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 یادگاریفردوس 
 رانیرودهن، ا ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریگروه مد اریاستاد

 چکیده

 وپرورشآموزشدر  ندهیادگیرو برازش مدل مطلوب سازمان  یپژوهش حاضر طراح یهدف اساس

مطالعه در سال  نی( ایو کم یفی)ک یاکتشاف یدانش بود. با استفاده از طرح متوال تیریبر مد دیبا تأک

 تیرینفر از خبرگان حوزه مد 20با  یبا انجام مصاحبه عمق یفی. در فاز کدیبه انجام رس 1398

شد. با استفاده از روش  آوریمعالزم ج هایشهر تهران داده وپرورشآموزش رانیمد زیو ن یآموزش

مان ساز یاشبکه یرگیاندازه یو مدل مفهوم شدهیلتحل نیمضمون و از نوع شبکه مضام لیتحل

پژوهش نشان داد که مدل مطلوب سازمان  یفیک جیشد. نتا هیته وپرورشآموزشدر  رندهیادگی

است.  دهیرس یاشباع نظر به اییهپامضمون  259با  درمجموعو  ریاز شش مضمون فراگ یادگیرنده

و  رانینفر از مد 226الزم از  یهادادهپژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  یدر فاز کم

 شدهانتخاب  یاچندمرحله ایخوشه یرگیشهر تهران که با روش نمونه وپرورشآموزشکارکنان 

و بعد  برخوردار است یمطلوباز برازش نسبتاً  ینشان داد که مدل تجرب جیشد. نتا یبودند گردآور

 ندهریادگیسازمان  یدر سنجش مدل تجرب گرینسبت به پنج بعد د 935/0 زانیدانش با م تیریمد

دانش  تیریمد دیتأکگرفت که با  جهینت توانیم قیتحق نیا هایافتهی بر اساس. را داردسهم  نیشتریب

 یراب ،یگردعبارتبه کمک کرد. ورشوپرآموزشدر  یژهوبه هاسازمان ییبه رشد و شکوفا توانیم

 یهاسازماندانش در  تیریبر مد هیبا تک توانیممختلف  یو نهادها هاسازمانبهبود عملکرد 

 .کرد جادیتحول ا رندهیادگی

 :های کلیدیواژه
 یساختار سازمان ،یریادگیدانش،  تیریمد رنده،یادگیسازمان 

 
 واحد رودهن است یدانشگاه آزاد اسالم یآموزش تیریمدرشته  یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر.
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 مقدمه

ها با توجه یابی به اهداف برای سازماندر دنیای امروز دست
به تغییرات و تحوالت محیطی از موضوعات مهم به حساب 

آید. با وجود عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد و می
از عوامل پویایی سازمان، منوط به دانش و آگاهی گسترده 

 یطیحممحیطی است. فقدان اطمینان به دلیل افزایش تغییرات 
شامل تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی )

ها، همگی سبب پیدایش و...( نیاز و انتظارات روزافزون انسان
 شده است. سازمان 1مدل جدیدی به نام سازمان یادگیرنده

 بازسازی مداوم طورهب آن در که است سازمانی یادگیرنده،
پیدا  ارتقا اصلی فرایندهای مجموعۀ ایجاد یلهوسبه سازمانی

 غییرت و سازگاری یادگیری، برای مثبتی گرایش آن در و کرده
 عتبارا و طبیعی منبع یک عنوانبه افراد به و شودیم تقویت
این  .(Jamali et al., 2006شود )می نگریسته سازمان حیاتی

کی ای به یفزاینده طوربهکه سازمان یادگیرنده  باور وجود دارد
از موضوعات جالب تبدیل شده است، سازمان یادگیرنده 

که یک سازمان  کندیمهایی را خلق ها و بازدهفرصت
 Bruneel etدست یابد ) هاآنبه  تواندینم عمالًغیریادگیرنده 

al., 2010 ؛Peronard & Brix, 2019) در یک گزارش تحقیق .
خصوص مخاطرات کارآفرینی ناشی از بروز بحران شیوع در

های یادگیرنده اشاره شده است که سازمان 19-ویروس کووید
توانند به سازگاری با مخاطرات ناشی از این بحران کمک می

همکاران و  Steiber(. همچنین، Haneberg, 2021کند )
 هاآنکنند که به واسطه ( به منابع مهمی اشاره می2021)
 توان فرایندهای مرتبط با سازمانها را بازسازی کرد.یم

 1960توانند یاد بگیرند به سالهای ها میاین ایده که سازمان
 Gomez  (2004)مانند محققان ردد. برخی گمی بر 1970و 

ها را مسئول تغییرات در محیط بیرونی از طریق سازمان
 ؛ زیراددانستنسازگاری اهدافشان و تنظیم آن با محیط می

اگرچه یادگیری سازمانی به افراد خاصی بستگی ندارد ولی 
گیرد و در برخی نقاط تک کارکنان یاد میسازمان از تک

 .یادگیری سازمانی به رفتارهای سطح فردی بستگی دارد
 بین که داد نشان( 1396پسند ) طالع و عزیزی خان هاییافته

 ظرفیت و فردی یادگیری ظرفیت با دانش تسهیم مؤلفه

                                                                                                                                                                                                            
1. learning organization 

 ،همچنین. دارد وجود و معنادار مثبت رابطه سازمانی یادگیری
 بر دانش کارگیری به مؤلفه که داد نشان آمده دست به نتایج

 یتظرف بر دانش، بازیابی مؤلفه و یادگیری فردی ظرفیت
ظرفیت  هایمؤلفه بین ولی دارند، مستقیم اثر سازمانی یادگیری
 متغیرهای) زمانیسا یادگیری ظرفیت و فردی یادگیری
 نیست. برقرار دوسویه رابطه( میانجی

 بر این ( فرض1996) Watkins and Marsykدر مدل 
ها قادر به یادگیری هستند و این ها و نظاماست که سیستم

ها و نتایج دانشی منجر یادگیری به خلق و مدیریت پیامد
 برای متعددی هایچالش که داد نشان( 1397) یصدر. شودمی
 تربیش. دارد وجود ایران هایدر دانشگاه دانش مدیریت تقراراس

 عدم مناسب، سازمانی فرهنگ نبود توان بهمی را هاچالش
 نبود و مدیریتی هایضعف دیده، آموزش انسانی نیروی

James (2003 )از نظر  .دانست مربوط مناسب هایزیرساخت
ازمان س ای درهم تنیده است.سازمان یادگیرنده به منزله شبکه

تک افراد را در است که تک 2گرایادگیرنده سازمان تحول
کند؛ یادگیری کارگیری و انتقال دانش درگیر میایجاد، به

دهد و ظرفیت خلق جمعی را در سراسر سازمان افزایش می
 برد. طی دو دهه اخیر، حوزه سازمان یادگیرندهآینده را باال می

هشگران و متخصصان و مدیریت دانش توجه بسیاری از پژو
ای روبه اند و این توجه به طور فزایندهرا به خود جلب کرده

(. دلیل عمده Easterby-Smith & Lyles, 2011است )فزونی 
این حوزه سهم اساسی کارکنان آگاه در  رشد حیرت انگیز

رای ها باید بمدار است. بنابراین، سازمانتوسعه اقتصاد دانش
جدی  دیتأکمفهوم یادگیری سازمانی توسعه مدیریت دانش بر 

 تمرکز یادگیری فرایند بر یادگیرنده سازمان یک داشته باشند.

 یادگیری فرایند خروجی و بر نتیجه دانش مدیریت و دارد

. دانش و یادگیری از عوامل اصلی موفقیت و است متمرکز
نظیر، آموزش )مدار های دانش، در سازمانیژهوبهجویی رقابت

های مشاوره واحدهای تحقیق و توسعه و سازمانو پرورش، 
-Masاست )بازاراصلی آنان تولید و فروش دانش  ( کهدهنده

Machuca, 2014.) 
سپاری برای نقش جمع "یراًاخانگیز، در یک مسیر هیجان

 ,Taeihagh) یمحلیادگیری سازمانی و کارکردهای دولتهای 

افته است. ( به شدت رواج یLenart-Gansiniec, 2021؛ 2017

2. transformationa 
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ی کند که دولتهای محلی برامی یدتأکسپاری بر این نکته جمع
مدیریت فشارهای فزاینده ایجاد تغییرات محیطی سریع باید به 
مردم روی بیاورند، شفافیت بیشتری در عملکردشان نشان 

 (، کارها را به شهروندان واگذار کنندCingulani, 2021دهند )

شمند جدیدی از دانش باشند و و همچنین به دنبال منابع ارز
( و آموزش بدهند Eliut, 2020) یاموزندبخود را ملزم نمایند 

(Choi & Chandler, 2020.) مطالعات درباره  برخی
سپاری دهند که جمعدولتهای محلی نشان می کارکردهای

ود شتواند برای بهبود یادگیری سازمانی به کار گرفته می
(Taeihagh, 2017 در حالی .) سپاریپدیده جمع مؤثرکه نقش 

؛ Liu, 2021است )با شواهد تجربی و مفهومی حمایت شده 
Tai, 2021 ری سپاری بر یادگیجمع یرتأث(، محققان بر بررسی

اند سازمانی در سازمانهای اقتصادی و تجاری تمرکز کرده
(Lenart-Gansiniec, 2021.) 

 دیریتاست و م 1، دانشبع راهبردیامن ترینمهماز جمله 
 ضروری است امری بهبود عملکرد سازمان آن برای

(Carrasco & Jiménez, 2017 .)سازی مؤثر مدیریتپیاده 
 یرمناسب امکانپذ دانشی از طریق ساختار سازمان دانش نه تنها

سازی مؤلفه کلیدی قبل از پیاده یک عنوانبهاست بلکه باید 
 ,.Nagarajan et alگردد ) طراحی دانش حل مدیریتراه

(. دو مفهوم مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده رابطه 2012
یکسان درنظر گرفته  عموماًآشکاری با یکدیگر دارند، هرچند 

شوند. هر دوی این دو مفهوم کم یا بیش با با سه سازه نمی
محتوایی زیر سروکار دارند: داده، اطالعات و دانش. هر دوی 

ی و به اشتراک گذاری ها با فرایندهای کسب، ذخیره سازآن
با هدف  هاآنمحتوا دریک سازمان درگیرهستند. و هر دوی 

. اگرچه، مدیریت کنندیمبهبود و ارتقای عملکرد سازمان عمل 
دانش و سازمان یادگیرنده از حیث فرایندها و اهداف با 

ر ب عمدتاًمشترکند، این استدالل وجود دارد که مدیریت دانش 
د، حال آن که سازمان یادگیرنده بر محتوای دانش تمرکز دار

دارد ها، اطالعات و دانش تمرکز های مرتبط با دادههمه جنبه
(King & Ko, 2001.) 

Malhotra (2000 تعریف خود از مدیریت دانش را این )
: مدیریت دانش، فرایندی است که به واسطه دهدیمگونه ارائه 
 گذاریانش( کدها در زمینه یادگیری )درونی کردن دآن سازمان

                                                                                                                                                                                                            
1. knowlege 

دانش )بیرونی کردن دانش( و توزیع و انتقال دانش، 
Alavi and Leidner (2001 ). کنندیمرا کسب  ییهامهارت

دانش را یک فرایند خاص سازمانی و سیستمی برای  یریتمد
کسب، سازماندهی، نگهداری، کاربرد، پخش و خلق دوباره 

ان د سازمدانش صریح و ضمنی کارکنان برای افزایش عملکر
( 1397) و همکاران اند. نهاردانیو ارزش آفرین تعریف کرده

 دیریتم استراتژی کاربرد با هادانشگاه مدیران که باورند این بر
 اصل به توانندیم یاحرفه و فنی مراکز آموزشی در دانش

 و ماهر تکنسین تربیت که خود سازمانی هدف و مأموریت
( فرایند مدیریت 2005) Lin and Lee .یابند دست کارآفرین

دانش را در سه بعد کسب دانش، تسهیم دانش، اعمال یا 
 بکارگیری دانش طبقه بندی نمودند.

فرآیند یادگیری از اصول اساسی در موفقیت هر سازمانی 
هوم ای بر مف. سازمان یادگیرنده به طور مقایسهرودیمبه شمار 

راین، الوه بجدید مبتنی بر یادگیری سازمانی استوار است. ع
رویکرد سازمان یادگیرنده رویکرد مدیریتی فعلی است. 

ای است که طی آن افراد به طور یادگیری سازمانی پدیده
خود را برای خلق نتایج مطلوب و پیش  هایییتواناپیوسته 

(. مفهوم Saeeda et al., 2015دهند )یمبینی شده گسترش 
در  Peter Sengeسازمان یادگیرنده برای نخستین بار توسط 

مطرح شد. به باور وی، سازمان یادگیرنده سازمانی  1990سال 
است که کارکنان سازمان را برای حفظ بقاء و باقی ماندن در 

(. Yadav & Agarwal, 2016) کندیمدنیای تجارت تشویق 
 مناسب برای ایجاد محیط و زیرساخت برایباید  هاسازمان

در  .انجام دهند هاییفعالیتدانش  بکارگیری، انتقال و ایجاد
 یکو تدوین  طراحی موضوع کلیدی، هافعالیت اینبین 

 رحط. است دانش آن با مدیریت پیوند دادنو  ساختار سازمانی
اتی عملیی بر شگرف است که تأثیر عواملیجمله از  سازمانی

 Claver-Cortes)مدیریت دانش خواهد داشت  فرایند کردن

et al., 2007.) روابط انتقال دانش از طریق عالیتهایف هاسال 
 آن وجود برای انجام شده و هیچ ساختار اختصاصی شخصی

دانش  اگرچه هنوز این روابط نقش مهمی درمدیریت ت.نداش
 ، موجودیت سازمانیهادانشگاههمه  اما تقریباًکنند میایفا 

آمد کار مدیریت با نام دفاتر مدیریت دانش به منظور نوینی
از لحاظ  (.Lin et al., 2017) اندکرده دانش ایجادفرایندهای 



 

 

    120 ص    ... و برازش مدل مطلوب نیتدو | همکاران و یناصر

  14010بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

اندکی  یهاتالشحوزه،  نظری علیرغم پژوهشهای مختلف این
در زمینه همراستایی خلق دانش با اهداف سازمانی صورت 

 (. باوجود این کهKarvalics & Dalal, 2009) گرفته است
 اند؛ اماکردهپژوهشها بر اهمیت فرایندهای دانشی تأکید 

است انجام نشده  هاآن ارتقادامات مناسب و کافی برای اق
(Pemsel et al., 2014.) که فرهنگ  دهندیمنشان  هاپژوهش

یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رضایت 
؛ Tseng, 2010مشتری اثر معناداری دارد )برای نمونه، 

Pantouvakis & Bouranta, 2013 ؛Chang & Lee, 2007 ؛
Rai, 2011 عالوه براین، مرور ادبیات مرتبط با مدیریت .)

مختلف اقتصاد،  یهاحوزهدانش حاکی از سودمندی آن در 
های ها بوده است؛ برای نمونه، در بخشصنعت و سازمان

غیردولتی  یهاسازمان(، Ferguson et al., 2013) یعموم
(Corfeld et al., 2013و بانک ،)( هاOluikpe, 2012و ،) 

 (.Birasnav & Rangnekar, 2010)کارخانجات 

Teresa هاییبررس( در مطالعات و 2006) و همکاران 
 های دانش شاملخود به این نتیجه دست یافتند که ظرفیت

گردآوری، تبدیل و بکارگیری به نوآوری در محصول و فرایند 
( بر تبدیل 1995) Nonaka and Takeuchiمنجر خواهد شد. 

ش سازمانی از دانش ضمنی به دانش صریح تأکید و انتقال دان
دارند. این فرایند تکرار شونده؛ توسط شبکه غیر رسمی از 

شود و سپس به سطح روابط سازمانی از سطح فردی شروع می
یابد. مدل گروهی و در نهایت به سطح سازمانی ارتقاء می

( از 1999) Newman and conardعمومی دانش در سازمان 
یت اصلی خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، چهار فعال

تبدیل و انتقال دانش و بکارگیری دانش تشکیل شده است. 
( نیز بر روی فرایندهای 2001) Halesمدل مدیریت دانش 

مدیریت دانش تأکید دارد. در رابطه با اهمیت موضوع سازمان 
خصوصیات سازمان  یرتأث( بر 1999) Rosengartenیادگیرنده 
بر افزایش یادگیری گروهی درون سازمانی و  یادگیرنده

بیرونی مرتبط با سازمان اصلی اشاره  یهاسازمانهمچنین با 
( نشان دادند که مدیریت 2010) همکاران و Teresa .دارد

 Mehrabi. شودیممحصول و فرایند منجر  دانش به نوآوری در
که بین فرهنگ سازمانی و ( نشان دادند 2013همکاران )و 

تحقق سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود دارد.  میزان
که در محیط در حال  معتقد استOtilia (2015 )همچنین، 

 تغییر مدیران و کارکنان باید به سرعت در حال انطباق باشند.
جامعه پذیری  هاییسممکانباید اذعان داشت که در میان 

ای نهاد آموزش و بویژه آموزش و پرورش نقش بسیار برجسته
را در انتقال دانش، معلومات و نیز الگوهای فرهنگی و 

 یهانقشرا برای ایفای  هاآناجتماعی به دانش آموزان دارد تا 
آتی در جامعه مهیا سازند. آموزش و پرورش عامل یا 
کارگزاری است که رسماً توسط جامعه موظف به اجتماعی 

هنگی و و الگوهای فر هامهارتکردن دانش آموزان در زمینه 
ه ب بایستیماجتماعی گردیده است. در این راستا، مدیران 

سوی استفاده بهتر از منابع و اطالعات در دسترس حرکت 
این امر محقق نخواهد شد مگر زمانی که آموزش و کنند. 

پرورش تبدیل به سازمان یادگیرنده شود و به یادگیری 
 مانیسازمانی و مدیریت دانش در ذیل ساختار و فرهنگ ساز

حامی یادگیری در محیط سازمانی خود اهمیت بدهد. با توجه 
 مدلو برازش  یطراحبه مطالب فوق، پژوهش حاضر درصدد 

ر ب دیبا تأکدر آموزش و پرورش  سازمان یاد گیرندهمطلوب 
 است. دانش تیریمد

 روش

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت پژوهش در زمره تحقیقات 
 اربردی و به لحاظ استراتژیاکتشافی، به لحاظ نوع پژوهش ک

پژوهش دارای استراتژی استقرایی و به لحاظ ماهیت داده و 
 یاکتشافپژوهش طرح متوالی  یهادادهروش گردآوری 

کمی( بود. بدین ترتیب در فاز کیفی پژوهش از ابزار  -کیفی)
ها استفاده شده مصاحبه نیمه استاندارد برای گردآوری داده

ا روش نمونه گیری نظری از روی پژوهش ب یهادادهاست. 
نفر از مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و نیز خبرگان  20

ر دحوزه مدیریت آموزشی گردآوری و به اشباع نظری رسید. 
فاز کمی پژوهش به منظور ارزیابی و آزمون مدل مفهومی 
برساخت شده، از مطالعه پیمایشی استفاده شد. بدین ترتیب 

بزار پرسشنامه محقق ساخته مأخوذ از مضامین که با استفاده از ا
نفر از  226پژوهش از روی  یهادادهای مطالعه کیفی، پایه
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مدیران و کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران که با روش 
و قاعده برآورد حجم  یامرحلهای چند نمونه گیری خوشه

( انتخاب شده بودند 1970) Krejcie and Morganنمونه 
های حاصله پس از استخراج، کدگذاری دید. دادهگردآوری گر

و در دو بخش تحلیل  شده 23Amos و 18Spssو وارد نرم افزار 
ای و تحلیل از نوع تحلیل مقایسه) یاستنباطتوصیفی و تحلیل 

ه بعاملی تأئیدی( مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. 
 منظور اعتبارسنجی ابزار از اعتبار محتوایی صوری کمی

و نیز جهت پایایی سنجی از روش  CVRبواسطه روش 
ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ همبستگی درونی گویه

و نیز آلفای کرونباخ برای  CVRمقدار استفاده شده است. 
برآورد شده  98/0و  78/0سئواالت پژوهش به ترتیب برابر با 

 است.

 هایافته

 لتحلی گرفت. انجام همرحل دو در استنباطی هایداده تحلیل
 نیز و یهامؤلفه مقایسه منظور به مرحله این در: ایمقایسه

 و آموزش در یادگیرنده سازمان مطلوب مدل کل شاخص
 و مطلوب وضع برحسب دانش مدیرت بر تأکید با پرورش

 و متقارن با متناسب و ایمقایسه تحلیل از موجود، وضع

 یا و کمی مقتضی ماریآ هایآزمون از هاداده بودن نامتقارن
 رایندف از حاصل هایداده که ترتیب بدین. شد استفاده کیفی

 البق در استخراج، از پس خبرگان با استاندارد نیمه مصاحبه
 مضامین به یابیدست منظور به و تدوین خبری هایگزاره
 فرایند از مفهومی مدل برساخت و( اصلی مقوالت) یرفراگ

 مضامین کشفباز ) کدگذاری مرحله سه در نظری کدگذاری
 و( یافته سازمان مضامین کشف) یمحور کدگذاری ،(پایه

 استفاده (فراگیر مضامین کشف) یانتخاب یا گزینشی کدگذاری
 تحلیل از دوم مرحله در: متغیره چند و دوم، تحلیل. شد

 نجاما متغیره چند تحلیل صورت به هاداده تحلیل استنباطی،
 یاشبکه مدل برازش و همانندی سیبرر منظور به و گیردمی

 أکیدت با پرورش و آموزش در یادگیرنده سازمان شده بازتولید
 یعامل تحلیل از یاشبکه مفهومی مدل با دانش مدیریت بر

 یکویین و بررسی منظور به مرحله این در. شد استفاده تأئیدی
 در یادگیرنده سازمان ایشبکه گیریاندازه تجربی مدل برازش
 عاداب همبستگی میزان برآورد و تهران شهر پرورش و آموزش

 تهران شهر پرورش و آموزش در یادگیرنده سازمان گانه شش
 وسطت ابعاد شده تبیین واریانس درصد نیز و کل شاخص با

 فزارا نرم از استفاده با تأئیدی عاملی تحلیل از کل شاخص
Amos18 شد استفاده. 

 .1 جدول

 پرورش و آموزش در یادگیرنده سازمان مطلوب مدل ایپایه و یافته زمانسا فراگیر، مضامین تعداد
 مضامین پایه مضامین سازمان یافته  مضامین فراگیر ردیف

 93 6  یادگیری سازمانی 1

 44 3  مدیریت دانش 2
 84 4  ساختار سازمانی حامی یادگیری 3
 12 2  منابع انسانی توانمند و متخصص 4
 18 3  سازمانیسرمایه اجتماعی  5
 8 3  بکارگیری فناوری 6

 259 21  6 کل جمع
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 .2جدول 

 آمار مرکزی و پراکندگی متغیر سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش به همراه ابعاد شش گانه آن توزیع
 بیشینه  کمینه انحراف معیار میانگین نظری میانگین متغیر و ابعاد

 55  24 10/6 3/39 26/39 رشسازمان یادگیرنده در آموزش و پرو
 191  82 88/26 135 66/134 یادگیری سازمانی

 95  38 85/12 63 33/59 مدیریت دانش
 179  68 21/28 126 98/121 ساختار سازمانی حامی یادگیری

 22  5 58/4 15 73/12 منابع انسانی توانمند و متخصص
 44  12 61/5 30 12/26 سرمایه اجتماعی سازمانی

 40  31 93/1 24 82/37 کارگیری فناوریبه 

در آموزش و  سازمان یادگیرنده مطلوب فرضیه: بین مدل
پرورش شهر تهران برحسب وضع موجود و وضع مطلوب 

 تفاوت معناداری وجود دارد.

 .3جدول 

در آموزش و  سازمان یادگیرندهموجود و مفروض( مدل مطلوب ) اختالفی هایمیانگین تفاوت سهیمقا یبرا اینمونهتک  t آزموننتایج 

 پرورش شهر تهران

 p درجه آزادی t میانگین نظری انحراف معیار میانگین N متغیر وابسته

 943/0 225 -071/0 3/39 10/6 26/39 226 تهران شهر پرورش و آموزش در یادگیرنده سازمان مطلوب مدل

 با( t=  -071/0) شده محاسبه tمقدار با توجه به اینکه 
 در( t=960/1جدول ) tی بحران مقدار از( 225) یآزاد جهدر

 فرض نیبنابرا ؛است ترکوچک (P<0/05)ی معنادار سطح
وضع ) یاختالف هایصفر مبنی بر عدم وجود تفاوت میانگین

در  موجود و وضع مفروض( مدل مطلوب سازمان یادگیرنده
 95 نانیاطم با و شودیم تأئید آموزش و پرورش شهر تهران

ی اختالف یهانیانگیم نیب که گرفت جهینت توانیم ددرص
. داردن وجود یمعنادار تفاوت)وضع موجود و وضع مفروض( 

دل مموجود وضع این امر بیانگر این مطلب است که میانگین 

ا ب در آموزش و پرورش شهر تهران مطلوب سازمان یادگیرنده
ی بمیانگین مفروض نسبتاً برابر و لذا در سطح نسبتاً مطلو

 .باشدیم
تحلیل چند متغیره و برازش نیکویی مدل از طریق تحلیل 

 عاملی تأئیدی
ای سازمان مدل تجربی اندازه گیری شبکه 1شکل 
در آموزش و پرورش شهر تهران را براساس ضرایب  یادگیرنده

 :دهدیمغیر استاندارد نشان 
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 .1شکل 

  ر آموزش و پرورش شهر تهران براساس ضرایب غیراستانداردد ای سازمان یادگیرندهمدل تجربی اندازه گیری شبکه

 
Chi-square = 60/715 Df: = 9 Probability level = 0/000 

 
ازمان س یاشبکهگیری تجربی( اندازهشده )مدل باز تولید 

در آموزش و پرورش شهر تهران از همانندی مناسب  یادگیرنده
؛ اشدبینموردار با مدل مفهومی تحقیق )شبکه مضامین( برخ

 باشدیمچرا که سطح معناداری آزمون کی دو معنادار 

(01/0<=P .) بارهای عاملی ابعاد )متغیرهای مشاهده  6جدول
در آموزش و پرورش شهر تهران را با  پذیر( سازمان یادگیرنده

شاخص کل )متغیر مکنون( براساس ضرایب غیراستاندارد 
 .دهدیمنشان 

 .4جدول 

در آموزش و پرورش شهر تهران با شاخص کل )متغیر مکنون( براساس  متغیرهای مشاهده پذیر( سازمان یادگیرنده) ابعاد بارهای عاملی

 ضرایب غیراستاندارد
 t p خطای معیار غیراستاندارد() یعاملبار  متغیر مشاهده پذیر ---->متغیر مکنون

y -------Y6 < 1 000/1    

y -------Y5 < 2 706/9 117/3 114/3 002/0 

y -------Y4 < 3 109/8 559/2 120/3 002/0 

y -------Y3 < 4 565/53 071/17 138/3 002/0 

y -------Y2 < 5 954/28 134/9 170/3 002/0 

y -------Y1< 6 794/54 376/17 153/3 002/0 

 
  

                                                                                                                                                                                                            
 ی فناوریبه کارگیر. 1

 سرمایه اجتماعی سازمانی. 2

 منابع انسانی توانمند و متخصص.  3

 ساختار سازمانی حامی یادگیری. 4

 مدیریت دانش .5

 یادگیری سازمانی .6
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ی همبستگ ی( دارامتغیرهای مشاهده پذیرگانه )ابعاد هشت 
ارهای )یعنی ب باشندیممتغیر مکنون( ) کلمعناداری با شاخص 

مقدار این همبستگی  (.>01/0P) (باشدیممعنادار  هاآنعاملی 
براساس ضرایب غیر استاندارد بارهای عاملی برای بعد به 

، برای بعد سرمایه اجتماعی 1کارگیری فناوری برابر با 

، برای بعد منابع انسانی توانمند و 706/9سازمانی برابر با 
، برای بعد ساختار سازمانی حامی 109/8صص برابر با متخ

، برای بعد مدیریت دانش برابر با 565/53یادگیری برابر با 
 794/54و برای بعد یادگیری سازمانی برابر با  954/28

 .باشدیم

 .5جدول 

( را متغیر مکنون) کلتهران توسط شاخص در آموزش و پرورش شهر  متغیرهای مشاهده پذیر( سازمان یادگیرنده) ابعادواریانس تبیین شده 

 براساس ضرایب غیراستاندارد
 t p خطای معیار (غیراستاندارد) متغیر شده تبیین واریانس متغیر مشاهده پذیر ---->متغیر مکنون

y 1 172/0 109/0 575/1 115/0 

y -------Y6 < 2 540/3 335/0 568/10 000/0 

y -------Y5 < 3 220/15 565/1 723/9 000/0 

y -------Y4 < 4 662/9 003/1 630/9 000/0 

y -------Y3 < 5 195/300 628/32 200/9 000/0 

y -------Y2 < 6 713/20 278/4 842/4 000/0 

y -------Y1< 7 400/204 523/24 335/8 000/0 

واریانس تبیین  دهدیمنیز نشان  Tآزمون سطح معناداری 
در  ه پذیر( سازمان یادگیرندهشده ابعاد )متغیرهای مشاهد

متغیر کل )آموزش و پرورش شهر تهران توسط شاخص 
 01/0مکنون( براساس ضرایب غیراستاندارد در سطح خطای 

این امر بیانگر آن است که شاخص ( >01/0P) باشدیممعنادار 
در آموزش و پرورش  متغیر مکنون( سازمان یادگیرندهکل )

 2/17ضرایب غیراستاندارد  شهر تهران توانسته است براساس
درصد از واریانس شش بعد را در مجموع تبیین نماید. عالوه 

بر آن شاخص کل )متغیر مکنون( توانسته است براساس 
به  از واریانس بعد 540/3ضرایب غیراستاندارد به ترتیب: 

از واریانس بعد سرمایه اجتماعی  220/15کارگیری فناوری، 
بعد منابع انسانی توانمند و  از واریانس 662/9سازمانی،

از واریانس بعد ساختار سازمانی حامی  195/300متخصص، 
از  400/204از واریانس بعد مدیریت دانش، 713/20یادگیری، 

  یادگیری سازمانی را تبیین و پیش بینی نماید. واریانس بعد

  

                                                                                                                                                                                                            
 شاخص کل )متغیر مکنون( .1
 به کارگیری فناوری .2

 سرمایه اجتماعی سازمانی .3

 منابع انسانی توانمند و متخصص .4

 امی یادگیریساختار سازمانی ح .5

 مدیریت دانش .6

 یادگیری سازمانی .7
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 .2شکل 

 استاندارد پرورش شهر تهران براساس ضرایبدر آموزش و  ی سازمان یادگیرندهاشبکهمدل تجربی اندازه گیری 

 
Chi-square = 60/715 Df: = 9 Probability level = 0/000 

 
که مدل باز  دهدیمسطح معناداری آزمون کی دو نشان 

در  های سازمان یادگیرندگیری شبکهتولید شده )تجربی( اندازه
آموزش و پرورش شهر تهران از همانندی مناسب با مدل 

ه باشد؛ چرا کی تحقیق )شبکه مضامین( برخوردار نمیمفهوم
 (.P=>01/0باشد )سطح معناداری آزمون کی دو معنادار می

 .6جدول 

ر د متغیرهای مشاهده پذیر( سازمان یادگیرنده) ابعادبارهای عاملی 

آموزش و پرورش شهر تهران با شاخص کل )متغییر مکنون( 

 براساس ضرایب استاندارد
  عاملی بارهای متغیر مشاهده پذیر ---->متغیر مکنون

 (استاندارد ضرایب براساس)

y -------Y6 < 1 215/0 

y -------Y5 < 2 718/0 

y -------Y4 < 3 734/0 

y -------Y3 < 4 788/0 

y -------Y2 < 5 935/0 

y -------Y1< 6 846/0 

                                                                                                                                                                                                            
 به کارگیری فناوری .1

 سرمایه اجتماعی سازمانی .2

 منابع انسانی توانمند و متخصص .3

 ساختار سازمانی حامی یادگیری .4

 مدیریت دانش .5

 یادگیری سازمانی .6

ای سازمان یادگیرنده در مدل تجربی اندازه گیری شبکه
پرورش شهر تهران براساس ضرایب استاندارد و نیز  آموزش و

؛ میزان بارهای عاملی و یا دقیقتر دهدیمنیز نشان  6جدول 
میزان همبستگی ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش 
شهر تهران با شاخص کل )متغیر مکنون( در سطح خوب و 

 باشد )البته به استثنای بعد به کارگیری فناوری(.قوی می

 .7جدول 

متغیرهای مشاهده پذیر( سازمان ) ابعادواریانس تبیین شده 

 کلدر آموزش و پرورش شهر تهران توسط شاخص  یادگیرنده

 متغیر مکنون( را براساس ضرایب استاندارد)
 واریانس تبیین شده  متغیر مشاهده پذیر ---->متغیر مکنون

 )براساس ضرایب استاندارد(

y -------Y6 < 7 045/0 

y -------Y5 < 8 515/0 

y -------Y4 < 9 539/0 

y -------Y3 < 10 621/0 

y -------Y2 < 11 874/0 

y -------Y1< 12 716/0 

 به کارگیری فناوری .7

 سرمایه اجتماعی سازمانی .8

 نمند و متخصصمنابع انسانی توا .9

 ساختار سازمانی حامی یادگیری .10

 مدیریت دانش .11

 یادگیری سازمانی .12



 

 

    126 ص    ... و برازش مدل مطلوب نیتدو | همکاران و یناصر

  14010بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

ر د ای سازمان یادگیرندهمدل تجربی اندازه گیری شبکه
آموزش و پرورش شهر تهران براساس ضرایب استاندارد و نیز 

ته توانس مکنون(متغیر کل )؛ شاخص دهدیمنیز نشان  7جدول 
است بیشترین میزان واریانس تببین شده را به ترتیب نسبت به 

، یادگیری سازمانی با میزان 874/0مدیریت دانش با میزان 

، منابع 621/0، ساختار سازمانی حامی یادگیری با میزان 716/0
، سرمایه اجتماعی 539/0انسانی توانمند و متخصص با میزان 

 045/0و به کارگیری فناوری با میزان  515/0سازمانی با میزان 
 داشته باشد.

 .8جدول 

 سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر تهران ایشبکههمانندی و برازش مدل تجربی اندازه گیری  هایشاخصبرآورد 
 آزمون سطح  قبول قائلسطح  سطح مطلوب  هاشاخص

 مدل آزمون شده()
 آزمون نتیجه 

 مدل آزمون شده()
ی هاخصشا

 برازش مطلق

 عدم تأئید 715/60 داری کی دویمعنعدم  داری کی دویمعنعدم  (CMIN) دو کی مقدار
 عدم تأئید 000/0 معنادار نباشد Pمقدار  معنادار نباشد Pمقدار  (P) دو کی آزمون معناداری سطح

 تأئید 922/0 95/0تا  90/0 ینب 95/0باالی  (GFI) برازش نیکویی شاخص
 عدم تأئید 746/6 5تا  1 3تا  1 (CMIN/DF) شده هنجار دو کی

 عدم تأئید 16/0 08/0تا  05/0بین  05/0زیر  (RMSEA) خطا برآورد
ی هاشاخص

 برازش تطبیقی

 تأئید 922/0 95/0تا  90/0 ینب 95/0باالی  (NFI) شده هنجار برازش شاخص
 تأئید 933/0 95/0تا  90/0 ینب 95/0باالی  (IFI) افزایشی برازش شاخص
 تأئید 870/0 90/0تا  85/0 ینب 90/0باالی  (RFI) نسبی برازش شاخص
 تأئید 932/0 95/0تا  90/0 ینب 95/0باالی  (CFI) تطبیقی برازش شاخص

ی هاشاخص
 برازش مقتصد

 تأئید 559/0 60/0تا  50/0 ینب 60/0باالی  (PCFIمقتصد ) تطبیقی برازش شاخص
 تأئید 553/0 60/0تا  50/0 ینب 60/0باالی  (PNFI) شده هنجار دمقتص برازش شاخص
 تأئید 600/0 60/0تا  50/0 ینب 60/0باالی  (PRATLO) اقتصاد نسبت شاخص
 عدم تأئید 395/0 55/0تا  50/0 ینب 55/0باالی  (PGFI) مقتصد برازش نیکویی شاخص

هر شای سازمان یادگیرنده در گیری شبکهمدل تجربی اندازه
تهران از همانندی و برازش نسبتاً مطلوبی با مدل مفهومی 

ها در ؛ چراکه سطح آزمون برخی از شاخصباشدیمبرخوردار 
سطح قابل قبول و مورد پذیرش و برخی دیگر مورد پذیرش 

باشند. بنابراین، با توجه به تحلیل عاملی تأئیدی مدل نمی
هر تهران از مطلوب سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش ش

 این از یحاک هایلتحلباشد. برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار می
 ودهب معنادار مقتصد و تطبیقی برازش هایشاخص اکثر است

 است. شده آزمون مدل برازش از حاکی و

 گیرییجهنتبحث و 

مطلوب  مدلو برازش  یطراحهدف اساسی این تحقیق 
 تیریبر مد دیتأک بادر آموزش و پرورش  سازمان یاد گیرنده

بود. نتایج پژوهش کیفی نشان داده است که مدل مطلوب  دانش

درآموزش و پرورش از شش مضمون  سازمان یادگیرنده
یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، ساختار سازمانی فراگیر: 

ه سرمایمنابع انسانی توانمند و متخصص، حامی یادگیری، 
تشکیل شده است. اجتماعی سازمانی و به کارگیری فناوری 

 سازمانی اقدامات از یهامجموعیادگیری سازمانی به معنای 

حافظه  و اطالعات تفسیر اطالعات، توزیع دانش، مانند کسب
 مثبت سازمانی تحول بر آگاهانه غیر یا و آگاهانه صورت به که

همکاران  و Garcıa-Morales. شودیم تعریف گذارد،می اثر
 بهبود و حفظ برای شرکت قابلیت ار سازمانی یادگیری (2007)

 قابلیت این و کنندمی تعریف گذشته اساس تجارب بر عملکرد

 صریح، و ضمنی دانش از برداری بهره و توانایی کسب را

دانند )نقل از می سازمان در دانش از استفاده و تشریک دانش
نتایج پژوهش حاضر در رابطه با (. 1389، و همکاران یعقوبی

 Gephartری سازمانی ضمن اینکه با مدل مضمون یادگی



 

 

    127 ص    ... و برازش مدل مطلوب نیتدو | همکاران و یناصر

  14010بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

و  Tolga ege( و با نتایج پژوهش 1990) Senge( و 1996)
( 1390) و همکاران دریانیو میرزائی( 2017) همکاران

 .پردازدیمهمخوان بوده و به لحاظ تجربی به تقویت آن 
 ۀایجاد مجموع باسازمان یادگیرنده، سازمانی است که 

زسازی اجزا و ارتقاء عملکرد خود به بافرایندهای اصلی 
مثبت برای  نگرشدر آن  هادر ایسن گونه سازمان .پردازندیم

 عنوانهب کارکنانو  شودیمیادگیری، سازگاری و تغییر تقویت 
با  رندهیادگیسازمان  .شودمی تلقی حیاتییک منبع طبیعی و 

ازمان س کیکه  یابد، به نتایجی دست میهافرصتاستفاده از 
 Bruneel et) ابدیدست  هاآنبه  تواندینم عمالً رندهیادگیریغ

al., 2010 ؛Peronard & Brix, 2019 .)رندهیادگی یهاسازمان 
د کمک کن ها_بحران یبا مخاطرات ناش یبه سازگار توانندیم

 ,Hanebergکرد ) یمرتبط با سازمانها را بازساز یندهایفراو 

دار هد حاکی از عهدهشسوا .(Steiber et al., 2021؛ 2021
 طیدر مح راتییتغ برای ایجادها سازمانبودن مسوولیت 

است. در این میان نقش تک تک افراد شاغل در  یرونیب
ها سازمان ن،یبنابراهای یادگیرنده انکارناپذیر است. سازمان

 یمانساز یریادگیدانش بر مفهوم  تیریتوسعه مد یبرا دیبا
ازمان یادگیرنده بر فرایند داشته باشند. یک س یجد یدتأک

خروجی  ویادگیری تمرکز دارد و مدیریت دانش بر نتیجه 
 یلاز عوامل اص یریادگیفرایند یادگیری متمرکز است. دانش و 

مدار دانش یهادر سازمان ،یژهوبه ییجوو رقابت تیموفق
و توسعه و  قیتحق یآموزش و پرورش، واحدها ر،ینظ)

و فروش  دیآنان تول یبازاراصل که( مشاوره دهنده یهاسازمان
در این میان، همسو با  (.Mas-Machuca, 2014است )دانش 

د پسنو طالع  یزیخان عزهای های این تحقیق، یافتهیافته
 تیدانش با ظرف میمؤلفه تسه نی( نشان داد که ب1396)
 رابطه مثبت و یسازمان یریادگی تیو ظرف یفرد یریادگی

به دست آمده نشان داد که  جینتا ن،ینمعنادار وجود دارد. همچ
ؤلفه و م یفرد یریادگی تیدانش بر ظرف یریمؤلفه به کارگ

دارند،  میاثر مستق یسازمان یریادگی تیدانش، بر ظرف یابیباز
 یریادگی تیو ظرف یفرد یریادگی تیظرف یهامؤلفه نیب یول

 .ستیبرقرار ن هی( رابطه دوسویانجیم یرهای)متغ یسازمان

زمینه کاربرد و بازده سازمان یادگیرنده در نهادها و  حتی، در

 یبرا یسپارجمعدیگر اجتماعی، نتیجه کاربرد  مؤسسات
ها ی با سپردن کارمحل یدولتها یو کارکردها یسازمان یریادگی

-Lenart؛ Taeihagh, 2017است )به دست خود شهروندان 

Gansiniec, 2021 ؛Cingulani, 2021 ؛Eliut, 2020 ؛Choi 

& Chandler, 2020 ؛Liu, 2021 ؛Tai, 2021). منابع  نیترمهم
بهبود عملکرد  یآن برا تیریدانش است و مد ،یراهبرد

 & Carrasco-Hernándezاست ) یضرور یسازمان امر

Jiménez-Jiménez, 2017دانش  تیریمؤثر مد یسازادهی(. پ
است  ریمناسب امکانپذ یساختار سازمان دانش قینه تنها از طر

 حلراه یسازادهیقبل از پ یدیمؤلفه کل کی عنوانبه دیبلکه با
(. Nagarajan et al., 2012گردد ) یدانش طراح تیریمد

همچنین، شواهد به دست آمده در این تحقیق از سوی 
، Malhotra (2000) ،Alavi and Leidner (2001)های یافته

، (2015همکاران )و  Saeeda ،(1397همکاران )ی و نهاردان
Claver-Cortes شودیمحمایت  (2007) و همکاران. 

یکی دیگر از ابعاد و ویژگی  عنوانبهمدیریت دانش نیز 
سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شناسایی و احصاء 
شده است. نتایج پژوهش حاضر در رابطه با مضمون مدیریت 
دانش ضمن اینکه با مدل سیستمی سازمان یادگیرنده 

Marquardt (1996 ) و با نتایج پژوهش اعظم اسفیجانی و
های مدیریت دانش و ( مبنی بر تأثیر نظام1391همکاران )

فناوری در تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده در دانشگاه شهید 
همسو بوده و به لحاظ تجربی Otilia (2015 )چمران اهواز و 

 پردازد. ساختار سازمانی حامی یادگیری نیزبه تقویت آن می
یکی دیگر از ابعاد و ویژگی سازمان یادگیرنده در  عنوانبه

گردد. نتایج پژوهش حاضر در آموزش و پرورش قلمداد می
رابطه با مضمون ساختار سازمانی حامی یادگیری ضمن اینکه 

( و مدل 1996) Marquardtبا مدل سیستمی سازمان یادگیرنده 
ه لحاظ همسو بوده و ب James (2003) سازمان یادگیرنده

 پردازد.تجربی به تقویت آن می

یگر از یکی د عنوانبهمنابع انسانی توانمند و متخصص نیز 
ابعاد و ویژگی سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش مطرح 

های دیگر باشد. سرمایه اجتماعی سازمانی از ویژگیمی
 هاییدهپد .باشدیمسازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش 
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، رفتارهای هاارزشهای اعتماد، رای ویژگیمدیریتی دا
مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و 

 Nahapiet(. Leana & Van Buren, 1999) ها استشبکه

and Ghoshal (1998جز نخستین ) سرمایۀ که هستند افرادی 

 ایشان نظر . ازاندنموده تعریف سازمانی دیدگاه از را اجتماعی

 که است سازمانی های مهمدارایی از یکی اجتماعی یۀسرما

کند  کمک بسیار دانش تسهیم و خلق در سازمانها به تواندمی
(Johnson et al., 2013  ،1393نقل از دهقانان و هرندی .)

ی و های امین بیدختعالوه براین، نتایج پژوهش حاضر با یافته
 ( و2014) Shafiee(، 1389) و همکاران (، ابیلی1388) ینظر

Leana and Van Buren (1999 همسو بوده و به لحاظ )
 .پردازدیم هاآنتجربی به تقویت 

مهم  هایدر نهایت، بکارگیری فناوری نیز از ابعاد و ویژگی
د. باشدیگر سازمان یادگیرنده در سازمان آموزش و پرورش می

نتایج پژوهش حاضر در رابطه با مضمون ساختار سازمانی 
 Marquardtادگیری با مدل سیستمی سازمان یادگیرنده حامی ی

( 1391همکاران )( و با پژوهش اعظم اسفیجانی و 1996)
همسو است. در نهایت، نتایج تحلیل عاملی تأئیدی نشان داد 

ر د ای سازمان یادگیرندهگیری شبکهکه مدل تجربی اندازه
آموزش و پرورش شهر تهران از برازش نسبتاً مطلوبی 

دار است و بعد مدیریت دانش توانسته است با میزان برخور
بیشترین سهم را نسبت به پنج بعد دیگر در سنجش  935/0

 مدل تجربی سازمان یادگیرنده داشته باشد.
در نظرنگرفتن متغیرهایی نظیر جنسیت، نوع یا سمت 

رکت های شبر پاسخ مؤثرمتغیرهای  عنوانبهشغلی، سابقه کار 
ی، های شخصیتایی شخصی مانند ویژگیکنندگان، یا متغیره

ایر های مختلف دیگر سرفتاری و همچنین درنظر نگرفتن جنبه
 احتمالی هاییتمحدود عنوانبهتوانند متغیرهای سازمانی می

به شمار آیند. در عین حال، اجرای فرایند مصاحبه و جلب 
همکاری شرکت کنندگان برای انجام دادن مصاحبه، اجرای 

 جمله مشکالت این تحقیق بودند. پرسشنامه از
به طور حتم، کاربرد نتایج این تحقیق در اصالح 

در نهاد آموزش و  یژهوبهها سازوکارهای یادگیرندگی سازمان
 مؤثرتواند های با ماهیت مشابه میپرورش و سایر سازمانه

باشد. در انتها، باید اذعان داشت که نتایج کیفی و کمی این 
ه به منظور تبدیل شدن سازمان آموزش و پژوهش نشان داد ک

 بایستی بر روی ابعاد وپرورش به یک سازمان یادگیرنده، می
مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، ساختار سازمانی  یهامؤلفه

حامی یادگیری، سرمایه اجتماعی سازمانی، به کارگیری 
فناوری و منابع انسانی توانمند و متخصص متمرکز شد و به 

 بهبود آن مبادرت ورزید.تقویت و 

 منابع

ابیلی، خ.، فرجی ده سرخی، ح.، شاطری، ک.، و یوزباشی، ا. 
(. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به 1389ر.)

دو ماهنامه دانشور رفتار، نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران. 
. 45، سال هفدهم، شماره دانشگاه شاهد تربیت و اجتماع

81-79. 

اصول روش تحقیق کیفی، (. 1385.، و کوربین، ج.)استراوس، آ
. مترجم: بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه نظریه مبنایی

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
(. بررسی 1391اسفیجانی، ا.، نصرآبادی، ح. ع.، و نصرآبادی، م. ب.)

 سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیر  هاییژگیو
 در یزیربرنامه و پژوهش صلنامهفهای مدیریت، نظام

 .99-119، 66، شماره عالی آموزش
یک مدل نظری با  ارائه(. 1388امین بیدختی، ع. ا.، و نظری، م.)

سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان  یهامؤلفهاستفاده از 
دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی. 

و توسعه  مجموعه مقاالت همایش ملی سرمایه اجتماعی
 ، پنجم اسفند.اقتصادی، سمنان

(. رابطه راهبردهای 1396خان عزیزی، م.، و طالع پسند، س.)
سازمانی.  مدیریت دانش با ظرفیتهای یادگیری فردی و

 112-130(، 37)11های آموزشی، فصلنامه پژوهش در نظام
 بندی رتبه و شناسایی (.1394م.) سیاهویی، عامری ط.، دهقانی،

 از استفاده دانش با مدیریت سازی پیاده بر مؤثر عوامل

 دانشگاه هایکتابخانه :موردی ( مطالعه ( TOPSIS تکنیک

 نوین. بازاریابی تحقیقات فصلنامهبندرعباس.  پزشکی علوم
 اجتماعی سرمایۀ تأثیر (. بررسی1393دهقانان، ح.، و هرندی، ع.)

دانش  انتقال میانجی نقش بر تأکید نوآورانه: با عملکرد بر
 در فعال ایرانی دانش بنیان هایشرکت موردی مطالعۀ)



 

 

    129 ص    ... و برازش مدل مطلوب نیتدو | همکاران و یناصر

  14010بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

، سال سوم، مدیریت نوآوریاطالعات(.  فناوری حوزۀ
 .1شماره 

. ترجمه: حافظ کمال هدایت، و پنجمین فرمان(. 1990سنج، پ.)
(، تهران: انتشارات سازمان مدیریتی 1375روشن )محمد 

 صنعتی، جلد اول.
یریت دانش در دانشگاههای ایران. (. استقرار مد1397صدری، ع. )

 41-63(، 43)12آموزشی،  یهانظامفصلنامه پژوهش در 
 یلیجل هادی :مترجم .کیفی تحقیق بر درآمدی (.2006) او. فلیک،

 دوم. چاپ نی، تهران: (،1388)
(. طراحی 1390دریانی، ش.، ستاری، ف.، شارقی، ب.)میرزائی

العه: دانشگاه آزاد الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده )مورد مط
، سال پنجم، شماره فراسوی مدیریتاسالمی واحد اردبیل(. 

 .127-150نوزده، 
(. طراحی 1397نهاردانی، ح.، معقول، ع.، زنده دل، ا.، و نودهی، ح.)

با راهبرد  ایمدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه
آموزش تربیت کارآفرین پژوهش در نظامهای آموزشی، 

 .621-651، ویژه نامه

 (. رابطه1389یعقوبی، م.، کریمی، س.، جوادی، م.، و نیک بخت، ا.)

 دانش در مدیریت و سازمانی یادگیری یهامؤلفه بین

مدیریت اصفهان.  شهر منتخب هاییمارستانب کارکنان
 .42شماره ، 3، دوره سالمت
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