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الگوي ساختاري روابط استراتژي هاي دانش با ظرفیت یادگیري فردي و 
بدنیسازمانی در بین معلمان تربیت

2 1، محمد علی نادي مهکامه شیرانی
)خوراسگان(واحد اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی مدیریت ورزشی کارشناس ارشد . 1
*)خوراسگان(واحد اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار.2
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چکیده
معلمانبیندرسازمانیوفرديیادگیريظرفیتبادانشهاياستراتژيبینۀرابطبررسی،حاضرپژوهشاز هدف

ۀکلیراآماري آنۀو جامعهودبستگی بهملی ـعاز نوعپژوهشاین.باشدمیاصفهانشهرۀدخترانمدارسبدنیتربیت
برابر نیز حجم نمونه تشکیل دادند.نفر 294به تعدادشهر اصفهان ۀگانششنواحیۀبدنی مدارس دخترانمعلمان تربیت

و فرديبا ظرفیت یادگیري هاي دانش استراتژين میاکهدهدمیننشاريماآتحلیلوتجزیه. نتخاب شدانفر167با
مدل پیشنهادي پژوهش ها،برمبناي یافتههمچنین، .وجود دارديدارمعناارتباط مثبت وازمانیسظرفیت یادگیري 

کارگیري دانش بر ، به تأثیر مستقیم بازیابی دانش بر یادگیري سازمانی،با استناد به این مدل؛ لذا،شودمیتأیید 
مستقیم مدل تأثیرات غیرنیزي سازمانی ویادگیري فردي، تسهیم دانش بر یادگیري فردي و تسهیم دانش بر یادگیر

بر و معناداري تأثیر مثبت،هاي دانشابعاد استراتژيتمامکه استنتایج پژوهش بیانگر آنطورکلی، به. شودتأیید می
ظرفیت یادگیري دارند.

بدنیتهاي دانش، ظرفیت یادگیري فردي، ظرفیت یادگیري سازمانی، معلم تربیاستراتژي: کلیديواژگان

:mnadi@khuisf.ac.irEmailنویسنده مسئول                                   *
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مهمقد
نیازهاي یادگیري جدید و فراوانی را و انتظارات گوناگون از معلمان گسترش یافته ،هاي اخیردر سال

هاي زیربنایی سازمانپرورش از جملهوآموزش. )1388،160، نادي(کرده استایجاد هابراي آن
رسد همراه با دیگر نظر میدارد. بهاينیروهاي انسانی نقش ویژهۀتوسعجوامع بشري است که در

گرددکشور ۀبدنی نیز قادر است موجب پویایی و توسعاصولی تربیتۀیک برنامهاي آموزشی،برنامه
ناپذیر از جداییبدنی و ورزش، بخشی تربیت.)1381،6نوعی، اجارگاه و قلعه،فتحیاصالنخانی، (

-که بههنگامیو) 1392،68پور،رحمانوهفرخیقدوستعلیاحمدي،(باشدمیتربیت وتعلیم

-نفس، نگرشبهاعتمادهاي اجتماعی، رفتارهاي اجتماعی،مهارتۀتواند توسعمیدرستی ارائه گردد

،1بایلی(حمایت کنددانشگاهی و شناختی را ۀتوسع،در شرایط خاصنیز اي و مدرسههاي فرا
جامعهوهاادهخانومهمةغدغد،انختردنیرواومیجسطنشاوسالمتتردید،بی. )2006،397

هجایگاونقشدیگر،سوياز.باشدمیمینهزینادرارگذتأثیرملاعوازیکیشیورزيهافعالیتودهبو
با. )1392،32عبداللهی، (ستارنکااغیرقابلشیورزيهافعالیتبهتمایلوعالقهدیجاادرسهرمد

وبدنیتربیتواقعیةچهرمعرفیدرتوانمیمدارسورزشوبدنیتتربیدرسبهدادناهمیت
،بدنی و ورزش در مدارستربیتتوجه به . )1390،14کاشف، (دادانجاماساسییاقداماتورزش

،بدنیتربیتدرس.)2013،6، 2لیساهونتر، فیلیپس و دوارپنی، پاپ، (امري بسیار حیاتی است
رضوي، شعبانی بهار و (هددمیتشکیلمدارسشیزموآبرنامه ردراايهندزساوزمالبخش

رامهمینقشنیززشموآمرادرشیورزبیانمروبدنیتربیتدرس. معلمان)1390،104سجادي، 
معلمان. )1390،75نژاد، پارسامهر و نیک(کنندمیایفاشیورزهايتیفعالدرادفراکترمشادر

نیاز جهت دستیابی به هاي موردمهارتدانش و بایستبیشتر مییاثربخشمنظورهبدنی بتربیت
انتظار مطلوب و موردةبه شیووها را در زمان مناسببتوانند آننظر را داشته باشند و اهداف مورد

اي براي اینیک معلم حرفه.)1387،61مقدم،صادقیوابراهیمینالچیگر،محمودي،(گیرندکار به
تر شود و پیچیدهفناوريهاي آموزشی بیشتر و اي تکنیکحرفهةثر باشد، باید یادگیرندکه بتواند مؤ

کار و وهاي جامعه، کسبقادر به تشکیل و اصالح همکاري سازنده با همکاران، والدین، سازمان
معلمان و ظرفیت یادگیري 4ظرفیت یادگیري فرديبراین، عالوه.)1993،9، 3فوالن(دیگران باشد

دانش به.)577-2011،578، 1چنگ(دارندنقش ارسدر تشکیل ظرفیت یادگیري مد5مانیساز
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2. Penney, Pope, Lisahunter, Philips & Dewar
3. Fullan
4. Individual Learning Capacity
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ثر افزایش ؤشود که ظرفیت فردي را براي انجام اقدامات معنوان یک باور شخصی موجه دیده می
دانش ذاتی درسازنده از اطالعات وةیند استفادافر.)2004،203، 2بنبیا، پسیانت و بلبالی(ددهمی
عنوان به) 2002(3مدیریت و کارکرد توسط سالیس و جونزعملکرد، يمنظور ارتقاارس بهمد
نیز )1999(5مک آدام و مک کریدي.)2011،577، چنگ(تعریف شده است4"مدیریت دانش"

مدیریتبرايآنهاياستراتژيوهاتاکتیککهاستفعالیتی،مدیریت دانشکه ندهستمعتقد
)، 2008(عبدالحمیدهمچنین، ).2، 1386(عباسی، شودمیگرفتهنظردرمحورانسانهايسرمایه
- معموالً به،هاي دانشکه استراتژيبر این باور هستند)2000(7) و تاننبام و آلیگر2000(6گالبرث

د. شونکارگیري دانش و تولید دانش شناخته مییند بازیابی دانش، تسهیم دانش، بهاعنوان فر
ریزي،منظور برنامهآوري اطالعات و دانش بهجمعبازیابی دانش رانیز )0002(8یراستوگ
آوردن دانش موجود از مجاري قانونی و دسته. این کار شامل بداندمیسازي و حل مسائل تصمیم

دیگر، سوي. از)580-2011،581چنگ، (باشدمینیاز آوري دانش و اطالعات موردجمع
در بالندگی سازمان هاي دولتی نقش دانشمدیریتفراینداجزايازیکینعنوابهدانشتسهیم

-میکلیدي را در سازمان ایفاینقشکه) 1388،51صدر،ورهنورد(تعیین کننده اي دارد

دانش پرسنل خود را به ،هاي موفقسازمانگفته شده است که .)2007،233،پاپوتساکیس(کند
بایستمیدانش فرديبراین، عالوه.)1388،68ساعدي و یزدانی، (دکننتوانایی سازمانی تبدیل می

تواند از فرد به فرد، یند میاهاي دیگر منتقل شود تا دانش سازمانی بهبود یابد. این فرگروهبه افراد و 
اصلی که کاربرد دانش عنصرجاآناز.)1386،5عباسی، (فتداها اتفاق گروهدروناز فرد به گروه و یا

کارگیري دانش با به،)1388،52برومند و رنجبري، (باشدیند مدیریت دانش میاو مرکزي در فر
عطافر). 1387،100بهزادیان،وآدینه(عمل پوشانیدۀاندازهاي سازمان جامتوان به چشممی

طالعات است که مايتوسعهحالکشور ایران از جمله کشورهاي درکه کند بیان مینیز ) 1388(
-تعلیمهاي مدیریتی، اداري وزمینهرا دربسیاريهاي نواقص و نارسایی،اندك در نظام آموزشی آن

سوي توسعه و پیشرفت، خالقیت در کنار گونه حرکت بههرۀالزم،بنابراین؛دهدتربیتی نشان میو
- ترین آنموفقۀاز جملاست که یهاي نوین مدیریتهاي سنتی و استفاده از شیوهدادن شیوههم قرار

1. Cheng
2. Benbya, Passiante & Belbaly
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4. Knowledge Management
5. McAdam & McCreedy
6. Galbreath
7. Tannenbaum & Alliger
8. Rastogi
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باشد میظرفیت یادگیري فردي و سازمانیيهاي دانش و ارتقااستراتژي،21ها در قرن 
).1389،7فرهمندپور،(
ترین متولی آموزش کشور در ارتباط مستقیم و عنوان اصلیپرورش بهوسازمان آموزشکه جاآناز

باشند، منابع اصلی شاغل در این سازمان می،دگاندهنآموزان) بوده و تعلیمدانش(مؤثر با آیندگان 
با توجه به ایناهمیت است.آموزان بسیار حائزدانش این منابع ارزشمند در افزایش یادگیري دانش

مدیریت،اخیرهايسالدر،)1386،3زاده، حسن(شودمیتلقیسرمایهیکدانش،که امروزه
وعلمیهايزمینهوکاروکسبدراز آن واسگرفتهقراربحثموردايگستردهصورتبهدانش

دانش براین، عالوه.)1،2013،32گچینچونوچانگچی(صورت فراوان استفاده شده استبهآموزشی
زالی،: مترجم،2،2002مارکوارت(باشدقدرت فردي و سازمانی امنشندتواو یادگیري مستمر می

در منظور افزایش یادگیريتواند بههاي مختلفی میستراتژياعنوان شده است که ). 18. ص،1385
3فاسک و رایبولد).2012،311،چیتالوکوماراسوامی(ساختار مراکز آموزشی وجود داشته باشد

توزیع و تسهیم اطالعات، از عناصر مؤثر بر یادگیري سازمانی است.کهگزارش نمودند) 2005(
و مطالعه قرار داددانش را بر اثربخشی و یادگیري سازمانی موردتأثیر تسهیم نیز)2007(4یانگ

ی به دانش سازمانی را بدون وجود اتالف و لدریافت که تسهیم دانش، تبدیل دانش فردي ک
) نیز حاکی از 2009(5دایمنتوماسینگهامهاي پژوهش یافتهکند.استهالك دانش، تسهیل می
)2011(چنگهمچنین، باشد.فیت یادگیري سازمانی میپیشرفت ظراثبات نقش تسهیم دانش در 

عنوان استراتژي اصلی دانش استفاده فردي بهمدارس از تسهیم دانش تعاملی میانگزارش نمود که 
بینی ظرفیت عنوان عوامل پیشبه،کارگیري، تسهیم و بازیابی دانشبهذکر است که شایانکنند.می

) تأثیر فاکتورهاي تسهیم 2013(6اتاناکولیت وئسو.اندهشدیادگیري فردي و سازمانی شناسایی
که نددریافتند ومطالعه قرار دادموردرا در گردشگري و جهانگردي دانش بر یادگیري سازمانی 

ن، کارکولیا.باشدمیادگیري تأثیرگذار یۀدر عملکرد و نتیج،گري تسهیم و انتقال دانشمیانجی
راهاسازماندریادگیريباآنارتباطودانشمدیریتجذابهنرنیز ) 2013(7مسارا و مکارتی

مجزایکدیگرازسازماندریادگیريودانشمدیریتبعددورسی کردند و نتیجه گرفتند کهبر
مدیریتبرسازمانییادگیريتأثیرازسازمانییادگیريافزایشبردانشمدیریتتأثیروباشندمی

1. Chungchi & Chien-Chung
2. Marquardt
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4. Yang
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به پژوهش خوددر) 1390(فرهمندپورونصرآباديبختیارنادي،همچنین، .استبیشتردانش،
ازحاصلنتایج.سازمانی پی بردندیادگیريسطوحبادانشمدیریتابعادبینمعنادارۀوجود رابط

مدیریتبرسازمانییادگیريمستقیمتأثیرازحاکیهاساختاري در پژوهش آنۀمعادلسازيمدل
) 1391(زادهداودي و حسیناکبري، محمدبراین، عالوه.باشدمیمناسببرازشيهاشاخصبادانش

سازي مدیریت دانش باعث افزایش یادگیري سازمانی در مدارس پیادهدر پژوهشی دریافتند که 
مدیریت دانش بر که خود دریافتندهايپژوهش) نیز در 1391(بیگی، زارع و داریوشرجبشود. می

نژادخالقیوامیرنژادزراءنژاد،نژاد،نتایج پژوهش خالقیانی تأثیر معناداري دارد.یادگیري سازم
یادگیريباداريامعنومثبتارتباط،دانشمدیریتهايمؤلفهکه تمام دادنشاننیز) 1392(

با،کلیطوربهکهپژوهشی دریافتنددر ) 1392(سبحانیوپاكولیديدیگر، ازسوي.دارندسازمانی
سازمانییادگیريوخالقیتتقویتۀزمینتوانمیدانشمدیریتبامرتبطعواملگسترشوتقویت

.کردایجادکاربرديعلمیآموزشمراکزدررا
کلتشکیالتکهاستنیازتغییر،حالدروفزاینده،پیچیدهجهانایندربودنموفق، جهتبه عالوه
یادگیريافزایشبرايراهبهترینیافتنجهتراايعمدهراتتغییهمراه با هم، کهبیاموزندمدرسه

زیرا دانش به عنوان ) 1995،222، 1استول، بوالم، مکماهون، واالس و توماس(کنندپیداجوانافراد
وعرضه(مهم ترین منبع راهبردي، نقش و اهمیتی فزاینده در موفقیت سازمان ها ایفا خواهد کرد 

یند تولید دانش جدید در مدارسافر،)1387(طبق نظر زارع و همکاران). 1391،51سیدعامري،
هاي آموزشی، رشتهپژوه در سطحهاي دانشتیمبه،پژوهی انفراديسرعت از شکل دانشبهباید

یادگیري فردي و سازمانی از ).1389،9فرهمندپور،(ی تکامل یابدلمؤسسات و حتی مرزهاي م
الزم است مدیران این ،بنابراین؛باشندمیپرورشواثربخشی سازمان آموزشعوامل مؤثر بر کارآیی و 

هاي دانش بر یادگیري فردي و سازمانی مطلع علمی از چگونگی تأثیر استراتژيشکلسازمان به
ایرانکشورمدارسبراياندازيچشمایجاددنبالبهپژوهشگر درمجموع، در پژوهش حاضر، باشند. 

دبیراندر یادگیريظرفیتبهبودبهمنجردانش،هاياستراتژيازاستفادهبادتوانبتابوده است
) 2011(چنگاساس آنچه که مفهومی و برلحاظبهشهر اصفهان شود.ۀدخترانمدارسبدنیتربیت

شکل صورتبههاي دانش با یادگیري فردي و سازمانی بین استراتژيۀرابط،گزارش نموده است
باشد.میشماره یک

1. Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace & Thomas
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یمتغیرهاي بیرونتغیرهاي درونیم

پژوهشروابط بین متغیرهايـ1شکل

استفاده در هاي دانش موردعنوان استراتژيهیم و بازیابی دانش بهکارگیري، تسدر این مدل به
میانۀرابطالگوي ساختاري ۀارائدر پیاین پژوهش ،بنابراین؛شوندمیشناختهارسسازمان مد

بدنی مدارس تربیتمعلمانبیندرسازمانیوفرديیادگیريظرفیتودانشهاياستراتژي
:پردازدمیهاي زیر فرضیهیبه بررس،شهر اصفهانۀدختران
هاي دانش و ظرفیت یادگیري فردي معلمان مدارس رابطه وجود دارد.: بین استراتژيیکۀفرضی
هاي دانش و ظرفیت یادگیري سازمانی معلمان مدارس رابطه وجود دارد.بین استراتژي:دوۀفرضی
ت یادگیري در سطح فردي و هاي دانش با ظرفیمسیر روابط بین استراتژيتحلیلمدل:سهۀفرضی

سازمانی از برازش مناسبی برخوردار است.

پژوهششناسیروش
. باشدمی(رگرسیون و الگوسازي مدل تحلیل مسیر)بستگیهمی ـ از نوع علحاضرروش پژوهشپ

شهر اصفهان ۀگاننواحی ششۀبدنی مدارس دخترانمعلمان و دبیران تربیتۀکلیآن راآماري ۀجامع
گیري روش نمونهبهبراساس سهم جمعیتی هر ناحیه و حجم نمونه تشکیل دادندنفر 294عدادبه ت

167معادل) 2000(و همکاران1نکوهۀاي و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونتصادفی طبقه
نفر برآورد گردید.
سؤالی 15ۀنامپرسشاستفاده شده است. هنامها از پرسشگردآوري دادهمنظورهدر این پژوهش ب

توسط چنگ در سال ) 2002(سالیس و جونزۀاساس نظریبر) 2011(هاي دانش چنگاستراتژي

1. Cohen

کارگیري دانشبه

تسهیم دانش

ظرفیت یادگیري 
فردي

ظرفیت یادگیري 
سازمانی

بازیابی دانش
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گویه براي نهدارايبخش اول ؛باشدو استاندارد شده است و متشکل از دو بخش میتدوین)2011(
دانش بازیابیوتسهیمکارگیري،هاي دانش از جمله بهمقیاس استراتژيگیري سه خردهاندازه

گیري ظرفیت یادگیري در هر دو سطح گویه براي اندازهششنیز دربردارندةباشد. بخش دوم می
اي لیکرت طیف پنج درجه،نامهاین پرسشهايگویهتمامگویی مقیاس پاسخاست.فردي و سازمانی

نامه با استفاده از ین پرسشاةباشد. روایی سازمی) پنجتا کامالً موافقم=یکاز کامالً مخالفم=(
مقیاس) 2011(چنگپژوهشدرکهاینبهتوجهبا،بنابراینگرفت؛انجامتحلیل عاملی تأییدي 

دانشتسهیمدانش،گیريکاربهيهاعاملوگردیده معرفیعاملیسهصورتبهدانشهاياستراتژي
عاملیسهصورتبهمقیاسهايدادهیزنحاضرپژوهشدرند،شده بودگرفتهنظردردانشبازیابیو

ر ـمایکیزرآزمونمقدار وبارتلتکرویتنتایج آزمونشماره یکجدول.گرفتقراربررسیمورد
دهد.نشان میرا1الکین

هاي دانشتحلیل عاملی مقیاس استاندارد استراتژيـ1جدول 

بارتلتآزمونکی.ام.اواندازة بار عاملیهااشتراك گویههاگویه 123
75/080/0گویۀ اول

75/014/279

72/080/0گویۀ دوم
62/068/0گویۀ سوم

63/078/0گویۀ چهارم
39/052/0گویۀ پنجم
62/069/0گویۀ ششم
58/067/0گویۀ هفتم
52/070/0گویۀ هشتم

61/078/0گویۀ نهم

و مشخص )شماره دو(جدول بررسی قرار گرفتصورت دو عاملی موردهاي مقیاس بهداده،سپس
بهاشتراكترینپایینوباشد میچهارمگویۀبهمربوط اشتراكباالترین،هاگویهاشتراكشد که در

.داردششم اختصاصگویۀ

1. Kaiser Meyer-Olkin
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هاي یادگیريتحلیل عاملی مقیاس استاندارد ظرفیتـ2جدول

هاشتراك گویهاهاگویه
بار عاملی

آزمون بارتلت		کی.ام.اواندازة 
12

75/086/0گویۀ اول

72/092/309

74/083/0گویۀ دوم
71/084/0گویۀ سوم

79/088/0گویۀ چهارم
69/081/0گویۀ پنجم
47/067/0گویۀ ششم

، 61/0، تسهیم دانش 61/0کارگیري دانش (بهیب آلفاي کرونباخضراز طریقابزار پایاییبراین، عالوه
تأیید ) مورد73/0و ظرفیت یادگیري فردي 81/0، ظرفیت یادگیري سازمانی 64/0بازیابی دانش 

- بهچند مدرسهشده،بنديطبقهۀنمونتعدادبهتوجهباوناحیههرمرحله، دراینازپسواقع شد.

.گردیدارائهمدارسآنبدنیتربیتانمعلمبههانامهپرسشوگشتندانتخابتصادفیصورت
بدنیتربیتمعلمانبرايشدهبرگزارعلمیهايهمایشدرهانامهپرسشازتعدادي،همچنین
آوريجمع،سپسوگشتتوزیعهاآنکاربهاشتغالۀناحیبهتوجهباپرورشوآموزشسازمان
از فراوانی و درصد ،هاي پژوهش در سطح آمار توصیفیتحلیل دادهویهتجزمنظورهبنهایت، در.گردید
رگرسیونتحلیل، 1بستگی پیرسونضریب همنیزو در سطح آمار استنباطیاستفاده شدفراوانی
ۀافزار بستنرمبا استفاده از نیز هاتحلیل دادهوجزیه. تکار رفتبه3و روش تحلیل مسیر2مراتبیسلسله

.فتصورت پذیر5پنجایموسارافزتحلیل مسیر با استفاده از نرممدل و 4علوم اجتماعیآماري در 

نتایج
تحلیل وتجزیه. بستگی پیرسون استفاده گردیدمتغیرها از ضریب همبینروابطتعیینمنظورهب

، بین تسهیم دانش با دانش با ظرفیت یادگیري فرديکارگیريبین بهکه دهدآماري نشان می
يدارابستگی مثبت و معنهم،و بین بازیابی دانش با ظرفیت یادگیري فرديرفیت یادگیري فرديظ

).شماره سه(جدول وجود دارد

1. Pearson Correlation Coefficient
2. Hierarchical Regression Analysis
3. Path Analysis
3. Statistical Package for Social Sciences
4. Amos 5
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مدارسمعلمانفرديیادگیريظرفیتبادانشهاياستراتژيبینبستگیهمضریبـ3جدول
ظرفیت یادگیري فردي معلمان مدارسمتغیر مالك

سطح معناداريبستگیمجذور ضریب همبستگییب همضربینهاي پیشمتغیر
469/024/0001/0**کارگیري دانشبه

405/016/0001/0**تسهیم دانش
318/010/0001/0**بازیابی دانش
512/026/0001/0**مقیاس کل

**)01/0≤P(

ش با ظرفیت یادگیري کارگیري دانش با ظرفیت یادگیري سازمانی، بین تسهیم دانبین به،همچنین
مشاهده يدارمعنابستگی مثبت و نیز همو بین بازیابی دانش با ظرفیت یادگیري سازمانیسازمانی

،بازیابی دانش)ودانش، تسهیم دانشکارگیري(بههاي دانشبا افزایش استراتژيدیگر،عبارت. بهشد
).شماره چهار(جدول یابدیافزایش منیزظرفیت یادگیري فردي و سازمانی معلمان مدارس

هاي دانش با ظرفیت یادگیري سازمانی معلمان مدارسبستگی بین استراتژيضریب همـ4جدول
ظرفیت یادگیري سازمانی معلمان مدارسمتغیر مالك

سطح معناداريبستگیمجذور ضریب همبستگیضریب همبینهاي پیشمتغیر
20/004/0001/0**کارگیري دانشبه

50/025/0001/0**تسهیم دانش
59/035/0001/0**بازیابی دانش
61/037/0001/0**مقیاس کل

**)01/0≤P(

ظرفیتبادانشهاياستراتژيبینروابطمسیرتحلیلجهت بررسی برازش مدلبراین، عالوه
مدلدرمفروضرهايمسیبیناستانداردرگرسیونیاوزانابتدا،سازمانیوفرديسطحدریادگیري
جدول درآننتایجکهگرفتبررسی قرارموردشماره یکشکلدرشدهارائهمفروضساختاري

است.شدهارائهشماره پنج
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دریاگیريظرفیتبادانشهاياستراتژيبینمفروضمسیرهاياستانداردرگرسیونیاوزانـ5جدول
سازمانیوفرديسطح

داريامعنداردخطاي استانبرآوردمسیرها
49/007/0001/0یادگیري سازمانیبازیابی دانش

36/006/0001/0یادگیري فرديکارگیري دانش        به
40/005/0001/0یادگیري فرديسهیم دانش                ت

25/007/004/0يیادگیري فردیادگیري سازمانی        
31/013/0001/0یادگیري سازمانیادگیري فردي     ی

مفروضمدلدرشدهمستقیم ارائهمسیرهايتمامیرگرسیونیاوزان،شماره پنججدول طبق 
اساسبر،مسیرهاازیکهیچحذفبدونپژوهشمفروضمدل،بنابراین؛باشدمیمعنادارپژوهش
.استشدهارائهشماره ششجدولدرنتایجکهگرفتقراربررسیموردبرازشمختلفايهشاخص

هاي برازشنتایج تحلیل مسیر براي بررسی برازش مدل مفروض پژوهش در شاخصـ6جدول 

مقدار هاي برازششاخص
وضعیت مدل پژوهشقبولسطح قابلآماره

برازشاسکوئر جدولمقدار خی دو*28/0آزاديدرجهبهدوخینسبت
برازش(برازش کامل)1(عدم برازش) تا 99/00برازندگیشدهنرمشاخص
برازش(برازش کامل)1(عدم برازش) تا 10برازندگینشدهنرمشاخص
برازش(برازش کامل)1(عدم برازش) تا 10تطبیقیبرازندگیشاخص

خطايمربعاتمیانگینریشۀ
برآورد

001/0برازش05/0از کوچکتر

*59/0P=

90/0و مقادیر باالتر از عدم معناداري خی دو کهشودمشاهده میشماره ششجدولبراساس 
نشانگر برازش مطلوب ،3برازندگی تطبیقیشاخصو2لویزتاکر ـ،1برازندگیةشدهاي نرمشاخص

نیز 4مربعات خطاي برآوردمیانگینۀبراي شاخص ریش05/0مقدار کمتر از ،. همچنینباشدمیمدل 
اثرات غیرمستقیم بین ،بنابراین؛برخوردار استقبولی مدل پژوهش از برازش قابلکه دهد نشان می

1. Normed Fit Index
2. Tucker-Lewis Index
3. Comparative Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation



123...هاي	استراتژيبینروابطساختاريالگويارائۀ

مدل شماره دودر شکل.)شماره هفتجدول(گرددرفته در مدل نیز تأیید میکارمتغیرهاي به
همراه ضرایب مسیر ارائه شده است.مفروض پژوهش به

یافتهبرازشمدلبهمربوطاستانداردغیرمستقیمراتاثـ7جدول 
برآوردمسیرها

12/0بازیابی دانش                   یادگیري فردي (از طریق یادگیري سازمانی)
04/0کارگیري دانش             یادگیري سازمانی (از طریق یادگیري فردي)به

03/0ی (از طریق یادگیري فردي)تسهیم دانش                   یادگیري سازمان
08/0یادگیري فردي (از طریق یادگیري سازمانی)تسهیم دانش             

1هاي دانش با ظرفیت یادگیري در سطح فردي و سازمانیبین استراتژيۀمدل ساختاري رابطـ2شکل 

فرض این پژوهش کارگیري دانش و تسهیم دانش، موردبین متغیرهاي بازیابی دانش، بهۀاست که رابطذکرشایان. 1
اساس ري برسازي معادالت ساختامنظور رعایت استاندارد مدلپیکان دوسویه بین این متغیرها، صرفًا بهدرجوباشدنمی
باشد.زا بوده و نشانگر اثر علی بین این متغیرها نمیمورد متغیرهاي بروندرافزار ایموسنرم

کارگیري دانشبه

بازیابی دانش

یادگیري سازمانی

یري فرديیادگ

تسهیم دانش

49/0 

36/0 

40/0 

25/0  31/0 

35/0 
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گیريو نتیجهبحث
ظرفیت و هاي دانش معنادار و مثبت بین استراتژيۀوجود رابط،پژوهشهاي حاصل از این یافته

بینآماريمعناداررابطۀوجودبیانگرپژوهشاول. فرضیۀدادیادگیري فردي و سازمانی را نشان
رسدمینظربه. گردیدتأیید بود کهمدارسمعلمانفرديیادگیريظرفیتودانشهاياستراتژي

ذکر است شایان.دهدمیافزایشرامعلمانفرديیادگیريظرفیت،دانشهايژياستراتازاستفاده
)2011(چنگپژوهشبافرديیادگیريظرفیتودانشهاياستراتژيبینهشدکشفارتباطکه
. دهندمیافزایشرافرديیادگیريظرفیت،دانشهاياستراتژيکهرسدمینظربه.باشدمیسوهم

-بهراخوددانش،معلمهراگر. داردخودتدریسۀزمیندررادانشازسطحیقبالًمیمعلهر،قطعاً

خودقبلیدانشبازنگرينیزوجدیددانشکسبدرسعیوبردکاربهتدریسدرشکل واقعی
بهواطالعاتتبادلطور کههمان؛کردخواهدکمکخودیادگیريافزایشبهقطعاً ،باشدداشته

ذهندرشدهتسهیمدانشآنماندنخاطربهدرزیاديتأثیرنیزمعلماندیگربادانشريگذااشتراك
.داردهاآنفرديیادگیريومعلمانازیکهر

بادانشهاياستراتژيبینآماريمعناداررابطۀوجودکه بیانگرپژوهشدومفرضیۀبراین، عالوه
ارتباطمورددرمتعدديهايپژوهش. گردیدتأییدبود نیز مدارس معلمانسازمانییادگیريظرفیت

مشابهینتایجتاحدودي وگردیدهانجامسازمانییادگیريظرفیتودانشهاياستراتژيهايمؤلفه
پژوهشباآننتایجکهدادانجامحاضرپژوهشبامشابهپژوهشی) 2011(چنگ. استشدهگزارش
وتسهیمکارگیري،بهکهرسیدنتیجهاینبهوي. دهدمیشاننراتوجهیقابلسوییهمحاضر

هاياستراتژيوي. باشندمیسازمانییادگیريظرفیتبینیپیشعواملعنوانبهدانشبازیابی
بیانگر این است آننتایجکهدادقرارمطالعهموردنیزرامعلمانجمعییادگیريترویجبرايمدیریت

در. هستندمعلمانیادگیريجمعیوفرديسطوحهايکنندهبینیپیش،یتمدیرهاياستراتژيکه
چشمبهخاصايمؤلفهنقشبرتأکیدباشد،میسوهمحاضرپژوهشباکههاپژوهشازبرخی

دانش،مدیریتفاکتورهايبینازکهنیز بیان کردند) 2009(دایمنتوماسینگهام. خوردمی
رایبولدوفاسکهمچنین، . داردسازمانییادگیريظرفیتپیشرفتدريترمهمنقشدانشتسهیم

یادگیريبرمؤثرعناصرازاطالعاتتسهیموتوزیعکهند رسیدنتیجهاینبهپژوهشیدر)2005(
دانشبهکلیفرديدانشتبدیلدانش،تسهیمکهکردبیاننیز) 2007(یانگ. استسازمانی
یادگیريپیشرفتبهمنجرامراینوکندمیتسهیلدانشاستهالكواتالفوجودبدونراسازمانی
دانشمدیریتابعادبینۀرابطتحلیلبهکه) 1390(همکارانوناديبراین، عالوه. شودمیسازمانی

اینمعناداريپرداختند،اصفهاندانشگاهعلمیتأهیياعضابیندرسازمانییادگیريسطوحو
همکارانواکبري. داردحاضرپژوهشهايیافتهباهمخوانیازنشاناینوکردندفکشراارتباط
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هايدبیرستانمعلمانمنظرازراسازمانییادگیريبادانشمدیریتابعادۀرابطنیز) 1391(
کهجاآنازاما باشد،سو میهمحاضرپژوهشباآننتایجکهدادندقراربررسیموردساوهشهرستان

کهگرفتصورتهاآننتایجدرنیزايمقایسه،انجام شدمردوزنمعلمانرويبرهاآنوهشپژ
بستگیهمضریبباالترینوزنانگروهدردانشایجادبعددربستگیهمضریبباالترینوجودمبین

وگیبیرجبپژوهشنتایج. باشدمیمردانگروهدردانشکارگیريبهودانشایجادابعاددر
پرسنلرويبرراسازمانییادگیريونوآوريدانش،مدیریتبینروابطکهنیز) 1391(همکاران

پژوهشبا،دادندانجامآغاجاريگازونفتبرداريبهرهشرکتمختلفیمدیریتهاي پستدرشاغل
مدیریتايهمؤلفهۀرابطبررسیبه) 1392(همکارانونژادخالقیهمچنین، . داردهمخوانیحاضر
نشانگر،هاآنپژوهشدرمتغیرهابینمعنادارۀرابطوجودکهند پرداختسازمانییادگیريودانش

مدیریتبعددوتأثیرکهنیز ) 2013(همکارانوکارکولیان. باشدمیحاضرهشژوپباهمخوانی
بربعددواینکهدندکرگیرينتیجهدادندقراربررسیموردرایکدیگربرسازمانییادگیريودانش

یادگیريتأثیرازسازمانییادگیريافزایشبردانشمدیریتتأثیر، اماندهستگذارتأثیریکدیگر
بین يمعنادارۀرابط،حاضرپژوهشدرکهصورتیدر؛استبیشتردانش،مدیریتبرسازمانی

که ) 2013(اتاناکولوئیتسوبراین، عالوه.نشان داده شدهاي دانش با ظرفیت یادگیري راتژياست
که ندنتیجه گرفتندبررسی کرده بودراسازمانییادگیريبردانشتسهیمفاکتورهايتأثیر

پاك و ولیدي.باشدمیتأثیرگذاریادگیريۀنتیجوعملکرددر،دانشانتقالوتسهیمگريمیانجی
تقویت ۀمدیریت دانش، زمینکه تقویت و گسترش عوامل مرتبط با ند دریافتنیز ) 1392(سبحانی

نسبی با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. صورتبهامرکند و اینیادگیري سازمانی را ایجاد می
معلمانفرديیادگیريظرفیتبردانشبازیابیوتسهیمکارگیري،به،شدذکرقبالًکهطورهمان

یابد،افزایشدانشهاياستراتژيازتفادهاسدلیلبهمعلماندریادگیريکههنگامی. داردمثبتاثر
دانش،تسهیمیندافردر،همچنین. دهندانتقالآموزاندانشبهراشدهکسبدانشتوانندمیهاآن

افزودنبهنیزدیگرمعلماناز این طریق، ودهندانتقالمعلماندیگربهحدوديتاراخوددانش
رخآموزاندانشومعلماندریادگیريظرفیتافزایش،بترتیبدین. شوندتحریکخودیادگیري

.استسازماندریادگیريظرفیتافزایشهمانکهدهدمی
اساسبرمسیرهاازیکهیچحذفبدونپژوهشمفروضمدلپژوهش، ۀفراتر از دو فرضی

رازشبازپژوهشمدلکهشدمشخصوگرفتقراربررسیموردبرازشمختلفهايشاخص
فرديیادگیريبهدانشبازیابیغیرمستقیممسیر،مدلاین اساسبر. باشدمیبرخوردارقبولیقابل

طریقازسازمانییادگیريبهدانشکارگیريبهمستقیمغیرمسیرسازمانی،یادگیريطریقاز
وفرديیريیادگطریقازسازمانییادگیريبهدانشتسهیممستقیمغیرمسیرفردي،یادگیري
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. گردیدتأییدنیزسازمانییادگیريطریقازفرديیادگیريبهدانشتسهیممستقیمغیرمسیر
يگرودرپرورشوآموزشسازماندریادگیريافزایشدربدنیتربیتمعلمانموفقیت،حقیقتدر

سازمانیسطحرددانشانتقالوفرديیادگیريگرفتناختیاردر،دانشهاياستراتژيازاستفاده
دانشداشتننیازمندتنهامفید،تدریسۀارائبرايمعلمانکهدهدمینشانامراین. باشدمی

وبپردازنددانشتسهیمبهباشند،خوددانشکارگیريهببهقادرهاآناستالزمبلکه،نیستند
جملهاز .باشندتأثیرگذاریادگیريظرفیتافزایشدربتوانندتاکنندبازیابیراخوددانشهمواره

یلعهايمدلهایی که در پژوهش حاضر باید به آن توجه شود این است که روشمحدودیت
باشد؛میبستگیهماز نوعپژوهشکهجاآناز، اماکندمیبررسیرامتغیرهایلعروابطبستگی،هم

.نداردوجودمدلازمعلولیوعلتاستنباطامکان،بنابراین
سایرهمانندوداشتهدانشبهزیاديگرایشآموزشی،سازمانتریناصلیعنوانبهپرورشوآموزش
بهتوجهبا. باشدمیدانشراهبردهايازاستفادهویادگیرينیازمندبقاي خودمنظوربههاسازمان

بدنیتربیتمعلماندرسازمانیوفرديیادگیريظرفیتافزایشبرايپژوهشاینازحاصلنتایج
معلمانتاآورندفراهمراشرایطیپرورشوآموزشسازمانمدیرانومسئوالنکه گرددمیپیشنهاد

تسهیمبهتشویقبراین، الزم است. عالوهبپردازندخوددانشبازیابیبهویرندگکاربهراخوددانش
لحاظبه.ندگردمندبهرهدیگریکتجربیاتودانشازبتوانندمعلمانتاودشتقویتمدارسدردانش

بیندرسازمانیوفرديیادگیريافزایشبرايکهداردآنازنشانپژوهشاینهايیافتهکاربردي،
کارگرفتنبهچگونگیودانشهاياستراتژيازاستفادهمزایايازراهاآنباید،بدنیتربیتمعلمان

.کردآگاهآن
بدنی و ورزش در کشور ایران به اندازه کافی به صورت علمی ا توجه به اینکه به درس تربیت ب

پرورشوآموزشپرداخته نشده است، خالء دانش و یادگیري در بطن این درس قابل مشاهده است.
سایرهمانندخودبقايبرايوداشتهدانشبهزیاديگرایشآموزشی،سازمانتریناصلیعنوانبه

افزایشاولین گام جهت. باشدمیدانشراهبردهايازتفادهاسویادگیرينیازمندهاسازمان
طریقازامراینانجاموباشدآموزان میدانشیادگیريارتقاءاین زمینه،دریادگیريظرفیت
.شودمیتربیت بدنی میسّرمعلمانیادگیريافزایش

و تأیید آن، هاي مدیریتبر معرفی یک مدل ساختاري به قلمروي پژوهشپژوهش حاضر عالوه
دانش هاي ایرانی معرفی نمود و خالبه مطالعات این حوزه در نمونههاي دانش را متغیر استراتژي

کارگیري دانش، مقیاس بهو سه خردهیادگیريموجود را مرتفع کرد. توجه به هر دو بعد ظرفیت
سهمتعیینر است.هاي پژوهش حاضاز نوآوريتسهیم دانش و بازیابی دانش در این مطالعه نیز

تقویتباعثکهراعواملیآتی،هايبرنامهدرسازماناینشودمیباعثدانشهاياستراتژي
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اندازيچشمپژوهش بهاین . کنندریزيبرنامهآنبرايمدیرانوگرفتهنظردرشوندمییادگیري
بهبودبهمنجردانش،هاياستراتژيازاستفادهباتاایجاد کرده استایرانکشورمدارسبراي

شود.مدارسدر بین معلمان تربیت بدنییادگیريظرفیت
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Abstract

The main purpose of this study is the relationship between knowledge strategies with
organizational and individual learning capacity of physical education teachers in isfahan.
The research methods were causal – solidarity. The statistical basis of that concerning all
physical education teachers of girly schools of 6 districts in isfahan including 514
participants and 167 teachers were selected as sample size. Statistical analysis showed
that there is a significant positive relationship between knowledge strategies individual
learning capacity and organizational learning capacity. According to this model, the
direct effects of knowledge retrieval on organization learning, knowledge utilization on
individual learning, knowledge sharing on individual learning and knowledge sharing on
organizational learning were confirmed and the indirect effects of the model were
confirmed too. The results show that all aspects of the knowledge strategies have a
significant and positive impact on learning capacity.

Keywords: Knowledge Strategies, Individual Learning Capacity, Organizational
Learning Capacity, Physical Education Teacher.

 Corresponding Author Email: mnadi@khuisf.ac.ir


