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 چکیده 
ش پژوه ینا یآمار یجامعه. استهای تحقیق آمیخته اکتشافی حاضر به روش ترکیبی و از نوع طرح یمطالعه

 یهاشهرستان یاو حرفه یفن یهاهنرستان یرانمدو در بخش کمّی، شامل کلیه  در بخش کیفی خبرگان

 نامهاطلاعات از پرسش یگردآور یباشند. برانفر می 501جمعاً  89-89 یلیسال تحص در استان تهران که

 یهاها از روشداده یلتحل یبرا و بود یهگو 511 یه حاواستفاده شد کای ساخته در مقیاس پنج گزینهمحقق

نشان داد  هایافتهاستفاده شد.  Smart PLSافزار در نرم یمعادلات ساختار یلاز تحل یو استنباط یفیآمار توص

 ی،انانس یهو سرما یریتشامل مدبهبود کیفیت یادگیری  منظوربهمدل مدیریت دانش  یاصل یرهایمتغ که

 و یگریشامل مرب یفرع یرهایمتغیادگیری بوده و دانش و آموزش و  یریتمد یندهایفرهنگ و ساختار، فرا

 یری،گاندازه یادگیرنده،سازمان و  یسازمان یادگیری ی،فکر یهسرما یریتدمدانش،  یدانش، نوآور یرهبر

 یارتقا یستمپاداش و س یزشی،کارکنان، نظام انگ یو سواد اطلاعات یلاتمجدد، آموزش، تحص یو مهندس یابیارز

 . استو مواردی از این دست  ارشد یرانکارکنان و مد یتعهد و درک و آگاه یت،کارکنان، اعتماد، حما

  
 کشور یاحرفه و یفن انیجوهنر  یریادگیمدیریت دانش بهبود کیفیت کلید واژگان: 
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 مقدمه

خ تر حل مسئله، پاسیعسر یشدانش منجر به افزا یریتمد که کاربرد اندافتهیدر هاسازمانامروزه 

دانش قادر است تا به  . مدیریتشده است ... و یشترب پذیریانعطافو انطباق با آن،  ییربه تغ

و  گری)از همد آنان یادگیری تواندمی ینکه،گذارد. اول ا تأثیربر افراد سازمان  یگوناگون هایشیوه

صورت گرفته توسط کارکنان، امکان رشد  یهایادگیری ینسازد. ا یل( را تسهیرونیاز منابع ب

دانش  یریت. مدآوردمیرا فراهم  هاتکنولوژیو  بازارهامداوم در پاسخ به  ییراتسازمان و تغ

دهد. یم یشآنان را افزا یشغل یتو رضا یدهکارکنان گرد یشترب پذیریانعطافمنجر به  ینچنهم

 یمسائل و مشکلات یبرا هاییحلراهآنان در اتخاذ  ییتوانا یشافزا یلبه دل یادیامر تا حدود ز ینا

 یریتمد. (Bekra- Fernandez & Serba,2010) دهدمی یرو ، اندبودهکه در گذشته با آن مواجه 

مهم بدون ساختار  هایتخصصکند تا اطلاعات و میکمک  هاسازماناست که به  یندیدانش فرا

 نیمنتشر و منتقل سازند. ا ی،انتخاب، سازمانده یی،از حافظه سازمان بوده شناسا یرا که بخش

و  یراهبرد یزیربرنامه یا،پو یادگیریامر ساختار مند کردن دانش، موجب حل مسائل، 

متمرکز  دانش یانو ب ییدانش بر شناسا یریتمد هایعمل. ابتکار گرددمیکارا و مؤثر  یریگتصمیم

دد، مج یریکارگبه یقمبادله شده و از طر یرسم یدانش بتواند به صورت ینا کهینحوبهاست، 

کاربرد دانش  .Turbun, Mclean & Wetherbe, 2004)یرد )قرار گ مورداستفاده یاهرم عنوانبه

ا ب یادگیریبرود و حلقه مهم بازخورد،  یندانستن با عمل کردن از ب ینشکاف ب شودمیباعث 

ترش و گس یتوانمندساز یکه در راستا هاییسیستم یانم ین. در ایدانجام دادن و کاربرد به وجود آ

 یسازمان طراح یو انسان یفکر هایسرمایه یشافزا ینو همچن مسائلدر حل  یسازمان هایظرفیت

 یو خارج یداخل یرقابت هایعرصهدر بقا و توسعه سازمان در  یتریاتیحنقش  یابند یبهبود یا

 یسازمان در گرو برخوردار یباور وجود دارد که تحقق اهداف عال ینا یدر هر سازمان یرادارند، ز

 یقتزران را در سازم یعیو تفکرات بد یدهاست که بتوانند ا ینآفر دانشو  یختهفره یاز منابع انسان

 را خلق کنند.  یدیجد هایارزشو 

  گرفتهشکلدانش  یریتتحت عنوان مد ینیو سازمان موضوع نو یریتامروزه در مباحث مد

 یاقلمروهاز  یاریدر بس یدیجد یمپارادا یانگرعبارت گرچه کوتاه و مختصر است اما ب یناست. ا

 ردازندپمیسازمان  یدبه تجد یمپارادا ینبا استفاده از ا هاسازماناست،  یو اقتصاد یاجتماع یزندگ

 یونکن یرقابت یداًشد درصحنهتا بتوانند  انددادهجهت  یاگونهبهخود را  هایتواناییو امکانات و 

 یکردهایرواز  یکی ششوند. دان مندبهرهموضوع  ینبه وجود آمده از رهگذر ا یهافرصتجهان از 

روج از خ توانندمی تنهانه یستمیس یناستقرار چن است که با یشروپ هایسازمانمهم و ارزشمند 

 یانسان هایسرمایه یفیتک یشکنند بلکه شاهد افزا یریسازمان جلوگ یفکر ییشدن دارا یلو زا

ت دانش و انباش یگذارارزشو کسب دانش،  یدتول یبررس یستماتیک،س فرایندهای ینتدو یقاز طر
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دانش در  یریتمختلف سازمان خواهند بود. هدف از مد یهاهیلاو گسترش آن در  یجترو یتاً و نها

 یدر داخل سازمان و حت یجمع یهاتجربهو نگهداشت دانش، تخصص و  ی، فراهم آورهاسازمان

انتقال و به  جهتسازمان  وکارکسبو ارتباط با اهداف و  یدر خارج سازمان در صورت ارزشمند

ساخت تا اطلاعات دانش،  یپل توانیمدانش  یریتمد یقاست. از طر یگرانبا د گذاریاشتراک

انتقال  دهیناستفاده در آ منظوربهدانش  یگاهبه پا یا یاصل یازمندانبه ن یراحتبه هامهارتتخصص و 

و  شودیمصورت دانش موجود در سازمان با خروج صاحبان دانش از آن خارج  ینا یردر غ یابد،

 نیبنابرا، دهدمیخود را که ضامن حرکت و توسعه است از دست  ییو دارا یهسازمان سرما جهیدرنت

 یی،شناسا یسازمان یتخصص یهامهارتحفظ و گسترش دانش و  یهاراه نیمؤثرتراز  یکی

 کی تنهانهدانش  یرتمد جهیدرنتاست.  هاآن یریتمد گریدعبارتبهو  هاآنو انتقال  یسازرهیذخ

است  ریناپذانیپامستمر و  یتفعال یک یاو پو یفراکنش صورتبهبلکه  یست،ن یو مقطع یامر دفع

 یبوده و مشارکت همه سطوح سازمان یدانش فرایندهایو  یکارکنان دانش ی،دانش یرانمد یازمندو ن

 دیبخش استمرار ابلند ر یرقابت یتمز توانیمدانش  یریتمدی ریکارگبه. با طلبدیمرا 

(Bahandori, 2015). 

 نوع  ینا وجود ،یعملکرد راتیتأث و هاسازماندانش در  یریتکاربرد مد یتماهبا توجه به  

 یدهانیفرابه  یاحرفهو  یفن یآموزش یواحدها ژهیوبه یادگیرندهسازمان  یازن یطرفو از  یریتمد

به  توجه و کاربرد دانش( از جهت ارائه مهارت و تجربه، اشتراک خلق، کسب،) دانش یریتمد

 ی. اجرادهدمیقرار  دیتأکآن را مورد  یبسترساز طیشرا و یریتیمد یستمس ینا استقرار

 اهداف ،هاآرمان ،هارسالتتا  سازدیمرا قادر  هاآن در مدارس، دانش یریتمد زیآمتیموفق

چالش  ترینبزرگکه  دهدمینشان  یسازد، مطالعات متعدد یانرا نما مدتکوتاهو  بلندمدت

 یولوژتکن یستمهایس یقآن را از طر توانمی یرا، زیستن یمسئله فن یکدانش  یریتمد یفرارو

 یدانش مستلزم وجود رهبر یریتاست. مد ی، مسئله دانائسئلهچالش و م کی اطلاعات، حل کرد،

ن آدر  یکه تفکر خلاق و انتقاد یآموزش یطاست و در فرهنگ مح یمشارکت یریتآگاه و مد

 دانش یریتو راهگشا در مد یدیکل یتفکر خلاق عامل نیو ا شودمی یارزش حاکم تلق هامحیط

ده در قالب استفا یادگیریو  یاددهی فرایندهای هبودمحور به سمت ب یمدارس دانائ یجاداست، با ا

در جهت انتقال  ایحرفهو  یآموزش فن واحدهایدانش حرکت نمود.  یریتاز مدل مناسب مد

و مجموعه  رانیدب ، هنر آموزان و معلمان،یآموزش یهامحیطداخل  دانش پنهان از دانش و کسب

 ریتییمد هایفعالیتبسط و توسعه  یمند ضروریازن هاهنرستان یستمحاکم بر س یطیعوامل مح

ر د یقاتمورد و کمبود تحق یندر ا یقاتیتحق هایفعالیتبه عدم انجام  یتو با عنا استدانش 

 و یدانش هایسیستمکردن  ینهوجه به نهادو لزوم ت یآموزش واحدهایدانش در  یریتمد ینهزم

شناخت  یان،هنرجو یادگیریبهبود  منظوربهای حرفهو  یفن یآموزش واحدهایدر  دانش یمهندس
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 ینا هایاستراتژیدانش،  یریتمد راهبردهایدانش،  یریتمد هایمدلو  هاچهارچوب ،یممفاه

 و ارائه آن به یقاز تحق حوزه ینمدل مناسب در ا یکبه  یابیدست تبعبهو  یریتنوع مد

 یدانشگاه یطو مح وپرورشآموزش وعهدانش در مجم یریتو مد یآموزش یریتمد اندرکاراندست

 خواهد داشت. اثربخش یجهنت

 یبرا یاتیچهارچوب عمل یکدر ارائه  یآموزش هایسازمانبه  تواندمیدانش  یریتمد هایمدل

و کاربرد( دانش کمک کرده و  اشتراک ،رهیذخ کسب،) دانش فرایندهای یاجرا یرحرکت در مس

 نیکند که ا یاریدر زمان کوتاه  مداردانشو  یادگیرندهسازمان  یگاهبه جا یدنرا در رس هاسازمان

مدل  یک یجادخواهد شد و ا یبه نظام آموزش یبخشتیفیکو  یآموزش یدارباعث توسعه پا یکردرو

 یکبه  یلن را در نآعوامل  یآموزش یهاتلاش ،ایهحرفو  یفن یهاهنرستاندانش در  یریتمد

 یجادبه اهداف اشتغال ا یدنو رس یادگیرندهدهنده و  یاد یآموزمهارت یآموزش اثربخش واحد

کشور و بر اساس  یوزشآمحرکت در روند تحول نظام  یو از طرف کندیم یترا هداها هنرستان

 دهیادگیرن هایسازمانبه  یسنت یآموزش هایسازمانکردن  یلو تبد سالهپنجتوسعه  یهابرنامه

 یهاشرفتیپاطلاعات و  یریتمد هایسیستماطلاعات،  یآورفناز  استفاده یکرددر هزاره سوم با رو

کر، قوه تف تیتقو ،هاهنرستاندر  ژهیوبه یآموزش یهانظام یتیعصر و اهداف ترب ینا یتکنولوژ

 یامروز یتعدم قطع یایدر دن یزندگ یبرا هاآن یسازآمادهو  یانهنرجو یندر ب شجاعت ،یتخلاق

 هایمدلبه سمت استقرار  وپرورشآموزشکه نظام  طلبدیم یسازیجهان با برنامه یو سازگار

ظام در ن یشرفتعملکرد آن، باعث پ یامدر طول ا یگذاراستیس یندانش حرکت کند و ا یریتمد

خواهد شد و همه افراد  انیبندانش و اقتصاد وکاربکسو  یدانشگاه یهامحیطو  وپرورشآموزش

 مندبهرهدانش  یریتمد یجخود، از نتا یزندگ سیرم یدر ط یتجامعه در گذر از آموزش و ترب

 .داشت یمخواه ینو دانش آفر مداردانش یاجامعهو  مدرسه ،خانواده خواهند شد و فرد،

 است ینشمهارت، تجربه و ب صورتبهکه  ایحرفهو  یفن هایآموزش یتبا توجه به ماه یاز طرف

یان، جوهنر یادگیریو بالا بردن حوزه  آشکارآن به دانش  یلتبد یبرا است)پنهان(  یضمن ،و دانش

ات و با توجه به اثر گفتمان ینا اساس برخواهد بود. پس  دانش اثربخش یریتمدل مد یجادارائه و ا

ه ب یافتنضرورت دست  وپرورشآموزشوزارت  یهاهنرستان یادگیرندهدانش در سازمان  یریتمد

ر و فاکتو همه عوامل یو تخصص ی، رشد علمتوسعهبه اهداف ذکر شده و  یدنرس یمدل از برا یک

اصلی  السؤبه این  ییگوپاسخبنابراین، این مطالعه به دنبال  کشاند؛یمرا به مشارکت  مؤثر یها

 ییادگیربهبود  منظوربه ایحرفهو  یفن یآموزش احدهایودانش در  یریتمد مدل مناسباست که 

 چگونه است؟ یانهنرجو
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

های ها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایهمدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت

رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و فکری در سطح کلان به کار می

صر از سه عن هرکدامغیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در 

 ,Agajani & Jafari Kenari) شودانسانی و اجتماعی نمایان میسرمایه فکری یعنی ساختاری، 

های مهم کند تا اطلاعات و مهارتکمک می هاسازمانمدیریت دانش، فرآیندی است که به ( 2013

نشده، وجود  یدهسازمان صورتبه طورمعمولبهشود و حافظه سازمانی محسوب می عنوانبهرا که 

را برای حل  هاسازمانو منتشر نمایند. این امر، مدیریت  یدهانسازمدارند، شناسایی، انتخاب، 

سازد. قادر می مؤثرکارا و  صورتبههای پویا گیریتصمیمریزی راهبردی و مسائل یادگیری، برنامه

. این مفهوم بر تبدیل کندیممدیریت دانش، کاملاً یک مفهوم و روش جدید مدیریت را معرفی 

 نیروی رقابت –نیروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان  یدهسازمانهای عقلانی کارکنان و موهبت

ا و هبا فعالیت . مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعاتکندیمو ارزش جدید عمل 

با  و اطلاعات با فرد برای تحقق اشتراک دانش )از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح( توجه دارد

 متفاوت است. کاملاً ریت اطلاعات مدی

 مدیریت دانش، یک رویکرد سیستماتیک و یکپارچه جهت Melori (2002) نظربه 

ی، های اطلاعاتهای اطلاعاتی سازمان است که شامل بانکشناسایی،مدیریت و تسهیم تمام دارایی

و آشکار دانش  مندمدیریت دانش عبارت است از مدیریت نظام .استها ها و رویهمدارک، سیاست

آوری، اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد که در آن تبدیل دانش شخصی که با فرآیندهای خلق، جمع

مدیریت دانش، رسمیت دسترسی به تجربه، . (( Allahi et al, 2014رودیمبه دانش جمعی به کار 

ه ری را تشویق کردکند، نوآوهای جدیدی را ایجاد میها و تواناییدانش و تخصص است که قابلیت

 .(Khoddami et al, 2012) دهدو ارزش مشتری را افزایش می

 کنترل هایی جهت هدایتگرا و سیستماتیک پیمانهیک کاربرد هدف عنوانبهمدیریت دانش، 

که با هدف استفاده از دانش  شودلمس سازمان شناخته می رقابلیغو  لمسقابلدارایی دانش 

، جهت فعال کردن خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، خلاقیت هاسازمانموجود داخلی و خارجی این 

شود. به نظرجنی، مدیریت دانش، یک محیط کاری جدید ایجاد و پیشرفت در نظر گرفته می

 چنین اطلاعات و دانشتوانند به اشتراک گذارده شوند و هممی یآسانبهدانش و تجربه  که کندیم

ر توانند مؤثر و کاراتب هاآنکند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا را فعال می

اجرای صحیح  25در قرن  هاسازمانراز موفقیت  است که دمعتق Drucker (2002) عمل نمایند.

هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و  هایسازمانمدیریت دانش است. بنابراین، در 

به  ایفزاینده طوربه هاسازمانریزی برای اجرای آن اقدام کنند. موفقیت مؤسسات باید با برنامه
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تواند دانش را بین کارکنان سطوح مؤثر سازمان می طوربهاین موضوع وابسته است که چطور 

 (.Khaleghi et al, 2012) آوری، ذخیره و بازیابیمختلف جمع

 

 پیشینه تحقیق

در این بخش به بررسی و ارزیابی برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه مدیریت 

در پژوهش تحت عنوان  Sheikhshoaei et al (2016) .شودمیدانش و کیفیت یادگیری پرداخته 

 منتخب یجیتالید یهاکتابخانه یهاتیساوبدانش در  یریتمد یارهایمع یترعا یزانم یبررس

 طوربه هاتیساوب یندانش در ا یریتمد یارهایمع که دادنشان  آمدهدستبه یجنتا یراندر ا

و استانداردها سرچشمه  ضوابط آن با اصول، یناسازگار ازکه  اندنشدهبه کار گرفته  یمطلوب

 یریتمد راهبرد تحت عنوان، یقیدر تحق Zamanian & Dadvand Dehkordi (2016) .ردیگیم

حاضر باهدف  یقتحق یسندگاننو ی،دانش سازمان یریتها بر مدراهبرد دانش و تأثیر آن، دانش

ها آن یهاتفاوت یاندو مفهوم و ب ینمربوط به ا یها، کارکردها و الگوهاضرورت یینو تب یبررس

 یرو ابزار گردآو یرفتهانجام پذ یاانهبا روش مطالعات کتابخ یقتحق یناند. اداده امها انجدر سازمان

قالات ها و مکتاب ینترنت،ا یشبکه جهان یاطلاعات یهاگاهیاز منابع پا یبردارشیاطلاعات در آن ف

 یانز بمقاله پس ا ینبوده است. در ا یقمرتبط با موضوع تحق یهانامهانیو پا ینو لات یفارس یعلم

ست. ا شدهیاول بررسدانش با استفاده از منابع دست یریتراهبرد مد یآن، الگوها یتمسئله و اهم

ا هدو مفهوم، سازمان ینو کارکرد ا یتدهد با توجه به تفاوت ماهحاضر نشان می یقتحق یجنتا

دانش و راهبرد دانش خود  یریتراهبرد مد ینتدو یازمنددانش ن یریتمد یهاانجام پروژه یبرا

کار دانش به انواع دانش آش یبنددسته یدانش بر مبنا یریتدباشند. راهبرد مصورت جداگانه میبه

 یکه سازمان چه دانش کندیم یانشود و راهبرد دانش بمی یف( تعری( و دانش پنهان )ضمنیح)صر

 تییسخود با یراهبرد یهااز برنامه یبانیپشت یبرا یقیو از چه طر یاز چه منبع ی،را، با چه عمق

 یتوانمندسازنقش »تحت عنوان  یقیدر تحق Habis Abauloush et al (2018) .یدکسب نما

نان: عملکرد کارک یبر رو یاطلاعات یهامیتدانش و  یریتمد ینواسطه ب یرمتغ عنوانبهکارکنان 

 یمندسازتوان یمثبت رو تأثیر یاطلاعات یهامیتدانش و  یریتکه مد اندافتهیدست یجهنت ینبه ا

  .خوب شود بعداًعملکرد کارکنان  شودیم باعثکارکنان دارند و 

 یهاشرکت دانش در یریتبر استفاده مد اثرگذارتحت عنوان عوامل  Merlo (2016)یقیدر تحق

 یهامیت ،یح)دانش صر کننده ینیبشیپ یرهشت متغ ی،جنوب متحدهالاتیادر  یفناور یتجار

 صورتبه یدر مدل (کاربر یمندتیرضادرک شده و  ی، سودمندمحرک ،رهبر دانش، ناظر، همکار،

مربوط  یازهایامت، یعمل صورتبه ردیگیم یجهکرده و نت لیتحل را استفاده در دانش یمستقل برا

 نییب ینشب یآمار صورتبهکاربر  یمندتیرضادرک شده و  ی، سودمندی، رهبریحبا دانش صر
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عملکرد  یابیتحت عنوان ارز یدر پژوهش Dickel moura (2016)  .دهندیم یجهرا نت یکننده قو

، هدف توسعه ینوآور یریتدانش و مد یریتمدل بر اساس مد یک ینامرئ یارهایمع در یسازمان

 یانب و است ینوآور یریتدانش و مد یریتبا تمرکز بر مد یسنجش عملکرد سازمان یمدل برا یک

 آشکارترمهم  ینداده و هرروز ا ییررا تغ یتجار یط، شراترعیسرمداوم  طوربه، هارسانهکه  داردیم

روند  نوع ینمواجهه با ا ازینشیپ ینوآور علاوهبهدانش  یریتو مد یسازمان یادگیریشده است که 

 وانعنبهبه دنبال آن است که عصر دانش  یقتحق یناست که ا یچارچوب ینا قطعاًاست و  یجهان

 یو نوآور ییراتدانش در ادامه تغ بوده و حجم یریتمد متخصصان ،جامعه ،هاسازمانمهم  یلتبد

 یریتو مد ینوآورتحت عنوان  یقیتحق رد Trejo et al (2016)     است. یرقابت یتمز عنوانبه

 دانش یریتمد ینپنهان ب یهاعاملاز  کیکدامبودند که  مسئله ینحل ا دنبال ،یدانش مشتر

اعمال  یروش کم یک عنوانبهرا  ی، مدل معادلات ساختاریاست لذا با بررس ینوآورو  یمشتر

انش د یریتدانش مد یریتبر مد ینوآور ینمرتبط ب یرهایمتغ یانم دررا  ینمودند تا روابط اساس

 یندانش در چند یریتمد یندبه نام فرا یقیدر تحق Alharity (2015) .یندرا کشف نما یشتر

اعمال  در هاتفاوتکه علل  یدندرس یجهنت ینبه ا یندو چند فرا یسازمدل یلتحل یسازمان: بررس

 عمولم تفکربالا و  یریتمد اثر ،هاسازماندر  یکاستراتژ یرفتارهاتنوع  یلبه دل هامدلو  یندهافرا

 و است یحو صر یو مطلوب در دانش ضمن یبخش هایفعالیت ،هاسازماندانش، اندازه  یریتبر مد

 و شدهانجام یکاستراتژ یجنتا یقتوسط مقامات ارشد از طر یمدل در سطح سازمان یک دیتائ

دانش  یریتمد یروندها یگرد کهیدرحال استسازمان  یرونیو ب یداخل یطدوام با مح یازمندن

ل با مد یابسته عنوانبه هاآن اگرچه شودمی یدانش نظارت شده و بازرس یریتتوسط بخش مد

 .شودمی یشنهادسازمان پ یدانش برا یریتمد

 

 پژوهش یشناسروش

ه که در دو مرحل استهای تحقیق آمیخته اکتشافی مطالعه حاضر، به روش ترکیبی و از نوع طرح

هایی هستند که با استفاده از های آمیخته پژوهشگیرد. پژوهشکمی انجام می–پیاپی کیفی

رسند. در این نوع تحقیقات های تحقیق کمی و کیفی به انجام میترکیب دو مجموعه روش

شاهده گیری، به موهشگر بخواهد برای بررسی یک مسئله، با تدوین یک ابزار اندازهپژ کهیدرصورت

های کیفی را گردآوری نماید تا ابزار متغیرهای کمی بپردازد، لازم است در مرحله اول، داده

 های کمی را گردآوریگیری ساخته شود. سپس، در مرحله بعد با استفاده از ابزار یادشده، دادهاندازه

های های کانونی به گردآوری دادهنماید. در مرحله کیفی، ابتدا با استفاده از روش مصاحبه گروهمی

امه پرداخته و سپس پرسشن های اصلی موضوعها به شناسایی حیطهآن اساس برپردازد تا کیفی می

را ی های کمپیمایشی، داده-، با انجام روش تحقیق توصیفیازآنپسطرح تحقیق را تدوین کند. 
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یابی درباره های تحقیق آمیخته اکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینهنماید. در طرحگردآوری می

 .استموقعیت نامعین 

 یفتوص . انجام این مرحله او را بهپردازدیمهای کیفی برای این منظور ابتدا به گردآوری داده 

بندی کند. با استفاده از این شناسایی اولیه، امکان صورتاز پدیده هدایت می یشماریبهای جنبه

، در مرحله بعدی، پژوهشگر ازآنپسشود. فراهم می موردمطالعههایی درباره بروز پدیده فرضیه

بر این اساس،  ها را مورد آزمون قرار دهد.های کمی، فرضیهتواند از طریق گردآوری دادهمی

( به مطالعه کیفی پرداخته و در این فاز با بررسی و ارزیابی یفیک فازر مرحله اول )تحقیق حاضر د

در پژوهش حاضر و همچنین مصاحبه نیمه  شدهمطرحدر زمینه موضوع  شدهانجاممطالعات 

 و ؛گرددآوری میی مدیریت دانش و یادگیری، اطلاعات لازم جمعبا خبرگان حوزه افتهیساختار

کیفی از الگوی اشتراوس و کوربین و تکنیک تحلیل محتوا برای  هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

در این مرحله،  یبردارنمونهو تلخیص اطلاعات استفاده شده است. روش  یبندطبقهکدگذاری 

و  هامصاحبهآوری پاسخ خبرگان در به روش گلوله برفی خواهد بود. پس از جمع یریگنمونه

دانش  یریتمدل مدهر شاخص در خصوص  یهامؤلفهها و ز شاخصلیستی ا هاآن لیوتحلهیتجز

ود. شاستخراج می کشور ایحرفهویفن یدر واحدها یانهنرجو یادگیری یفیتبهبود ک منظوربه

سازی و حذف شوند و امکان غربالاولویت لیست می بیترت به هامؤلفهها و شاخص ازآنپس

 یهامؤلفهها و ، بر اساس شاخصتیدرنهاآید. فراهم می تیاهمکمها یا عوامل شاخص

 گردد.، مدل مفهومی پیشنهادی پروژه، مطرح میشدهانتخاب

حقق م برازش این مدل مفهومی پیشنهادی، اقدام به تنظیم پرسشنامه سپس برای ارزیابی و 

این  شود ورت میگانه لیک 1طیف  صورتبهمدل  یهامؤلفهها و ساخته بر اساس شاخص

در مقایسه با جامعه آماری خبرگان قرار داده  یتربزرگپرسشنامه در اختیار جامعه آماری 

سازی معادلات ساختاری کمی و به روش مدل صورتبهمطالعه  ی(کم فاز). مرحله دوم شودمی

شده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل آوریهای جمعخواهد بود، بدین منظور داده

 صورتبهها گیرد. انتخاب نمونهمورد ارزیابی قرار می)برآمده از فاز کیفی مطالعه(  پیشنهادی

محاسبه اعتبار سازه پرسشنامه و بررسی ساختار عاملی  منظوربهگیری تصادفی خواهد بود. نمونه

و همچنین  Smart PLS افزارنرمبا استفاده از  یدییتأتحلیل عاملی اکتشافی و  اساس برآن 

های پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روش لوپ، ها و خرده مقیاسپایایی مقیاس محاسبه

 Tارزیابی اعتبار مدل مربوط به مدیریت دانش از آزمون  منظوربه نیچنهم و ؛گیردانجام می

 هتلینگ استفاده شده است.
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 جامعه آماری 

در بخش کیفی: جامعۀ آماری  یآمار جامعه، دهندرا دو گروه تشکیل می موردمطالعهجامعه آماری 

آزاد اسلامی، دانشگاه  ی،خوارزمدانشگاه  یعلمئتیهاستادان و اعضاء در این بخش از پژوهش، 

دانشگاه الزهرا، دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است و در بخش کمی 

 ستان تهران هستند.مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان های انفر از  80

 

 ی پژوهش هاافتهی

 یرنفاسم-آزمون کولموگروف

 رای. در پژوهش حاضر، باست کمی یهاداده یبرا توزیع تطابق آزمون یک عنوانبه آزمون این

رض لذا ف استفاده شد. رنفیاسم-وابسته، از آزمون کولموگروف ریمتغ یهادادهنرمال بودن  یبررس

، برهاننرمال است. فرض ، هایتوزیع داده، فرض صفر: گردندیمصفر و برهان به فرم زیر ارائه 

 یعدر خصوص نرمال بودن توز یآمار افزارنرمحاصل از  یخروج نیست.نرمال  هادادهتوزیع 

دانش، آموزش و  یریتمد یندهایفرهنگ و ساختار، فرا ی،انسان یهو سرما یریتمد یرهایمتغ

 یرفتهدرصد، فرض صفر پذ 1 یکه در سطح معنادار دهدمینشان یادگیری  یفیتو ک یادگیری

 .باشندیبرخوردار م ینرمال یعاز توز هادادهشده و 

 

 رنفیاسم-لموگروفوآزمون ک: نتیجه 1جدول 

 یسطح معنادار مقدار آزمون نماد متغیر

MSE 0 یانسان یهو سرما مدیریت 594⁄  0 915⁄  

FVS 0 و ساختار فرهنگ 521⁄  0 210⁄  

FMD 0 دانش یریتمدفرایندهای 511⁄  0 110⁄  

AVY 0 یادگیریو  آموزش 581⁄  0 191⁄  

 

 آزمون مدل مفهومی پژوهش

و در دو  Smart PLSافزار ، با استفاده از نرمپژوهشآزمون مدل مفهومی  منظوربهدر این پژوهش 

پذیرد. بررسی برازش مدل صورت می «آزمون فرضیات» و «مدلبررسی برازش » ی کلی شاملمرحله

های روایی و گیری از طریق تحلیلی اول، مدل اندازهنیز خود دارای سه مرحله است: در مرحله

ی برآورد مسیر بین وسیلهی دوم، مدل ساختاری  بهگیرد. در مرحلهی قرار میموردبررسپایایی 
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 تیدرنهاگیرد. ی قرار میموردبررسسوم نیز برازش کلی مدل  شود. در مرحلهمتغیرها بررسی می

توان به بررسی می آنگاهی فوق برخوردار بود، چنانچه مدل از برازش کلی مناسبی در سه مرحله

 (SEM) یمعادلات ساختار یسازمدلبا روش  یاتمراحل آزمون فرضفرضیات پژوهش پرداخت. 

 است. شدهارائهدر جدول زیر  Smart PLS افزارنرمبا استفاده از 

با استفاده از  (SEMمعادلات ساختاری ) سازیمدل: مراحل آزمون فرضیات با روش 2جدول 

 Smart PLS افزارنرم

 معیار ارزیابی مرحله

 بررسی برازش مدل

 گیریاندازه هایمدل

 یبیایایی ترکپ وها: ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ پایایی شاخص

 AVE: روایی همگرا

 بارعاملی متقابل، فورنل و لاکر: روایی واگرا

 مدل ساختاری

 (T-valuesضرایب معناداری )مقادیر 

  2R معیار

 2Qمعیار 

 GOFمعیار  مدل کلی

 هامربوط به فرضیه (T-valuesضرایب معناداری )مقادیر بررسی  - هاآزمون فرضیه

 

 گیریارزیابی مدل اندازه

 گرگیرد. اضرایب بار عاملی: ابتدا مدل تحقیق بر اساس ضرایب بارهای عاملی مورد آزمون قرار می

 بار عاملی. شودمی نظرصرف آن از و شده گرفته در نظر ضعیف رابطه باشد 1/0 از کمتر عاملی بار

 .(Habibi, 2012) است مطلوب خیلی باشد 1/0 از تربزرگ اگر و است قبولقابل 1/0 تا 1/0 بین

رسم شده  5ی در شکل مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد بار عامل یمدل معادلات ساختار

باشند و می 4/0 یها بالاشاخص یعامل یبارها یحاصل از آزمون نشان داد که تمام جینتا است.

 ، مطلوب است.هاشاخص یبارعامل
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 بار عاملی در حالت تخمین استاندارد: مدل معادلات ساختاری مدل پژوهش 1شکل  

 

 نیترلمتداو از یکیکرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و  یآلفا بیضر: کرونباخ یآلفا بیضر   

 ییایپا ای. منظور از اعتبار هاستنامهپرسش یائیپا ایو  یریاعتمادپذ یریگاندازه یهاروش

مشابه و در  طیو تحت شرا لهیبا همان وس موردسنجش یهاصفتاست که اگر  نیا نامهپرسش

ا پژوهش، ب نیا در حاصله شود. کسانی باًیتقر جیشوند، نتا یریگاندازه مجدداًمختلف  یهازمان

 ،یانسان یهو سرما یریتمدیرهای متغ یکرونباخ برا یآلفا زانیم Smart PLS افزارنرماستفاده از 

 دمحاسبه شیادگیری  یفیتو ک یادگیریدانش، آموزش و  یریتمد یندهایفرهنگ و ساختار، فرا

 کیبه عدد  بیضر نیا زانی، هر چه مگفته شدکه  طورهمانگزارش شده است.  1و در جدول 

تقل متغیرهای مسدر مورد  نامهپرسش ییایپژوهش مقدار پا نیاست. در ا ترمناسبباشد،  ترکینزد

ی، پایایی ترکیبی: معیار پایایی ترکیب .است آمدهدستبه یقابل قبولبسیار در سطح  هو وابست

که با مطلق بل صورتبهتر نسبت به آلفای کرونباخ است که پایایی متغیرها را نه معیاری مدرن

رکیبی مقدار پایایی ت کهیدرصورتکند. هایشان با یکدیگر محاسبه میتوجه به همبستگی شاخص

 Davari & Reza)  باشد، نشان از پایداری درونی مناسب مدل دارد 9/0برای هر متغیر بیشتر از 

Zadeh, 2014) طور که است. همان 1پایایی ترکیبی هر یک از متغیرهای تحقیق به شرح جدول

هستند و بنابراین به بالا  9/0شود، همه متغیرها دارای پایایی ترکیبی در جدول  مشاهده می

ایی بررسی رو منظوربه: روایی همگرای گیرد.پایایی ترکیبی نیز، مدل مورد تائید قرار می ازلحاظ
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استفاده شد. این معیار، میزان همبستگی یک  (AVE) 1شدهاستخراجهمگرای مدل از میانگین واریانس 
 ستادهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش مدل نیز بیشتر های خود را نشان میسازه با شاخص

(Davari & Reza Zadeh, 2014)  این شاخص در متغیرهای مکنون با مدل انعکاسی کاربرد داشته و

 AVE معیار Fornell & Larker (1981) (Azar et al, 2012) استهای ترکیبی فاقد کاربرد در مدل

 1/0معرفی کرده و اظهارداشتند که مقدار بحرانی این معیار عدد  را برای سنجش روایی همگرا

دهد. مقادیر را نشان می قبولقابلروایی همگرای  1/0بالای  AVE است؛ بدین معنی که مقدار

 AVE شود، مقدارطور که مشاهده میاست. همان 1این معیار برای مدل تحقیق به شرح جدول 

 است و این مورد به معنی تائید روایی همگرای مدل است.  1/0همه متغیرها بیشتر از 

 

 AVE : مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و3جدول 

 AVE پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ نماد متغیر

MSE 0 یانسان یهو سرما مدیریت 808⁄  0 919⁄  0 121⁄  

FVS 0 و ساختار فرهنگ 819⁄  0 949⁄  0 921⁄  

FMD 0 دانش یریتمد فرایندهای 811⁄  0 924⁄  0 191⁄  

AVY 0 یادگیریو  آموزش 985⁄  0 919⁄  0 984⁄  

KY 0 کیفیت یادگیری 819⁄  0 992⁄  0 995⁄  

 
 بررسی روایی واگرای مدل از معیار فورنل و لارکر استفاده شده است.  منظوربهروایی واگرای: 

ی آن متغیر با سایر ی رابطههایش در مقایسهمتغیر با شاخص ی یکاین معیار، میزان رابطه

حاکی از آن است که یک متغیر،  قبولقابلروایی واگرای  کهیطوربهکند؛ متغیرها را مشخص می

ه کنند کهای خود دارد تا با متغیرهای دیگر. فورنل و لارکر بیان میتعامل بیشتری با شاخص

برای هر متغیر بیشتر از واریانس  AVEاست که میزان  قبولقابلروایی واگرا وقتی در سطح 

افزار . در نرم(Davari & Reza Zadeh, 2014) باشداشتراکی بین آن متغیر و سایر متغیرها 

Smart PLS های این ماتریس پذیرد که خانهی یک ماتریس صورت میلهیوسبه، بررسی این امر

مربوط به هر متغیر است. در  AVEحاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرها و جذر مقادیر 

جدول زیر، این ماتریس که مربوط به متغیرهاست نشان داده شده است. مدل در صورتی روایی 

اشد. تر بواگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی ماتریس از مقادیر زیرین آن بیش

خود  یریناز اعداد ستون ز یاعداد قطر اصل یهمه شود،می مشاهده 1جدول  در که طورهمان

 مدل است. قبولقابل (ی)افتراق یواگرا ییروا یمورد به معن ینهستند که ا یشترب

                                                           
1  . average variance extracted 
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 مدل یواگرا ییروا: 4جدول 

 
و  مدیریت

 یانسان یهسرما

و  فرهنگ

 ساختار

 فرایندهای

 دانش یریتمد

و  آموزش

 یادگیری

کیفیت 

 یادگیری

 یهو سرما مدیریت

0 یانسان 841⁄  //////////////// //////////////// //////////////// 

 

//////////////// 

0 و ساختار فرهنگ 111⁄  0 912⁄  //////////////// //////////////// //////////////// 

 فرایندهای

0 دانش یریتمد 921⁄  0 108⁄  0 921⁄  //////////////// 

//////////////// 

0 یادگیریو  آموزش 151⁄  0 449⁄  0 549⁄  0 914⁄  //////////////// 

0 کیفیت یادگیری 149⁄  0 111⁄  0 111⁄  0 121⁄  0 990⁄  

 

 ارزیابی مدل ساختاری

. استی روابط میان متغیرهای پنهان )مکنون( مدل دهندهنشانمدل ساختاری یا مدل بیرونی 

شود و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط ها( توجه نمی)شاخص سؤالاتدر این بخش، به  درواقع

 شود کهگیرد. در ارزیابی مدل ساختاری از چند معیار استفاده میی قرار میموردبررسها میان آن

معیار  ترین: ابتداییt (T-values)اعداد معناداری  ها پرداخته شده است.در ذیل به هرکدام از آن

مقدار این اعداد از  کهیدرصورتاست.  tی بین متغیرها در مدل، اعداد معناداری سنجش رابطه

ا در هتائید آن رابطه یا رابطه جهیدرنتی بین متغیرها و بیشتر باشد، نشان از صحت رابطه 81/5

داری نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش را در حالت معنی 2است. شکل  %81سطح اطمینان 

 ی مقدار اعداددهندهنشانها، بر روی پیکان شدهمحاسبهتصویر کشیده است. مقادیر به tضرایب 

باشد، می یشترب 81/5از  یدر شکل فوق، همگ شدهگزارش T-value یجنتا. است tمعناداری 

ت مدل معادلا یبرا سؤالات یهدرصد، کل 81 یرداگرفت که در سطح معنا یجهتوان نتمی ینبنابرا

 .یستاز مدل ن سؤالاتاز  کیچیهبه حذف  یازیو ن گیردیقرار م مدنظر یساختار
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 tآماره  در حالت ضرایب معناداری یقتحقمدل  یمدل معادلات ساختار: 2شکل  

 

-ی است که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته میریتأثی دهندهنشان 2Rمعیار  :2Rمعیار 

شود و در مورد متغیر مستقل، مقدار ی مدل محاسبه میتنها برای متغیر وابسته 2Rگذارد. معیار 

ی مدل بیشتر باشد، نشان از برازش مربوط به متغیر وابسته 2Rاین معیار صفر است. هرچه مقدار 

مقادیر عنوان مقدار ملاک برای را به 19/0و  11/0، 58/0سه مقدار  Chin 1998)(بهتر مدل است. 

ساختارهای اگر . (,Davari & Reza Zadeh 2014) کندمعرفی می 2Rضعیف، متوسط و قوی 

زا )متغیر وابسته( را با تعداد معدودی یک مدل مسیری داخلی معین، یک متغیر مکنون درون

، اما اگر متغیر است رشیپذقابلسطح متوسط  در  2Rزا شرح دهد، )یک یا دو( متغیر مکنون برون

 توجهقابلباید در سطح  حداقل  2Rزا باشد، متغیرزا متکی به چند متغیر مکنون برونمکنون درون

دهد متغیر وابسته تحقیق را نشان می 2R، مقدار 9(. جدول 5185قرار داشته باشد )آذر و همکاران،

که  است 2R 889/0شود، مقادیر طور که مشاهده میاستخراج شده است. همان 2که از شکل 

: روش دیگر برای ارزیابی 2Qمعیار  قوی است. 2Rدارای مقدار  ، Chin(1998) بندیدستهطبق 

 نیبشیپبینی کردن است. معیار غالب برای رابطه مدل ساختاری، بررسی توانایی مدل در پیش

بینی معرفی شد، قدرت پیش Stone & Geisser(1975) است. این معیار که توسط  2Qشاخص

شود، ادعا سنجیده می BF5ی سازد. این معیار که معمولاً با استفاده از شیوهمشخص میمدل را 

وجه زا ارائه دهد. باید تهای متغیر مکنون درونبینی از معرفکند که مدل باید بتواند یک پیشمی

                                                           
1. blindfolding 
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ری گیمدل اندازه صورتبهرود که زایی به کار میبرای متغیر مکنون درون فقط BF یکرد که شیوه

در مورد یک متغیر وابسته صفر  2Qمقدار  کهیدرصورتانعکاسی عملیاتی شده است. بر این اساس 

یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین متغیرهای دیگر مدل و آن متغیر وابسته 

بیشتر  زای معینی تعیین نشده است. به عبارتی اگر این مقدار برای یک متغیر مکنون درونخوببه

در مورد شدت  .(Azar et al,2012)بین دارند ها ارتباط پیشاز صفر باشد، متغیرهای مستقل آن

 یدهندهنشاناست که به ترتیب  شدهنییتع 11/0و  51/0، 02/0بینی مدل، سه مقدار قدرت پیش

 ,Davari & Reza Zadeh) استبینی ضعیف، متوسط و قوی مدل در قبال آن متغیر قدرت پیش

نشان  9ی مدل که در جدول برای متغیرهای وابسته آمدهدستبه 2Qتوجه به مقدار  با .(2014

بینی مدل برای متغیرهای وابسته در سطح قوی قرار داده شده، مشخص است که قدرت پیش

 .دارد
 مدل یوابسته یرمتغ 2Qو  2R مقدار: 5جدول 

 2Qمقدار  2Rمقدار  متغیر وابسته

0 یادگیری یفیتک 881⁄  0 819⁄  

 

 مدل کلی ارزیابی
شود و با تأیید برازش آن، بررسی گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

)شاخص  GoF5 عنوانبهشود. برای برازش کلی مدل تنها یک معیار برازش در یک مدل کامل می

که این شاخص تا حدی به متوسط گیرد. با توجه به اینقرار می مورداستفادهنیکویی برازش( 

توان شاخص نیز به لحاظ مفهومی، زمانی می نیازاپسوابسته است،  (Commonality)اشتراکی 

 معیار توسط نیا (Azar et al, 2012) .دگیری از نوع انعکاسی باشاستفاده نمود که مدل اندازه

Tenenhaus et al (2004) شودو طبق فرمول زیر محاسبه می ابداع گردید Davari &) 

(Rezazadeh, 2014. 
(3) 2( RiesCommunalitGoF  

 یاز میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مستقل و وابسته iesCommunalit کهیطوربه

( توسط سؤالاتها )ی شاخصریرپذییتغدهد که چه مقدار از آید و نشان میبه دست می مدل

ی مدل است. سه متغیر وابسته 2Rنیز میانگین مقادیر  2Rشود. متغیر مرتبط با خود تبیین می

معرفی شده است.  GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  عنوانبه 11/0و  21/0، 05/0مقدار 

توان یک مدل، می GOFو نزدیک به آن برای  05/0ی مقدار به این معنی که در صورت محاسبه

                                                           
1. goodness of fit 
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ای هنتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در حد ضعیفی است و باید به اصلاح روابط بین سازه

 Watzels) دقرار دار قبولقابلبرازش کلی مدل در سطح  11/0و  21/0مدل پرداخت. برای مقادیر 

2009 et al,) مقادیر اشتراکیشدهداده. با توجه به توضیحات ، (Communality)  2وR  متغیر

 گردد.ارائه می 9جدول  صورتبهی مدل و نیز میانگین این دو معیار وابسته

 
 مدل یوابسته یرهایمتغ 2R و یاشتراک یرمقاد: 6جدول 

 2R مقادیر اشتراکی متغیر

0 یانسان یهو سرما مدیریت 649⁄  - 

0 و ساختار فرهنگ 258⁄  - 

0 دانش یریتمد فرایندهای 585⁄  - 

0 یادگیریو  آموزش 594⁄  - 

0 کیفیت یادگیری 220⁄  0 999⁄  

0 میانگین 333⁄  0 999⁄  

 

 است: محاسبهقابلزیر  صورتبه GoF با توجه به جدول بالا، مقدار

(4) 912.0999.0833.0( 2  RiesCommunalitGoF 

0برای مدل این پژوهش برابر با  GOF مقدار که نشان از برازش کلی قوی و  شدهمحاسبه ⁄852

 بسیار مناسب مدل دارد.

 اعتبار مدل پیشنهادی

 یاننرجوه یادگیریبهبود  منظوربهدانش  یریتمدیابی کیفیت اعتبار مدل مربوط به ارز منظوربه

ای لیکرت در گزینه 1های طیف ، پژوهشگر هفت سؤال با پاسخکشور ایحرفهویفن یواحدها

نفر از افراد نمونه آماری قرار  92مطرح کرده و در اختیار  شدهارائهخصوص کیفیت مدل مفهومی 

منظر متفاوت بررسی  9را از  شدهارائه، مدل شدهمطرحسؤال  9این  کهییازآنجاداده است. 

 9شود. مقادیر میانگین هر استفاده می 5هتلینگ Tفراد از آزمون کنند، برای ارزیابی نظر این امی

 و استبیشتر  در پرسشنامه(« متوسط»یا مقدار  «نظری ندارم»)برابر با  1سؤال مورد ارزیابی از عدد 

                                                           
1. hotelling t test 
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باشد. از سوی دیگر، مقدار آماره می 5، کمتر از آمدهدستبههمچنین مقدار انحراف معیار مقادیر 

F (0 0از  ترکوچکسطح خطای  در( ⁄191 01⁄ (0 توان دریافت که ، لذا میاست( معنادار ⁄002

هر  یتمقبول یزانمبنابراین  ؛، اختلاف معنادار دارد1سؤال، از مقدار میانگین  9نتایج حاصل از هر 

 یرییادگ یفیتبهبود ک منظوربهدانش  یریتمدبرای  شدهارائهسؤال که میزان کیفیت مدل  9

بالایی  در سطح خبرهافراد  ازنظرکنند، را سنجش می کشور ایحرفهویفن یواحدها یانهنرجو

افراد مورد پرسش در زمینه موضوع  نظرازنقطهتوان عنوان کرد که شود. لذا، میارزیابی می

 باشد.از کیفیت بالایی برخوردار می شدهارائهی در پژوهش حاضر، مدل موردبررس

 ی و پیشنهاداتریگجهینت

به عبارتی )شناسایی متغیرها  ی، براSmart PLS افزارنرم در هاداده یلتحل یتما الگورمطابق ب

ر ب رگذاریتأث، کدام متغیر اصلی جز عوامل شدهنییتعمتغیر اصلی  4ارزیابی این امر که از بین 

( از تاس کشور ایحرفهویفن یواحدها یانهنرجو یادگیری یفیتبهبود ک منظوربهدانش  یریتمد

از  هشدرفتهیپذ یرهایمتغ یبندتیاولو یبرااستفاده شده است. از سوی دیگر،  t-value مقادیر

ه ( استفادیمدل مفهوم یرهایمربوط به مس یبار عامل یاستانداردشده یب)ضر یبار عامل یرمقاد

که  یریمتغ ین،بنابرا کند؛یرا مشخص م یکدیگربر  یرهامقدار، شدت تأثیر متغ ینا یراز ؛شودمی

برخوردار  یبالاتر یتداشته و از اولو یشتریشدت تأثیر ب کهنیا یعنیدارد،  یبالاتر یمقدار بار عامل

اصلی  یرهایمتغ ینمربوط به رابطه ب t یمعنادار یبدهد که مقدار ضرینشان م یجنتا است.

ر دیادگیری و  و آموزش دانش یریتمد ، فرایندهایو ساختار ی، فرهنگانسان یهو سرما یریتمد

 اییرهبودن تأثیر متغ داریاز معن یمورد حاک یناست و ا یشترب 81/5درصد، از  81 ینانسطح اطم

 ؛ستایادگیری دانش و آموزش و  یریتمد یندهایفرهنگ و ساختار، فرا ی،انسان یهو سرما یریتمد

 .شوندیم ییشناسا یاصل یرهایمتغ عنوانبه یر،متغ 4هر  ینبنابرا

فرهنگ و ساختار،  ی،انسان یهو سرما یریتشامل مد یاصل یرهایمتغ یبار عامل یرمقاد یسهمقا

 به یرهامتغ ینا یبندتیاولودهد که نشان مییادگیری دانش و آموزش و  یریتمد یندهایفرا

 یهو سرما یریتمد( 1، دانش یریتمد یندهایفرا( 2یادگیری، آموزش و ( 5 باشد:می یرز یبترت

 ,Ahmadi et al) بامطالعهاز مطالعه حاضر،  آمدهدستبه یجنتا. و ساختار ( فرهنگ4ی و انسان

 یریتمد بر یسازمانفرهنگخود تحت عنوان تأثیر  پژوهش درها زیرا آن ؛همخوانی دارد (2015

انش د یریتابعاد مد یابیارز یبرا یومنهای کانردو نمدل یبه بررس یسوندن مدل اساس بردانش 

 یازمانسفرهنگ ویتتق یبرا یشنهادهاییپرداخته و پ یسازمانفرهنگابعاد با و فرایندهای دانش 

نظر به نتایج پژوهش، توجه به بعد آموزش و  دانش را ارائه کردند. یریتو گسترش موفق مد

ی ی به یادگیربخشتیفیکدر فرایند  مؤثرهای مهارتی با عنوان عامل ی آموزشحوزهیادگیری در 
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: ازجملهی مربوط به آن رهایمتغتا  طلبدیمای، ها و واحدهای آموزش فنی حرفهدر هنرستان

الگوی آموزش و یادگیری، کارآموزی و کارورزی، زمان آموزش، فضا و تجهیزات کارگاهی، فناوری 

های و فعالیت هارساختیزی درسی و محتوای آموزشی مورد دقت واقع شود و زیربرنامهآموزشی و 

صورت پذیرد. البته در چند سال  هاشاخصلاحی و تخصصی لازم نسبت به پشتیبانی و اجرای اص

ی مهارتی، ورود تکنولوژی آموزشی، استفاده از هاآموزشی حوزهی در بخشتیفیکاخیر، در جهت 

ی تکمیلی در جهت رسیدن به هابرنامههای استاندارد و پودمانی جزو و اجرای آموزش سازهاهیشب

 ف بوده است. اهدا

متغیر اصلی  21به عبارتی ارزیابی این امر که از بین )شناسایی متغیرها  ی، برااز طرفی دیگر

 فیتیبهبود ک منظوربهدانش  یریتمدبر  رگذاریتأث، کدام متغیر اصلی جز عوامل شدهنییتع

استفاده شده است  t-value( از مقادیر است کشور ایحرفهویفن یواحدها یانهنرجو یادگیری

فرعی شامل  یرهایمتغ ینمربوط به رابطه ب t یمعنادار یبدهد که مقدار ضرنشان می یجنتاکه 

و سازمان  یسازمان یادگیری ی،فکر یهسرما تیریمددانش،  یدانش، نوآور یو رهبر یگریمرب

ان، کارکن یو سواد اطلاعات یلاتمجدد، آموزش، تحص یو مهندس یابیارز یری،گاندازه یادگیرنده،

نان کارک یتعهد و درک و آگاه یت،کارکنان، اعتماد، حما یارتقا یستمپاداش و س یزشی،نظام انگ

امانه س ی،و شبکه خبرگان، ساختار سازمان یکار یمدانش، ت یریتهای مدارشد، استراتژی یرانو مد

دانش، خلق دانش، کسب دانش،  یریتمد ی، بودجه و منابع، ابزارهاIT یرساختدانش و ز یریتمد

و  آموزش یدانش، الگو یریکارگدانش، به یمدانش، انتشار و تسه یرهدانش، ذخ یدهسازمان

 ی،آموزش یفناور ی،کارگاه یزاتزمان آموزش، فضا و تجه ی،و کارورز یکارآموز یادگیری،

 یناست و ا یشترب 81/5درصد، از  81 یناندر سطح اطمی آموزش یو محتوا یدرس یزیربرنامه

 فرعی یرهایمتغ عنوانبه یر،متغ 21هر  ینبنابرا است؛ یرهابودن تأثیر متغ داریاز معن یمورد حاک

 ینا یبندتیاولودهد که نشان می فرعی یرهایمتغ یبار عامل یرمقاد یسهمقا .شوندیم ییشناسا

 یمتسه و ، انتشاردانش ذخیره، دانش یریکارگبهی، آموزش یفناور باشد:می یرز یببه ترت یرهامتغ

موزش آ ی، الگویفکر یهسرما یادگیرنده، مدیریتو سازمان  یسازمان ، یادگیریدانش ، کسبدانش

 ، سامانهدانش دهی، سازمانکارکنان یو سواد اطلاعات یلاتتحص ، آموزش،دانش یادگیری، خلقو 

 یریتمد ، ابزارهایمنابعبودجه و ، دانش یریتهای مداستراتژی، IT یرساختدانش و ز یریتمد

، یو کارورز ، کارآموزیو شبکه خبرگان یکار ی، تیمکارگاه یزاتآموزش، فضا و تجه ، زماندانش

و  یابیارز ی،ریگاندازهی، آموزش یو محتوا یدرس ریزی، برنامهدانش ی، نوآوریسازمان ساختار

 یو رهبر ، مربیگریکارکنان یارتقا یستمپاداش و س یزشی،انگ ، اعتماد، نظاممجدد یمهندس

از پژوهش حاضر  آمدهدستبهنتایج  .ارشد یرانکارکنان و مد یتعهد و درک و آگاه ، حمایت،دانش

 یهاانجمن یکپارچگیدر پژوهش  Strongha (2015)با نتایج مطالعات زیر همخوانی دارد.
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 ییادگیراست که مشارکت در انجمن  یدهرس یجهنت یندانش به ا یریتهای مدبا مدل یادگیری

 یجراا به اطلاعات، یدائم یدانش آموزان داشته باشد که شامل دسترس یبرا یادیتواند منابع زمی

ین در ا .شودیم افتهیتوسعهای حرفه یتهو نیچنهمنده و یفرا یتدر سطح بالا، خلاق یادگیری

از به نی دهدیمنشان  رهایمتغی فرعی بیشتر از سایر رهایمتغی بندتیاولومقاله حاضر آنچه در 

ها که در هنرستان استتوجه به فناوری آموزشی و فرایندهای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 

، تجهیز و استفاده از فناوری نیتأمای، بایستی توجه جدی به و واحدهای آموزشی فنی و حرفه

و  هادستگاهآن پیشرفت در تکنولوژی ساخت  تبعبهآموزشی صورت پذیرد. توسعه علم و فن و 

 نیز در دسترس هاشرفتیپکه فناوری آموزشی مربوط به این  طلبدیم آلاتنیماشتجهیزات و 

های سرویس، نگهداری و تعمیرات قرار گیرد و در هنرجویان و هنرآموزان از جهت انجام فعالیت

ب فرایندهای مدیریت دانش در تبدیل دانش ی انتقال دانش و مهارت در قالنحوهکنار آموزش، 

ی استادکاران به هنرجویان نیز مهم است. برابر نتایج حاصل از این پژوهش، تجربهضمنی و 

اه ها نیازمند داشتن دیدگای کشور و هنرستانی به یادگیری در واحدهای فنی و حرفهبخشتیفیک

های آموزشی و ی که تمام فعالیتاونهگبههای آموزشی مربوطه است یادگیری سازمانی در محیط

  به سازمان یادگیرنده باشد. شدنلیتبدفنی باید با رویکرد مدیریت دانش و در جهت 

 یرییادگ یفیتبهبود ک منظوربهدانش  یریتمدل مدکلی با توجه به نتایج پژوهش،  صورتبه

ی، انسان یهو سرما یریتمدشامل چهار متغیر اصلی  کشور ایحرفهویفن یواحدها یانهنرجو

متغیر فرعی  21یادگیری بوده و دارای و  و آموزش دانش یریتمد ، فرایندهایو ساختار فرهنگ

فرهنگ شاخص مربوط به  9ی، انسان یهو سرما یریتمدشاخص مربوط به  9ها که از بین آن است

یادگیری  آموزش وشاخص مربوط به  1و  دانش یریتمد یندهایفراشاخص مربوط به  1، و ساختار

 :است ارائهقابلباشد. این الگو به فرم زیر می
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یریگدای و شزومآ

شناد تیریدم یاه دنیآرف

راتخاس و  نهرف

یناسنا هیامرس و تیریدم

شناد یربهر و یرگیبرم

 یریگدای تیفیک
 یاهدحاو نایوجرنه
روشک یاهفرحوینف

شناد یروآون

یرکف هیامرس تیریدم

 هدنریگدای نامزاس و ینامزاس یریگدای

ددجم یسدنهم ،یبایزرا ،یریگ هزادنا

نانکراک یتاع طا داوس و ت یصحت ،شزومآ

نانکراک یاقترا متسیس و شاداپ ،یشزیگنا ماظن

دامتعا

دشرا ناریدم و نانکراک یهاگآ و کرد و دهعت ،تیامح

شناد تیریدم یاه یژتارتسا

ناگربخ هکبش و یراک میت

ینامزاس راتخاس

IT تخاس ریز و شناد تیریدم یاه هناماس

عبانم و هجدوب

شناد تیریدم یاه رازبا

شناد قلخ

شناد بسک

شناد یهد نامزاس

شناد هریخذ

شناد میهست و راشتنا

شناد یریگراک هب

یریگدای و شزومآ یوگلا

یزروراک و یزومآراک

یهاگراک تازیهجت و اضف ،شزومآ نامز

یشزومآ یروانف

یشزومآ یاوتحم و یسرد یزیر همانرب

 

 ایحرفهویفن یواحدها یانهنرجو یادگیری یفیتبهبود ک منظوربهدانش  یریتمدل مد: 3شکل  

 کشور

 

 ها و واحدهای ی به یادگیری در هنرستانبخشتیفیک، در جهت آمدهدستبهنتایج  اساس بر

ای کشور استفاده از یک مدل مناسب مدیریت دانش با ابعاد الگوی آموزش و یادگیری، فنی و حرفه

 طعاً ق. شودیممدیریت و سرمایه انسانی، فرهنگ و ساختار و فرایندهای مدیریت دانش پیشنهاد 

 ی متولیهادستگاهوپرورش و سایر ها، وزارت آموزشبه این عملکرد در سطح هنرستان دنیدررس

ی دقیق و منسجم و فرانید مدار انجام دهند و با زیربرنامهباید  هاخانوادهآموزش مهارت در کنار 

، هاشاخصی اثرگذاری هاتیاولو اساس برابعاد فرعی مطرح در این مدل  21در نظر گرفتن 

در یک دوره مدیریتی مشخص، به سطح بالایی از یادگیری در واحدهای آموزشی توان می

هنرستان افزایش داد که باعث  لانیالتحصفارغو دانش و مهارت را در بین هنرجویان و  افتیدست

گردد که نتیجه این مدیریت دانش ای در دو بعد کمی و کیفی میی فنی و حرفههاآموزشتوسعه 

 جامعه، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی خواهد بود. ی پایدار درتوسعه
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