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بررسی تأثیر تصمیم گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران
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چکید ه
مقدمه: پرستاران به عنوان یکی از منابع بزرگ دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستان ها می توانند نقش 
اصلی در فرآیند یادگیری سازمانی ایفا نمایند. با توجه به ضرورت و اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران، پژوهش 

حاضر نیز در این راستا انجام شد.
هدف: تعیین تأثیر تصمیم گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد، جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان بقیه اهلل )عج( شهر 
تهران با توجه به معیارهای ورود در سال 13۹6 وارد مطالعه شدند. در مرحله اول پژوهش، قابلیت یادگیری کلیه پرستاران 
شاغل در بخش های داخلی- جراحی )18 بخش( بیمارستان بقیه اهلل )عج( از روش سرشماری به تعداد 281 نفر مطالعه 
و بررسی شد. در مرحله بعد تعداد هشت بخش که قابلیت یادگیری سازمانی آنان تفاوت معناداری نداشت به  صورت 
تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. ابتدا یک کارگاه آموزشی به صورت تئوری و عملی نحوه اجرای 
روش بارش افکار برای مشارکت پرسنل بخش در تصمیم گیری ها و حل مسائل بخش به همراه سرپرستاران برگزار شد. 
سپس بعد از چهار ماه، مجدداً پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی در گروه شاهد و آزمون توزیع گردید. تجزیه و تحلیل 
اطالعات با استفاده از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله آزمون کای دو، من 

ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل و آنالیز واریانس توسط نرم افزار SPSS نسخه 1۹ انجام شد.
یافته ها: نتایج مرحله اول نشان داد که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران )8/۹8( 58/04 که از نظر 
مقیاس لیکرت در سطح متوسط بود. همچنین میانگین نمرات حیطه های تعهد مدیریت )3/33( 1۹/02، حیطه سیستمی 
با )1/88( 11/44، حیطه انتقال دانش )3/05( 13/6۷ در سطح متوسط، درحالی که حیطه فضای باز و آزمایشگری با 
میانگین نمره )2/80( 13/8۹ در سطح پایین قرار داشتند. نتایج مرحله دوم پژوهش نشان داد که میانگین نمره کل و 
انحراف معیار تمامی حیطه های قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران قبل و بعد از مداخله و اجرای بارش افکار در گروه آزمون 
افزایش و تفاوت معناداری وجود داشت. مثاًل انحراف معیار کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران بعد از مداخله برابر با 
 ،P= 0/000 حیطه نگرش سیستمی P= 0/044 به دست آمد. همچنین انحراف معیار حیطه های تعهد مدیریت P= 0/012
با انحراف معیار P= 0/001 در سطح معناداری قرار  انتقال دانش P= 0/003 در حیطه فضای باز و آزمایش گری  حیطه 

داشتند اّما در گروه شاهد تفاوتی دیده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نظر به نتایج مطالعه فوق و اثربخشی برنامه بارش افکار بر افزایش قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران 

و بهبود کیفیت مراقبت و خدمات پرستاری، اجرای آن در بخش های درمانی برای مدیران پرستاری توصیه می شود.
کلمات کلیدی: بارش افکار، پرستار، قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری.
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مقدمه
مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1۹00 میالدی زمانی که تیلور 
موضوع انتقال یادگیری از فردی به دیگر کارکنان را برای افزایش 
یادگیری   .)1( برمی گردد  کرد،  مطرح  سازمان  بهبود  و  کارآیی 
یادگیری  به  که  است  اقداماتی  مجموعه  و  فرآیند  یک  سازمانی 
کارکنان می انجامد و دربرگیرنده ی رفتار سازمانی مشخص است 
که در سازمان یادگیرنده اعمال می شود )2(. یادگیری سازمانی را 
ظرفیت سازمان برای ایجاد و بهبود عملکرد بر اساس تجربه تعریف 
می کنند. سازمان ها برای بقا و موفقیت خود نیاز به کسب، انتشار و 
کاربرد دانش مبتنی بر تجارب و فعالیت های کارکنان خود دارند )3(.
از یک سو پیشرفت های فناورانه، از سوی دیگر باال رفتن انتظارات و 
تغییرات جمعیتی و ارائه مطالب جدید آموزشی همگی چالش های 
کنونی هستند که نیاز به نوآوری در یادگیری سازمانی پرستاران را 
ضروری می نمایند )4(. پژوهش ها مؤید این مطلب است که مدیران 
پرستاری با به کارگیری مهارت های مدیریتی و رهبری اثربخش 
می توانند بر توانمندسازی و یادگیری کارکنان خویش تأثیرگذار 
باشند و بدین ترتیب، دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل نمایند 
)5، 6(. مدیران با آشنایی به مهارت های رهبری از طریق برنامه 
آموزش می توانند دسترسی کارکنان به ابعاد توانمندی، از جمله 
کار گروهی، مشارکت، ارتباطات، پاداش و قدردانی، هدف و روحیه 
سالم را که از ابعاد توانمندی هستند، تسهیل نموده و بدین ترتیب 
سبب افزایش توانمندی و یادگیری کارکنان خود شوند. در راستای 
این اهداف، مطالعه ای نشان داد که مدیران با به کارگیری سبک 
رهبری تحولی می توانند از طریق تأثیر برانگیزه، روحیه و توانمندی 
کارکنان سبب پیشرفت و ارتقای عملکرد آن ها شوند )۷(. توسعه 
با برگزاری آموزش های عمومی و  انسانی تنها  و پیشرفت منابع 
تخصصی حاصل نمی شود. امروزه از آموزش انتظار می رود که بتواند 
تغییرات رفتاری مطلوب را در کارکنان ایجاد کند تا از این رهگذر، 
تحقق اهداف سازمانی تسهیل شود )8(؛ اما مطالعات انجام شده 
نشان می دهند که بسیاری از برنامه های آموزشی تغییرات رفتاری 
مطلوب را در کارکنان ایجاد نمی کنند به بیان دقیق تر در چنین 
برنامه هایی انتقال مهارت های آموخته شده به محیط کار که منجر 
به تغییر رفتار می شود به میزان بسیار کمی صورت می گیرد. بر 
اساس گزارش های مجله آموزش آمریکا، سازمان ها ساالنه بیش از 

51 میلیارد دالر برای آموزش، سرمایه گذاری می کنند ولی در عمل 
کمتر از ده درصد یادگیری ها از محیط یادگیری به محیط کار انتقال 
داده می شود )۹(. همچنین تحقیقات انجام شده حاکی از آن است 
که تنها حدود چهل درصد از آموخته های کارکنان در برنامه های 
آموزشی بالفاصله پس از آموزش به محیط کار انتقال می یابند. 
پس از شش ماه این مقدار به 25 درصد و با گذشت یک سال به 
پانزده درصد کاهش می یابد. بدان معناست که با گذشت زمان، 
کارکنان قادر به حفظ و به کارگیری اطالعات آموخته شده نیستند. 
هزینه های  و  زمان  از  عمده ای  بخش  اتالف  بیانگر  موضوع  این 
صرف شده در برنامه های آموزشی است )10(. حال آنکه الزمة 
از سرمایه گذاری در بخش  بهره برداری هر چه بیشتر سازمان ها 
به کارگیری آموخته ها توسط کارکنان در محیط کار و  آموزش، 
انتقال آموزش است. در بسیاری از مدل های ارزشیابی اثربخشی 
در سازمان ها، تغییر رفتار به عنوان یکی از نتایج آموزش در نظر 
گرفته شده است؛ اما از عوامل مداخله گری که این تغییر را ایجاد 
می کنند صحبتی نمی شود. روش های ارزشیابی پیشین تمرکز بر 
شیوه هایی دارند که با استفاده از این شیوه ها، متغیرهای مهم حذف 
می شوند که ممکن است بر روی اثربخشی آموزشی تأثیر بگذارند 
)11(. در همین راستا در مطالعات انجام شده مانند مطالعه داوری 
و حیدری نیز میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران 
قابلیت  بودن  متوسط   .)13  ،12( است  بوده  متوسط  سطح  در 
یادگیری متأثر از عوامل متعددی باشد که یکی از آن ها می تواند 
این باشد که اقدام جدی برای افزایش قابلیت یادگیری پرستاران 
صورت نگرفته است. هر چند در زمینه یادگیری سازمانی تحقیقات 
فراوانی صورت گرفته است، اما اکثر آن ها در قسمت های غیر درمانی 
بوده است و در بیمارستان ها مراکز درمانی و در بیمارستان های 
نظامی داخل کشور تحقیقات کمتری صورت پذیرفته است. نیز با 
توجه به یافته های، حیدری و داوری نشان داده می شود تغییر در 
دیدگاه مدیران به منظور مشارکت پرستاران در تصمیم گیری و 
داشتن دیدگاه سیستمی؛ اهمیت قائل شدن به توانایی های افراد و 
شفاف سازی اهداف به منظور ارتقاء یادگیری سازمانی مهم هست. 
پژوهش حاضر درصدد برآمده است جهت رفع چالش های فوق از 
تأثیر تصمیم گیری به روش بارش افکار استفاده کند و در نهایت 

نیز باعث باال رفتن قابلیت یادگیری پرستاران شود )14(.
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همچنین چالش های در مورد شیوه و روش آموزش وجود دارد که 
با مراجعه به مطالعات انجام شده تحقیق نادی و مطالعه جهرمی 
به روش  آموزش گروهی  مشهود می شود. آن ها عنوان می کنند 
سخنرانی و سمینار در محل کار سبب افزایش یادگیری می شود 
ولی عدم استفاده از تجربیات کارکنان و مداخله مستقیم آن ها 
باعث: 1. فقدان جلسات مشورتی در کنفرانس 2. عدم همکاری 
درون گروهی 3. عدم فهم کافی مطالب و محتوای تدوین شده 4. 
عدم توجه کافی یادگیرندگان به مطالب ارائه شده. 5. اختصاص 
یافته های  و  فوق  مطالعه  به  توجه  با  لذا،  می شود،  ناکافی  زمان 
و  مانند سمینار  آموزش  موجود مشخص می شود که روش های 
کنفرانس، روش مطلوبی جهت آموزش نیست و زمینه انتقال تجربه 
و یادگیری فراهم نمی شود )15، 16(؛ بنابراین با بررسی مطالعه 
نادی و تحقیقی که توسط جهرمی انجام شد به این نتیجه می رسیم 
که آموزش گروهی جهت افزایش قابلیت یادگیری سازمانی مفید 
است اما در این آموزش باید کلیه کارکنان دخالت داشته باشند. 
با وجود این کمبود در آموزش نیاز به روش جایگزینی در آموزش 
احساس می شود؛ که ما را بر آن داشت که به بررسی روش بارش 
افکار جهت آموزش و یادگیری در پرستاران بپردازیم؛ زیرا در این 
روش کلیه کارکنان شرکت دارند و از نظرات و تجربیات آنان به 
برده  به کار  تصمیم گیری ها  در  و  می شود  استفاده  کامل  صورت 
می شود. با توجه به مطالب فوق و اهمیت مداخله در آموزش در 
مطالعه پیش رو با مداخله آموزشی سعی در تغییر روش آموزش 
سنتی را داشتیم که به یافته های در امر آموزش با مداخله روش 
بارش افکار در گروه آزمون پرستاران رسیدیم که در ادامه بحث 

به این یافته ها پرداخته می شود.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر به صورت سرشماری در سال 13۹6 در دو مرحله 
در  شاغل  پرستاران  کلیه  یادگیری  قابلیت  پژوهش  شد.  انجام 
بخش های داخلی- جراحی )18 بخش( بیمارستان بقیه اهلل )عج( 

از روش سرشماری به تعداد 281 نفر مطالعه و بررسی شد.
فاز اول )توصیفی(: در این مطالعه پس از کسب اجازه از مسئولین 

از  پس  و  )عج(  ا...  بقیه  دانشگاه  و  پرستاری  دانشکده  پژوهش 
با حفاظت  ا... و هماهنگی  بقیه  بیمارستان  با ریاست  هماهنگی 

و دفتر پرستاری این مرکز، تمامی پرستاران بخش های )جراحی 
و  شدند  انتخاب  سرشماری  روش  به  شرایط  واجد  -داخلی(، 
پرسشنامه قابلیت یادگیری را در بین تمامی پرستاران توزیع شد. 
همراه با ارائه این پرسشنامه ها فرم مشخصات جمعیت شناختی 
آنان  سازمانی  یادگیری  قابلیت  نهایت  در  که  گردید  توزیع  نیز 
سنجیده شد. الزم به ذکر است کلیه پرسشنامه ها با عالئم اختصاری 

کدگذاری و اسامی افراد در دفتر جداگانه یادداشت شده بود.
تأثیر  تعیین  برای  مطالعه  دوم  مرحله  در  )مداخله(:  دوم  فاز 

یادگیری سازمانی  قابلیت  بر  افکار  بارش  به روش  تصمیم گیری 
پرستاران  سازمانی  قابلیت  میانگین  که  بخش  هشت  پرستاران؛ 
آن تفاوت معناداری نداشت به صورت تخصیص تصادفی به دو 
گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند، پس  از اینکه تعیین شد که 
کدام یک از بخش ها در گروه آزمون قرار می گیرند و کدام بخش 
در گروه شاهد، یک کارگاه آموزشی برای سرپرستاران گروه آزمون 
برگزار شد و به صورت عملی چگونگی اجرای روش بارش افکار 
مسائل  حل  و  تصمیم گیری ها  در  بخش  پرسنل  مشارکت  برای 
بخش به آنان آموزش داده شد و در پایان کارگاه از آنان خواسته 
می شود این روش را در بخش خود اجرا کنند بدین صورت که 
طی جلساتی با مشارکت پرسنل پرستاری با توجه به معیارهای 
ورود )حداقل یک سال سابقه پرستاری و دارای مدرک کارشناسی 
پرستاری و باالتر و پرسنل رسمی اضافه کار و پیمانی( بخش خود با 
رهبری سرپرستاران بخش با روش بارش افکار به شناسایی مسائل 
از تجارب پرسنل برای حل  با استفاده  مهم بخش می پردازند و 
آنان تصمیم گیری کنند. پس از برگزاری حداقل چهار جلسه در 
مدت چهار ماه تصمیم گیری به روش بارش افکار در گروه آزمون، 
انجام شد در حالی که در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت، 
مجدداً پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی در گروه شاهد و آزمون 
توزیع گردید و داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های 
پژوهشگر،  است  توضیح  به  الزم  شدند.  تحلیل  و  تجزیه  آماری 
ضمن نظارت بر اجرای این روش در گروه آزمون، به سؤاالت و 
ابهامات سرپرستاران پاسخ می دهد و طی این مدت در گروه شاهد 

مداخله ای صورت نمی گیرد.
تصمیم گیری  پژوهشگر  نظارت  توسط  جلسات  برگزاری  از  پس 
مجدداً  شد. سپس  انجام  آزمون،  گروه  در  افکار  بارش  روش  به 
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پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی در گروه شاهد و آزمون توزیع 
گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی 
گومز بود. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش های آمار 
توصیفی ازجمله میانگین انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله 
آزمون کای دو، من ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل و آنالیز واریانس 
استفاده شد. وجهت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-

اسمیرنوف، توسط نرم افزار SPSS نسخه 1۹ انجام شد.
اول  بخش  که  است  بوده  پرسشنامه  اطالعات  جمع آوری  ابزار 
آن  متغیرهای  که  است  دموگرافیک  اطالعات  شامل  پرسشنامه 
شامل سن، جنس تأهل، میزان، سابقه خدمت، میزان اضافه کاری، 
سمت است. بخش دوم پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز 
(Gomez) است و روش جمع آوری آن خود گزارشی است )1۷(. 

اساس پرسشنامه از تحقیقات گومز و همکاران گرفته شده است 
)18(. این پرسشنامه حاوی چهار بعد و 16 سؤال است که بعد 
تعهد مدیریت پنج سؤال، آزمایشگری و انتقال دانش هرکدام چهار 
است. شده  گنجانده  سؤال  سه  سیستمی  نگرش  و  است  سؤال 

تنظیم شده  پنج گزینه ای  لیکرت  با طیف  گزینه های هر سؤال 
است که در نمره گذاری کمترین نمره )یک( برای انتخاب گزینه 
هرگز و بیشترین نمره )پنج( برای انتخاب گزینه همیشه اختصاص 
یافته است. با توجه به اینکه پرسشنامه اصلی برای نظرسنجی از 
نحوه  محققین  است،  شده  طراحی  تولیدی  شرکت های  مدیران 
بیان سؤاالت را طوری اصالح کرده اند که برای پاسخگویی کارکنان 
مناسب باشد. در مطالعه آنان در چهار بعد پرسشنامه مقادیر آلفای 
کرونباخ بین 0/۷تا 0/83 متغیر بود. این نتایج به دست آمده قابل 
نسبت دادن به این مطالعه را دارد و مجدداً اعتبار محتوا با استفاده 
از نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( 
در  تغییراتی  آنان  نظرات  اساس  بر  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
نحوه بیان سؤاالت داده شد. به  منظور بررسی پایایی نیز مطالعه 
مقدماتی با شرکت 20 نفر از پرستاران بیمارستان در دو مرحله در 
فاصله زمانی یک ماه انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ معادل 
0/85 به دست آمد. همچنین این مطالعه در داخل کشور به طور 
هیئت  نظرسنجی  با  آن  روایی  و  قرارگرفته  استفاده  مورد  مکرر 
علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( مورد تائید قرار گرفت 
و پایایی آن مورد تائید قرارگرفته است و ضریب پایایی آن نیز با 

روش آلفای کرونباخ 0/8۷ است )1۹-21(. برای تجزیه و تحلیل 
اطالعات به  دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی از 
جمله میانگین انحراف معیار و آمار تحلیلی ازجمله تی مستقل 
و آنالیز واریانس توسط نرم افزار SPSS نسخه 1۹ انجام شد. قبل 
از شروع جمع آوری داده ها، مطالعه حاضر به تائید کمیته اخالق 
بقیه اهلل )عج( رسانیده شد. و  در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی 
شرکت در این مطالعه داوطلبانه بود، همچنین آزمودنی ها نیازی 
به ذکر نام و نام خانوادگی نداشتند و به آنان اطمینان داده شد 
استفاده  پژوهش  برای  فقط  و  است  محرمانه  آنان  اطالعات  که 
بیان اهداف  ابتدا ضمن  آنان در  می گردد. جهت جلب همکاری 
مطالعه، شرحی مختصر و صریح در مورد چگونگی پاسخ گویی به 
سؤاالت ارائه شد و در صورت تمایل نتایج پرسشنامه هر فرد در 
اختیار او قرار گذاشته شد. پس از کسب اجازه از رئیس محترم 
دانشکده پرستاری بقیه اهلل )عج( با ارائه معرفی کتبی، خود را به 
معرفی  بیمارستان  پرستاری  دفتر  و  بیمارستان  محترم  ریاست 
نموده و با کد اخالق IR.BMSU.REC 1395.143 جهت انجام 

پژوهش از آن ها کسب اجازه شد.
پژوهشگر خود را به آموزش بیمارستان و واحدهای پژوهش معرفی 
و موافقت آن ها را جهت انجام پژوهش جلب نموده است. به کلیه 
واحدهای پژوهش توضیح داده شد که شرکت آن ها در پژوهش 
اختیاری بوده و در هر مرحله از پژوهش که بخواهند می توانند از 
ادامه پژوهش انصراف دهند و اطالعات مربوط به افراد با عنوان 
اسرار محرمانه تلقی خواهد شد. اهداف و ماهیت تحقیق برای کلیه 
واحدها توضیح داده و اطمینان داده شد که در صورت تمایل نتایج 

پژوهش در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

یافته ها
بر اساس جدول شماره 1، از 281 نفر پرستاران شرکت  کننده در 
این مطالعه اکثریت آن ها 51/6 درصد مرد و از نظر تأهل بیشترین 
افراد متأهل 8۷ درصد از نظر سطح تحصیالت اکثریت دارای مدرک 
پرستاران  میانگین سنی  بودند.  درصد  کارشناسی ۹4  تحصیلی 
)۹/0۹( 38/6۹، میانگین سابقه کار )10/6۷( 14/8۷ را در برگرفته 
است. اکثریت شرکت کنندگان ۷3 درصد پرسنل موظفی و رسمی 
سازمان بودند. نیمی از شرکت کنندگان 52 درصد در شیفت عصر 
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و شب فعالیت داشتند و 42/6 درصد از پرسنل شرکت  کننده جزء 
مسئولین پرستاری )سرپرستار، جانشین و مسئول شیفت( بودند. 
و  آزمون  گروه  در  شرکت کننده  پرستاران  نفر   82 از  همچنین 
شاهد اکثریت آن ها 52/4 درصد مرد و از نظر تأهل بیشترین افراد 
متأهل 55/6 درصد از نظر سطح تحصیالت اکثریت دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی 52/5 درصد بودند. میانگین سنی پرستاران 
)60 /۹( 48/3، میانگین سابقه کار )۷/۷( 15/4 را در برگرفته است. 
رسمی  و  موظفی  پرسنل  درصد   54/8 اکثریت شرکت کنندگان 
سازمان بودند. اکثر شرکت کنندگان 56/8 درصد در شیفت صبح 
فعالیت داشتند و 52 درصد از پرسنل شرکت کننده جزء مسئولین 

پرستاری )سرپرستار، جانشین و مسئول شیفت( بودند.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به مطالب فوق و اهمیت مداخله در آموزش در مطالعه 
پیش رو با مداخله آموزشی سعی در تغییر روش آموزش سنتی 
را داشتیم که به یافته های در امر آموزش با مداخله روش بارش 
افکار در گروه آزمون پرستاران رسیدیم که در ذیل به این یافته ها 

می پردازیم:

الف( سطح قابلیت یادگیری سازمانی

بر اساس نتایج این پژوهش بعد از مداخله به روش بارش افکار، 
در کل حیطه های یادگیری با افزایش چشمگیر، قابلیت یادگیری 
مواجه هستیم؛ )جدول 2(. با توجه به یافته های این پژوهش و 
استفاده یک روش آموزش مفید مانند بارش افکار، می توان تغییرات 
اساسی ایجاد کرد و این تغییرات در مطالعه ما به وضوح نمایان 
است. در همین راستا در مطالعه که توسط داوری و همکاران انجام 
گرفت مطالعه به  صورت توصیفی مقایسه ای و مقطعی بود. جامعه 
بیمارستان های  در  شاغل  پرستاران  تمامی  شامل  آنان  پژوهش 
دولتی و خصوصی شیراز بودند؛ که به روش نمونه گیری تصادفی 
چندمرحله ای منظم انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 
تعهد  بعد  چهار  در  همکاران  و  گومز  سازمانی  یادگیری  قابلیت 
مدیریت، دید سیستمی، انتقال دانش و فضای باز و آزمایشگری 
جمع آوری شده بودند. یافته ها: میانگین نمرات یادگیری سازمانی 
ارزیابی  بیمارستان های دولتی و خصوصی در سطح متوسط  در 
شده بود )22(. در مطالعه فوق میانگین قابلیت یادگیری سازمانی 
پرستاران نیز در حد متوسط بود که از این نظر با مطالعه ما هم سو 
بود. مطالعه فوق در چند بیمارستان دولتی و خصوصی انجام گرفته 
با  بیمارستان ها  از  هرکدام  در  کاری  و  مدیریتی  که شرایط  بود 
با همان  تقریباً  ما  همدیگر فرق داشتند. در صورتی که مطالعه 

 درصد تعداد 

  جنس
 

 6/51 145 مرد
 4/48 136 زن

 تأهل
 5/87 246 متأهل
 5/12 35 مجرد

 تحصيالت
 94 264 كارشناس

 6 17 ارشد

 نوع فعاليت
 73 205 موظفي
 27 76 كاراضافه

 شيف
 2/45 127 صبح كار

 3/52 147 عصر و شب
 5/2 7 صبح و عصر

 سمت كاري

 8/6 18 سرپرستار
 5/28 19 جانشين

 5/28 80 مسئول شيفت
 4/58 164 پرسنل عادي

 

جدول 1- عنوان توزیع فراوانی و مطلق برخی از ویژگی های جمعیت شناختی 
واحدهای موردپژوهش

ميانگين  تعهد مديريت 
 انحراف معيار و

ميانگين  يستميسديد 
 انحراف معيار و

فضاي باز و آزمايشگر 
 انحراف معياري ميانگين و

ميانگين  انتقال دانش
 انحراف معيار و

ميانگين  هاكل حيطه
 انحراف معيار و

 8/7±7/9 6/2±6/3 2/2±4/3 13/1±1/2 72/1±9/2 آزمون
 5/3±6/11 7/1±4 53/0±8/3 95/0±5/2 0/ 01±5/4 شاهد

آزمون و سطح 
 معناداري

044/0P=  
Mann-whitney 

000/0P=  
Mann-whitney 

001/0P=  
Mann-whitney 

003/0P=  
Mann-whitney 

012/0P=  
Mann-whitney 

 

جدول 2- اختالف میانگین قبل و بعد نمره کل و حیطه های قابلیت یادگیری سازمانی در گروه آزمون و شاهد
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انجام  واحد  مدیریتی  با سیستم  بیمارستان  یک  در  افراد  تعداد 
گرفته شده است و اجرای یکی از روش های یادگیری )بارش افکار( 
مورد پژوهش قرار داده ایم ولی در مطالعه ذکر شده به هیچ کدام 

از روش های آموزش افزایش قابلیت یادگیری اشاره نشده است.

ب( بررسی جزییات قابلیت یادگیری در هر حیطه

1. حیطه رهبری

بر اساس نتایج این پژوهش بعد از مداخله، میانگین قابلیت یادگیری 
در حیطه تعهد و رهبری در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد 
افزایش یافته است و این افزایش نیز ارتباط مستقیم با آموزش 
از  آزمون پس  دارد. در گروه  آزمون  افکار در گروه  بارش  روش 
دریافت آموزش و به کار بردن این روش به افزایش میانگین قابلیت 
یادگیری سازمانی در حیطه تعهد و رهبری دست یافته ایم. در ادامه 
این بحث تحقیق خسروی که به  عنوان اعتبارسنجی الگوی آموزش 
نیروی انسانی با رویکرد شایستگی تحقیق بر اساس هدف از نوع 
کاربردی بوده است، نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که 
جهت افزایش تعهد مدیریت نگاه به آموزش باید نگاهی نظام مند و 
مدبرانه که از هماهنگی باالیی برخوردار باشد. از این رو ضرورت 
یا مدیران عالی سازمان اهمیت  تا رؤسا و مدیران عامل و  دارد 
آموزش را به عنوان نیروی اصلی در تسهیل و دستیابی به تغییر در 
حیطه تعهد و رهبری، یادگیری سازمانی، سازمان هایشان را درک 
کنند. نقش رهبری آن ها مستلزم آن است که خود را ملزم به تعهد 
در برابر کارکنان و به صورت مداوم به آموزش و روش های آنان 
توجه نمایند. مدیران عالی سازمان همچنین باید اطمینان یابند 
که کارکنان در تمام جنبه های آموزش و بهسازی اصرار داشته و 
نسبت به افزایش قابلیت یادگیری سازمانی متعهد باشند )23(. 
این افزایش تعهد در پژوهش ما با اجرای بارش افکار به  وضوح 
قابل مشاهده است. چرا که بعد از مداخله و اجرای روش بارش 
افکار توسط سرپرستاران باعث افزایش قابلیت یادگیری در حیطه 

تعهد و مدیریت از دیدگاه پرستاران شده ایم.
ادامه در تحقیقی که توسط دکتر عقیقی همکاران به روش  در 
توصیفی- مقطعی در شش بیمارستان نظامی کشور که به روش 
دیدگاه  از  شد  انجام  بودند،  انتخاب شده  نمونه گیری خوشه ای، 
مدیران و کارکنان سبک رایج رهبری و مدیریت در بیمارستان های 

نظامی، استبدادی، خودخواهانه است و مدیران هنوز به سبک های 
مشورتی و مشارکتی در مدیریت خود اعتقادی ندارند )24(. مطالعه 
فوق با مطالعه ما هم سو نیست در واقع یکی از امتیازات مطالعه ما 
پاسخگویی به این نیاز است که با افزایش تعهد مدیریت و استفاده 
از بارش افکار و دخالت کارکنان در تصمیم گیری های تأثیر مثبتی 
بر سبک رهبری مشارکتی می تواند رهگشایی برای تغییر در سبک 
رهبری مدیران بیمارستان های نظامی باشد و باعث بهبود عملکرد 
شغلی، سازمانی آن مجموعه گردد. در تحقیق عقیقی به سبک و 
یا شیوه خاصی جهت سبک رهبری مدیران نظامی پرداخته نشده 
است. در پژوهش ما برخالف نظر عقیقی می توان سبک رهبری 
مدیران نظامی را تغییر داد و به یک روش رهبری مشارکتی و بر 

پایه علم و دانش و مشورت استوار ساخت.

2. حیطه دید سیستمی

بر اساس دیگر نتایج این پژوهش میانگین قابلیت یادگیری در گروه 
آزمون در حیطه دید سیستمی همانند حیطه تعهد مدیریت نسبت 
به گروه شاهد افزایش  یافته است؛ در تحقیق خسروی مشخص 
گردید که آموزش بر مبنای شایستگی مناسب همه مشاغل نیست 
با سناریوهای مختلفی  کارکنان خود  آموزش  برای  و سازمان ها 

مواجه هستند.
آزمون میدانی این مدل نشان می دهد که اثربخشی آموزش تابعی 
نیازسنجی،  مختلف  روش های  در  افتاده  اتفاق  از هماهنگی های 
طراحی، اجرا و ارزیابی متناسب با اهداف سازمان و نوع مشاغل 
است. به عبارت دیگر، در صورتی سازمان ها به اثربخشی آموزشی 
دست می یابند که آموزش های شغلی متناسب با اهداف گروه های 
شغلی نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی گردد. زیرا فعالیت های 
فوق در صورت عدم تناسب با مشاغل سازمان و راهبردهای آن 
با توجه به  ایجاد خواهد کرد )23(.  هزینه زیادی برای سازمان 
تحقیق مذکور متوجه می شویم که نیازها و روش اجرای آموزش 
انجام پذیرد و کارکنان آشنایی  به  صورت صحیح و درست  اگر 
کامل به اهداف سازمان که دید سیستمی است داشته باشند هزینه 
کمتر جهت دست یابی به این اهداف پرداخت می کنند. این افزایش 
در قبال باال رفتن یادگیری سازمانی در حیطه دید سیستمی که 
با اجرای روش کار مناسب و استفاده از تجربیات و نظرات خود 
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باعث تصمیم گیری  اتفاق می افتد و  افکار  بارش  کارکنان که در 
مطلوب می شود در مطالعه ما به اثبات می رسد. به صورت کامل به 
آن پرداخته شده است که با مشاهده میانگین و انحراف معیار در 
مطالعه ما افزایش قابلیت یادگیری در حیطه دید سیستمی در 

گروه آزمون نسبت به گروه شاهد به وضوح مشهود است.

3. حیطه فضای باز و آزمایشگری

و  باز  انحراف معیار در حیطه فضای  و  نتایج، میانگین  ادامه  در 
آزمایشگری در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش یافته 
است؛ حال آنکه در تحقیق خسروی اعتبارسنجی الگوی آموزش 
نیروی انسانی با رویکرد شایستگی با توجه به اینکه نتایج پژوهش 
نشان داد که یکی از مهم ترین اجزای نظام آموزش بخش طراحی 
آموزش است، از این رو ضرورت دارد تا سازمان نسبت به طراحی و 
تدوین الگوی شایستگی برای مشاغل و حرفه های حیطه فضای باز 
و آزمایشگری مختلف اقدام کند. به دلیل تنوع حرفه ها و مشاغل 
متفاوت،  مهارت های  و  دانش  به  و  حرفه ها  این  نیاز  و  گوناگون 
سازمان ها باید برای حرفه های مختلف الگوهای شایستگی متفاوتی 
در فضای متفاوت و بازطراحی و ارائه دهند. سازمان ها باید امکان 
برقراری پیوند فعالیت های آموزشی و در فضای باز و آزمایشگری 
در محیط کار را فراهم سازند. به دلیل ماهیت خاص فعالیت های 
آموزشی شایستگی محور، سازمان ها برای پیاده سازی این رویکرد 
باید بخش زیادی از آموزش را از طریق آموزش های حین کار و 
در محل برنامه ریزی کنند )23(. بر اساس نتایج پژوهش مشخص 
گردید که آموزش های ضمن کار و در فضا محیط کار موجب ایجاد 
اثربخشی آموزشی می شوند. از این رو روش آموزش در محل کار 
و در فضای و محیط کار از روش های پیشنهادی بارش افکار است 
که می تواند به  مراتب در فضای بخش های درمانی اتفاق بیافتد 
و از مزایای آن بهره جست؛ که در مطالعه ما با افزایش قابلیت 
یادگیری سازمانی در گروه آزمون با اجرای روش بارش افکار با 
استفاده از فضای باز و آزمایشگری نسبت به گروه شاهد محقق 
گردیده است. آموزش ضمن خدمت، یکی از مؤثرترین روش های 
آموزشی در بهسازی پرستاران در جهت رشد حرفه ای و افزایش 
صالحیت آن ها است اما باید توجه داشت برنامه های آموزشی در 
صورتی می توانند موجب بهسازی و پیشرفت نیروی انسانی شوند 

که صحیح، اصولی و مبتنی بر نیاز کارکنان و با روش ایده آل ارائه 
گردند )25(. مدیران پرستاری در هر رده شغلی که قرار داشته 
باشند، مسئول رشد و بهسازی پرستارانی هستند که در رده های 

پایین تر شغلی قرار دارند )26(.

4. حیطه انتقال و یکپارچگی دانش

انتقال  حیطه  در  یعنی  یادگیری  حیطه  چهارمین  در  همچنین 
را در گروه  یادگیری سازمانی  قابلیت  میانگین  افزایش  با  دانش 
آزمون نسبت به گروه شاهد مواجه می شویم؛ که نشان از تغییرات 
)بارش  یادگیری  روش  اجرای  از  بعد  آزمون  گروه  مدیران  دید 
انتقال  باال رفتن  افکار( در این حیطه مشاهده می شود؛ و باعث 
و  توصیفی  مقاله  در  این بخش ها می گردد.  کارکنان  بین  دانش 
مقطعی که توسط احمد عامریون و همکاران به بررسی شیوه اداره 
بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های 
شاخص های  به  نگاهی  با  بودند.  پرداخته  بیمارستانی  عملکرد 
عملکردی در بیمارستان های مورد مطالعه نشان می داد که تقریباً 
از 10 تا 15 درصد تخت های فعال بیمارستان استفاده نمی شود 
و مدیران ارشد بیمارستان ها می توانند با حرکت به سمت انتقال 
دانش و سهیم کردن پرسنل و استفاده از تجربیات و دانش آن ها 
در تصمیم گیری ها، کارآیی بیمارستان های خود را افزایش دهند. 
اشاره  بهتر روش مشارکتی  بهره وری  نیز جهت  فوق  در مطالعه 
گردیده است که مطالعه فوق از نظر استفاده از طرح مشارکتی و 
انتقال دانش با مطالعه ما همسو است. ولی استفاده از روش بارش 
افکار در تصمیم گیری های مشارکتی اشاره نگردیده است )2۷(. 
که  نظامی  و  مدیریت های سنتی  دلیل  به  مغایرت می تواند  این 
اصوالً مدیران، سیستم مدیریت نظامی را سرلوحه کار خود قرار 
می دهند و کمتر به سایر روش های مدیریتی خارج از بیمارستان های 
نظامی پرداخته اند باشد. یا این مغایرت می تواند به دلیل تفاوت 
در ویژگی های کارکنان و مدیریت و اهداف بیمارستان های مورد 
همین  در  باشد.  پژوهش ها  انجام  زمان  در  تفاوت  نیز  و  مطالعه 
راستا در تحقیق کرومول و کولب (Chromol and Coulomb) با 
عنوان »بررسی تأثیر عوامل حمایتی بر انتقال آموزش به محیط 
کار«، بیان می کنند که سازمان ها، زمان و پول قابل  توجهی بر 
سرمایه گذاری  سرپرستان،  و  مدیریت  آموزشی  برنامه های  روی 
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از حمایت سازمان، حمایت  باالیی  می کنند کارکنانی که سطح 
رهبری و مدیریت و حمایت همکار دریافت کردند سطح باالیی از 
انتقال دانش و یادگیری و مهارت ها را از خود نشان داده اند )28(. 
صورت  اگر  حمایت  که  است  شده  داده  نشان  فوق  مطالعه  در 
پذیرد انتقال دانش به صورت کامل انجام می گیرد و سطح دانش 
و یادگیری باال می رود. همچنین در نتایج نشان داده شده است که 
هر چهار عامل ویژه مؤثر بر یادگیری و افزایش دانش تحت شعاع 
حمایت رهبری و مدیریت قرار دارد و بدون مدیریت و رهبری الزم 
فاقد اعتبار و کارایی هستند. لذا، این مطالعه از مد نظر قرار دادن 
رهبری و مدیریت و عوامل تأثیرگذار آموزشی در انتقال دانش با 
مطالعه حاضر هم سو هست حال آنکه در مطالعه فوق با پرداختن 
به عوامل مهم انتقال دانش به روشی جهت آموزش اشاره نکرده 
است ولی در تحقیق ما عالوه بر سنجش تعهد رهبری و مدیریت 
نسبت به کارکنان به استفاده از روش بارش افکار و به کار بردن 
آن در تصمیم گیری ها پرداخته شده است که تغییر آن را با باال 
رفتن قابلیت یادگیری سازمانی در حیطه تعهد و رهبری در گروه 

آزمون مواجهه می شویم.
پس به کارگیری راهکارهایی مانند استفاده از بارش افکار و طوفان 
زمینه  است،  قرارگرفته  استفاده  مورد  ما  پژوهش  در  که  مغزی 
یادگیری  توسعه  با  می نمایند.  فراهم  را  کارکنان  سایر  مشارکت 
خالق و تعامل کارکنان جهت کسب دانش های نوین و استفاده 
قابلیت های  ارتقای سطح  در  تجارب سایر همکاران، می تواند  از 
یادگیری سازمانی آن ها مفید واقع شود. با مشارکت دادن پرستاران 
در تصمیم گیری ها، انگیزه الزم برای ارتقاء کیفیت خدمات را در 

آنان ایجاد نمایند. از طرفی با توجه به باالتر بودن میانگین کلی 
قابلیت یادگیری سازمانی پس از اجرای روش بارش افکار پیشنهاد 
پرستاران  سازمانی  دانش  سطح  ارتقاء  برای  آن  از  که  می شود 
بهره برداری شود تا تصمیم گیری مطلوب سرپرستاران و مدیران 
دیگر قابلیت های یادگیری سازمانی با این روش نیز افزایش یابد.

با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان مشاهده مستقیم، بررسی 
عملکرد از طریق پرسشنامه و به صورت خود گزارش دهی انجام 
کنترل های  اجرای  در  محیطی  محدودیت های  همچنین  و  شد 
اداری، کنترل های بخشی و حفاظتی جزء محدودیت های پژوهش 

ذکر می شود.
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The Effect of Decision-Making by Brainstorming on Nurse’s 
Organizational Learning Capability

*khaghani zade. M1, Bali Kohi. E2, Mokhtari. J3, Salari. MM4

Abstract

Introduction: Nurses, as one of the main sources of organizational knowledge and main elements of knowledge 
transfer in hospitals, can play a key role in organizational learning process. The present study was performed due to the 
importance of organizational learning capabilities of nurses.

Objective: This study aimed to investigate the effectiveness of decision-making through brainstorm on organizational 
learning capability in nurses.

Material and Methods: This study was conducted in two stages: In the first stage, learning capability of all nurses 
in internal-surgical section (18 departments) of Baqiyatallah Hospital was measured by census method (281 persons). 
In the second stage, eight sections with no significant differences in organizational learning were determined and 
randomly divided into test and control groups. A theoretical and practical training workshop was held to train other 
personnel and head nurses how to implement the brainstorming method for decision making. Then, after four months, 
the Organizational Learning Questionnaire was distributed in control and test groups. Data analysis was done through 
descriptive statistics including mean±standard deviation (SD) and analytical statistics including Chi-square, Mann-
Whitney, Wilcoxon, T-test and ANOVA using SPSS.19.

Results: The results of the first stage showed that the mean of total score for organizational learning capability of 
nurses was 58.04 (8/98), which according to Likert scale, was average. Also, the mean of scores for areas of management 
commitment, system and knowledge transfer was 19.02 (33.23), 11.44 (1.88) and 13.67 (3.05), respectively which was 
average, while that was 13.89 (2.80) for the fields of open space and experiment, which was at the lowest level. The 
results of the second stage of the study showed that the meanof total score in entire area of organizational learning 
capability in nurses increased and was significantly different before and after running the intervention and brainstorming 
in the test group.For example, the standard deviation of the entire organizational learning capability in nurses was p = 
0.012 after the intervention. Also, the standard deviation of areas of management commitment,, System Attitude and 
knowledge transfer was p=0/044, p=0/000, and p=0/003, respectively, that were all significant, but no difference was 
observed in the control group.

Discussion and Conclusion: According to the results of this study and the effectiveness of brainstorming method on 
boosting the organizational learning capability of nurses and improving the quality of nursing care and nursing services, 
it is recommended that the nursing managers implement this method in health care departments.
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