
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
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درآموزش  یریادگی یحام یاز منظر ساختار سازمان  رندهیادگیمدل سازمان  هیارا

 دانش  تیریبر مد دیو پرورش با تأک

 3، دکتر فردوس یادگاری 2دکتر حسن شهرکی پور ، 1سعید ناصری 

 چکیده
برازش    یطراح یادگیری(مطلوب    مدلو  )ساختار سازمانی حامی  منظر  از  گیرنده  یاد  در    سازمان 

پرورش   و  تأکآموزش  مد  دی با  ب  دانش   تیر یبر  این مطالعه  بود.  پژوهش حاضر  اساسی  راساس  هدف 
  20طرح متوالی اکتشافی انجام شد. در مرحله کیفی با مصاحبه عمیق با    مفروضه تحقیقات ترکیبی با 

نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و نیز مدیران آموزش و پرورش سطح شهر تهران که با روش  
های الزم جمع آوری شد. با بهره گرفتن از روش تحلیل  نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند داده  

تهیه شد.   مفهومی  دیاگرام مدل  و  پژوهش تحلیل شده  های  داده  نوع شبکه مضامین  از  و  مضمون 
در آموزش و پرورش با دو    سازمان یادگیرنده مطلوب    نتایج کیفی پژوهش حاکی از این بود که مدل 

با   مضمون فراگیر شامل مدیریت دانش و ساختار   یادگیری در مجموع  مضمون  128سازمانی حامی 
پایه ای به اشباع نظری رسیده است. در مرحله کمی، با اجرای پرسشنامه برگرفته از مضامین پایه ای  

نمونه    226مطالعه کیفی، روی   با روش  تهران که  پرورش شهر  از مدیران و کارکنان آموزش و  نفر 
بودند، اطالعات الزم جمع آوری شد. نتایج نشان داد که  گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده  

در آموزش و پرورش شهر تهران از برازش نسبتاً   مدل تجربی اندازه گیری شبکه ای سازمان یادگیرنده
 مطلوبی برخوردار است. 

 
 واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش، یادگیری، ساختار سازمانی حامی یادگیری . 
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 مقدمه  
با وجود متغیرهای محیطی، پایداری، دوام، رشد و بالندگی هر سازمان، به آگاهی و تسلط بر این  
تغییرات   جمله  از  محیطی)  تغییرات  باالی  فراوانی  دلیل  به  تردید  بروز  دارد.  بستگی  محیطی  عوامل 

ها،    مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و...( ضرورت و توقعات بیش از پیش انسان
یادگیرنده    ای از سازمانها موسوم به سازمان یادگیرنده شده است. سازمانهمگی به ظهور الگوی تازه

در سازمان صورت    بهسازی و بازآفرینی مستمر   مداوم  طور   به   آن  در  اطالق می شود که   به سازمانی 
منبعی بسیار حیاتی    کارکنان  و  نیرومند است  تغییر   و  انطباق  یادگیری،  گرفته نگرشی مثبت در مورد

 .( 2006 1اون -درنظر گرفته می شوند) جمالی، خوری، و شای
در سازمان یادگیرنده، تعیین مسیر راهبردهای سازمان را کارکنان برعهده دارند. در گذشته چنین  

ل  ای وجود نداشته است. کارکنان و پرسنل سازمان نیازها را شناسایی می کنند و راهبردها حاصپدیده
کار گروهی کارکنان سازمان است. این راهبردها با دیدگاه کل سازمان و دیدگاه کارکنان سازگار است  

اعضاء تالش می بهبود بخشند.  و  را  راهبردها مجموعه سازمان و عملکرد آن  این  از  استفاده  با  کنند 
از جمله ارتقاء و    سازمان های یادگیرنده برای گسترش و توسعه خود اهداف مختلفی را دنبال می کنند 

تعهد   افزایش  رقابتی،  مزیت  آوردن  وجود  به  خدمات،  و  محصوالت  کیفیت  افزایش  عملکرد،  بهبود 
(. فرض اساسی در این سازمان ها این است که 1378کاری، درک پیوندهای درونی و... است) رهنورد،  

  و   مرادی،   درودی،   اجه ای،یادگیری، مناسب ترین راه برای تداوم حیات، پایداری و توسعه سازمان) خو
ها را  سازمان ،  2گردد. سایرت و مارچ می   بر   1970و    1960  ده های به باور سازمانی  این  (.  1393حسنی،  

  زیرا   ؛دانستندمسئول تغییرات در محیط بیرونی از طریق سازگاری اهدافشان و تنظیم آن با محیط می 
گیرد و  کارکنان یاد می   فرد فردولی سازمان از    وابسته نیستیادگیری سازمانی به افراد خاصی    هرچند،
سازمانی    گاهی  فردی    در یادگیری  میسطح  خان 2004،  3دهد)گومزروی    طالع  و   عزیزی   (. 
  یادگیری   ظرفیت  و  فردی   یادگیری  ظرفیت  با   دانش   تسهیم   مؤلفه   بین  که  اظهار داشتند (  1396)پسند

گیری  بهره  مؤلفه  که عالوه براین، شواهد حاکی از این است . دارد  وجود و معنادار  مثبت رابطه  سازمانی
دانش فردی  گنجایش  بر  از    مستقیم   اثر  سازمانی   یادگیری  توان  بر   دانش  بازیابی  مؤلفه  و  یادگیری 

  به عنوان متغیرهای   سازمانی   یادگیری  ش ی گنجا  و   فردی  یادگیری شیگنجا   های   مؤلفه   بین   ولی  دارند، 
یافته است    افزایش از زمانی    خاصهاشتیاق به یادگیری سازمانی  نیست.   برقرار   دوسویه   رابطه  ای،واسطه

 (. 1993، 4)دراکر داده است  چهرهتغییر  مبتنی بر دانش اقتصاد به یک اقتصاد  آشکار شد که 

 
1-Jamali, Khoury, & Sahy-oun  
2 -Sayrt & March 
3 -Gomez 
4 - Drucker 



 151❑ …بر دیدرآموزش و پرورش با تأک یریادگی یحام  یاز منظر ساختار سازمان رندهیادگیمدل سازمان   هیارا 

 

نظر جیمز  منزله شبکه 2003)  1از  به  یادگیرنده  یادگیرنده ( سازمان  است. سازمان  تنیده  درهم  ای 
تح  تک  2گراول سازمان  که  می است  درگیر  دانش  انتقال  و  بکارگیری  ایجاد،  در  را  افراد  کند؛  تک 

برد. کنستانتین و  دهد و ظرفیت خلق آینده را باال می یادگیری جمعی را در سراسر سازمان افزایش می 
( معتقدند که بسیاری از محققان در ویژگی های ذیل برای سازمان یادگیرنده وجه  2005)  3همکاران 
خطرمشترک   آزاد،  ارتباطات  یادگیری،  دارند:  به  تشویق  گروهی،  کار  یادگیری،  از  حمایت  پذیری، 

های   ویژگی  بر  که  هایی  سازمان  اند  کرده  تأکید  آنها  دانش.  مدیریت  و  آموزشی،  محیط  و  آموزش 
ویژگی   بر  تنها  که  هایی  سازمان  به  نسبت  دارند  تمرکز  ساختاری  و  فرهنگی  ارتباطی،  سیستمی 

کاربردهای آن متکی هستند به احتمال زیاد سطوح باالتری از عملکرد سازمان، تطابق با  یادگیری و  
بر این  برخی از محققان    . ( 1392تغییرات و خالقیت را به وجود می آورند) حمید بیگی و همکاران،  

نظریه های مرتبط به یادگیری و یادگیری    کامل شدن با    در اصل که نظریه سازمان یادگیرنده    باورند
استپا سازمانی   و  )گرفته  طبق ( 1996،  4ن اوسش آرگریس  براین،  عالوه  مارسیک  .  و  واتکینز   5مدل 

نظام( سیستم1996) و  به  ها  یادگیری  این  و  هستند  یادگیری  به  قادر  پیامد   ایجادها  مدیریت  و  و  ها 
های  بهبود عملکرد سازمان از طریق ارتقاء دارایی   بره خود  شود که آن نیز به نوبَ نتایج دانشی منجر می 

 (. 1390 ،پور، رسته مقدممالی و سرمایه فکری غیرمالی تاثیرگذار است)عباس 

مدار   دانش  اقتصاد  توسعه  در  آگاه  کارکنان  اساسی  این حوزه سهم  انگیز  رشد حیرت  دلیل عمده 
ن، سازمان ها باید برای توسعه مدیریت دانش  است و رقابت اصلی در قتصاد جهانی همین است. بنابرای

نظر  باشند.طبق  داشته  جدی  تاکید  سازمانی  یادگیری  مفهوم  هوترا  بر  دانش  2000)  6مال  مدیریت   )
فرایندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری )درونی کردن( کد گذاری دانش )بیرونی  

می  را کسب  مهارتهایی  دانش،  انتقال  و  لیدنر   کردن(  و  علوی  یک  2001)  7کنند.  را  دانش  (مدیریت 
دوباره   خلق  و  پخش  کاربرد،  نگهداری،  سازماندهی،  کسب،  برای  سیستمی  و  سازمانی  فرایند خاص 
اند.   کرده  تعریف  آفرین  ارزش  و  سازمان  عملکرد  افزایش  برای  کارکنان  ضمنی  و  صریح  دانش 

  راهبرد   کاربرد   با  ها   دانشگاه   مدیران   که  اورند ب  این   بر (  1397)نودهی  و  دل   زنده   معقول،   نهاردانی، 
  که   خود  سازمانی   هدف و  مأموریت   اصل  به  توانند  می  ای  حرفه  و  فنی مراکزآموزشی   در دانش   مدیریت 
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( فرایند مدیریت دانش را در سه  2005)    1لین و لی   .یابند  است، دست  کارآفرین   و  ماهر  تکنسین   تربیت
 بعد کسب دانش، تسهیم دانش، اعمال یا بکارگیری دانش طبقه بندی نمودند. 

یکسان   عموما  هرچند  دارند،  یکدیگر  با  قوی  رابطه  یادگیرنده  سازمان  و  دانش  مدیریت  مفاهیم 
یا بیش با سه سازه محتوای  ی داده، اطالعات و  درنظر گرفته نمی شوند. هر دوی این دو مفهوم کم 

ارتباط هستند.   در  به    رنده یادگی   سازمان   و   دانش   تی ری مددانش  و  فرایندهای کسب، ذخیره سازی  با 
عملکرد   ارتقای  و  بهبود  هدف  با  ها  آن  دوی  هر  درگیرند.  سازمان  یک  در  محتوا  گذاری  اشتراک 

حیث   از  یادگیرنده  سازمان  و  دانش  مدیریت  اگرچه،  کنند.  می  عمل  با  سازمان  اهداف  و  فرایندها 
مشترکند، اما این فرض وجود دارد که مدیریت دانش عمدتا بر محتوای دانش تمرکز دارد، حال آن که  

،  2سازمان یادگیرنده بر همه جنبه های مرتبط با داده ها، اطالعات و دانش متمرکز است) کینگ و کو
  بکارگیری ، انتقال و  ایجاد  ناسب برایم  محیط و زیرساخت  به وجود آوردن  برایباید    سازمانها  (.2001
پیوند  و    ساختار سازمانی   یک  طراحی  موضوع کلیدی،  فعالیت ها   اینبین  در  دست به کار شوند.  دانش  

مدیریت  دادن با  بر    عواملیجمله  از    سازمانی  طرح.  است  دانش   آن  درآوردن  است که    فرایند بالفعل 
(. شواهد حاکی از این است که  2007،  3اورتگا   و  کورتز، ساز )خواهد داشت    عمیقی   ثر امدیریت دانش  

ظرفیت های دانش شامل گردآوری، تبدیل و به کارگیری به نوآوری در محصول و فرایند منجر شده  
(. و باید بر تبدیل و انتقال دانش سازمانی از دانش ضمنی به دانش صریح تأکید  2006،  4یو، لی و لی )

(. این فرایند تکرار شونده؛ توسط شبکه غیررسمی از روابط سازمانی از  1995، 5داشت) نوناکو و تاکوچی 
 سطح فردی شروع می شود و سپس به سطح گروهی و در نهایت به سطح سازمانی ارتقاء می یابد. 

مدل عمومی دانش در سازمان از چهار فعالیت اصلی خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، تبدیل و   
بکارگیر و  دانش  کنارد انتقال  و  است)نیومن  شده  تشکیل  دانش  مدل  1999،  6ی  حال،  عین  در   .)

با اهمیت  2001،  7هالس مدیریت دانش )استیو  ( بر فرایندهای مدیریت دانش متمرکز است. در رابطه 
مانند   صاحبنظران)  از  گروهی  یادگیرنده  سازمان  خصوصیات  1999،  8روزنگارتن موضوع  تاثیر  (بر 

افز بر  یادگیرنده  های  سازمان  سازمان  با  ارتباط  همچنین   و  سازمانی  درون  گروهی  یادگیری  ایش 
( نشان دادند  2006همکاران،   بیرونی مرتبط با سازمان اصلی تاکید می کنند و برخی دیگر) مانند یو و

در نوآوری  به  دانش  مدیریت  و   که  جدیدی  زاده،  عالم  محرابی،  شود.  می  منجر  فرایند  و  محصول 
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ادند که بین فرهنگ سازمانی و میزان تحقق سازمان یادگیرنده رابطه معناداری  ( نشان د2013مهدیور)
( نیز یافتند که الگوی سازمان یادگیرنده دانشگاه به ترتیب با  1392وجود دارد. حمید بیگی و همکاران)

ساختار نشر    ابعاد  و  یادگیری  سیستم  یادگیرنده،  انسانی  نیروی  علمگرا،  رهبری  و  مدیریت  ارگانیک، 
 است   ن ی ا  از   ی حاک  شواهد نش، راهبرد یادگیری محور و فرهنگ حامی یادگیری طراحی شده است.  دا

  را   آنها   شتر یب.  دارد  وجود   ران ی ا  ی دانشگاهها  در   دانش  ت یریمد   استقرار   یبرا  یمتعدد   ی ها  چالش   که
  و   ی تیر یمد  ی ها  ضعف  ده، ی د  آموزش   ی انسان  ی روین  کمبود   مناسب،   ی سازمان   فرهنگ   نبود   به   توان   یم

 (. 1397 ، یصدر) دانست مربوط  مناسب  یها رساختیز  نبود

باید اذعان داشت که در میان مکانیسم های جامعه پذیری نهاد آموزش و بویژه آموزش و پرورش  
دانش   به  اجتماعی  و  فرهنگی  الگوهای  نیز  و  معلومات  دانش،  انتقال  در  را  ای  برجسته  بسیار  نقش 

برای   را  آنها  تا  دارد  یا  آموزان  عامل  پرورش  و  آموزش  مهیا سازند.  جامعه  در  آتی  های  نقش  ایفای 
کارگزاری است که جامعه رسماً مسولیت اجتماعی کردن دانش آموزان در زمینه مهارت ها و الگوهای  
فرهنگی و اجتماعی را به آن داده است. از این رو، مدیران می بایست برای استفاده بهتر از منابع و  

دستر در  و  اطالعات  آموزش  که  محق  پوشید  خواهد  عمل  جامه  زمانی  مهم  این  کنند.  تالش  س 
دانش در ذیل ساختار و   یادگیری سازمانی و مدیریت  به  تبدیل شود و  یادگیرنده  به سازمان  پرورش 
فوق،   مطالب  به  توجه  با  بدهد.  اهمیت  خود  سازمانی  محیط  در  یادگیری  حامی  سازمانی  فرهنگ 

در    سازمان یادگیرنده از منظر ساختار سازمانی حامی یادگیری   گویی برای پژوهش حاضر درصدد ارایه ال 
 بپردازد.   دانش  تیری بر مد د یبا تأکآموزش و پرورش 

 

 روش 
از حیث داده  کمی(    -آوری آنها براساس طرح متوالی اکتشافی) کیفیها و روش جمع این مطالعه 

ه ها از مصاحبه نیمه استاندارد استفاده  است. بدین ترتیب در مرحله کیفی پژوهش برای گردآوری داد 
از   نظری  گیری  نمونه  براساس  نیز خبرگان    20شد.  و  تهران  پرورش شهر  و  آموزش  از مدیران  نفر 

حوزه مدیریت آموزشی مصاحبه به عمل آمد تا آنجا که نمونه به اشباع نظری رسید. در مرحله کمی  
اج با  مفهومی  مدل  آزمون  و  ارزیابی  منظور  به  از  پژوهش  برگرفته  ساخته  محقق  پرسشنامه  رای 

روی   کیفی،  مطالعه  ای  پایه  تهران    226مضامین  پرورش شهر  و  آموزش  کارکنان  و  مدیران  از  نفر 
تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، داده های الزم گردآوری  

نیز برآورد پایایی از روش همسانی درونی    و   CVRگردید. به منظور تعیین اعتبار محتوایی از روش  
مقدار   شد.  استفاده  کرونباخ(  آلفای  )ضریب  ها  سئواالت    CVRعبارت  برای  کرونباخ  آلفای  نیز  و 

 برآورد شدند.  0/ 98و   0/ 78پژوهش به ترتیب برابر با  
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 یافته ها 

 
 پرورش   و آموزش  در   رندهی ادگی سازمان   مطلوب  مدل یا ه یپا  و افتهی  سازمان ر،ی فراگ ن یمضام: 1جدول 

 ه یپا  نیمضام افته ی سازمان  نیمضام مضامین فراگیر  ردیف 

 44 3 مدیریت دانش  1
 84 4 ساختار سازمانی حامی یادگیری 2

 128 7  جمع 

 
  همراه  به پرورش   و آموزش  در  رندهیادگی  سازمان  ری متغ یپراکندگ  و  یمرکز آمار ع یتوز: 2 جدول

 ی حام  ی سازمان ساختار
 انحراف معیار  میانگین نظری  میانگین  متغیر

 10/6 3/39 26/39 سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش 
 85/12 63 33/59 مدیریت دانش 

 21/28 126 98/121 یریادگی یحام  یسازمان ساختار

در آموزش و پرورش شهر تهران برحسب وضع موجود    سازمان یادگیرنده   مطلوب  فرضیه: بین مدل 
 و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.  

  یها  مولفه  همراه به ی ریادگی  یحام یسازمان  ساختار  بعد یپراکندگ  و  یمرکز آمار ع یتوز: 3 جدول
 ( N=226) آن 

 انحراف معیار  میانگین نظری  میانگین  گویه ها  متغیر

 21/28 126 98/121 42 یادگیریساختار سازمانی حامی 
 40/5 21 64/17 7 مشخص   برنامه و  راهبرد  اهداف،  داشتن

 84/1 36 51/35 12 مثبت  یریادگی جو وجود
 04/4 18 27/17 6 ی گروه یریادگی قیتشو

 27/9 36 88/36 12 تیخالق و  یفرد یها یستگیشا قیتشو
 04/4 15 61/14 5 اعضاء  یریادگی رشد  در عدالت یبرقرار

در گروه   ساختار سازمانی حامی یادگیری نیز نشان می دهد بعد    3همانگونه که یافته های جدول  
با   نظری  )  121/ 982نمونه  میانگین  ابعاد (  126با  خصوص  در  دارد.  قرار  متوسط  سطح  از  تر    پایین 

در جامعه آماری مورد بررسی نیز باید گفت که بعد تشویق شایستگی    ساختار سازمانی حامی یادگیری
اندکی باالتر از سطح  (  36و با میانگین آزمون یا خط برش )  885/36با میانگین  های فردی و خالقیت

متوسط و لذا در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. همچنین، بعد داشتن اهداف، راهبرد و برنامه مشخص  
میانگین برش    )17/ 641با  خط  یا  آزمون  میانگین  با  با  ،  (  21و  مثبت  یادگیری  جو  وجود 

برش )  561/35میانگین خط  یا  آزمون  میانگین  با  میانگین  (36و  با  گروهی  یادگیری  تشویق  بعد   ،
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  615/14برقراری عدالت در رشد یادگیری اعضاء با میانگین    و بعد (  18  ی نظرو با میانگین  )  17/ 278
   ایین تر از سطح متوسط قرار دارند پ ( 15 ی نظرو با میانگین )

سازمان  ( متغیر مشاهده پذیر ساختار سازمانی حامی یادگیری)بارهای عاملی ابعاد: 4جدول 
براساس ضرایب  ( متغییر مکنون)در آموزش و پرورش شهر تهران با شاخص کل  یادگیرنده 

 غیراستاندارد 
متغیر مکنون  <---- متغیر مشاهده پذیر   t Sig خطای معیار  بارهای عاملی 

Y1 <------- y (ریادگی یحام  یسازمان ساختار)56/53 ی  07/17  13/3  002/0  

Y2 <------- y (دانش تیریمد) 95/28  13/9  17/3  002/0  

با شاخص کل( متغیرهای مشاهده پذیر)ابعاد   می باشند  (  متغیر مکنون)دارای همبستگی معناداری 
مقدار این همبستگی براساس ضرایب غیر  .  (P<0/01) (معنادار می باشدیعنی بارهای عاملی آنها  )

و برای بعد مدیریت    53/ 56استاندارد بارهای عاملی برای بعد ساختار سازمانی حامی یادگیری برابر با  
 .  می باشد  28/ 95دانش برابر با  

  پرورش   و آموزش  در   رندهی ادگی   سازمان( ریپذ   مشاهده ر یمتغ)ابعاد شده  ن ییتب انس یوار : 5جدول 
 راستاندارد یغ  ب یضرا براساس  را ( مکنون ریمتغ)کل شاخص  توسط  تهران شهر

متغیر مکنون  <---- متغیر مشاهده پذیر   t Sig خطای معیار  بارهای عاملی  

y  -17/0 ( مکنون  ری متغ)کل شاخص  10/0  57/1  115/0  
Y1 <------- y  (ریادگی یحام یسازمان ساختار )19/300 ی  62/32  20/9  001/0  

Y2 <------- y  (دانش تیریمد) 71/20  27/4  86/4  001/0  

آزمون  معناداری  ابعاد   tسطح  شده  تبیین  واریانس  دهد  می  پذیر)نشان  مشاهده  سازمان  (  متغیر 
کل  یادگیرنده  شاخص  توسط  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  مکنون)در  ضرایب  (  متغیر  براساس 

در سطح خطای   که شاخص  .  P<0/01) استمعنادار    01/0غیراستاندارد  است  آن  بیانگر  امر  این 
در آموزش و پرورش شهر تهران توانسته است براساس ضرایب    سازمان یادگیرنده(  متغیر مکنون)کل

نماید  17غیراستاندارد   تبیین  را  از واریانس  آن شاخص کل  .  درصد  بر  توانسته  (  نونمتغیر مک)عالوه 
از    71/20واریانس بعد ساختار سازمانی حامی یادگیری،   از 19/300است براساس ضرایب غیراستاندارد  

 .  واریانس بعد مدیریت دانش را نیز تبیین و پیش بینی نماید 
  سازمان( یریادگی  ی حام ی سازمان ساختار ر یپذ   مشاهده ریمتغ)ابعاد ی عامل یبارها : 6جدول 

  ب یضرا براساس ( مکنون ریی متغ) کل  شاخص  با  تهران شهر  پرورش  و آموزش   در رنده یادگی
 ستاندارد غیر

ریپذ مشاهده ریمتغ ---->مکنون ریمتغ  بارهای عاملی) ضرایب غیراستاندارد( 

Y1 <------- y (ریادگی یحام یسازمان ساختار )78/0 ی  
Y2 <------- y  (دانش تیریمد) 93/0  
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یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر تهران براساس   اندازه گیری شبکه ای سازمان  مدل تجربی 
نیز نشان می دهد؛ میزان بارهای عاملی و یا دقیقتر میزان همبستگی    6ضرایب استاندارد و نیز جدول  

ب  در سطح خو(  متغیر مکنون)ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر تهران با شاخص کل  
 . می باشد و قوی 

  سازمان( یری ادگی ی حام یسازمان ساختار  ریپذ   مشاهده ر یمتغ)ابعاد شده  ن ییتب انس یوار : 7جدول 
  ب یضرا براساس  را ( مکنون ریمتغ)کل شاخص  توسط  تهران شهر  پرورش  و آموزش   در رنده یادگی

 استاندارد 
ریپذ مشاهده ریمتغ ---->مکنون ریمتغ غیراستاندارد(بارهای عاملی) ضرایب    

Y1 <------- y (ریادگی یحام یسازمان ساختار )87/0 ی  
Y2 <------- y  (دانش تیریمد) 62/0  

یادگیرنده  اندازه گیری شبکه ای سازمان  در آموزش و پرورش شهر تهران براساس    مدل تجربی 
توانسته است بیشترین  (  متغیر مکنون)نیز نشان می دهد؛ شاخص کل    7ضرایب استاندارد و نیز جدول 

، ساختار سازمانی حامی  87/0میزان واریانس تببین شده را به ترتیب نسبت به مدیریت دانش با میزان  
 .  داشته باشد62/0یادگیری با میزان  

  سازمان ی ا شبکه یری گ اندازه ی تجرب مدل برازش و یهمانند   یها  شاخص  برآورد :  8 جدول
 تهران  شهر  پرورش  و آموزش   در رنده یادگی

 سطح آزمون  سطح قابل قبول سطح مطلوب  شاخص ها 
مدل آزمون )

 ( شده

 نتیجه آزمون  
مدل آزمون )

 ( شده

شاخص  
های 

برازش  
 مطلق

 عدم تأئید  715/60 عدم معنی داری کی دو  عدم معنی داری کی دو  ( CMIN)مقدار کی دو 

 عدم تأئید  000/0 معنادار نباشد   Pمقدار معنادار نباشد   Pمقدار ( P)سطح معناداری آزمون کی دو 

 تأئید  922/0 95/0تا  90/0بین 95/0باالی  ( GFI)شاخص نیکویی برازش 

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

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

شاخص  
های 

برازش  
 تطبیقی 

 تأئید  922/0 95/0تا  90/0بین 95/0باالی  ( NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 تأئید  933/0 95/0تا  90/0بین 95/0باالی  (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 تأئید  870/0 90/0تا  85/0بین 90/0باالی  ( RFI)شاخص برازش نسبی 

 تأئید  932/0 95/0تا  90/0بین 95/0باالی  ( CFI)شاخص برازش تطبیقی 

شاخص  
های 

برازش  
 مقتصد

 تأئید  559/0 60/0تا  50/0بین 60/0باالی  ( PCFI)شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 تأئید  553/0 60/0تا  50/0بین 60/0باالی  ( PNFI)شاخص برازش مقتصد هنجار شده 

 تأئید  600/0 60/0تا  50/0بین 60/0باالی  ( PRATLO)شاخص نسبت اقتصاد 

 عدم تأئید  395/0 55/0تا  50/0بین 55/0باالی  ( PGFI)شاخص نیکویی برازش مقتصد 
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عاملی   تحلیل  به  توجه  با  تهران  شهر  در  یادگیرنده  سازمان  ای  شبکه  گیری  اندازه  تجربی  مدل 
برازش نسبتاً  تأئیدی مدل مطلوب سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر تهران از همانندی و  

 .  مطلوبی برخوردار می باشد 

 بحث و نتیجه گیری 
درآموزش و پرورش از دو مضمون فراگیر    نتایج نشان می دهد که مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده 

مدیریت دانش نیز به عنوان یکی  .  مدیریت دانش و ساختار سازمانی حامی یادگیری تشکیل شده است
لین و لی  .  سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شناسایی و احصاء شده استدیگر از ابعاد و ویژگی  

نتایج  (.  2009،  1نقل از چن و هانگ )  فرایند مدیریت دانش را در سه بعد گروه بندی نمودند (  2005)
یادگیرنده   سازمان  سیستمی  مدل  با  دانش  مدیریت  مضمون  با  رابطه  در  حاضر  پژوهش 

مبنی بر تأثیر نظام های مدیریت  (  1391)ج پژوهش اسفیجانی و همکارانو با نتای(  1996)2مارکوارت 
(  2015)    3اوتیلیا دانش و فناوری در تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده در دانشگاه شهید چمران اهواز و  

ساختار سازمانی حامی یادگیری نیز به عنوان  .  همسو بوده و به لحاظ تجربی به تقویت آن می پردازد
یادگیرنده در آموزش و پرورش قلمداد می گرددیکی   ابعاد و ویژگی سازمان  از  نتایج پژوهش  .  دیگر 

سازمان   سیستمی  مدل  با  اینکه  ضمن  یادگیری  حامی  سازمانی  ساختار  مضمون  با  رابطه  در  حاضر 
نتایج پژوهش حمید بیگی و  (  2003)و مدل سازمان یادگیرنده جیمز(  1996)یادگیرنده مارکوارت با  و 

 .  همسو بوده و به لحاظ تجربی به تقویت آن می پردازد ( 1392)کارانهم

سیستمی   مدل  با  یادگیری  حامی  سازمانی  ساختار  مضمون  با  رابطه  در  حاضر  پژوهش  نتایج 
مارکوارت   یادگیرنده  همکاران(  1996) سازمان  و  اسفیجانی  پژوهش  با  است(  1391)و  در  .  همسو 

  ن داد که مدل تجربی اندازه گیری شبکه ای سازمان یادگیرندهنهایت، نتایج تحلیل عاملی تأئیدی نشا 
دانش   مدیریت  بعد  و  باشد  می  برخوردار  مطلوبی  نسبتاً  برازش  از  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  در 

.  بیشترین سهم را در سنجش مدل تجربی سازمان یادگیرنده داشته باشد  935/0توانسته است با میزان  
ک اذعان داشت  باید  انتها  تبدیل شدن  در  منظور  به  داد که  نشان  پژوهش  این  و کمی  نتایج کیفی  ه 

سازمان آموزش و پرورش به یک سازمان یادگیرنده، می بایستی بر روی ابعاد و مولفه های مدیریت  
 .  دانش و ساختار سازمانی حامی یادگیری متمرکز شد و به تقویت و بهبود آن مبادرت ورزید

 پژوهشی ها تیمحدود
  کار  سابقه ،ی شغل سمت ای  نوع ت،یجنس رینظ جمعیت شناختی و حرفه ای یرهایمتغ نظرنگرفتن  در

  ی ها   یژگ یو   مانند  یشخص   ییرها یمتغ  ای   کنندگان،  شرکت  های¬پاسخ  بر  موثر  ی رهای متغ  عنوان  به

 
1 -Chen & Chung 
2 -Marquardt 
3 -Otilia 
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  ی م   یسازمان  ی رهایمتغ  ر یسا   گر ید  مختلف  یها   جنبه   نگرفتن   درنظر   ن یهمچن  و   ی رفتار  ،یت یشخص
 .  ند یآ  شمار  به یاحتمال   یها تیمحدود  عنوان  به توانند

 

 یآت و یکاربرد یشنهادهایپ
  در   ژه یو   به  ها   سازمان   ی رندگ ی ادگی   ی سازوکارها  اصالح   در   ق یتحق  ن یا  ج ینتا   کاربرد   حتم،   طور   به

 .  باشد  موثر  تواند ی م مشابه ت یماه با  یها  سازمانه ر یسا  و پرورش  و نهادآموزش 
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