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  چکیده

از منظر ساختار  رندهیادگ یسازمان مطلوب  مدلو برازش  یطراح عبارت است از هدف اساسی پژوهش حاضر

شهر  وپرورشآموزشمورد مطالعه: ) دانش ت یریبر مد دیبا تأک  وپرورشآموزشسازمان در  زمانی حامی یادگیریسا

در  الزم  یهادادهبا استفاده از طرح متوالی اکتشافی )کیفی و کمی( این مطالعه به انجام رسید. ذکر است که . قابلتهران(

شهر  وپرورشآموزش سازمان انمدیر مدیریت آموزشی و ۀنفر از خبرگان حوز 20عمقی با  ۀفاز کیفی با انجام مصاحب

پژوهش با استفاده از روش تحلیل  یهاداده . ندشد یآورعجم ،نظری انتخاب شده بودند یریگ نمونهتهران که با روش 

 سازمان سازمان یادگیرنده در یاشبکهگیری شده و مدل مفهومی اندازهمضامین تحلیل ۀاز نوع شبکمضمون 

 سازمان در سازمان یادگیرندهمطلوب  مدل د کهدنی پژوهش نشان دا. نتایج کیفندتهیه شد وپرورشآموزش

 128 با درمجموعل مدیریت دانش و ساختار سازمانی حامی یادگیری با دو مضمون فراگیر شام وپرورشآموزش

  ۀ ارزیابی و آزمون مدل از مطالع منظوربهاشباع نظری رسیده است. در فاز کمی پژوهش د حبه  یاهیپا مضمون

 یهادادهمطالعه کیفی،  یاهیپااز مضامین  ساخته مأخوذمحقق ۀ. با استفاده از ابزار پرسشنامگردیدپیمایشی استفاده 

 یاخوشه یریگ نمونهشهر تهران که با روش  وپرورشآموزشسازمان نفر از مدیران و کارکنان  226پژوهش از روی 

 یاشبکه یریگ اندازهجربی که مدل ت ند . نتایج کمی پژوهش نشان دادندگردآوری شد ،انتخاب شده بودند یاچندمرحله

عد بُ . همچنینن از برازش نسبتًا مطلوبی برخوردار است شهر تهرا وپرورشآموزشسازمان در  سازمان یادگیرنده

 .را باشددا بیشترین سهم را ،در سنجش مدل تجربی سازمان یادگیرنده 0/ 935مدیریت دانش توانسته است با میزان 

  گیرییادگیری، ساختار سازمانی حامی یادسازمان یادگیرنده، مدیریت دانش،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

با توجه به تغییرات و تحوالت محیطی از موضوعات مهم  هاسازمانبه اهداف برای  یابیدست در دنیای امروز 

توان حرکت و  هاسازمانکه بیشتر  یاگونهبه ؛در حال تغییر است  سرعت به هاسازمان. شرایط رقابتی دیآیم حساببه

عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد  باوجود(. 1392،و همکاران دهقان منشادی) ندارند ا ی با این تغییرات رهمگام

دلیل افزایش تغییرات به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است. فقدان اطمینان بهو پویایی سازمان منوط

همگی  هاانساننیاز و انتظارات روزافزون  ،و...( یاسی، علمی، فرهنگیشامل تغییرات اقتصادی، اجتماعی، س) یطیمح

 طوربه  آن در که است سازمانی یادگیرنده، . سازمانباشندمی «سازمان یادگیرنده»سبب پیدایش مدل جدیدی به نام 

 یادگیری، برای مثبت  گرایش آن یاید. درمی ءارتقا اصلی فرایندهای مجموعۀ ایجاد ۀلیوسبه سازمانی بازسازی مداوم

جمالی ) شودیم نگریسته سازمان حیاتی اعتبار و طبیعی منبع یك عنوانبه افراد به و شودیم تقویت  تغییر و سازگاری

 .(2006 ،1همکارانو 

درواقع . وجود نداشتهامری که پیش از آن  ؛باشنددر مسیر استراتژی نقش داشته توانندیمکارکنان در سازمان یادگیرنده، 

که  هاگروه یهات یفعال ۀبراساس مجموع هایاستراتژ. کنندیمرا احساس  مان نیاز به شناساییکارکنان و اعضای ساز

با دیدگاه کل سازمان و دیدگاه کارکنان سازگار  هایاستراتژاین  .دنگردی متدوین  ،کنندیمارائه  هبه جامعاتی را مخد

یادگیرنده  یهاسازمان .را بهبود بخشند اهآناز طریق  کل سازمان که کوشندیمی سازمان اعضا همچنین باشند.می

را  هاآنتا  کنندیمتالش  هاسازماناهدافی که این  ؛هستند هاسازماندارای اهداف مختلفی برای توسعه و پیشرفت 

کیفیت، ایجاد مزیت رقابتی، نیروی تعهد بخشیدن به کار، درک  ۀاز خلق عملکرد برتر، توسع اندعبارتتحقق بخشند 

برای حفظ راه  نیترمناسب  را یادگیریراه  ییهاسازمان(. چنین 1378رهنورد، ) ندرونی و طلب زما یهایگوابست

توانند یاد بگیرند به  ها میاین ایده که سازمان(. 1393، کارانو هم یاخواجه) دانندیم حیات، ماندگاری و رشد سازمان

مسئول تغییرات در محیط بیرونی از طریق  ،هاسازمان هدند ک معتق 2. سایرت و مارچگرددیبرم 1970و  1960 یهاسال

اگرچه یادگیری سازمانی به افراد است که  تعل بدین. این مسئله باشندسازگاری اهدافشان و تنظیم آن با محیط می

به  یادگیری سازمانی ،نقاط از در برخی . همچنینگیردتك کارکنان یاد میسازمان از تك اما ؛خاصی بستگی ندارد

 (. 2004، 3گومز) داردفردی بستگی  رفتارهای سطح

 و فردی یادگیری ظرفیت با دانش تسهیم ۀمؤلف بین که ندداد نشان( 1396) پسند طالع و عزیزی خانپژوهش  یهاافتهی

یادگیری  ظرفیت  بر دانش یریکارگبه ۀمؤلف نینچهم. دارد وجود یو معنادار مثبت  ۀرابط سازمانی یادگیری ظرفیت 

 و فردی ظرفیت یادگیری یهامؤلفه بین اما ؛دارند مستقیم اثر سازمانی یادگیری ظرفیت بر دانش بازیابی مؤلفه و دیفر

اشتیاق به یادگیری سازمانی  درواقع نیست. برقرار ایدوسویهۀ رابط( میانجی متغیرهای) سازمانی یادگیری ظرفیت 

-دادهتغییر شکل  یدانش اقتصادِاقتصاد به یك : »گفته شدمدیران  طور ویژه از زمانی رشد فراوانی یافته است که بهبه

 (.1993، 4دراکر) «است 
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مرتبط به یادگیری و  یهاهینظرسازمان یادگیرنده اساساً با تکمیل  ۀ( معتقدند که نظری1996) 1ناو ئآرگریس و ش

ها و است که سیستم مفروض( 9619) 2در مدل واتکینز و مارسیك ،. عالوه بر آناست  گرفتهشکلیادگیری سازمانی 

 ۀنوببه شود که آن نیز ها و نتایج دانشی منجر میمدیریت پیامد ،ها قادر به یادگیری هستند و این یادگیری به خلقنظام 

پور، عباس) است  رگذاریتأث یرمالیغفکری  ۀهای مالی و سرمایخود در بهبود عملکرد سازمان از طریق ارتقاء دارایی

 ایران یهادانشگاهدر  دانش مدیریت  استقرار برای متعددی یهاچالش که داد نشان( 1397) یصدر (.1390رسته مقدم 

 یهاضعف ،دهیدآموزش انسانی نیرویعدم مناسب، سازمانی فرهنگعدم به توانیم را هاچالش بیشتر. دارد وجود

 .دانست  مربوط مناسب  یهارساخت یز نبود و مدیریتی

 4گرا سازمان یادگیرنده سازمان تحول؛ درواقع است  دهیتندرهمای شبکه ۀمنزلبه( سازمان یادگیرنده 0032) 3از نظر جیمز

یادگیری جمعی  . این سازمان باعث افزایشکندکارگیری و انتقال دانش درگیر میتك افراد را در ایجاد، بهاست که تك

بسیاری از  که ( معتقدند2005) 5و همکاران نیکنستانت برد.و ظرفیت خلق آینده را باال می شودمیدر سراسر سازمان 

 از اندعبارت هایژگیوازجمله این  هستند.وجه مشترک دارای ذیل برای سازمان یادگیرنده  یهایژگ یومحققان در 

آموزش و محیط  ،تشویق برای یادگیری ،کار گروهی ،کمك و حمایت برای یادگیری ،یریپذسكیر، ارتباطات آزاد

سیستمی ارتباطی، فرهنگی و  یهایژگ یوکه بر  ییهاسازمان  ندکردتأکید  هاآن دیریت دانش. م درنهایت  و آموزشی

 ادیزاحتمالبهکه تنها بر ویژگی یادگیری و کاربردهای آن متکی هستند؛  ییهاسازماننسبت به  ساختاری متمرکز هستند

 .(1392حمید بیگی و همکاران،) آورندیمه وجود سطوح باالتری از عملکرد سازمان، تطابق با تغییرات و خالقیت را ب

که  طورهماناست.  مداردانش اقتصاد  ۀسهم اساسی کارکنان آگاه در توسع ،حوزه نیا زیانگرتیحرشد  ۀدلیل عمد

رقابت اصلی در اقتصاد   درواقع .تولی کارکنان آگاهاز است عبارت ش اصلی قرن حاضر چال ،کرد دیتأک ( 1999) دراکر

 باشند.جدی داشته دیتأک مدیریت دانش بر مفهوم یادگیری سازمانی  ۀباید برای توسع هاسازمان لذا ؛جهانی همین است 

( تعریف خود از 2000) 6است. مال هوترامدیریت دانش پرداخته شده یهامدل از این منظر به رویکردهای نظری و 

یادگیری  ۀدر زمین هاسازمانآن  ۀواسطبهاست که مدیریت دانش، فرایندی »: دهدیمارائه  گونهنیامدیریت دانش را 

از  «.کنندیم را کسب  ییهامهارتتوزیع و انتقال دانش،  ،دانش( کردندانش )بیرونی یکدگذار ،(دانش کردن)درونی

و فرایندهای سازمانی اطالق  هاهیرو ۀسازمانی حامی یادگیری به مجموع ساختار (1389) یعقوبی و همکاران نظر

 ۀکنندقیتشو که جو یادگیری مثبت در سازمان که  یاگونهبه یادگیری در سازمان باشند؛ ۀکنندلیتسهکه  ددگریم

 تیریمد( 2001) 7پرورش یابد. علوی و لیدنر است،فردی و خالقیت در سازمان  یهایستگیشا،یادگیری گروهی

دانش  ۀهی، نگهداری، کاربرد، پخش و خلق دوباردانش را یك فرایند خاص سازمانی و سیستمی برای کسب، سازماند

( 1397) و همکاران . نهاردانیاندکردهتعریف  ینیآفرارزشافزایش عملکرد سازمان و  جهت رکنان صریح و ضمنی کا

 به توانندیم یاحرفه و فنی یمراکز آموزش در دانش مدیریت  استراتژی بردکار با هادانشگاه مدیران که باورند این بر
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( فرایند 2005) 1لین و لی .یابند دست  است، کارآفرین و ماهر تکنسین تربیت  که خود سازمانی هدف و مأموریت  اصل

 نمودند. یبندطبقهدانش  یریکارگبهاعمال یا  و عد کسب دانش، تسهیم دانشمدیریت دانش را در سه بُ

یکسان درنظر  عموماًهرچند  ؛هستنددیگر آشکاری با یک ۀرابطدارای دو مفهوم مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده 

توایی زیر سروکار دارند: داده، اطالعات و مح ۀسه ساز بابیش وکمصورت به اهیماین دو مف یهردو. شوندینمگرفته 

از طرفی  .هستند ریدرگ محتوا دریك سازمان  یگذاراشتراک و به  یسازرهیذخبا فرایندهای کسب، همچنین دانش. 

مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده از حیث  . اگرچهکنندیمملکرد سازمان عمل ع ءد و ارتقابا هدف بهبو  هاآن یهردو

 .بر محتوای دانش تمرکز دارد عمدتاًاین استدالل وجود دارد که مدیریت دانش  ؛اندمشترک فرایندها و اهداف با 

 (.2001، 2کینگ و کو) داردانش تمرکز ، اطالعات و دهادادهمرتبط با  یهاجنبه تمام بر سازمان یادگیرنده آنکهحال

انجام را  ییهات یفعالدانش  یریکارگ به، انتقال و ایجاد جهت مناسب  ایجاد محیط و زیرساخت  برایباید  هاازمانس

آن با   دادنپیوندو  ساختار سازمانی یكو تدوین  طراحی عبارت است از هات یفعال اینبین در  موضوع کلیدی. دهند

مدیریت دانش  فرایند کردنعملیاتیی بر شگرف است که تأثیر عواملی ازجمله سازمانی طرح. دانش مدیریت 

خود به این نتیجه  یهایبررس( در مطالعات و 2006) 4(. ترزا و همکاران2007، 3و همکارام کورتز)داشت خواهد

فرایند منجر  نوآوری در محصول و به  یریکارگ بهدانش شامل گردآوری، تبدیل و  یهات یظرفدست یافتند که 

( بر تبدیل و انتقال دانش سازمانی از دانش ضمنی به دانش صریح تأکید دارند. 1995) 5نوناکو و ناکوچیشد. دنخواه

و سپس به سطح  شودیماز روابط سازمانی از سطح فردی شروع  یررسمیغ ۀتوسط شبک تکرارشوندهاین فرایند 

( از 1999) 6مدل عمومی دانش در سازمان نیومن و کنارداز طرفی . ابدییم سازمانی ارتقاءبه سطح  ت یدرنهاگروهی و 

. مدل شودمیدانش تشکیل  یریکارگبهفعالیت اصلی خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، تبدیل و انتقال دانش و  4

در رابطه با  (1999) 8روزنگارتن( نیز بر روی فرایندهای مدیریت دانش تأکید دارد. 2001) 7هالسمدیریت دانش استیو 

و  یسازماندرونبر تاثیر خصوصیات سازمان یادگیرنده بر افزایش یادگیری گروهی  سازمان یادگیرندهاهمیت موضوع 

( نشان دادند که مدیریت دانش به نوآوری 2010) 9ارانهمک ترزا و .مرتبط با سازمان اصلی اشاره دارد سازمانیبیرون

که بین فرهنگ سازمانی و میزان ( نشان دادند 2013) همکارانرابی و حجواد م. دشو ی ممحصول و فرایند منجر  در

( نیز یافتند که الگوی سازمان 1392) همکارانحمید بیگی و معناداری وجود دارد.  ۀتحقق سازمان یادگیرنده رابط

ادگیرنده، سیستم انسانی ی، نیروی گراعلمیادگیرنده دانشگاه به ترتیب با ابعاد ساختار ارگانیك، مدیریت و رهبری 

 .اندهمحور و فرهنگ حامی یادگیری طراحی شدیادگیری و نشر دانش، راهبرد یادگیری

سارمان  ژهیوبه نهاد آموزش یریپذجامعه یهاسمیمکاندر میان  «ادگیرنده»سازمان ی مفهوم باید اذعان داشت که

آموزان دارد جتماعی به دانشالگوهای فرهنگی و ادر انتقال دانش، معلومات و  یابرجستهنقش بسیار  وپرورشآموزش

 
1 Lin and Lee 
2  King & Ko 
3 Claver-Cortes, Zaragoza-Saez & Pertusa-Ortega 
4 Teresa & et al 
5 Nonaka  & Takeuchi 
6 Newman & conard,d 
7 Hales 
8 Rosengarten 
9 Teresa & et al 
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عامل یا کارگزاری است که رسمًا  وپرورشآموزش سازمان آتی در جامعه مهیا سازند.ی هانقشرا برای ایفای  هاآنتا 

و الگوهای فرهنگی و اجتماعی گردیده است.  هامهارت ۀر زمینآموزان دبه اجتماعی کردن دانش توسط جامعه موظف

این امر محقق البته استفاده بهتر از منابع و اطالعات در دسترس حرکت کنند.  یسو به تسیبایممدیران  در این راستا

تبدیل به سازمان یادگیرنده شود و به یادگیری سازمانی و مدیریت  وپرورشآموزش سازمان نخواهد شد مگر زمانی که

ه به مطالب نش در ذیل ساختار و فرهنگ سازمانی حامی یادگیری در محیط سازمانی خود اهمیت بدهد. با توجدا

ساختار سازمانی ) منظراز  رندهیادگ یسازمان مطلوب  مدلو برازش  یطراح به فوق، پژوهش حاضر بر آن است تا

 بپردازد. دانش ت یریبر مد دیبا تأک وپرورشآموزش سازمان در (حامی یادگیری

 

 ی پژوهششناسروش

کاربردی و به صورت بهپژوهش تحقیقات اکتشافی، به لحاظ نوع  ۀپژوهش حاضر به لحاظ ماهیت پژوهش در زمر

 یهادادهبه لحاظ ماهیت داده و روش گردآوری  همچنین. باشدیملحاظ استراتژی پژوهش دارای استراتژی استقرایی 

 نیمه ۀ. بدین ترتیب در فاز کیفی پژوهش از ابزار مصاحبباشدیمکمی( _کیفی) یاکتشافطرح متوالی  رایدا پژوهش

نفر از مدیران  20نظری از روی  یریگنمونهپژوهش با روش  یهاداده. استفاده شد هادادهی استاندارد برای گردآور

از . در فندمدیریت آموزشی گردآوری و به اشباع نظری رسید ۀخبرگان حوز شهر تهران و وپرورشآموزشسازمان 

بدین ترتیب که با  ؛مایشی استفاده شدپی ۀارزیابی و آزمون مدل مفهومی برساخت شده، از مطالع منظوربهکمی پژوهش 

از  نفر 226 یروپژوهش از  یهادادهکیفی،  ۀمطالع یاهیپاساخته مأخوذ از مضامین محقق ۀبزار پرسشناماستفاده از ا

برآورد  ۀو قاعد یاچندمرحله یاخوشه یریگ نمونهکه با روش  رانتهشهر  وپرورشآموزش سازمان مدیران و کارکنان

حاصله پس از استخراج،   یهادادهگردآوری گردید.  ،( انتخاب شده بودند1970) 1سی و مورگانحجم نمونه کرج

 یاستنباطدر دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل  ند. همچنینشد Amos23 و Spss18 هایافزارنرمکدگذاری و وارد 

اعتبارسنجی ابزار از  ورمنظبه. گرفتند( مورد آزمون و تحلیل قرار یدییتأو تحلیل عاملی  یاسهیمقااز نوع تحلیل )

ها با جهت پایایی سنجی از روش همبستگی درونی گویهبهو  CVRروش  ۀواسطبهاعتبار محتوایی صوری کمی 

پژوهش به ترتیب برابر با  سؤاالتآلفای کرونباخ برای  و CVR. مقدار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شداستفاده 

 .ندبرآورد شد 0/ 98و  0/ 78

 

 

 

 

 

 

 
1 Krejcie & Morgan 
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 هاافتهی

وپرورش شهر تهران برحسب وضع موجود و وضع مطلوب در آموزش رندهیادگ یمدل مطلوب سازمان  نی: بهیفرض

 وجود دارد. یتفاوت معنادار

 

 وپرورش آموزش سازمان مدل مطلوب سازمان یادگیرنده در  یاهی پاو  افتهی سازمان مضامین فراگیر،   :1جدول  

تهافیسازمانمضامین  مضامین پایه  ردیف مضامین فراگیر 

 1 مدیریت دانش  3 44

 2 ساختار سازمانی حامی یادگیری 4 84

 جمع کل  2 13 128

 

  وپرورشآموزش  سازمان آمار مرکزی و پراکندگی متغیر سازمان یادگیرنده در : توزیع2جدول  

 دانش  تی ری بر مد دیوپرورش با تأکآموزش سازمان در  یریادگی  همراه ساختار سازمانی حامیبه

 

 آن  یهامؤلفه می یادگیری به همراه عد ساختار سازمانی حاآمار مرکزی و پراکندگی بُ : توزیع3جدول  

 

 مورد آماری ۀجامع در یادگیری حامی سازمانی ساختار عدبُ شود،( مالخظه می3ره )شما جدول یهاافتهی که گونههمان

 مطلوبی سطح در لذا ؛دارد قرار متوسط سطح از ترنییپا( 126 برش خط یا آزمون میانگین با و) 982/121 با بررسی

 سؤاالت مجموع براساس شدهنییتع استاندارد سطح از ترنییپا میزان این بدین دلیل است که ۀ مذکورمسئل. ندارد قرار

   .باشد می عدبُ این سنجش مورد

رهاابعاد و متغی  بیشینه  کمینه  انحراف معیار میانگین نظری میانگین 

وپرورش آموزش  سازمان سازمان یادگیرنده در  26/39  3/39  10/6  24 55 

33/59 مدیریت دانش   63 85/12  38 95 

98/121 ساختار سازمانی حامی یادگیری  126 21/28  68 179 

 هامؤلفه و  ابعاد
تعداد 

 گویه 
 میانگین

 خط برش

 )میانگین آزمون(

انحراف 

 معیار

 بیشینه  کمینه 

 179 68 215/28 126 982/121 42 ساختار سازمانی حامی یادگیری

 34 9 408/5 21 641/17 7 مشخص  ۀداشتن اهداف، راهبرد و برنام

 57 18 845/1 36 561/35 12 وجود جو یادگیری مثبت

 26 8 043/4 18 278/17 6 تشویق یادگیری گروهی 

 60 19 279/9 36 885/36 12 فردی و خالقیت یهایستگی شاتشویق 

 23 7 042/4 15 615/14 5 برقراری عدالت در رشد یادگیری اعضاء

 226 تعداد مشاهدات معتبر 



 1400زیی(، پا64)مسلسل  4،شماره16دوره  ،یآموزش ت یریمد یها  یفصلنامه نوآور

 

 
63 

 تشویق عدبُ که گفت  باید نیز بررسی مورد آماری ۀجامع در یادگیری حامی سازمانی ساختار ابعاد خصوص رد

 متوسط سطح از باالتر اندکی ،36برش خط یا آزمون میانگین با و 885/36میانگین با خالقیت  و فردی یهایستگیشا

 استاندارد سطح از باالتر اندکی میزان این ت کهدلیل اس. مسئلۀ مذکور بدین دارد قرار مطلوبی نسبتاً سطح در لذااست؛ 

 .باشدیم ابعاد موردسنجش سؤاالت مجموع براساس شدهنییتع

 ترنییپا ،21 برش خط یا آزمون میانگین با و 641/17 میانگین با مشخص ۀبرنام و راهبرد اهداف، داشتن بعد همچنین

 سطح از ترنییپا میزان این بدین دلیل است که ۀ مذکورمسئل. ندارد قرار مطلوبی سطح در لذا است؛ متوسط سطح از

 .باشدیم بعد سنجش مورد سؤاالت مجموع براساس شدهنییتع استاندارد

 یادگیری تشویق عد بُ ،36برش خط یا آزمون میانگین با و 561/35میانگین با مثبت  یادگیری جو  وجود عدبُ آن بر عالوه

 با اعضاء یادگیری رشد در ت عدال برقراری عدبُ و 18برش خط یا آزمون میانگین با و 278/17میانگین با گروهی

 نسبتاً سطح در لذا ند؛هست متوسط سطح از ترنییپا اندکی ،15 برش خط یا آزمون میانگین با و 615/14 میانگین

 براساس شدهنییتع استاندارد سطح از ترنییپا اندکی میزان این بدین دلیل است که ۀ مذکورمسئل. دارند قرار مطلوبی

 .باشدیم ابعاد سنجش مورد سؤاالت مجموع

 

 یادگیرنده سازمان( یادگیری حامی سازمانی ساختار ری پذمشاهده   متغیر)  ابعاد عاملی هایبار : 4  جدول

 غیراستاندارد ضرایب براساس( مکنون  ریمتغ) کل شاخص با تهران شهر وپرورشآموزش  سازمان در 

 ریپذمشاهده  متغیر ---->مکنون متغیر
 بارهای عاملی

 )غیراستاندارد(
 خطای معیار

 T آزمون

 ( اوتفت بحرانی میزان)

سطح معناداری 

  T آزمون

Y1 <------- y (یادگیری حامی سازمانی ساختار) 002/0 138/3 071/17 565/53 

Y2 <------- y  (مدیریت دانش) 002/0 170/3 134/9 954/28 

 

 یملعا بارهای عنیی ؛باشندیم( مکنون متغیر) کل شاخص با معناداری همبستگی یدارا( ریپذمشاهده متغیرهای) ابعاد

 ساختار عدبُ برای عاملی بارهای راستانداردیغ ضرایب  براساس همبستگی این مقدار. (P<0/01) هستند معنادار هاآن 

 .باشدیم 954/28 با برابر دانش مدیریت  عدبُ برای و 565/53 با برابر یادگیری حامی سازمانی

 

 تهران شهر وپرورشآموزش  سازمان در یادگیرنده نسازما( ری پذمشاهده  متغیر) ابعاد شده تبیین واریانس: 5  جدول

 غیراستاندارد  ضرایب براساس( مکنون  متغیر)  کل شاخص توسط 

 ریپذمشاهده  متغیر ---->مکنون متغیر
 ۀشدتبیین واریانس

 (غیراستاندارد) متغیر
 خطای معیار

 T آزمون

 (تفاوت بحرانی  میزان)

سطح معناداری 

 T آزمون

y  -115/0 575/1 109/0 172/0 ( مکنون  متغیر)کل شاخص 
Y1 <------- y  (ساختار سازمانی حامی یادگیری ) 000/0 200/9 628/32 195/300 

Y2 <------- y  (مدیریت دانش) 000/0 842/4 278/4 713/20 
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 در یادگیرنده سازمان( ریپذمشاهده متغیر) ابعاد شده تبیین واریانس که دهدیم نشان نیز T آزمون معناداری سطح

 خطای سطح در غیراستاندارد ضرایب  براساس( مکنون متغیر) کل شاخص توسط تهران شهر وپرورشزشآمو مان ساز

زمان سا در یادگیرنده سازمان( مکنون متغیر) کل شاخص که است  آن بیانگر امر این. (P<0/01) باشدیم معنادار 01/0

 عالوه. نماید تبیین را واریانس از  درصد 2/17 غیراستاندارد ضرایب  براساس است  توانسته تهران شهر وپرورشآموزش

 ساختار عدبُ واریانس از 195/300 غیراستاندارد ضرایب  براساس است  توانسته( مکنون متغیر) کل شاخص آن بر

 .نماید ینیبشیپ و تبیین را دانش مدیریت  عدبُ واریانس از 713/20 یادگیری، حامی سازمانی

 

  در یادگیرنده سازمان( یادگیری حامی سازمانی ساختار ری پذمشاهده   متغیر)  ابعاد عاملی بارهای :6  جدول

 استاندارد  ضرایب براساس( مکنون ر یمتغ) کل شاخص با تهران شهر وپرورشآموزش ازمان س

 (استاندارد ضرایب براساس) عاملی  بارهای ریپذمشاهده  متغیر ---->مکنون متغیر

Y1 <------- y (یادگیری حامی سازمانی ساختار) 788/0 

Y2 <------- y (مدیریت دانش) 935/0 

 

 استاندارد ضرایب براساس تهران شهر وپرورشآموزش سازمان در یادگیرنده سازمان یاشبکه یریگ اندازه تجربی مدل

 در یادگیرنده سازمان ابعاد همبستگی میزان ترقیدق یا و عاملی بارهای میزان که دهدیم نشان( 6ه )شمار جدولو 

 .باشدیم قوی و خوب سطح در( مکنون متغیر) کل خصشا با تهران شهر وپرورشآموزشمان ساز

 

  در یادگیرنده سازمان یادگیری حامی سازمانی ساختار ری پذمشاهده  متغیر ابعاد شده تبیین واریانس: 7  جدول

 استاندارد  ضرایب براساس را( مکنون  متغیر)  کل شاخص توسط تهران شهر وپرورشآموزش زمان سا

 

 استاندارد ضرایب  براساس تهران شهر وپرورشآموزش سازمان  در یادگیرنده سازمان یاشبکه یریگ اندازه تجربی دلم

 را شده نییتب واریانس میزان بیشترین است  توانسته (مکنون متغیر) کل شاخص که دهدیم نشان( 7جذول شماره ) و

.باشد داشته 621/0 میزان با یادگیری حامی سازمانی ساختار و 874/0 میزان با دانش مدیریت  به نسبت  ترتیب  به

 (استاندارد ضرایب براساس) شده تبیین واریانس ریپذمشاهده  متغیر ---->مکنون متغیر

Y2 <------- y ( دانشمدیریت) 874/0 

Y1 <------- y (یادگیری حامی سازمانی ساختار) 621/0 
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 هیادگیرند سازمان یاشبکه یریگاندازه  تجربی مدل برازش و همانندی یهاشاخص برآورد : 8  جدول

 تهران  شهر وپرورشآموزش  سازمان در 

 قبولقابلسطح  مطلوبسطح  هاشاخص
 آزمون  سطح

 ( شده آزمون مدل)

 آزمون  نتیجه

 ( شده آزمون مدل)

ص
شاخ

ها
 ی

ش مطلق
براز

 

 دییتأعدم  715/60 دو کی یدارامعن عدم دو کی یدارامعن عدم ( CMINمقدار کی دو )

 دییتأعدم  P 000/0معناداری مقدار عدم Pمعناداری مقدار عدم ( P) دو کی آزمون معناداری سطح

 دییتأ 922/0 95/0تا   90/0بین 95/0باالی  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 دییتأعدم  746/6 5تا  1 3تا  1 (CMIN/DF) شده هنجار دو کی

 دییتأعدم  16/0 08/0تا   05/0بین  05/0زیر  ( RMSEAبرآورد خطا )

ص
شاخ

ها
 ی

ش
براز

 

تطبیقی
 

 دییتأ 922/0 95/0تا   90/0بین 95/0باالی  (NFI) شده هنجار  برازش اخصش

 دییتأ 933/0 95/0تا   90/0بین 95/0باالی  (IFIشاخص برازش افزایشی )

 دییتأ 870/0 90/0تا   85/0بین 90/0باالی  ( RFIشاخص برازش نسبی )

 دیی تأ 932/0 95/0تا   90/0بین 95/0باالی  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

ص
شاخ

ها
 ی

ش 
صدبراز

مقت
 

 دییتأ 559/0 60/0تا   50/0بین 60/0باالی  (PCFI)مقتصد تطبیقی برازش شاخص
 دییتأ 553/0 60/0تا   50/0بین 60/0باالی  ( PNFI) شده هنجار مقتصد برازش شاخص

 دییتأ 600/0 60/0تا   50/0بین 60/0باالی  (PRATLOشاخص نسبت اقتصاد )

 دییتأعدم  395/0 55/0تا   50/0بین 55/0باالی  (PGFI) مقتصد برازش نیکویی شاخص

 

 مطلوب مدل یدییتأ عاملی تحلیل به توجه با تهران شهر در یادگیرنده سازمان یاشبکه یریگ اندازه تجربی مدل

 .باشدیم برخوردار مطلوبی نسبتاً برازش و همانندی از تهران شهر وپرورشآموزش سازمان در یادگیرنده سازمان

 

 یریگجهینت و بحث

 مضمون دو از وپرورشآموزشسازمان در  رندهیادگ ی سازمان مطلوب مدل که ندداد نشان حاضر کیفی پژوهش نتایج

 .است شده تشکیل یادگیری حامی سازمانی ساختار و دانش مدیریت  فراگیر

 احصاء و ییشناسا وپرورشآموزش  سازمان در یادگیرنده سازمان ویژگی و ابعاد از دیگر یکی عنوانبه  دانش مدیریت 

 نتایج(. 2009 ،1هانگ و چن از نقل) نمودند یبندگروه ،عدبُ 3 در را دانش مدیریت  فرایند (2005) لی و لین. شد

( 1996) 2مارکوارت یادگیرنده سازمان سیستمی مدل با اینکه ضمن دانش مدیریت  مضمون با رابطه در حاضر پژوهش

  شدن لیتبد در فناوری و دانش مدیریت  یهانظام  تأثیر بر مبنی( 1391) نهمکارا و اسفیجانی اعظم پژوهش نتایج با و

  ها آن تقویت  به نیز  تجربی لحاظ به و بود همسو ( 2015) 3اوتیلیا و اهواز چمران شهید دانشگاه در یادگیرنده سازمان به

 در ادگیرندهی سازمان ویژگی و ابعاد از دیگر یکی عنوانبه نیز یادگیری حامی سازمانی ساختار .پردازدیم

 
1 -Chen & Chung 
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 ضمن یادگیری حامی سازمانی ساختار مضمون با رابطه در حاضر پژوهش نتایج. گرددیم قلمداد وپرورشآموزش

 پژوهش نتایج با و( 2003) مزیج یادگیرنده سازمان مدل ،(1996) مارکوارت یادگیرنده سازمان سیستمی مدل با اینکه

 .پردازدیم هاآن تقویت  به نیز تجربی لحاظ به ،بود همسو ( 1392) همکاران و بیگی حمید منصور

 یادگیرنده سازمان سیستمی مدل با یادگیری حامی سازمانی ساختار مضمون با رابطه در حاضر پژوهش نتایجهمچنین 

 یدییتأ عاملی تحلیل نتایج ت یدرنها. است  همسو ( 1391) همکاران و اسفیجانی اعظم پژوهش با و( 1996) مارکوارت

 برازش از تهران شهر وپرورشآموزشزمان سا در یادگیرنده سازمان یاشبکه یریگ اندازه  تجربی مدل که ددندا نشان

 سنجش در را سهم بیشترین 935/0 میزان با است  توانسته دانش مدیریت  عدبُواقع در .باشدیم برخوردار مطلوبی نسبتاً

 . باشدداشته یادگیرنده سازمان تجربی مدل

 سازمان شدنلیتبد منظوربه که ندداد نشان پژوهش این کمی و کیفی نتایج که داشت اذعان باید انتها در

 حامی سازمانی ساختار و دانش مدیریت  یهامؤلفه و ابعاد بر یستیبایم یادگیرنده، سازمان یك به وپرورشآموزش

 .ورزید مبادرت آن بهبود و تقویت  به باید همچنین. شد متمرکز یادگیری
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. 40-50: صص. 5 شماره دریایی، علوم آموزش پژوهشی علمی فصلنامه. دانشگاهها برای دهنده یاد سازمان
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 میانجی نقش بر تأکید با: نوآورانه عملکرد بر اجتماعی سرمایۀ تأثیر بررسی(. 1393.)ع هرندی،  و  ،.ح هقانان،د -

 نوآوری، مدیریت (. اطالعات فناوری حوزۀ در فعال ایرانی بنیان دانش های شرکت  موردی مطالعۀ)دانش انتقال

 .1 شماره سوم، سال

 علوم دانشگاه در مارکوارت مدل براساس یادگیرنده سازمان ایجاد (.1391.)م ابزری، و ،.م قهفرخی، ستاری -

. 4 شماره ،6 دوره ،(سالمت  پیاورد) تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده مجله. شهرکرد پزشکی

 . 265-274: صص

 زشی،آمو  های نظام در پژوهش فصلنامه. ایران دانشگاههای در دانش مدیریت  استقرار(. 1397. )ع صدری، -

 41-63: صص(. 43)12

 روش: مضامین شبکه و مضمون تحلیل(. 1390. )م زاده، شیخ و ،.ا فقیهی، ،.س. م تسلیمی، ،.ح جعفری، عابدی -

 شماره ،2شماره ،5 سال راهبردی، مدیریت  اندیشه. کیفی های داده در موجود الگوهای تبیین برای کارآمد و ساده

 . 151-198: صص.10 پیاپی

 مدیریت در نو  رهیافتی. یادگیرنده سازمان یکپارچه مفهومی مدل طراحی(. 1390. ) آ مقدم، رسته و ،.ع پور، عباس -

 .54-21: صص. 4 شماره دوم، سال آموزشی،

 .دوم چاپ نی، :تهران ،(1388)جلیلی هادی  :مترجم .کیفی تحقیق بر درآمدی (.2006) .او فلیك، -

 حرفه و فنی دانشگاه در دانش مدیریت  مدل طراحی(. 1397.)ح ودهی،ن و ،.ا دل، زنده ،.ع معقول، ،.ح نهاردانی، -

 .621-651: صص. نامه ویژه آموزشی، نظامهای در پژوهش کارآفرین تربیت  آموزش راهبرد با ای

 مدیریت  و سازمانی یادگیری های مؤلفه بین رابطه(. 1389.)ا بخت، نیك و ،.م جوادی، ،.س کریمی، ،.م یعقوبی، -

 .  42شماره ،3 دوره سالمت، مدیریت . اصفهان شهر منتخب  های بیمارستان انکارکن در دانش
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