر؟يا خيرابطه دارد  يسازمان يريادگيبا  يسازمانفرهنگو  يا هوش سازمانين سؤال است که آيق پاسخ به ايتحقن ياهدف است.  تأثيرگذار محيط با سازمان
 هيدش بيمارستان) ماماها و پزشکان، پرستاران( کارکنان تمامي حاضر پژوهش آماري . جامعهباشديم يهمبستگ يفياز نوع توص مطالعه حاضر: کارروش  مواد و
 ،سونيدن يسازمانفرهنگاستاندارد پرسشنامه سه از  هاداده گردآوري يبرا نفر برآورد گرديد. ۱۵۰فرمول کوکران،  بر اساساروميه بود و حجم نمونه آماري  مطهري

  ل شد.يتحل PLS3و  SPSS يافزارهابا استفاده از نرم هاداده شد.استفاده  آلبرخت يفه و هوش سازمانين يسازمان يريادگي
هوش  نيداشته و همچن يسازمان يريادگيبر  يمثبت و معنادار ريتأث يسازمانفرهنگو  يپژوهش نشان داد که هوش سازمان يهاهيفرضج حاصل از ينتا: هاافتهي

  را دارد. يسازمان يريادگيبا  يسازمانفرهنگن يدر رابطه ب يگريانجينقش م يسازمان
ها مناسب براي بهبود و ارتقاء اين تغييرات براي کمک به سازمان يهاحلراهسازمان است؛ بنابراين، هر تغييرات مبتني بر يادگيري کليد موفقيت : يريگجهينت

با افزايش و  توانيم رسديمبه نظر  سازماني، يادگيري روي بر يسازمانفرهنگو  سازماني هوش مثبت تأثير شناسايي به توجه با .است ازيموردنبراي تغيير عيني 
  .کرد فراهم سازماني يادگيري بهبود براي را زمينه ،يسازمانفرهنگهوش سازماني و  تقويت

  سازماني هوش، سازماني يريادگ، ييسازمانفرهنگي: ديکلمات کل
  

 ۶۳۸-۶۳۱، ص ۱۳۹۷ ، آذر۱۱۰درپي پينهم، شماره شانزدهم، دوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٢١-٤٧٩١٦٩٠١: تلفنيي، ماما و يپرستار دانشکده، تهران يپزشک علوم ياسالم آزاد دانشگاه، تهران: آدرس مکاتبه

Email: m_szamani@yahoo.com 

  
  مقدمه

روزافزون در علوم و فنون  يهاشرفتيدر عصر حاضر با توجه به پ
تر و اداره دهيچيز پيها ند، سازمانيجد يهاازها و چالشيش نيدايو پ
و باال رفتن  يش آگاهيافزا نيبنيدراتر شده است. مشکل هاآن

 يهاسازمان خصوصبهها مردم از سازمان حقبهتوقعات و انتظارات 
همواره به دنبال  هاآنباعث شده که  يو درمان يو بهداشت يخدمات

 انعنوبه يسازمان يريادگيند. يارائه بهتر خدمات برآ يبرا ييهاراه

                                                             
  رانيا، تهراني، دانشگاه آزاد اسالم ،تهران يعلوم پزشک ،ش کودکانيگراي، ارشد پرستار يکارشناس يدانشجو ١
  سنده مسئول)ي(نو رانيا، تهراني، دانشگاه آزاد اسالم ،تهران يعلوم پزشک، تيريگروه مد، اريدانش ٢
  رانيا، تهراني، دانشگاه آزاد اسالم ،تهران يعلوم پزشک، گروه کودکاني، پرستار يمرب ٣

4 Peter Drucker 
5 Argyris 

ها به شمار ن چالشيله با ابمقا يهاهيبوده و پا مؤثراز عوامل  يکي
  .ديآيم

 دانش، سازماني يهاتيموفق كليد كه است معتقد ٤دراكر پيتر

 دو هر و شودمي ايجاد توليد و نوآوري طريق از ارزش زيرا است؛

 ۱۹۹۰دهه  از كه روست همين از. )۱(است دانش يريکارگبه درگرو
است.  شده مطرح پيشرفت به معطوف توانمندي مثابهبه يادگيري
و اصالح خطا  ند کشفيفرآسازماني را  ريييادگ )۱۹۷۷( ٥آرجريس

 سازماني را حاصل به اشتراك گذاشتن رييکند. وي يادگتعريف مي
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 باغقره عبدالرضا زهرا الزماني،صاحب محمد خدادادي، حسن
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 ني. بنابرا)۲( داندها ميميافراد و ت نيباورها و مفروضات ب، دانش
سازمان گسترده شده است و  سراسر پايدار است كه در ينديآفر

را  سازماني يهاييتوانااستعدادها و دانش توسعه يابد؛  شوديمباعث 
و شايد آن را  بخشديمو عملكرد سازماني را بهبود  دهديمافزايش 

 يادگيري گيريشكل بر متعددي عوامل .)۳( برساند حد به باالترين

 عوامل نيازجمله ا، مؤثرند سازمان در آن روند و تسهيل سازماني

 يو هوش سازمان يسازمانفرهنگ هاآن نيترمهم شايد و تأثيرگذار
 يرهاياز متغ يف انواع خاصيتوص يبرا يسازمان يريادگي .)۴(است

ن ياز ا يکي. )۵(شوديمبه کار گرفته ، ان دارديکه جر يسازمان
را  يهوش سازمان و همکاران ١آکگان، است يرها هوش سازمانيمتغ
 يانسان ييتوانا يکپارچگي اي يو هوش انسان ينياز هوش ماش يبيترک

 يسازمان برا بالقوه ييتوانا ي. هوش سازماناندکرده يمعرف يو فن
 ياطالعات به دانش نيا ليو تبد يطياطالعات مرتبط مح يگردآور

 رگذاريتأث طيمح با سازمان يريپذانطباق در که است سودمند

عبارت است از  يکه هوش سازمان است معتقد ٢آلبرخت .)۶(است
و  روهاين همهاز  يحداکثر يريکارگهب يسازمان برا تيتوان و ظرف
. آلبرخت هوش تشياهداف و مأمور به يابيدست يبرا شياستعدادها

ا يک ياستراتژ اندازچشم -۱( ياساس مؤلفهرا شامل هفت  يسازمان
ه يروح-۴ر ييل به تغيتما -۳سرنوشت مشترک -۲ ينش راهبرديب

داند. يم )فشار عملکرد -۷دانش  يريکارگبه -۶اتحاد و توافق  -۵
مطرح  يسازمان واضع هوش مثابهبههفت مؤلفه  نيبه اعتقاد وي ا

 .)۷(هستند
سازمان  تيظرف مثابهبه ديبا يعنوان نموده هوش سازمان ٣گلن

 برنامه تيدر اولو يسازمان اندازچشم توسعهدر تحقق اهداف و 
 يهادگاهيددر قالب  ي. البته هوش سازمانرديقرار گ رانيمد

  .)۸(شده است يبررس يو عاطف يرفتار، يشناختمعرفت
 اعم سازمان اعضاي رفتار دهندهشکل يسازمانفرهنگ ازآنجاکه 

 توانايي تواندمي، است مختلف سطوح در مديران و كاركنان از

 نحو به را استراتژيك يريگجهت و تغيير ايجاد در سازمان

 يسازمانفرهنگ يك داشتن بدون دهد. قرار تأثير تحت يريگچشم
 سوي از .)۹(داشت يادگيرانه يهاتيفعالانتظار  توانينم اثربخش

 تيعوض سنجش با که است آن دنبال سازماني به هوش نظريه، ديگر
 و شناسايي را هاآنهاي ضعف و هاتوانايي، هاسازمان هوشمندي
 .)۱۰(نمايد ارائه سازمان عملکرد بهبود براي را الزم راهکارهاي

 حل مسائل يسازمان برا ييو توانا تيقابل را يهوش سازمان ٤ماتسودا
 فرآيند به توجه و سازماني از هوش يريگبهره داند.يم يسازمان

ک يجاد يبا ا دهد تامي هاسازمان به را امکان اين سازمان در ريييادگ
                                                             

1 Akgunolles 
2 Albrecht 
3 Glynn 

 از موجود اطالعات يريکارگبه و با فردمنحصربه يسازمانفرهنگ

  .)۱۱( نمايند يبرداربهره بودن شرويپ و رقابتي مزاياي
 ازجملهتحقق اهداف سازماني بستگي به عواملي  کهييازآنجا

 يسازمانفرهنگوجود ، حاكم بر نيروي انساني دارد يسازمانفرهنگ
 يسازمانفرهنگ، خواهد بود يضرور اريبس هامارستانيبدر  يقو
ده يچيط پيتواند در محين راهبرد مياز چند يقيبا تلف هامارستانيب

رساند؛  ياريش يدن به اهداف خويسازمان مذکور را در رسي، کنون
 هامارستانيب ازجملهها که سازمان يين راهبردهايتراز مناسب يکي
ز آن ده ايچيط پيت برتر در محيبه موقع يابيدست يتوانند برايم

ق هوش ياست که از طر يسازمان يريادگيتمرکز بر ، بهره ببرند
 به توجه کند. بايحفظ م يسازمانفرهنگارتباط خود را با  يسازمان

ن يرابطه مناسب ب نبود و ييادگيري سازمان مسئلهبودن  پائين
 اختالل و سردرگمي موجب كهي، و هوش سازمان يسازمانفرهنگ

 رجوعارباب رضايت و پاسخگويي عدم و امور كاركنان در

 يريگاديعوامل اثرگذار بر  ييشناسانکه يو با توجه به ا )۱۲(گردديم
 يادر راست مؤثر يگام توانديم يمطالعات سازمان يدر راستا يسازمان

 لذا با ن حوزه گردد؛يدر ا يو تجرب يجاد دانش نظريشناخت و ا

 يسازماني با هوش سازمان يادگيري و يسازمانفرهنگبررسي ارتباط 
 نيب ايآکه  هستيم ياساس سؤالن يبه ا ييبه دنبال پاسخگو

 هوش سازماني يگريانجيمو يادگيري سازماني  با  يسازمانفرهنگ
   ؟يا نه وجود دارد يارتباط يبيمارستان يکادر درمان در

  
  مواد و روش کار

 يارآم . جامعهباشديم يهمبستگ يفياز نوع توص مطالعه حاضر
) ماماها و پرستاران، پزشکان( کارکنان يتمام حاضر پژوهش

 بر اساس يحجم نمونه آمار وه بود ياروم يمطهر ديشه بيمارستان
  .ديبرآورد گردنفر  ۱۵۰، فرمول کوکران

استاندارد  يهاپرسشنامهاز  هاداده گردآوري يبرا
) ۲۰۰۱( ٥فهين يسازمان يريادگ، ي)۲۰۰۰( سونيدن يسازمانفرهنگ

) استفاده شده است. در بخش ۲۰۰۲( ٦آلبرخت يو هوش سازمان
مربوط به  سؤاالتبخش دوم  ک و درياطالعات دموگراف: اول

 يديکل بعدچهار  بر که سؤال ۶۰ شامل سونيدن يسازمانفرهنگ
 يهمسان، )سؤال ۱۵( در کار يريدرگن ابعاد شامل يمتمرکز است. ا

 ۱۵( يريپذو انطباق )سؤال ۱۵( تيمأموررسالت و ، )سؤال ۱۵(
که مجموعاً  باشديشاخص م ۳ ياز ابعاد دارا کي . هرباشديم )سؤال

 يهاارزش، رشد ييتوانا، يمحور ميت، يشاخص توانمندساز ۱۲
تمرکز بر ، رييتغ جاديا، يکپارچگيو  يهماهنگ، توافق، يمحور

4 Matsuda 
5 Neefe 
6 Albrecht 
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و ، اهداف، مشخص يوجود استراتژ، يسازمان يريادگي، يمشتر
 موردسنجش سؤال ۵هر شاخص با . دهنديرا شکل م دگاهيو د نشيب

 يادرجه ۵کرت يف ليط ين پرسشنامه رويا يهانهيگز .رديگيقرار م
 ؛ کامال۴ً، موافقم؛ ۳، ندارم ي؛ نظر۲، مخالفم؛ ۱، مخالفم کامالًاز 
و  ۶۰ن پرسشنامه حداقل نمره يشود. در ايم يگذارنمره ،۵، موافقم

 يريادگيمربوط به  سؤاالت، در بخش سوم است. ۳۰۰حداکثر نمره 
 يريادگيبعد از  ۵که در کل  باشديم سؤال ۲۴ يداراي، سازمان
، )سؤال ۶( يفرد يهامهارت: از اندعبارتکه  سنجديرا م يسازمان
 يريادگي، )سؤال ۴( انداز مشترکچشم، )سؤال ۶( يذهن يهامدل

ن يا يهانهيگز. )سؤال ۴( يستميو تفکر س )سؤال ۴( يميت
، ؛ مخالفم۱، مخالفم کامالًاز  يادرجه ۵ کرتيف ليط يپرسشنامه رو

. شوديم يگذارنمره ۵، موافقم ؛ کامال۴ً، ؛ موافقم۳، ندارم ي؛ نظر۲
است. در  ۱۲۰و حداکثر نمره  ۲۴ن پرسشنامه حداقل نمره يدر ا

 ۴۹ آلبرخت بر يبخش چهارم پرسشنامه استاندارد هوش سازمان
 اندازچشم ن ابعاد شامليمتمرکز است. ا يديکل بعد ۷ و بر سؤال

 رييبه تغ ليم، )سؤال ۷( سرنوشت مشترک، )سؤال ۷( کياستراتژ
 کاربرد دانش، )سؤال ۷( هيروح، )سؤال ۷( اتحاد و توافق، )سؤال ۷(
ن يا يهانهيگز. باشديم )سؤال ۷( و فشار عملکرد )سؤال ۷(

، ؛ مخالفم۱، مخالفم کامالًاز  يادرجه ۵کرت يف ليط يپرسشنامه رو
. شوديم يگذارنمره) ۵، موافقم ؛ کامال۴ً، ؛ موافقم۳، ندارم ي؛ نظر۲

  است. ۲۴۵و حداکثر نمره  ۴۹ن پرسشنامه يحداقل نمره در ا
) و ۷۸/۰کرونباخ ( يرا با استفاده از آلفا يائيپا يو صارم يليوک

پرسشنامه  ي) برا۸۰/۰کرونباخ ( يرا با استفاده از آلفا يائيقلتاش پا
ان قات آنين در تحقيسون گزارش نمودند. همچنيدن يسازمانفرهنگ

د يق اعتبار محتوا و با نظر اساتيپرسشنامه مذکور از طر ييروا
  شد. دييتأ يسازمانفرهنگدانشگاه و خبرگان حوزه 

 يسازمانفرهنگپرسشنامه  يائي) پا۲۰۱۴و کوت ( هوگان
 ييايو پا ييروا) و ۸۷/۰کرونباخ ( يسون را با استفاده از آلفايدن

و  )۱۳۹۵و همکاران ( يانيکتوسط  يسازمان يريادگي پرسشنامه
 کرونباخ ي) با استفاده از آلفا۱۳۹۲و همکاران ( ينيحس يمحمد

هوش  پرسشنامه ييايو پا ييروا همچنين گزارش شده است. ۷۵/۰
استفاده با ، )۱۳۹۵و همکاران ( يانيکدر پژوهش  آلبرخت يسازمان
 ييايو پا يين پژوهش روايبوده است. در ا ۹۲/۰کرونباخ  ياز آلفا

نفر از  ۱۰توسط  يو هوش سازمان يريادگ، يفرهنگ يهاپرسشنامه
 يدانشگاه آزاد اسالم ييو ماما يدانشکده پرستار يعلمئتيه ياعضا

ز ين ييايقرار گرفت. جهت پا يموردبررستهران  يواحد علوم پزشک
ب يب ضرايکرونباخ استفاده شد که به ترت يآلفا يدرون ياز همبستگ

  آمد. به دست ۸۰/۰و  ۸۷/۰، ۸۳/۰
ار داشتن يپژوهشگران با در اخت، ن مطالعهيجهت انجام ا

به  و با توجه يفت کاريها را در زمان شپرسشنامهي، کتب نامهيمعرف

قرار ، پژوهش يهاار نمونهيدر سه مرحله در اخت سؤاالتاد يتعداد ز
ق و نحوه پر يحات در خصوص اهداف تحقيدادند و پس از ارائه توض
 يهاد بر محرمانه بودن اطالعات از نمونهيکردن پرسشنامه و تأک

پرسشنامه پاسخ دهند و سپس  سؤاالتنمودند به  درخواستپژوهش 
-داده ليوتحلهيتجز يشد. برا يآورجمع ليوتحلهيتجز يج براينتا

 يابي مدل از استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در پژوهش هاي
 يريمتغ چند ونيرگرس خانواده از و يريمتغ چند يساختار معادله

 فراهم را ونيرگرس معادالت از يامجموعه زمانهم آزمون که امکان
 24SPSS يافزارهانرم بر اساسها و داده استفاده شده است کنديم

  .اندگرفتهقرار  ليوتحلهيتجزمورد   3SMART PLSو
  

  يافته ها
) درصد ۷/۳۶نفر ( ۵۵ نشان داد هايآزمودن يت سنيوضع يبررس

 ۳/۱۳نفر ( ۲۰، سال ۴۰ يال ۳۰) درصد ۳/۴۱نفر ( ۶۲، سال ۳۰ ريز
 سال بودند. ۵۰ ي) باالدرصد ۷/۸نفر ( ۱۳سال و  ۵۰ تا ۴۱) درصد
 سال ۴۰ تا ۳۰ موردپژوهش يهانمونهسن ن درصد يشتريب نيبنابرا

 ۷/۲۶( نفر ۴۰ و زن) درصد ۳/۷۳( نفر ۱۱۰ ياز بعد جنس هستند.
 ۴۰( نفر ۶۰الت يتحص موردمطالعه يهانمونهبودند در  مرد) درصد
 ۱۸نفر ( ۲۷، سانسيلفوق) درصد ۷/۳۴( نفر ۵۲، سانسيل) درصد
سابقه  يتخصص بود. در بررس )درصد ۳/۷نفر ( ۱۱ و يدکتر )درصد
 ۵) کمتر از درصد ۷/۳۲نفر ( ۴۹خدمت  سابقه، انيپاسخگو يخدمت
 ۱۱) درصد ۲۴نفر ( ۳۶سال و  ۱۰ تا ۵) درصد ۳/۴۳نفر ( ۶۵، سال

 يهانمونهکار  سابقهن درصد يشتريب نيبنابرا سال بود. ۱۵ تا
نشان داد  هايآزمودن يت شغليوضع .بودسال  ۱۰ تا ۵ موردپژوهش

 ۲۰ پرستار و) درصد ۷/۶۶( نفر ۱۰۰، پزشک) درصد ۲۰( نفر ۳۰که 
  ماما هستند. )درصد ۳/۱۳نفر (

 -کولموگروف رها بر اساس آزمونيمتغ بودن نرمال يدر بررس
 و سطح ۰۹۳/۰آزمون  با آماره يسازمانفرهنگر يمتغ رنوفياسم

 و ۰۶۸/۰آزمون  آماره با يسازمان هوش ريمتغ، ۰۸۶/۰ يمعنادار
آزمون  آماره با يسازمان يريادگي ريو متغ ۱۵۰/۰ يمعنادار سطح
 آمدند. به دستنرمال  ۱۱۵/۰ يمعنادار سطح و ۰۸۲/۰
 کادردر  يسازمان يريادگيو  يسازمانفرهنگن يب يدر بررس 
ا ه برابر بين فرضياستاندارد ا يا همان بتاير يب مسيضري، درمان
 برابر tد. آماره يمعنادار گرد ۰۵/۰بوده که در سطح کمتر از  ۷۸۳/۰

 ياست که حاک تربزرگ ۹۶/۱ يبوده که از مقدار بحران ۲۴۶/۱۲با 
دارد.  يسازمان يريادگيبر  يسازمانفرهنگ يمثبت و معنادار ريتأثاز 

 ليتحل يبر مبنا يو هوش سازمان يسازمانفرهنگرابطه  يبررس
ن ياستاندارد ا يا همان بتاير يب مسيم نشان داد ضرير مستقيمس

معنادار  ۰۵/۰بوده که در سطح کمتر از  ۹۳۱/۰ه برابر با يفرض
بوده که از  ۱۰۱/۸۵با  ه برابرين فرضيا يز براين t. آماره باشديم
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توان گفت يم گريدعبارتبهباشد. يم تربزرگ ۹۶/۱ يمقدار بحران
  دارد. يبر هوش سازمان يمثبت و معنادار ريتأث يسازمانفرهنگ
 يسازمان يريادگيو  ين هوش سازمانيب آمدهدستبهج ينتا

ر يب مسيزان ضريم نشان داد که مير مستقيل مسيحاصل از تحل
باشد. يمعنادار م ۰۵/۰بوده که در سطح کمتر از  ۲۰۷/۰برابر با 

 يآلفابوده که در سطح  ۱۶۹/۳با  ه برابرين فرضيا يز براين tآماره 
مثبت و  ريتأث يگفت هوش سازمانتوان ياست لذا م داريمعن ۵%

  .)۱(جدول  دارد يسازمان يريادگيبر  يمعنادار

با  يسازمان يريادگيو  يسازمانفرهنگن ين اثر بييتع يبرا
ل يحلت ميرمستقيغ سنجش اثر يبر مبنا يهوش سازمان يگريانجيم

رابر با ب ميرمستقيغ ريتأثزان ينشان داد م آمدهدستبهج ير نتايمس
) ۲شماره جدول ( باشد.يم ۹۷۶/۰زان اثر کل يبوده و م ۱۹۳/۰

ر د يگريانجينقش م يتوان گفت هوش سازمانيم گريدعبارتبه
داشته و  يسازمان يريادگيو  يسازمانفرهنگن يرابطه ب
بر  ميرمستقيغصورت م و هم بهيصورت مستقهم به يسازمانفرهنگ

  دارد. ريتأث يدرمان در کادر يسازمان يريادگي
  

  موردپژوهش يواحدها در قيتحق ميمستق يرهايمس ليتحل از حاصل جينتا : )۱جدول (

 يسطح معنادار t آماره (اثر خام) مياثر مستق وابسته ريمتغ مستقل يهاريمتغ

 ٠٠٠/٠ ٢٦٤/١٢ ٧٨٣/٠ يسازمان يريادگي يسازمانفرهنگ
 ٠٠٠/٠ ١٠١/٨٥ ٩٣١/٠ يهوش سازمان يسازمانفرهنگ

 ٠٠٢/٠ ١٦٩/٣ ٢٠٧/٠ يسازمان يريادگي يسازمان هوش

  
  ميرمستقيغ اثرات و ميرمستقيغ يرهايمس ليتحل از حاصل جينتا : )۲جدول (

 يرهايمس
 ياواسطه

    

ق ي(اثر تطب ميرمستقياثر غ يم (اثر خام)اثر مستق وابسته يرمتغ يانجيمير متغ مستقل متغير
 شده)

 سطح معناداري اثر کل

 ٠٠٠/٠ ٩٧٦/٠ ١٩٣/٠ ٧٨٣/٠ يسازمان يادگيري يسازمان هوش يسازمانفرهنگ

  
  يريگجهينتبحث و 

 يهاطهيدر حق ين تحقياج ياز نتا يريگبهره باهدفن مطالعه يا
کاهش ، مراقبت يامدهايجهت حل مشکالت و پ يمختلف کاربرد

ت خدمات و ارتقاء سالمت آحاد جامعه است. يفيش کيافزا، هانهيهز
سبب شناساندن مشکالت موجود در جامعه و  يهر پژوهش ياز طرف

هر  يع در بهبود و اثربخشيمناسب جهت تسر يهاحلراها ارائه ي
قات يه تحقيهدف و اساس کل يطورکلبهشود. يها متيفعال بهترچه

سطح جهان انجام  در يو پرستار ينه پزشکيکه در زم يو مطالعات
، سالمت نيتأم، جهيدرنتو  يت کالبد رشته علوم پزشکيشود تقويم

 ردنک ترمطلوب تاًينهاشتر و يجاد سهولت هرچه بيا، شيو آسا يراحت
 جامعه سطح در يدرمان – يخدمات بهداشت دهندهارائهکار پرسنل 

 .باشديم
 يريادگيبر  يسازمانفرهنگق نشان داد ين تحقيا يهاافتهي

ر ب مؤثراز عوامل  يکي درواقعدارد.  يداريمعنمثبت و  ريتأثسازمان 
 جينتا است. يسازمانفرهنگ، هامارستانيبدر  يسازمان يريادگي

ن پور و يو همکاران، حس يباتمان ج مطالعهيمطالعه حاضر با نتا

–۱۵ ,۴( بود راستاهم) ۱۳۹۴وکيلي و صارمي ( و يديام ،همکاران

 حسط ييخاکزاربفروو  ياقدسبرخالف مطالعه حاضر در مطالعه  .)۱۳
ن گزارش ييپا موردمطالعه يهامارستانيبدر  يسازمان يريادگي

 حد تا را افراد رفتار و انتظارات يسازمانفرهنگ درمجموع .)۱۶(شد

 دانستن گر،يد طرف از و دهديم قرار ريتأث تحت ياديز

 يطراح را يسازمان يريادگيراهبرد  که يکسان يبرا يسازمانفرهنگ
 دانش انيجر بر هم يسازمانفرهنگ رايز است؛ يضرور کنند،يم

 تعهد و کامل يهم همکار و يسازمان يريادگي يطراح يبرا الزم

 به گفت توانيلذا م. دارد ريتأث يسازمان يريادگي به نسبت اعضا

 يرقابت تيآوردن مز دست به در يسازمان يريادگي که اندازه همان
 زين يسازمانفرهنگ دارد، تياهم و ارزش امروز يايپو يايدن در مهم

 است بهداشت مهم يهاسازمان راهبرد کردن مشخص و فيتعر در

 و مطابق اصول را آن ديبا موفق، يسازمان يريادگي يبرقرار يبرا و
شناخت  که ياگونهبه داد، قرار يسازمانفرهنگ يهامفروضه
 در يسازمان يريادگي جاديا يبرا سازمان فرهنگ يهامشخصه

  .است يقطع و يضرور سازمان بهداشت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 8

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3595-en.html


 غربي آذربايجان استان پزشکي علوم دانشگاه به وابسته منتخب بيمارستان درماني کادر در سازماني هوش گري¬ميانجي با سازماني يادگيري و سازماني فرهنگ ارتباط
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، آذر 110، شماره نهم، پی در پی شانزدهمدوره  635

و  مثبت ريتأث يبر هوش سازمان يسازمانفرهنگن مطالعه يدر ا
، )۱۳۹۳قلتاش (مطالعه با را  قيتحقن يج ايداشت. نتا يداريمعن

 ) و۱۳۹۵و همکاران ( ي، شوهان)۱۳۹۲( و همکاران يخداداد
 .)۱۷-۲۰( همسو دانست توانيم) ۱۳۹۷و همکاران ( يخانباش

 و يسازمانفرهنگ که دهديم نشان مطالعات متعدد نهيشيپ يبررس
 خصوصبهها سازمان در ياثرگذار يرهايمتغ به اکنون يسازمان هوش

 ،هاآن به توجه عدم و اندشده ليتبد يو درمان يدر مراکز آموزش
 هوش و دانش افراد، همچون يارزشمند منابع رفتن دست از سبب

 از يکي عنوانبه سازمان يهوشمند گر،يد يسو از. شد خواهد

 شکست اي تيموفق در يابرجسته نقش ها،سازمان ياصل يازهاين

 يسازمانفرهنگ نقش يبررس با حاضر، پژوهش .کنديم فايا هاآن
هوشمند  در ،هاسازمان در مهم اريبس يرهايمتغ از يکي عنوانبه

 و هاتالش مناسب، يفرهنگ بستر بدون که داد نشان سازمان، يساز
 ،رجوعارباببه  يرسانخدماتو  ييدر بهبود پاسخگو انريمد اقدامات

 .ديرس نخواهند جهينت بهسازمان  يو اثربخش ييکارا
 يريادگيو  يازمانسن هوش يبج مطالعه حاضر نشان داد ينتا
 ينيج مطالعه حسيوجود دارد. نتا يداريمعنرابطه مثبت و  يسازمان
ک يميس )،۱۳۹۵و همکاران ( يانيک)، ۱۳۹۲ل (يريس يو چل

بر  يرات مبتنييتغ .)۲۱-۲۴( ندن مطالعه بوديبا ا راستاهم) ۲۰۰۵(
 يهاحلراهن، يسازمان است؛ بنابراهر ت يد موفقيکل يريادگي

ها کمک به سازمان يرات برايين تغيبهبود و ارتقاء ا يمناسب برا
 مثبت ريتأث شناسايي به توجه با .است ازيموردن ينير عييتغ يبرا

با  توانيم رسديمبه نظر  سازماني، ريييادگ روي بر سازماني هوش

 فراهم سازماني ريييادگ بهبود براي را نهيزم ،يهوش سازمان افزايش

 .کرد
و  يسازمانفرهنگ معنادار و مثبت رابطه از حاضر مطالعه جينتا

 شاغل کادر نيب در يهوش سازمان يگريانجيبا م يسازمان يريادگي

 و انتظارات يسازمانفرهنگ درمجموع. دارد تيحکا مارستانيب در
 گر،يد طرف از و دهديم قرار ريتأث تحت ياديز حد تا را افراد رفتار

 يسازمان يريادگي راهبرد که يکسان يبرا يسازمانفرهنگ دانستن
 انيجر بر هم يسازمانفرهنگ رايز است؛ يضرور کنند،يم يطراح را

 و کامل يهمکار هم و يسازمان يريادگي يطراح يبرا الزم دانش
 رسديم. به نظر دارد ريتأث يسازمان يريادگي به نسبت اعضا تعهد

 يريادگي توانديم ميرمستقيغ صورتبه يهوش سازمان نيبنيدرا
 يريادگي که اندازه همان به گفت توانيم لذا دهدش يرا افزا يسازمان
 امروز يايپو يايدن در مهم يرقابت تيمز آوردن دست به در يسازمان

 کردن مشخص و فيتعر در زين يسازمانفرهنگ دارد، تياهم و ارزش

 يريادگي يبرقرار يبرا و است مهم يبهداشت يهاسازمان راهبرد
 يهامفروضه و اصول مطابق را آن ديبا موفق، يسازمان

 فرهنگ يهامشخصه شناخت که ياگونهبه داد، قرار يسازمانفرهنگ

 يضرور يبهداشت سازمان در يسازمان يريادگي جاديا يبرا سازمان
  .است

  
  يتشکر و قدردان

 کنندهشرکت پرسنل از را خود تشكر و تقدير مراتب محققين
  .دارنديم اعالم مطالعه اين در
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Abstract 
Background & Aim: Several factors affect the formation of organizational learning and facilitate its 
process in the organization, including these influential factors and perhaps the most important ones are 
organizational culture and organizational intelligence. An organizational learning is used to describe 
specific types of organizational variables that are streamed. One of these variables is organizational 
intelligence. Organizational intelligence is the potential of the organization to gather relevant 
environmental information and transform this information into a useful knowledge that influences the 
organization's adaptability to the environment. The purpose of this research is to answer the question of 
whether organizational intelligence and organizational culture are related to organizational learning. 
Materials & Methods: This study is a descriptive-correlational study. The statistical population of this 
study was all employees (doctors, nurses and midwives) of Shahid Motahari Hospital in Urmia. The 
sample size was 150 people based on Cochran formula. For data collection, three standard Denison 
organizational culture questionnaires, organizational learning, and organizational intelligence, Albrecht, 
were used. Data was analyzed using SPSS and PLS3 software. 
Results: The results of the research hypotheses showed that organizational intelligence and 
organizational culture have a positive and significant effect on organizational learning as well as 
organizational intelligence has a mediating role in the relationship between organizational culture and 
organizational learning. 
Conclusion: Learning-based changes are the key to the success of each organization; therefore, 
appropriate solutions to improve and enhance these changes are needed to help organizations to change 
objectively. Considering the recognition of the positive effect of organizational intelligence and 
organizational culture on organizational learning, it seems that by increasing and strengthening 
organizational intelligence and organizational culture, it is possible to improve the learning 
environment. 
Keywords: Organizational Culture, Organizational Learning, Organizational Intelligence 
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