
 بسمه تعالی

 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل 

 3، یلدا چمنیان2اسماعیل فرزانه ،1حامد زندیاننویسندگان: 

-E مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. دکترای تخصصی سیاستگذاری سالمت، استادیار، .1

mail:h.zandian@arums.ac.ir ،Tel: 09141547283 

 دانشیار، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. .2

 .پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران مرکز مطالعات و توسعه آموزشکارشناس آموزش،  .3

 چکیده

با عنایت به اهمیت و نقش مفهوم یادگیری سازمانی در سازمان ها و تاثیر آن در اعتبار سنجی و به منظور فراهم آوردن زمینه ای  :مقدمه

دانشگاههای علوم پزشکی بعنوان هسته مرکزی بخش سالمت برای استفاده از این مفهوم در بخش آموزش، بهداشت و درمان و به ویژه 

خته شده پردا بخشی در مراکز آموزشی درمانی استان اردبیلو تاثیر آن در اعتبار  سازمانی در مطالعه حاضر به بررسی سطح یادگیری

 است.

 کز آموزشی درمانی شهر اردبیلمر ارچه های بسترینفر از پرستاران شاغل در بخش 176تحلیلی حاضر، -در مطالعه توصیفی :روش کار

با استفاده از پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی و همچنین چک لیست امتیاز اعتباربخشی  )بوعلی، علوی، امام خمینی)ره( و فاطمی(

های تحلیل واریانس نو با استفاده از آزمو 22نسخه  SPSSمراکز آموزشی درمانی )نسل دوم(، داده ها جمع آوری و در قالب نرم افزار 

(ANOVA.تست های تعقیبی و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفتند ،) 

نتایج مطالعه نشان داد که اختالف معناداری از نظر امتیاز کل اعتباربخشی بین مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل وجود نداشته  :نتایج

( که p ،146/9=F<001/0سازمانی اختالف معناداری با یکدیگر داشتند )ولی مراکز از نظر یادگیری ( p ،178/1=F=320/0است )

دار نسبت به سایر مراکز بود. نتایج همچنین نشان داد ارتباط مثبت، معنا یکی از مراکزعامل اصلی این اختالف پایینتر بودن معناداری امتیاز 

 (.p ،319/0=r<001/0برقرار بوده است ) مورد بررسیز مرک 4و قوی بین یادگیری سازمانی و اعتباربخشی خدمات بستری در بین 

بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین یادگیری سازمانی کارکنان مراکز آموزشی درمانی  :نتیجه گیری

اری افزایش تباربخشی نیز به طور معنادو امتیاز اعتباربخشی برقرار است به گونه ایی که با افزایش یادگیری سازمانی پرسنل، امتیاز اع

یافته است. لذا با سیاستگذاری صحیح در زمینه افزایش امکان یادگیری سازمانی، می توان مراکز آموزشی درمانی را به سطح باالتری از 

 کیفیت اعتباربخشی رساند تا خدمات شایسته ای را در اختیار مردم قرار دهند.

 دگیری سازمانی، مراکز آموزشی درمانی، اردبیلاعتباربخشی، یا :هاکلیدواژه



 قدمه:م

 توسعه و است وقوع حال در قبل، از بیشتر بسیار سرعتی با فناوري و دانش در تحول و تغییر اخیر، سالیان طی در

 سازمانها امروزه .است کرده دگرگونی دچار را آنها فعالیت و سازمانها جمله از بشري، فعالیت مرزهاي تمامی آن،

 راستا، این در .هستند طریق این از منافع کسب و مهارکردن براي عملی راهکارهاي اجراي و ایجاد دنبال به

 موضوعی به سازمان، نیازهاي و انسانی منابع با آن ظرفیتهاي و قابلیتها انطباق جهت سازمان محیط در یادگیري

-1] سازمانهاست نوآوري و رشد در حیاتی عوامل از یکی سازمانی یادگیري .است شده مبدل توجه شایان و مهم

 .[4, 2]است  وابسته آن ظرفیت به چشمگیري طور به سازمان، رشد و اثربخشی میزان که طوري به [3

 رابطه وجود در یادگیري يکننده تسهیل عوامل از نوآوري، و رشد به سازمانها مدیران توجه میزان دیگر، سوي از

 مدیران تا است شده موجب سازمانی یادگیري قابلیت و سازمان رشد [7-4] شودمی محسوب سازمانها میان

 .[8] دشون متمرکز یادگیرنده سازمان ایجاد و سازمانی یادگیري قابلیت افزایش بر فزاینده طور به سازمانها

 قابلیت عامل چهار شامل (است سازمان یك در سازمانی یادگیري تحقق شروط از که) سازمانی یادگیري قابلیت

 سازي یکپارچه و انتقال سازمان، اهداف به نسبت سیستمی دید داشتن سازمانی، یادگیري براي مدیریت تعهد

 اهمیت مدیریت که معناست این به یادگیري براي مدیریت تعهد .باشدمی آزمایشگري و باز فضاي و دانش

 ارزش یك عنوان به دانش انتقال و خلق کسب، که نماید ایجاد سازمان در را فرهنگی و نموده درك را یادگیري

 سازمان نواحی و بخشها مختلف، افراد که است این معناي به سیستمی دید .شود گرفته نظر در سازمان در بنیانی

 باز فضاي .کرد کمك اهداف آن توسعه به توانمی چگونه که بدانند و داشته سازمان اهداف به نسبت واضحی دید

 خالق یادگیري براي آزمایشگري این و شود آزمایش سازمانی برون یا درون جدیدهاي می شود ایده باعث

 تی و افراد مذاکره و محاورهشود. می ایجاد افراد بین تعامل و صحبت طریق از اساسا   دانش انتقال .است ضروري

 .[9]باشند می دانش انتقال و هاایده تشریك براي آلی ایده یهاي آي هم گرد آنها جلسات و کاري مهاي

 یادگیرنده سازمان یك نوعی به است آن تامین و تضمین و سالمت ارتقاي که خود اصلی هدف بر عالوه بیمارستانها

 را آن و پرداخته، جدید دانش خلق به بوده، خود اطراف محیط با تعامل در پیوسته طور به که سازمانی هستند، نیز

 محیط. [10] کنند  استفاده ارزشها این از نیز دیگران تا داده قرار ارتباطی ههاي شبك در یکپارچه نهاي گو به

 آنان خانواده اعضاي بیماران، پرستاران، بین تعامالت شامل و کاري محیطهاي پرتعاملترین از یکی بیمارستان



 جو که آن شرط به شود یادگیري موجب تواند می تعامالت این همه .باشد می کاري ههاي رد سایر و پزشکان

 انتقال اصلی عناصر از و سازمانی دانش مهم منابع از یکی پرستاران .کند حرکت یادگیرندگی سمت به محیط این

  .[11] نمایند ایفا سازمانی یادگیري فرآیند در را اصلی نقش یتوانند م و یروند م شمار به نها بیمارستا در دانش

 مبناي موثري براي سنجش بعنوان شناخته شده ترین الگوي ارزیابی کیفیت، (Accreditationاعتبار سنجی )

با شفاف سازي امور این اطمینان را به  به رعایت استاندارد هاي الزم را ایجاد کرده و میزان توجه مراکزآموزش،

سازمان خواهد داد که برنامه  منطبق با معیار هاي از پیش تعیین شده پیش می روند .ادوارد سالیس معتقد است 

رقابت و مسئولیت پذیري را در سر لوحه اقدامات  اخالق، الزام : حرفه اي، 4که مراکز آموزشی می بایستی 

 . [12] اجرائی خود قرار دهند

داف و نیاز هاي توسعه منابع انسانی طرح می شوند رویکردهاي اعتبار سنجی با ارتباط بین ماموریت سازمان ،اه

. نیاز هاي آموزشی نیروي کار حال و آینده از یك درك مشترك از آنچه سازمان نیاز دارد و چگونگی  تحقق آن 

نشئت میگیرد . این رویکرد با ارزیابی کیفی دانش ،مهارت و شایستگی هاي اصلی نیروي کار فعلی ،ادامه می یابد 

باید اطمینان حاصل کند که دانش و مهارت هاي مورد نیاز کارکنان توسط  برنامه هاي آموزشی افزایش . سازمان 

یافته و بکار بسته می شوند . پس الزم است فرایند اعتبار سنجی به گونه اي طراحی شود تا این شایستگی ها را 

 . [14, 13] که توسط آموزش  هدف قرار گرفته اند به درستی ارزیابی کند

 یابی دست قابل و مطلوب اهداف تعیین طریق از سالمت خدمات کیفیت بهبود شامل اعتباربخشی عمده اهداف

 هاي سازمان اطالعاتی بانك تاسیس سالمت، خدمات مدیریت در یکپارچگی بهبود استانداردها، چارچوب در

 نیز و اي نتیجه و فرایندي ساختاري، استانداردهاي به مطلوب یابی دست منظور به سالمت خدمات دهنده ارائه

 سازمان براي مشاوره و آموزش تامین پرسنل، و بیماران براي ها آسیب و خطرات کاهش مقررات، و ضوابط ایجاد

 تقویت خدمت، بهترین و کیفیت بهبود هاي استراتژي زمینه در سالمت متخصصان و مدیران سالمت، خدمات هاي

 و کارایی افزایش بر تمرکز با سالمت خدمات هايهزینه وکاهش سالمت خدمات کیفیت به عمومی اعتماد

شناخت رویکردهاي اعتبار سنجی کمك خواهد کرد تا درك درستی  .[14]خدمات ارائه شده می باشد  اثربخشی

 .[15, 12] از ماهیت و شیوه به کارگیري آن صورت پذیرد



با عنایت به اهمیت و نقش مفهوم یادگیري سازمانی در سازمان ها و تاثیر آن در اعتبار سنجی و همچنین بدلیل 

به کنکاش پیرامون این موضوع  صدد برآمدند تااینکه مطالعات اندکی در مورد این مفهوم انجام شده محققین در 

راي استفاده از این مفهوم در بخش آموزش ،بهداشت پرداخته  تا از این رو گامی مهم در فراهم آوردن زمینه اي ب

و درمان و به ویژه دانشگاههاي علوم پزشکی بعنوان هسته مرکزي بخش سالمت برداشته شود و به بررسی سطح 

  یادگیري و تاثیر آن در اعتبار بخشی  و تعیین راهکار هاي ارتقا ي آن بپردازند.

 مختلفی مطالعات سازمانی یادگیري هايقابلیت زمینه در که داد اننش کشور داخل در شده انجام مطالعات بررسی

ولی مطالعه اي که به بررسی ارتباط بین  شده است انجام بیمارستانی کارکنان یا تولیدي تهاي شرك کارکنان در

یادگیري سازمانی در پرستاران و اعتباربخشی خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته باشد، در سطح کشور انجام 

 نیافته است.

 روش کار:

کمیته اخالق و شوراي پژوهشی پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که پس از اخذ مجوز از 

 موزشیآ مراکز جامعه آماري کلیه پرستاران شاغل در بخش هاي بستري. پزشکی اردبیل انجام شد دانشگاه علوم

نفر  176. حجم نمونه طبق محاسبه جدول کوکران و مورگان بودنفر(  910) 1394در سال  ر اردبیلشه درمانی

نفر که به روش  200ري اطالعات براي آوفرم جمع  گیري،به منظور کاهش تأثیر ریزش نمونه که محاسبه شد

 .شدتکمیل طبقه بندي شده  انتخاب شده بودند،  نمونه گیري تصادفی

پرسشنامه استاندارد یادگیري سازمانی و همچنین چك لیست امتیاز اعتباربخشی مراکز ابزارجمع آوري داده شامل 

رسشنامه توسط علی سوال است. این پ 33پرسشنامه استاندارد یادگیري سازمانی حاوي بود.  آموزشی درمانی

تا  8( بُعد رهبري مناسب، سواالت )7تا  1سواالت ) . در این پرسشنامهتهیه شده است 1393تابش فرد در سال 

( بُعد تعادل بین کار و خانواده، 24تا  19( بُعد بومی سازي، سواالت )18تا  15( بُعد فضاي تعمیقی، سواالت )14

را مورد سنجش قرار داده ( بُعد تجربه اندوزي 33تا  30نهایتا  سواالت )( بُعد مدیریت زمان و 29تا  25سواالت )

تا  66: یادگیری سازمانی کم، نمره بین 66تا  33 بود.  نمره بین   165و حداکثر  33حداقل امتیاز ممکن  است.

 زیاد  است.یادگیری سازمانی :   99متوسط و نمره باالتر از یادگیری سازمانی :  99



چهار مرکز آموزشی درمانی هاي مربوط به یادگیري سازمانی از دفتر سوپروایزرآموزشی مطالعه دادهجهت انجام 

اطالعات  .محاسبه گردید ستريب هاي بخش تفکیك به یادگیري نمرات میانگین سپس .شد اخذ  شهر اردبیل

تخراج و براي فوق الذکر اسمربوط به نمرات اعتبار بخشی مراکز به تفکیك بخش ها از دفاتر بهبود کیفیت مراکز 

 شد. استفاده اختالف میانگین تحلیل داده ها از روش هاي همبستگی و

(، ANOVAهاي تحلیل واریانس )و با استفاده از آزمون 22نسخه  SPSS داده ها جمع آوري و در قالب نرم افزار

 .تست هاي تعقیبی و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفتند

 نتایج:

مرکز آموزشی درمانی شهر اردبیل( از نظر امتیاز اعتباربخشی  4به بررسی اختالف مراکز مورد مطالعه ) 1جدول 

مراکز از نظر امتیاز اعتباربخشی  الف(-1)جدول  سازمانی پرداخته و نشان می دهدو همچنین امتیاز یادگیري 

ی مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل از نظر ( ولp ،178/1=F=320/0اند )اختالف معناداري با یکدیگر نداشته

(. با توجه p ،146/9=F<001/0اند )اختالف معناداري با یکدیگر داشته ب(-1)جدول  امتیاز کل یادگیري سازمانی

پیوست ) ها از نظر متغیر یادگیري سازمانی، از آزمون تعقیبی شفبه معنادار شدن اختالف میانگین بین بیمارستان

اس نتایج بر اساستفاده شد که ایسه جفتی تك تك بیمارستان ها جهت شناسایی اختالف واقعی در جهت مق یك(

( و p ،736/34-=Dif=002/0شود که اختالف موجود بین بیمارستان بوعلی با بیمارستان علوي )مشخص می آن

آموزشی و درمانی ( موجب معنادار شدن اختالف کل بین مراکز p ،815/43-=Dif<001/0بیمارستان فاطمی )

شهر اردبیل شده است. همچنین با وجود پایینتر بودن امتیاز بیمارستان بوعلی نسبت به بیمارستان امام خمینی )ره( 

 (.p ،815/23-=Dif=069/0ولی اختالف معناداري بین این دو بیمارستان از نظر یادگیري سازمانی مشاهده نشد )

 درمانی از نظر امتیاز کل اعتباربخشیالف: اختالف مراکز آموزشی  -1-جدول 

 سطح معناداری Fآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 320/0 178/1 965/1029 3 895/3089 واریانس بین گروهی

   395/874 148 421/129410 واریانس درون گروهی



    151 316/132500 کل

 آموزشی درمانی از نظر امتیاز یادگیری سازمانیب: اختالف مراکز  -1-جدول 

 سطح معناداری Fآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 <001/0* 146/9 974/13601 3 921/40805 واریانس بین گروهی

   152/1487 148 474/220098 واریانس درون گروهی

    151 395/260904 کل

 

به بررسی ارتباط بین امتیاز کل اعتباربخشی تك تك مراکز با امتیاز یادگیري سازمانی آن مراکز  2نتایج جدول 

 پرداخته است.

 

 

 

 : همبستگی بین اعتباربخشی مراکز با یادگیری سازمان2جدول 

 یادگیری سازمانی اعتباربخشی مراکز

امتیاز اعتباربخشی مرکز 

آموزشی درمانی امام خمینی 

 )ره(

 411/0* همبستگی پیرسونضریب 

 010/0 مقدار احتمال

 0001/0 ضریب تعیین

امتیاز اعتباربخشی مرکز 

 آموزشی درمانی فاطمی

 465/0* ضریب همبستگی پیرسون

 003/0 مقدار احتمال



 216/0 ضریب تعیین

امتیاز اعتباربخشی مرکز 

 آموزشی درمانی علوی

 202/0 ضریب همبستگی پیرسون

 224/0 احتمالمقدار 

 - ضریب تعیین

امتیاز اعتباربخشی مرکز 

 آموزشی درمانی بوعلی

 369/0** ضریب همبستگی پیرسون

 023/0 مقدار احتمال

 136/0 ضریب تعیین

 معنادار است p<05/0* درسطح 

 معنادار است p<01/0** درسطح 

ازمانی معناداري بین امتیاز اعتباربخشی و امتیاز یادگیري سنتایج نشان داد که به غیر از بیمارستان علوي که ارتباط 

مشاهده نشد، در سایر مراکز این ارتباط معنادار برقرار بوده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه ضریب تعیین 

(2R در بیمارستان فاطمی بیش از )شی درصد واریانس امتیاز اعتباربخ 13درصد و در بیمارستان بوعلی بیش از  21

درصد  0001/0توسط یادگیري سازمانی پرسنل تبیین می شود. این میزان براي بیمارستان امام خمینی )ره( کمتر از 

 بود.

، به بررسی ارتباط بین اعتباربخشی و ابعاد یادگیري سازمانی در بیمارستان هاي آموزشی درمانی شهر 3جدول 

ی اداري بین تك تك ابعاد یادگیري سازمانی و امتیاز اعتباربخشاردبیل پرداخته است. نتایج نشان داد که ارتباط معن

 مراکز برقرار بود.

 همبستگی و ارتباط امتیاز کل اعتباربخشی و ابعاد یادگیری سازمانی پرستاران 

 ابعاد یادگیری سازمانی  



 رهبری 
فضای 

 تعمیقی

بومی 

 سازی

-تعادل کار

 خانواده

مدیریت 

 زمان

تجربه 

 اندوزی

یادگیری 

 سازمانی کل

اعتباربخشی خدمات 

 بهداشتی و درمانی
r 354/0 311/0 271/0 334/0 301/0 260/0 319/0 

p 000/0 000/0 002/0 000/0 000/0 023/0 000/0 

 

ارتباط مثبت، معنادار و نسبت قوي بین امتیاز یادگیري سازمانی و امتیاز کل اعتباربخشی  همچنین نتایج نشان داد

شود در (. بر این اساس عنوان میp ،319/0=r<001/0مرکز آموزشی و درمانی است ) 4در بین  خدمات بستري

مراکز مورد بررسی، با افزایش میزان یادگیري سازمانی، امتیاز اعتباربخشی سازمان نیز به طور معناداري افزایش 

درصد واریانس امتیاز اعتباربخشی کل مراکز  10نشان داد، بیش از  (2r(=101/0)2) همچنین ضریب تعیین یابد.می

درصد باقی به سایر عوامل مرتبط  90آموزشی درمانی شهر اردبیل، توسط امتیاز کل یادگیري سازمانی تبیین شده و 

 است.

 :بحث

ردبیل بود. شهر ا درمانیهدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر یادگیري سازمانی بر امتیاز اعتباربخشی مراکز آموزشی 

نفر از پرستاران شاخت در بخش هاي مختلف مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل وارد  200براي این منظور 

 مطالعه شدند داده ها با توجه به اهداف استخراج و تحلیل شد. 

 پیشرفت .بخشند بهبود را خود عملکرد تا شود می وارد درمانی بهداشتی هايسیستم بر زیادي بسیار فشار امروزه

 مورد در که نگرانی بعالوه رقابت، افزایش منابع، کمبود تقاضا، افزایش مشتریان، انتظارات رشد تکنولوژیك، هاي

 ارزیابی مسئله بر که است گردیده موجب دارد، وجود درمانی بهداشتی هاي سیستم خطاهاي و قصورات ایمنی،

 . [17, 16]شود  بسیاري تاکید درمانی و بهداشتی هاي سازمان عملکرد صریح و دقیق ارزشیابی و

 یافته، توسعه رهاي کشو در ویژه به اعتباربخشی استانداردهاي از درمانی بهداشتی سازمانهاي اکثر استفاده علیرغم

 گرفته انجام درمانی و بهداشتی مراکز عملکرد و خدمات ارائه بر آن اجراي از ناشی اثرات زمینه در اندکی مطالعات

( 2003) همکاران و سالمون و (،2008همکاران ) و جردلی ،(2016) چاترجی بررسی نظیر مطالعاتی در .است

 . [18, 15] کیفیت خدمات و عملکرد سازمان ارزیابی شده بود بهبود موجب عتباربخشیا



هاي مورد بررسی از نظر امتیاز کل اعتباربخشی که بر مبناي چك لیست بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بیمارستان

اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج شده بود، تفاوت معناداري با یکدیگر نداشتند. 

جهانی نشان داده است که استفاده از استاندارد در ارائه خدمات، موجب بهبود و ارتقاي کیفیت آنها تجربیات 

ولی نظر به استفاده تمام بیمارستان ها از یك الگوي یکسان، تفاوت معناداري از نظر تأثیر اعتباربخشی  خواهد شد

بر این اساس . که یافته هاي مطالعه حاضر را تأیید می کند [20, 19] بر عملکرد بیمارستان ها مشاهده نمی شود

می توان عنوان کرد که بیمارستان هاي آموزشی درمانی شهر اردبیل با تخصص هاي مختلف در زیرمقیاس هاي 

 مختلف اعتباربخشی خدمات درمانی با یکدیگر متفاوت نبوده و یکسان بودند. 

ضر نشان داد مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل از نظر یادگیري سازمانی تفاوت معناداري با یکدیگر مطالعه حا

داشتند. بر این اساس بیمارستان فاطمی، به عنوان مرکز تخصصی سوانح و سوختگی شهر اردبیل، باالترین میانگین 

سازمانی  مترین میانگین امتیاز یادگیريرا نسبت به سایر مراکز داشته و بوعلی به عنوان مرکز تخصصی اطفال، ک

  (.1را داشتند )پیوست 

بررسی رابطه امتیاز اعتباربخشی و یادگیري سازمانی به تفکیك مراکز نشان داد که در مراکز امام خمینی )ره(، 

 فاطمی و بوعلی ارتباط معناداري بین این دو متغیر برقرار بوده است. به این صورت که با افزایش یادگیري

 سازمانی، میانگین امتیاز اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل نیز افزایش یافته است.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین ابعاد مختلف یادگیري سازمانی با اعتباربخشی مراکز 

 . آموزشی درمانی برقرار است

ر دتباط بین یادگیري سازمانی و اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی بر این اساس فرض اصلی مطالعه یعنی ار

با افزایش یادگیري سازمانی در مراکز آموزشی درمانی به صورت کلی، مطالعه حاضر اثبات شد به این صورت که 

تیاز درصد واریانس ام 10امتیاز اعتباربخشی مراکز نیز افزایش معناداري داشته است و این بدان معناست بیش از 

 اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی را، میزان یادگیري سازمانی پرسنل مراکز تعیین می کند.



بر یادگیري  غیردولتی هاي سازمان سالمت واحدهاي بخشی اعتبار تاثیر تعیین هدف با مصر در شده انجام پژوهشی

 امتیاز اعتباربخشی در مراکزي با سطح یادگیري سازمانی باالتر،  که بود آن از حاکی نیز سازمانی و عملکرد کارکنان

 .[21] باالتر از سایر مراکز بوده است داري طورمعنی به

 سطح یادگیري سازمانی و مرکز عملکرد بهبود اعتباربخشی، میان معناداري رابطه مطالعات، برخی در مقابل در

 عنوان با اي مقاله در نیکلین .[24-22, 12] اثرات نامطلوب آن صحبت شده بود خصوص در یا و بود نشده یافت

 اطمینان این تواند می یادگیري سازمانی که است دریافته بهداشتی مراقبت اعتباربخشی تأثیر و یادگیري سازمانی

 می اجرا و گیري تصمیم بهداشتی، مراقبت استانداردهاي باالترین با درمانی بهداشتی هاي مراقبت که کند ایجاد را

 در مراکز بهداشتی و درمانی تسهیل را خطر مدیریت استراتژي یادگیري تواند می یادگیري سازمانی چنین هم. شود

 ذینفعان مبتنی بر یادگیري سازمانی، اعتباربخشی. آورد می در گیري اندازه قابل صورت به را عملکردها نیز و کند

نقاط مناسب  و قوت نقاط مدیریت، سیستم یك ایجاد ازطریق تواند می و کند می ایجاد را بهداشت امر در کلیدي

 .[25]براي بهبود را مشخص کند 

و عوامل موثر  بهداشتی هاي مراقبت اعتباربخشی هاي مدل معایب و مزایا عنوان با پژوهشی در همکاران و تبریزي

 رعایت از اطمینان به منجر اي فزاینده نحو به بهداشتی مراقبت هاي نظام اعتباربخشی که دریافتند بر آن

 در هم و خصوصی بخش در هم بهداشتی هايمراقبت انجام و مالی مسائل خصوص در بهداشتی استانداردهاي

و عوامل مختلفی از جمله ساختار سازمانی، یادگیري پرسنل و برخی متغیرهاي دموگرافیك  است شده دولتی بخش

 .[26]پرسنل بر این مهم تأثیرگذار بوده اند 

 بخشی اعتبار مداخالت آموزشی بر بهبود وضعیت تاثیر عنوان تحت پژوهشی در همکارانش و صالحیان مطالعه در

بیمارستان نشان داده شد، به هر میزان مداخالت آموزشی در مراکز آموزشی و درمانی افزایش یابد، به همان میزان 

  [13] ر استدو متغیافزایش قابل توجهی در امتیاز اعتباربخشی مراکز انتظار می رود که نشان از رابطه مثبت این 

ل میادگیري سازمانی را عا حاضر، مطالعه همانند نیز متعددي مطالعات . دارد خوانی هم تحقیق ههاي یافت با

 مطالعه دراند. موثري بر بهبود رضایت شغلی، ارتقاء کمی و کیفی خدمات و رضایتمندي بیماران عنوان کرده

لبنانی نشان دادند که مداخالت آموزش محور موجب بهبود رضایت شغلی پرستاران و در نتیجه  پرستاران جردلی

 .[18] ارائه بهینه خدمات پرستاري به بیماران می شود



 هزاره در ها بیمارستان چالشهاي و اعتباربخشی درباره خود ريمرو مطالعه در نیز همکاران و خدایاري چنین هم

 بنابراین، .اند برده نام اعتباربخشی عمده مزایاي از را بیمارستانها رقابتی توان افزایش و خدمات کیفیت بهبود سوم،

 مراقبت و خدمات کیفیت بهبود که کرد گیريهنتیج چنین توانمی حاضر مطالعه نتایج و فوق شواهد به توجه با

بوده و عوامل مختلف از جمله یادگیري سازمانی در بین  اعتباربخشی اصلی مزایاي از تواند می بیمارستان هاي

 .[27] کادرپرستاري این فرآیند را می تواند تسریع کند

 هايیافته نتیجه در که شد انجام مقطعی صورت به مطالعه این اوال  .بود روبرو محدودیت دو با حاضر مطالعه

 متفاوت صورت به آن نتایج زمانی، مقاطع دیگر در است ممکن و دارد ارزش زمانی مقطع همان در آن از حاصل

 تکمیل است ممکن که شد انجام ارزیابی خود صورت به پرسشنامه از استفاده با حاضر مطالعه ثانیا   .گردد گزارش

 ذکرشده محدودیتهاي اگرچه .باشند همراه ارزیابی خود از ناشی خطاهاي با آنها تکمیل در هاپرسشنامه کنندگان

 .باشد داشته وجود تواندمی نیز مشابه پژوهشهاي کلیه در

 :گیرینتیجه

بر اساس یافته هاي مطالعه حاضر، یادگیري سازمانی به عنوان یکی از مولفه هاي اصلی و تعیین کننده امتیاز 

اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی دولتی تعیین می شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اعتباربخشی مراکز 

تخصیص بودجه و درآمد مراکز محسوب می ر آموزشی درمانی در نظام سالمت ایران که عامل اصلی تأثیرگذار ب

شود، سیاستگذاران نظام سالمت بایستی یادگیري سازمانی و ارتقاء کمی و کیفی مولفه هاي اثرگذار بر آن را در 

ر نهایت دستور کار خود قرار دهند تا از این طریق به مراکز در جهت بهبود کیفیت خدمات کمك کرده و د

 خدمت را فراهم آوردند.رضایت بیماران و گیرندگان 

با توجه به یافته هاي مطالعه حاضر توصیه می شود مطالعاتی در زمینه شناسایی سایر عوامل و متغیرهاي شناختی 

 و رفتاري موثر بر اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی مورد بررسی قرار گیرد.
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 پیوست:

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   یادگیری سازمانی   

Scheffe   

(I) Hospital (J) Hospital 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 14.0979 35.9400- 677. 8.84710 10.92105- علوی امام خمینی )ره(

 5.0190 45.0190- 169. 8.84710 20.00000- فاطمی

 48.8348 1.2032- 069. 8.84710 23.81579 بوعلی

 35.9400 14.0979- 677. 8.84710 10.92105 امام خمینی )ره( علوی

 15.9400 34.0979- 788. 8.84710 9.07895- فاطمی

 59.7558 9.7179 002. 8.84710 *34.73684 بوعلی

 45.0190 5.0190- 169. 8.84710 20.00000 امام خمینی )ره( فاطمی

 34.0979 15.9400- 788. 8.84710 9.07895 علوی

 68.8348 18.7968 000. 8.84710 *43.81579 بوعلی

)ره(امام خمینی  بوعلی  -23.81579 8.84710 .069 -48.8348 1.2032 

 9.7179- 59.7558- 002. 8.84710 *34.73684- علوی

 18.7968- 68.8348- 000. 8.84710 *43.81579- فاطمی

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 


