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در طول دو دهه گذشته موضوع ارزیابی اثربخشی یادگیری توجه روزافزونی را به خود جلب
کرده است .درواقع ،با تحول مدیریت منابع انسانی ،که بیشتر بر راهبرد و توسعه متمرکز بوده
است ،بسیاری از سازمانها به فعالیتهای آموزشی ،بهمنظور تطبیق واکنش بیشتر به پیشرفتهای
فناورانه و تغییرات درونی و برونی ،رو آوردهاند ( .)Bouzguenda, 2014امروزه اکثر سازمانها
دورههای آموزشی متعددی را برای ایجاد تغییرات در نگرشها ،مهارتها و دانش کارکنان برگزار
میکنند .اجرای هر دوره ،متضمن سرمایهگذاری هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی
فعال است از اينرو آگاهی از انتقال آموختهها به محیط کاری برای سازمانها بسیار حائز اهمیت
است .بهعبارتدیگر ،از آنجا که در سازمانها ،همواره بهمقوله آموزش و یادگیری کارکنان توجه
شده ،بررسی این امر که آیا کارکنانی که در دورههای آموزشی شرکت کردهاند ،بعد از اتمام دورهها
میتوانند از آموختههایشان برای بهبود عملکرد خود و افزایش اثربخشی سازمانی بهره بگیرند،
مطلبی مهم است که این امر مستلزم انتقال آموزش 1به محیط کار است.
با وجود توجه بسیار زیاد به آموزش و برنامههای آموزشی ،مطالعات انجامشده حاکی از آن است
که بسیاری از این برنامهها اثربخشی الزم را از حیث انتقال آموزش نداشته و انتقال مهارتهای
آموختهشده به محیط کار بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای اثربخشی برنامههای آموزشی به
میزان بسیار اندکی صورت میگیرد و برخالف سرمایهگذاریهای کالن در آموزش و منافع بالقوه
آن ،متولیان و مسئوالن سازمانی هنوز هم در خصوص اینکه کارکنان به چه میزان بعد از دورههای
آموزشی ،در محیط کار متفاوت عمل میکنند مطمئن نیستند ( .)Blume et al., 2010انتقال
آموزش به معنای استفاده از دانش و مهارتهای یادگرفتهشده در محیط کار اشاره داشته و رفتار
یادگرفتهشده باید به زمینه شغل تعمیم داده شود و در همه دورههای زمانی در شغل حفظ شود .در
تعریف دیگری ،اشنایدر )2014( 2انتقال آموزش را پدیدهای میداند که با یادگیری در محیط کار
و آموزش بیشتر در سازمانها مرتبط است ،به این معنی است که فرد آنچه یاد گرفته است را در
محیط کاری خود بهکار ببرد.

1. Training Transfer
2. Schneider
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بنابراین ،موضوع انتقال یادگیری را میتوان بهعنوان یک پدیده جهانگستر بهخصوص در
اقتصادهای نوظهور ،که متکی بر توانایی انسان بهعنوان اساس مزیت رقابتی پایدار هستند ،درنظر
گرفت .با وجود اين ،بهنظر میرسد پرداختن به انتقال یادگیری امری پیچیده باشد چرا که با
سیستمی بزرگ درهمتنیده است که خود طیف گستردهای از عوامل را که ممکن است در تضمین
اثربخشی یادگیری مطلوب یا غیرمطلوب باشند ،در برمیگیرد.
با وجود هزینههای باالیی که صرف آموزش سازمانی مداوم میشود ،تنها حدود  10درصد
از شرکتهای آلمانی ،تمهیداتی در خصوص انتقال آموختهها به محیط کار اتخاذ میکنند و در
نتیجه از این طریق اثربخشی و بهرهوری خود را تضمین میكنند .پژوهشها حاکی از آن است
که شرکتها بهاندازه کافی انتقال یادگیری را مورد ارزیابی قرار نمیدهند (.)Käpplinger, 2009
طبق برآوردهایی که اخیراً انجا م شده است حدود  80تا  90درصد سرمایهگذاریهاي صورتگرفته
در امر آموزش به هدر میرود و فقط  10درصد سرمایهگذاری آموزش ساالنه به انتقال یادگیری و
بهبود عملکرد منجر میشود (.)Weldy, 2009
همچنین پژوهشهای انجامشده حاکی از آن است که تنها حدود  40درصد از آموختههای
کارکنان در برنامههای آموزشی بالفاصله پس از آموزش به محیط کار انتقال یافته و پس از شش
ماه این مقدار به  25درصد و با گذشت یک سال به  15درصد کاهش مییابد .این بدان معناست که
با گذشت زمان کارکنان قادر به حفظ و بهکارگیری اطالعات کسبشده نیستند .این موضوع بیانگر
اتالف بخش عمدهای از زمان و هزینههای صرفشده در برنامههای آموزشی است حالآنکه الزمه
بهرهبرداری هرچه بیشتر سازمانها از سرمایهگذاری در بخش آموزش بهکارگیری آموختهها از سوي
کارکنان در محیط کار (انتقال یادگیری) است (عباسپور وفاییزاده .)1389 ،این ادعا از طريق برخی
از آمارهای ارائهشده از سوي هیات کنفرانس مطالعات کانادا ( )Hugues & Grant, 2007که
مربوط به  258شرکت کانادایی است حمایت میشود .درواقع ،دادهها نشان میدهد که  47درصد از
کارکنان بر این باور هستند که آنها بالفاصله پس از بازگشت از آموزش ،یادگیری صورتگرفته را
در محیط کار بهکار میگیرند .این درصد پس از گذشت شش ماه به  12درصد و پس از گذشت یک
سال به  9درصد کاهش یافته است.
با بررسی پژوهشهای خارجی انتقال آموزش در کشورهای مختلف به این نتیجه میرسیم
که پژوهشگران کشورهای دیگر ،توجه بسیاری به این موضوع داشته و بررسیهای فراوانی را در
سازمانهای مختلف انجام دادهاند .بررسی این پژوهشها حاکی از آن است که عوامل تاثیرگذار
بر انتقال آموزش در سازمانها متفاوت است .از اينرو برای تعمیم نتایج بايد جانب احتیاط را در
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نظر گرفته و بهصورت مجزا نتایج را در فرهنگ و سازمان موردنظر بررسی کرد .همچنین در اغلب
پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از کشور خأل موجود در روششناسی به چشم میخورد.
پژوهشها در زمینه انتقال آموزش از لحاظ روش ک ّمی بوده و خأل روشهای کیفی کام ً
ال بارز است.
همچنین بنابر گزارش دفتر آموزش شرکت کلّی گاز ایران ،با وجود هزینههایی که به این
سازمان در خصوص برگزاری دورههای آموزشی تحمیل شده است ،این دورهها از حیث کاربرد
آموختهها در محیط کار اثربخشی کافی و الزم را نداشته است .بهعبارتدیگر ،بهرغم هزینههای
زیادی که شرکت ملّی گاز ایران در خصوص آموزش کارکنان صرف کرده است ،تنها بخش اندکی
از محتواهای ارائهشده در دوره آموزشی به محیط کار انتقال داده میشود.
با توجه به آنچه گفته شد ،مشخص است که موضوع انتقال آموزش در شرکت ملّی گاز مستلزم
توجه خاص است .با توجه به اینکه بهکارگیری این آموختهها نقش بسزایی در پیشبرد اهداف
شرکت ملّی گاز ایران دارد ،از اينرو پرداختن به مسئله انتقال آموختهها به محیط کار و شناسایی
عوامل موثر بر آن در شرکت ملّی گاز ایران ضرورت پیدا میکند .همانطور که گفته شد برآوردهای
اولیه حاکی از آن بود که میزان انتقال آموختهها در این شرکت در حد مطلوبی قرار نداشته و
بسترهای الزم برای پیادهسازی این آموخته در شرکت ملّی گاز ایران فراهم نبود.
مبانی نظری و پيشينهها
صحبت از انتقال یادگیری در قرن بیست و یکم حداقل با دو دلیل عمده قابل تبیین است .از
یکسو ،مسائل مربوط به انتقال یادگیری هنوز بهطور کامل حل نشدهاند .زمانی که نوبت به ارزیابی
میزان یادگیری که انتقال مییابد میرسد همچنان دیده میشود که مشکالت عملکردی تکراری
وجود دارند .حقیقت امر این است که آموزش نه تنها همچنان منشأ سوء عملکرد 1بلکه همچنین
منبع هزینه پنهان و عملکرد پنهان 2است .از سوی دیگر ،پدیده انتقال یادگیری با همه جنبههای
زندگی از قبیل؛ جامعهپذیری ،تعلیم و تربیت ،کار ،جامعه و مداخله تداعیگرا 3سروکار دارد .انتقال
یادگیری به همه افراد و همه نسلها در سراسر جهان مربوط بوده و یک مسئله مادامالعمر بهشمار
میآید (.)Bouzguenda, 2014
تا به امروز ،هدف اولیه بسیاری از تالشهای توسعه منابع انسانی سازمانها ،فهم بهبود عملکرد
1. Dysfunction
2. Hidden Cost and Hidden Performance
3. Associative Intervention
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مبتنی بر انتقال 1بوده است ( .)Swanson & Holton, 2009این بدان معناست که ارتباط قوی
بین اقدامات توسعه منابع انسانی و پیامدهای عملکرد سازمانی ،مورد تقاضای ذینفعان مختلف
آموزش ازجمله کارآموزان ،مربیان ،سرپرستان و مدیران ارشد سازمانهاست .این روند مستلزم آن
است که فرآيندها و راهبردهای اصلی انتقال یادگیری قبل ،حین و بعد از ارائه آموزش مورد توجه
قرار گيرد و در همه جنبههای آموزش از جمله برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی انعکاس داده شود (Yoon
 .)& Lim, 2007با این حال ،مشخص شده است که بسیاری از نظریههای آموزشی ،رفتاری و
یادگیری بهطور قابلتوجهی بر انتقال آموزش و یادگیری تاثیر میگذارند .با این حال ،از این میان
سه نظریه؛ نظریه عناصر همانند ،2نظریه اصول ،نظریه شناختی انتقال منحصراً انتقالمحورهستند.
نظریه عناصر همانند :در سال  ،1901ثورندایک و وودورث 3نظریه عناصر همانند خود
را منتشر کردند .آنها ،با تمرکز کامل بر اعمال قابل مشاهده ،نظریهپردازی کردند که اگر
محرکها ،پاسخها و شرایط موجود در محیط آموزش با محرکها ،پاسخها و شرایط محیط کار
تطابق داده شود ،در نتیجه انتقال رفتارهای یادگرفتهشده صورت میگیرد .در این نظریه ،انتقال
موفق به تعداد شباهتها بین محیط یادگیری و محیطی که یادگیری به آن منتقل میشود
بستگی دارد .محیطهای همانند ،منجر به پاسخهایی قابل پیشبینی خواهد شد و حداکثر انتقال
صورت خواهد گرفت ( .)Ford & Weissbein, 1997انتقادهاي بسیاری بر نظریه عناصر
همانند وارد شده است .هدف انتقال آموزش صرف ًا این نیست که رفتارهای یادگرفتهشده را در
زمانی دیگر و در محیطی مشابه تکرار کرد .هدف انتقال این است که مهارتهای آموختهشده را
به محیطی دیگر انتقال داد ( .)Bransford et al., 2000با این تعریف ،این نظریه در توضیح
آموزشی که عم ً
ال از یک محیط به محیطی متفاوت (غیرهمانند) انتقال مییابد ناتوان است .از
آنجا که این محیطها ،بهخاطر کاهش کنترل مربیان روی محیط آموزش یا تغییر شرایط در طول
زمان ،بیش از پیش ناهمانند میشوند در نتیجه ،از اثربخشی نظریه عناصر همانند در تسهیل
انتقال آموزش کاسته میشود.
نظریه اصول :بهجای تمرکز بر شباهتهای بین محرکها و پاسخها ،نظریه اصول انتقال
آموزش روی مفاهیم و قوانین اساسی کارها و تکالیفی که باید انتقال داده شود تمرکز دارد
( .)Goldstein, 1986اساس ًا ،در طول یک برنامه آموزشی ،این آمادگی در کارآموزان بهوجود
میآید که مهارتهای یادگرفتهشده را به محیطهایی که مشابه محیط ارائه آموزش نیستند
1. Transfer-based Performance Improvement
2. Identical Elements Theory
3. Thorndike & Woodworth
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انتقال دهند .این امر (آمادهسازی کارآموزان برای انتقال مهارتها) با استفاده از آموزش نظری
(بیان دانش ،مفاهیم ،قواعد و )...و از طریق انجام تمرینهای متنوع (تمرینهایی که در شرایط
مختلف و در محیطهای متفاوت انجام میشوند) صورت میگیرد .مفروضها و پیشبینیهای نظریه
اصول بهطور گستردهای از طريق پژوهشهای علمی آزمون شده و مورد حمایت قرارگرفته است
( ،)Baldwin & Ford, 1988با اینحال ،انتقادهايي نیز بر این نظریه وارد شده است .برای آنکه
انتقال به سایر محیطها صورت بگیرد این نظریه فرض میکند که میتوان دانش را از محیطی که
یادگرفتهشده است جدا کرد و میتوان دانش ،مهارتها و رفتارها را در آینده مستقل از فرهنگ،
محیط اجتماعی ،تاریخ ،زمینه و محیط یادگیری بهکار برد ( .)Lobato, 2006این انتقاد بیان
میدارد که طبق یافتههای قبلی ،یادگیری یک پدیده اجتماعی و سازهای است که از سوي افرادی
که در یک محیط اجتماعی پویا شرکت میکنند ،ساخته میشود (.)Lave & Wenger, 1991
مشخص شده است که دانش نظری (مفاهیم ،قواعد و )...مبتنی است بر اینکه تا چه اندازه میتوان
یادگیری را ،بسته به نوع دانشی که کسب میشود ،بهصورت محکم به زمینه یا بافت متصل کرد
( .)Anderson, 1996با تاکید بر قواعد و اصول بهجای تاکید بر زمینه و سازههای اجتماعی و
روابط متنوع آنها با خود دانش ،اثربخشی نظریه اصول در تسهیل انتقال آموزش کاهش مییابد.
نظریه شناختی انتقال :این نظریه ریشه در نظریههای یادگیری پردازش اطالعات ،که بر
ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات تمرکز میکنند ،دارد .در این نظریه ،انتقال آموزش بهعنوان احتمالی
که بتوان یادگیری قبلی را بازیابی کرده و آن را در محیط مربوطه بهکار برد تعریف میشود .در
این نظریه ،تعدادی فرضیه مطرح میشود .نخست ،نظریه شناختی انتقال آموزش فرض میکند که
بیتهای 1حافظه دارای ارتباطات درونی مختلفیهستند .دوم ،این نظریه فرض میکند که حافظه،
با اینکه از نظر ارتباط متنوع است ،کام ً
ال ساختاریافته بوده و میتوان به شیوهای نظاممند در آن به
جستوجو پرداخت .سرانجام ،نظریه شناختی انتقال فرض میدارد که درک و فهم دانش برای به
وقوعپیوستن انتقال ضروری است ( .)Royer, 1979بهخاطر عمل بازیابی اطالعات؛ ادراک و فهم
ضروری است .اگر یک فرد با مشکلی مواجه شود که در خصوص آن هرگز آموزشی ندیده است،
آن دسته از اطالعاتی که فرد آنها را درک نکرده عموم ًا از طريق مغز بهعنوان راهحلهای بالقوه
بازیابی نمیشود.
برخالف دو نظریه قبلی ،نظریه شناختی انتقال ،آموزش را بهعنوان یک پدیده پویا و پیچیده،
و نه یک پیشرفت خطی از یک موقعیت به موقعیتی دیگر میبیند .کل دانشی را که یک فرد درک
1. Bit
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کرده است میتوان برای حل مشکل بهکار برد و نه مجموعههایی از دانش که صرف ًا با هم مرتبط
هستند .کلید انتقال ،اتصال یا ارتباط درونی بین اطالعات است بنابراین ،تاکید روی این است که
تا حد امکان در داخل حافظه فرد اتصال یا ارتباط بهوجود آید .در عمل ،دانش بهتدریج پاالیش
ميشود تا جاییکه دانش موجود با دانش جدید و محیط جدید وفق مییابد (.)Wagner, 2006
این امر کاربرد جدید و ترکیب منحصربهفرد اطالعات موجود در ذهن و دانش را از سوي یادگیرنده،
که به محیطها و موقعیتهای متعدد قابلانتقال است ،ممکن میسازد (.)Royer, 1979
مانند نظریه اصول انتقال ،نظریه شناختی انتقال نیز بهخاطر این مفروض که دانش را میتوان
از محیط جدا کرد ،مورد انتقاد قرار گرفته است .اگرچه نظریه شناختی به انتقالی که در محیطهای
نامشابه رخ میدهد کمک قابلتوجهی كرد ،ولی به انتقالی که در موقعیتهای مشابه روی میدهد
کمک اندکی كرد ،چیزی که پیش از این از طريق نظریه عناصر همانند و نظریه اصول محقق
نشده بود ( .)Royer, 1979این فرض که حافظه کام ً
ال ساختاریافته است در ادبیات مورد حمایت
قرارگرفته است (.)Merriam & Caffarella, 1999
امروزه ،بیشاز پیش بر ارزیابی پیامدهای آموزشی تاکید میشود و الگوهای ارزیابی واژگانی را به
متصدیان برای بحث در خصوص پیامدهای آموزشی ،که عم ً
ال قابل اندازهگیری هستند ،ارائه میکنند.
همچنین ،این ارزیابیها مهارتهایی را در اختیار متصدیان جهت سنجش اثربخشی آموزشی در اختیار
سازمان قرار میدهند ( .)Schneider, 2014در این راستا مدل چهارسطحی کرک پاتریک 1مدلی
است که مفهوم ارزیابی آموزشی را رواج داده است ( .)Wang et al., 2002اصلیترین کمک این
مدل ،توجه به موضوع پیامدهای مداخالت آموزشی است ( .)Broad & Newstrom, 1992این مدل
نشانگر جنبهها و پیامدهایی است که یک فرد باید هنگام ارزیابی برنامههای آموزشی مورد بررسی و
ارزیابی قرار دهد (.)Wang & Spitzer, 2005
توسعه منابع انسانی نیازمند پژوهش و مسیرهای جدید در خصوص معیارهای ارزیابی است .الزم
است که مدل کرک پاتریک با یک مدل دیگر جایگزین شود؛ مدلی که مبتنی بر پژوهش بوده و
متصدیان بتوانند بهطور کاربردی از آن استفاده کنند ( .)Schneider, 2014باید در خصوص عواملی
که بر انتقال یادگیری تاثیر میگذارند پژوهشهای بیشتری انجام شود .پژوهشهای کنونی عمدت ًا در
آمریکا انجا م شدهاند ( .)Van der Klink, 2001پژوهش در خصوص جایگزینی آغاز شده و وانگ و
اسپیتزر )2005( 2آن را مرحله جامع پژوهشمحور ـ عملمحور مینامند .این مرحله نویدبخش معرفی
1. Kirk Patrick
2. Wang & Spitzer
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زمینهای از سوي پژوهشگران متعددی است که در جستوجوی رویکردهایی برای کنارگذاشتن مدل
کرک پاتریک هستند (.)Holton, 1996; Tracey & Tews, 2005; Kontoghiorghes, 2004
سازمانها خواهان نشاندادن این امر هستند که سرمایهگذاری روی توسعه منابع انسانی ،دارای
بازدههای قابل قبولی است و روشهای اثبات این امر ،برای سالهای زیادی مورد بررسی قرارگرفته
است .منتقدان عقيده دارند که روشهای پیامدمحور ارزیابی در نشاندادن این امر به سازمانها ،چه از نظر
تئوریک و چه از نظری کاربردی ،ناکام ماندهاند .تا امروز پژوهشهای زیادی در خصوص انتقال آموزش
انجامشده است اما برخی از عوامل همچنان نامشخص و فهم آنها دشوار است (.)Schneider, 2014
بالدوین و فورد )1988( 1و نوئه و اشمیت )1986( 2اولین کسانی بودند که تصریح کردند اگرچه
اندازهگیری انتقال واقعی بسیار پرهزینه است ،با این حال راهی برای تعیین اینکه کدام عامل،
به هنگام کاربرد آموختهها در محیط کار ،مانع یا تسهیلکننده هستند وجود دارد .کشف موانع و
تسهیلکنندههای انتقال در یک سازمان به ما این امکان را میدهد كه پیشبینی کنیم انتقال به چه
میزان رخ خواهد داد .بنابراین ،ممکن است عوامل بهعنوان پیشبینهای انتقال عمل کنند و امکان
ارزیابی غیرمستقیم آن را فراهم آورند ()Burke & Hutchins, 2007; Holton et al., 2000
انتقال آموزش بهعنوان یک موضوع ،برای سالها مورد تحقیق و پژوهش بوده است .مطالعات
گسترده حاکی از آن هستند که چگونه میتوان این نوع آموزشها را برای دستیابی به اهداف،
طراحی کرد اما با وجود این ،بیشتر این مطالعات در ماهیتشان ،کلی و عمومی هستند و تعداد کمی
از آنها بهطور خاص روی مسائل تمرکز کردهاند .همانطور که در بررسی عوامل سازمانی موثر
بر انتقال به بررسی برخی از پژوهشها در این زمینه پرداختهشده در ادامه بهمنظور حجیمنشدن
پژوهش در جدول ( )1بهطور خالصه به این پژوهشها پرداختهشده است.
جدول  :1خالصهای از پژوهشهای صورتگرفته در خصوص انتقال آموزش

ردیف پژوهشگر
1

ابیلی و
همکاران

سال

نتایج

عوامل سازمانی موثر بر ارتقاي اثربخشی دورههای آموزشی شرکت ملی
نفت ایران به ترتیب شامل؛ جو سازمانی مناسب برای حمایت از فراگیران،
1391
وجود مدیریت و پشتیبانی متناسب در حمایت از فراگیران و وجود
خطمشی و قوانین سازمانی متناسب در حمایت از فراگیران است.

1. Baldwin & Ford
2. Noe & Schmitt
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1

ردیف پژوهشگر

سال

نتایج

2

عمدهترین عوامل تاثیرگذار بر انتقال یادگیری را شامل؛ ج ّو انتقال ،پیامدهای
میرکمالی و
 1393مثبت فردی ،پیامدهای منفی فردی ،فرصت استفاده ،حمایت مافوق ،حمایت
متاجینیمور
همکار ،بازخورد و برنامهریزی مسیر شغل دانستهاند.

3

کرومول و
1
کولب

4

آیرس

5

کارگ

کارآموزانی که سطح باالیی از حمایت سازمان ،حمایت مافوق و حمایت همکار
 2004دریافت کردند و همچنین کسانی که در یک گروه حمایت همکار شرکت کردند،
سطح باالیی از انتقال دانش و مهارتها را از خود نشان دادهاند.

2

نتایج پژوهش تاثیر عوامل یادگیرنده ،طرح آموزش و محیط کاری را
روی ایجاد یادگیری مطلوب تایید کرد .عوامل عالقه یادگیرنده ،مشارکت
باالدستان در فرآيند یادگیری یادگیرنده از طریق پایش ارتباطی ،حمایتشدن
 2006یادگیرنده از جانب محیط ،بهخصوص گرفتن بازخورد از مربیان و همکاران،
جهتدهی کاربرد و فرهنگ یادگیری که از طریق ایجاد محیط حمایتی برای
گروه یادگیرنده و توجه به کسب صالحیتهای جدید کارکنان از طریق
تحلیل عاملی شناسایی شدند.

3

 6والدا و کاتنو2007 4
7

8

بیورک و
هاتچینس

5

نتایج نشان داد که طرح انتقال ،خودکارآمدی ،حمایت مافوق و بازخورد
بهطور معناداری با انتقال آموزش رابطه دارد.

عمدهترین عوامل سازمانی اثرگذار بر انتقال شامل؛ فضای سازمان ،حمایت
2007
سرپرستان ،حمایت همکاران ،فرصت کاربرد و پاسخگویی است.

موانع انتقال شامل؛ موارد فقدان تعریف ،وضوح و کنترل هدف ،نبود دانش در
خصوص فرآيندهای ضروری تغییر ،فقدان کنترل ادراکشده کارکنان ،و ترس آنها
کورتز و
2008 6
در فرآيند انتقال ،همچنین فرهنگ شرکت یا فرهنگ یادگیری مربوط به عواملی مانند
جانیکوسکی
فقدان بازخورد ،عدم پذیرش خطا و نبود الگوهای نقش در بین مدیران ارشد بود.
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انگیزه یادگیری شرکتکنندگان در یک برنامه آموزش حرفهای از طريق
روابط متقابل عوامل فردی و محیطی ،مستقل از کیفیت برنامه متاثر میشود.
2005
همچنین ،روابط متقابل عوامل فردی و محیطی میتواند انگیزه انتقال را
بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق انگیزه یادگیری تحتتاثیر قرار دهد.

1. Cromwell & Kolb
2. Ayres
3. Karg
4. Velada & Caetano
5. Burke & Hutchins
6. Kurtz & Janikowski
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1

ردیف پژوهشگر
9

بیورک و
1
ساکس

10

بوژیندا و
2
چالقاف

نتایج

سال

به نقش مهم مسئولیتپذیری و پاسخگویی برای حل مسائل انتقال پرداخته و
 2009بیان داشتند که یکی از عوامل موثر بر انتقال که در ادبیات انتقال بهندرت به
آن اشاره شده و نقش حیاتی در انتقال آموزش دارد ،پاسخگویی است.
،2007
،2010
2012

عوامل تاثیرگذار بر پیامدهای یادگیری شامل؛ عوامل مربوط به محیط
کار (حمایت سرپرست ،فرهنگ و ج ّو سازمانی) ،عوامل فردی (انگیزه،
خودکارآمدی ،درگیری شغلی) و عوامل مربوط به طرح آموزش
(تجزیهوتحلیل نیازهای آموزشی ،انتخاب و توالی محتوا)هستند.
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مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که کارکنان شرکت ملّی گاز ایران آنچه در محیط
آموزشی یاد گرفتهاند را بسيار اندک به محیط کار انتقال میدهند و اثربخشی الزم در انتقال
آموختهها مالحظه نشد .بنابراین تالش خواهد شد تا عوامل سازمانی تسهیلکننده این انتقال مورد
شناسایی قرار گیرد ،تا مدیران و متولیان شرکت ملّی گاز ایران با شناخت این عوامل ،زمینههای
بهکارگیری آموختهها را در محیط کار فراهم آورند ،بدینمنظور این پژوهش دارای دو هدف عمده
است؛
 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر انتقال آموزش در شرکت ملّی گاز ایران
 اعتبارسنجی الگوی عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش در شرکت ملّی گاز ایران
روش پژوهش
از آنجا که در این پژوهش ،پژوهشگر بر آن است که عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال
آموزش را از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی شناسایی (مرحله کیفی) و سپس با
استفاده از مولفههای بهدستآمده به طراحی ابزار و اجرای آن روی نمونه آماری ،بهمنظور اعتباريابی
الگوی حاصله بپردازد (مرحله ک ّمی) ،میتوان گفت که پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آمیخته
اکتشافی است.
روششناسی بخش کیفی
از آنجا که براي شناسایی عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش در شرکت ملّی گاز
1. Burke & Saks
2. Bouzguenda & Chalghaf

166

جدول  :2مشخصات کلی افراد مورد مصاحبه در مرحله کیفی

ردیف کدمصاحبهشونده
1

م1

3

م3

م2

2

م4

4

م5

5

م6

6

پست سازمانی

استاد دانشگاه تهران

جنسیت مدت مصاحبه
مرد

 56دقیقه

استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی

مرد

 26دقیقه

استاد دانشگاه شهید بهشتی

مرد

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
استادیار دانشگاه تهران

مرد
مرد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مرد

مدیر حوزه پژوهش و فناوری

مرد

10

م 10

معاونت حوزه برنامهریزی

مرد

12

م 12

کارشناس منابع انسانی

م7

7

م8

8
9

11
13
14
15
16

م9

م 11
م 13
م 14
م 15
م 16

مدیر حوزه منابع انسانی
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ایران از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شد ،استفاده از رویکرد کیفی قابل توجیه است .در
این مرحله ،جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و صنعتی هستند که با استفاده از روش نمونهگیری
نظری (غیر احتمالی) و هدفمند این افراد شناسایی شدند .تعداد نمونه در مرحله کیفی با توجه به
سطح اشباع بوده است یعنی ،پژوهشگر تا جایی به مصاحبهها ادامه داد که مصاحبههای بیشتر به
دادههای جدیدتری منجر شود .در نهایت از فهرست تهیهشده و با توجه به سطح اشباع ،با  10نفر
از مدیران ،معاونان و کارشناسان شرکت ملّی گاز ایران و شش نفر از اعضای هیاتعلمی دانشگاه
مصاحبه بهعمل آمد (جدول .)2

برای بررسی قابلیت اعتبار (روایی) از بررسی از طريق اعضا( 1مصاحبهشوندگان) و واسنجی
1. Member Checking
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متقابل منابع دادهها 1استفاده شد .در روش بررسی از طريق اعضا از مصاحبهشنوندگان خواسته شد
تا گزارش نهایی مرحله نخست ،فرآيند تحلیل یا مقولههای بهدستآمده را بازبینی کرده و نظر خود
را در ارتباط با آنها بیان کنند .همچنین براي تضمین روایی بیشتر از واسنجی متقابل منابع دادهها
استفاده شد که در آن از منابع (دیدگاهها) چهارگانه دادهها شامل؛ اعضای هیاتعلمی ،مدیران،
معاونان و کارشناسان منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران مصاحبه بهعمل آمد تا دیدگاههای مختلف
ی شده و دادههای جامعتر و عمیقتری در خصوص عوامل تسهیلکننده انتقال آموزش حاصل
بررس 
شود .در ادامه بهمنظور تحلیل دادههای کیفی از فن تحلیل موضوعی (تم) استفادهشد.
روششناسی بخش ک ّمی
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در مرحله دوم پژوهش و پس از انجام پژوهش کیفی و ساخت پرسشنامه ،از روش ک ّمی
بهمنظور آزمودن الگوی پیشنهادی عوامل تسهیلکننده انتقال یادگیری استفاده شده است .روش
پژوهش پیمایشی و از مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری ،شامل تمامي کارکنان
شرکت ملّی گاز ایران بوده که بنابر گزارش دفتر منابع انسانی تعداد آنها حدود  19160نفر بود
که از جامعه آماری مذکور ،نمونهای به حجم  380نفر با بهکارگیری فرمول کوکران انتخاب شد.
بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته  56پرسشی استفاده شد .روش تحلیل دادهها
در این مرحله مدلیابی معادالت ساختاری است .از اينرو از رویکرد حداقل مربعات جزئی ()PLS
و از نرمافزار  Smart PLSجهت انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم برای اعتباریابی عوامل سازمانی
تسهیلکننده انتقال آموزش استفاده شد .برای سنجش روایی همگرا از شاخص معیار متوسط
واریانس استخراجشده ( )AVEو برای سنجش روایی تشخیصی از شاخص فورنر ـ الرکر 2استفاده
شد .همچنین برای بررسی پایایی ابزار یادگیری از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب یا  pدلوین ـ
گلدشتاین بهره گرفته شد .برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری و ساختاری به ترتیب از شاخص
اشتراک با روایی متقاطع 3و شاخص افزونگی با روایی متقاطع 4استفاده شد .چنانچه شاخص اشتراک
با روایی متقاطع عددی مثبت را نشان دهد ،مدل اندازهگیری انعکاسی از کیفیت الزم برخوردار
است.
1. Data Source Triangulation
2. Fornell-Larcker
)3. Cross Validated Communality (CV Com
)4. Cross Validated Redundancy (CV Red
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هدف اول پژوهش :شناسایی عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش در
شرکت ملّی گاز ایران
بهمنظور پاسخ به پرسش اول پژوهش از روش پژوهش کیفی و مصاحبه با خبرگان به شیوه
نیمهساختاریافته استفاده شد .طی فرآيند مصاحبه ،صاحبنظران به طیف وسیعی از عوامل سازمانی
تسهیلکننده انتقال آموزش در شرکت ملّی گاز ایران اشاره کردند .در جدول ( )3اهم گزارههای
کالمی موجود در پاسخ هریک از صاحبنظران به این پرسش دیده میشود.

کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقوله
اصلی

صاحبنظران فراوانی

محیط مناسب از لحاظ فرهنگی ،فرهنگ بستر مناسب و زمین
حاصلخیزی ،نبود فرهنگ ضد یادگیری ،استقرار فرهنگ یادگیری،
فرهنگ تشویق ،فرهنگ همکاری ،فرهنگ دانشمحوری ،فرهنگ
م  ،2م  ،3م ،4
رسمی ،فرهنگ گروههای غیررسمی ،فرهنگ سازمانی مناسب،
م  ،5م  ،6م ،7
فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ حمایتی ،فرهنگ سازمانی جذاب،
فرهنگ
م  ،8م  ،9م ،10
فرهنگ شفافیت ،فرهنگ پذیرش کارکنان متمایل به انتقال دانش
سازمانی
م  ،11م  ،12م
و مهارت جدید به محیط کار ،فرهنگ مناسب ،روح و فرهنگ
 ،13م  ،14م 16
نوآوری ،فرهنگ ارجگذاشتن و ارزش قائلشدن برای کار،
فرهنگ پذیرش افراد با مهارت باال ،ایجاد فرهنگ مناسب ،فرهنگ
شایستهساالری ،محیط سازمانی ،نبود فرهنگ رفاقتی ،پذیرش
کارکنان با عملکرد کاری باال ،مقاومت در برابر تغییر

14

فضای یادگیری و یاددهندگی ،ج ّو سازمانی انتقال ،ج ّو سازمانی،
شرایط مناسب برای ثبت و یادسپاری فرآيندهای آموزش ،تفکر
م  ،1م  ،2م ،3
ج ّو
حاکم ،ج ّو زیرمجموعه فرهنگ ،فضای نوآوری ،فضای خالقیت،
م  ،4م  ،5م 8 ،6
فضای مشارکت ،فضای سازمان متناسب با شرایط کاری ،شرایط و سازمانی
م  ،7م 15
فضای مناسب سازمانی ،استقرار ج ّو یادگیری ،ج ّو سازمانی مثبت،
ج ّو سازمانی سازنده ،ج ّو سازمانی پشتیبانیکننده
حمایت ،پشتیبانی ،حمایت مدیریت ارشد ،نقش حمایتی مدیر
م  ،1م  ،3م  ،4م
و سرپرست ،حمایت مافوقها ،حمایت از عملکرد زیردستان،
 ،5م  ،6م  ،7م
حامیبودن مدیران مستقیم ،پر و بالدادن به کارکنان ،سیاستهای حمایت
 ،9م  ،10م 13 ،11
حمایتی و تشویقی ،برخورد و ارتباطات بین کارمندها ،تایید و سازمانی
م  ،12م  ،13م
تشویق همکاران ،تایید و تشویق مدیران ،باورکردن کارکنان ،اهمیت
 ،15م ،16
سازمان به این افراد ،انتظارات همکاران ،تشویقهای همکاران
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کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقوله
اصلی

صاحبنظران فراوانی

پیامدهای طلبیده ،پیامدهای نطلبیده ،پرداخت بیشتر به کارکنان
انتقالدهنده مهارت ،سازوکار انگیزشی مناسب ،حقوق و مزایا،
م  ،1م  ،2م ،3
ارتقا ،تشویق کارکنان ،ارائه تقویت مثبت ،افزایش حقوق ،به
م  ،4م  ،5م ،7
وجودآوردن سیستم ارتقاء در سازمان ،پرداخت ،مزایا و حقوق ،پیامدهای
م  ،8م  ،10م
تشکر خالی ،ارائه پاداش و اضافه کار ،دادن پست و مقام ،استفاده سازمانی
 ،11م  ،12م
از سیاستها و راهبردها و بستههای تشویقی ،تشویق این رفتارها،
 ،13م  ،15م 16
سازوكارهای برانگیزاننده ،توجه و تقویت این رفتارها ،دستورالعمل
تشویقی ،دادن اضافه کار بیشتر ،ایجاد انگیزش در این افراد
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پاسخگویی ،ارزیابی عملکرد شفاف و دقیق ،ارزیابی عملکرد
شغلی ،ارزیابی دقیقی از کیفیت و ک ّمیت کار کارکنان ،ارزیابی
م  ،1م  ،2م ،3
عملکرد مناسب ،استقرار نظام مدیریت عملکرد ،ارزیابی عملکرد بر
م  ،4م  ،5م ،6
مبنای واقعیت ،ارزیابی ملموس ،ارزیابی دقیق از عملکرد کارکنان،
عملکرد افراد ،ارائه بازخورد ،دیدهشدن نتایج عملکرد ،آگاهی از مدیریت م  ،8م  ،9م ،10
عملکرد م  ،11م  ،12م
نتیجه عملکرد ،مالک تصمیمگیری نتایج ارزیابی ،ارجنهادن به
 ،13م  ،14م
عملکرد مطلوب ،بیان شفاف بازخوردها ،بازخوردهای سرپرست،
 ،15م 16
دیدهشدن زحمات ،برگشت نتایج رفتار افراد به خودشان ،تاثیر
نتایج این ارزیابی ،استفاده از نتایج ارزیابی ،ارزیابی مهارتهای
آموختهشده کارکنان بهصورت عملی
احساس انصاف ،شرایط عادالنه ،درک وجود تفاوت بین فرد و
دیگران ،نظام پرداخت عادالنه ،توجه به تفاوت کارکنان ،نبود
پارتیبازی ،ضابطهمداری ،برخورد و رفتار با کارکنان به نحو
مقتضی ،تقدیر متناسب با زحمات

م  ،5م  ،7م ،9
عدالت م  ،10م ،11
سازمانی م  ،14م ،15
م 16

رفتار مدیریتی ،سرپرست مستقیم و مدیر ،بیتفاوت و خنثیبودن
مدیر ،نوع نگاه مدیران ارشد ،دانش فنی الزم مدیران مستقیم،
م  ،2م  ،4م ،5
تسهیلگربودن مدیر ،سبک رهبری و مدیریت متنوع ،سبک مناسب
م  ،8م  ،7م ،9
مدیریت ،دانش مدیر ،سواد مدیر ،تجربه مدیر ،شخصیت مدیر ،خصیصه
 ،10م  ،11م
شایستگیهای مدیر ،نقش مدیر و مافوق ،تنگنظرنبودن مدیران ،مدیریتی
 ،12م  ،14م
قبول مدیر از سوي زیردستان ،رفتارها و برخوردهای مدیر،
 ،15م 16
تفکرات مدیریت ارشد سازمان و سرپرستان ،مدیریت منابع انسانی،
پذیرش سرپرست یا مقام مافوق ،روابط کارکنان و مدیر
استفاده مدیران و سرپرستان از کارکنان در تصمیمگیری ،دادن
م  ،5م  ،6م ،9
اختیار به زیردستان ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها ،تفویض مشارکت
م  ،12م  ،14م
اختیار ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها ،آزادی عمل ،دادن در تصمیم
 ،15م 16
استقالل به کارمندان ،اطمینان به کارمندان
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کدها (مفاهیم شناساییشده)

مقوله
اصلی

صاحبنظران فراوانی

سازمان یادگیرنده ،سازمان دانشمحور ،وجودداشتن چیزی برای
م  ،1م  ،6م ،9
یادگرفتن در سازمان ،اولویتداشتن دانش و یادگیری در سازمان،
محیط
م  ،10م  ،13م
ارزشبودن یادگیری و آموزش ،فرصت یادگیری ،محیط چالشی و
یادگیرنده
 ،14م 16
یادگیرندهبودن سازمان ،تاثیرپذیری کارکنان از یکدیگر در یادگیری
جمعی

شغل بر مبنای تواناییها ،انتخاب فرد برای شغل مطلوب و
مناسب ،دانستن نوع کار برای رشد ،ارتباط شغل با تحصیالت،
تجربه و عالقه ،بهکارگیری فرد در شغل مناسب ،نوع شغل،
شغل مناسب ،کار نزدیک به ویژگیهای ذاتی ،مرتبطبودن
رشته تحصیلی با شغل ،بهکارگیری افراد در جاهای مناسب،
توانمنديها و محدودیتهای واقعی فرد ،سازگاربودن شغل با
خصوصیت و روحیات فردی

تناسب
شغل و
شاغل

م  ،1م  ،2م ،3
م  ،11م  ،12م
 ،13م 15

م  ،4م  ،7م ،8
م  ،10م  ،13م
 ،14م 15

7

7

یافتهها نشان داد که عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش به محیط کار در شرکت ملّی
گاز ایران از نظر مصاحبهشوندگان بهترتیب شامل؛ مدیریت عملکرد ،فرهنگ سازمانی ،حمایت
سازمانی ،پیامدهای سازمانی ،خصیصه مدیر مستقیم ،ج ّو سازمانی ،عدالت سازمانی ،مشارکت در
تصمیمگیری ،فرصت کاربرد ،تناسب شغل و شاغل و محیط یادگیرنده است که در جدول ( )4آورده
شده است.
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فرصت کاربرد براي اجرای مهارتهای آموختهشده ،عدم ممانعت
مدیر از بهکارگیری آموختههای جدید ،بستر مناسب برای
پیادهسازی دانش و معلومات ،هموارکردن مسیر برای آنها ،فرصت فرصت
کاربرد یادگیریها ،ظرفیتهای محیطی ،پشتيبانی مناسب ،امکانات کاربرد
و تجهیزات ،ظرفیتهای فناورانه ،استفاده از توانایی کارکنان،
شرایط کاری ،عامل محیطی

6
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جدول  :4فراوانی عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش به محیط کار در شرکت م ّلی گاز
ایران

ردیف

عوامل شناساییشده

تعداد افراد اشارهکننده به عامل

درصد

2

فرهنگ سازمانی

14

0/87

1
3
4
5
6
7
8
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9

10
11

مدیریت عملکرد
حمایت سازمانی

پیامدهای سازمانی

15
13
13

خصیصههای مدیر مستقیم

12

عدالت سازمانی

8

ج ّو سازمانی

8

0/94
0/81
0/81
0/75
0/50
0/50

مشارکت در تصمیمگیری

7

0/44

تناسب شغل و شاغل

7

0/44

فرصت کاربرد

محیط یادگیرنده

7
6

0/44
0/37

بهمنظور تدوین الگوی مفهومی انتقال یادگیری ،ابتدا دانش موجود در زمینه انتقال آموزش و
یادگیری بررسیشد یعنی در ادبیات عوامل اثرگذار بر انتقال یادگیری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از این بخش و پس از انجام مصاحبهها ،مولفههای عوامل سازمانی (ج ّو ،فرهنگ ،حمایت،
پیامد ،مدیریت عملکرد ،عدالت سازمانی ،خصیصههای مدیر مستقیم ،مشارکت در تصمیمگیری،
محیط یادگیرنده ،فرصت کاربرد و تناسب شغل و شاغل) بهعنوان مولفههای اثرگذار بر انتقال
یادگیری شناسایی شد .از اينرو با توجه به مطالب فوق ،شکل ( )1الگوی پیشنهادی اثربخش
انتقال یادگیری در شرکت ملّی گاز ارائهشد.

جوّ سازمانی
فرهنگ سازمانی
حمایت سازمانی

عدالت سازمانی
خصیصههای مدیر مستقیم
مشاركت در تصمیمگیری
محیط یادگیرنده
فرصت كاربرد
تناسب شغل و شاغل
شکل  :1الگوی پیشنهادی اثربخش انتقال یادگیری در شرکت م ّلی گاز

شکل  :1الگوی پیشنهادی اثربخش انتقال یادگیری در شرکت ملّی گاز
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انتقال یادگیری

مدیریت عملکرد

عوامل سازمانی

پیامد سازمانی

هدف دوم پژوهش :اعتبارسنجی الگوی عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال
سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش در شرکت ملّی
عوامل
اعتبارسنجیدرالگوی
ژوهش:
گاز ایران
شرکت ملّی
آموزش

برای اعتبارسنجی الگوی اندازهگیری عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال ،از تحلیل عاملی
پذیرمرتبوه دوم
ییودی
عاملی عواملی
تحلیول
اول از
انتقال،
تسهیل
عوامل
گیری
نجی الگوی اندازه
متغیرهایتامشاهده
بارهای
کننده مرتبه
صورت که در
سازمانی این
استفاده شد ،به
مرتبه دوم
تاییدی
سطح اول
بارهای عاملی
مرتبه دوم
خود و در
مربوط به
رویمربوط بوه
مکنون
مکنونمتغیر
متغیرهایروی
مشاهدهپذیر
متغیرهای
عاملی
بارهای
مکنوناول
متغیرمرتبه
روی در
به این صورت که
سازه
روی
نشانگر
هر
عاملی
بار
روش،
این
در
گرفت.
قرار
بررسی
مورد
دوم
سطح
مکنون
متغیرهای
تبه دوم بارهای عاملی متغیرهای مکنون سطح اول روی متغیرهای مکنون سطح دوم مورد بررسوی
مربوط به خود مورد بررسی قرار میگیرد که مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی باید باالتر از  2/58در
ر این روش ،بار عاملی هر نشانگر روی سازه مربوط به خود مورد بررسی قرار میگیرد کوه مقودار t
سطح  0/01باشد که آن نشانگر از دقت الزم برای اندازهگیری آن سازه برخوردار باشد (جدول .)5

بار عاملی باید باالتر از  2/98در سطح  3/36باشد که آن نشانگر از دقت الزم برای انودازهگیوری آن
ر باشد (جدول .)9
مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب الگوی اندازهگیری عوامل سازمانی
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تسهیلکننده انتقال آموزش

سطح

جدول  :5مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب الگوي اندازهگیری عوامل سازمانی
تسهیلکننده انتقال آموزش

سازه

گویهها

فرهنگ سازمانی OCUL

0/552

OCLI3

0/710

7/74

OCLI5

0/814

38/005

0/01

84/04

0/01
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پیامد سازمانی OOUT

OCUL1

0/852

45/66

OCUL3

0/830

39/27

0/01

60/53

0/01

174

50/58

0/01
0/01

OCUL2

0/886

OCUL4

0/833

47/29

OSUP2

0/850

44/32

0/01

OSUP4

0/893

74/73

0/01

OSUP6

0/822

35/44

0/01

67/53

0/01

0/846

OSUP3

0/874

OSUP5

0/878

58/46
62/26

0/01

0/01
0/01

OOUT1

0/875

62/69

OOUT3

0/875

67/58

0/01

51/67

0/01

0/01

OOUT2

0/884

OOUT4

0/858

55/13

PMAN1

0/718

24/23

PMAN3

0/674

11/74

PMAN5

0/768

23/85

0/01

PMAN7

0/831

35/36

0/01

PMAN2

PMAN

0/01

0/866

OOUT5

مدیریت عملکرد

9/79

0/01

OCLI4

OSUP1

حمایت سازمانی OSUP

0/572

11/08

0/01

OCLI1
OCLI2

ج ّو سازمانی OCLI

بار عاملی

آماره t

سطح معناداری

0/860
0/656

PMAN4

0/619

PMAN6

0/688

0/01
0/01

14/116

0/01

9/75

0/01

16/62

0/01

0/01

ادامه جدول  :5مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب الگوي اندازهگیری عوامل
سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش

سازه
عدالت سازمانی OJUS

DMANG

مشارکت در تصمیمگیری
PDECI

محیط یادگیرنده LENV

فرصت کاربرد OPUSE

تناسب شغل و شاغل
JIM

OJUS2

0/866

48/52

0/01

OJUS4

0/862

گویهها

OJUS1

0/818

OJUS3

0/863

DMANG1

0/888

DMANG3

0/924

DMANG5

0/871

PDECI1

0/728

PDECI3

0/854

LENV1

0/779

LENV3

0/900

LENV5

0/890

DMANG2

0/917

DMANG4

0/918

DMANG6

0/788

PDECI2

0/724

PDECI4

0/808

LENV2

0/924

LENV4

0/866

OPUSE1

0/744

OPUSE3

0/852

OPUSE5

0/859

OPUSE7

0/751

JIM2

0/910

JIM4

0/860

OPUSE2

0/781

OPUSE4

0/862

OPUSE6

0/797

JIM1

0/894

JIM3

0/852

27/98
40/06
34/80
58/84
85/68
89/38
62/92
47/19
25/11
16/32
15/35
62/57
38/89
17/32
91/23
67/82
34/00
65/51
28/60
28/79
43/77
54/64
44/93
31/14
21/36
66/36
77/66
39/49
33/57

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
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خصیصه مدیر مستقیم

بار عاملی

آماره t

سطح معناداری

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
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همانطور که از جدول ( )4مشخص است تمامی گویهها دارای بار عاملی مناسبی (باالتر از
 )0/7بر متغیر مکنون هستند و این بارها در سطح  0/01معنادار هستند .بهعبارت دیگر ،مقدار t
متناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )2/58در سطح  0/01است .در نتیجه میتوان
گفت این نشانگرها از دقت الزم برای اندازهگیری سازههای مربوط به خود برخوردار هستند .البته
برخی از پرسشها دارای بار عاملی کمتر از  0/7هستند ،اما از آنجاکه  AVEمتغیر مکنون مربوطه
آنها باالتر از  0/5است ،میتوان متغیر مشاهدهپذیر را در الگوي اندازهگیری حفظ كرد.
همانطور که از جدول ( )5مشخص است ،پایایی ترکیبی ( pدلوین ـ گلدشتاین) و آلفای
کرونباخ تمامی متغیرهای مربوط به عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش باالتر از 0/70
است ،از اينرو پایایی ابزار اندازهگیری مورد تایید قرار میگیرد .همچنین از شاخص میانگین
واریانس استخراجشده ( )AVEبرای سنجش روایی همگرا استفاده شد که میزان این شاخص
باید باالتر از  0/50باشد .با توجه به جدول ( )6شاخص  AVEدر مورد همه متغیرها از میزان
 0/50بیشتر است که خود دلیل بر روایی همگرای مناسب الگوي اندازهگیری عوامل سازمانی
تسهیلکننده انتقال آموزش است.
جدول  :6مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای الگوي اندازهگیری عوامل سازمانی
تسهیلکننده انتقال آموزش

AVE

0/510

0/751

0/835

ج ّو سازمانی OCLI

0/741

0/930

0/945

حمایت سازمانی OSUP

0/724
0/758
0/505
0/727
0/784
0/609
0/747
0/653
0/773

176

 Composite Reliability Cronbach’s Alphaعوامل سازمانی انتقال آموزش
0/873
0/920
0/839
0/875
0/944
0/789
0/914
0/911
0/902

0/913
0/940
0/876
0/914
0/956
0/861
0/936
0/929
0/932

فرهنگ سازمانی OCUL
پیامد سازمانی OOUT

مدیریت عملکرد PMAN
عدالت سازمانی OJUS

خصیصه مدیر مستقیم DMANG

مشارکت در تصمیمگیری PDECI
محیط یادگیرنده LENV
فرصت کاربرد OPUSE

تناسب شغل و شاغل JIM

شاخص فورنر الرکر

جدول  :7نتایج شاخص فورنر الرکر برای آزمون روایی تشخیصی الگوي اندازهگیری عوامل
سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش

عوامل

PMAN PDECI OSUP OPUSE OOUT OJUS OCUL OCLI LENV JIM DMANG

0.886 DMANG
0.692
JIM
0.788 LENV
0.671
OCLI
0.764 OCUL
0.780
OJUS
0.644 OOUT
0.781 OPUSE
0.764 OSUP
0.757 PDECI
0.646 PMAN

0.879
0.810
0.408
0.614
0.675
0.574
0.746
0.569
0.752
0.584

0.864
0.504
0.694
0.762
0.634
0.749
0.597
0.690
0.664

0.714
0.683
0.546
0.524
0.606
0.402
0.435
0.585

0.851
0.697
0.784
0.728
0.760
0.631
0.700

0.852
0.594
0.732
0.654
0.746
0.694

0.870
0.629
0.779
0.553
0.630

0.808
0.861 0.723
0.780 0.565 0.688
0.711 0.644 0.670 0.525

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم
الگوي عاملی مرتبه دوم را بهعنوان نوعی از الگوهای عاملی تعریف میکنند که در آن
عاملهای مکنون که با استفاده از متغیرهای مشاهدهشده اندازهگیری میشوند خود تحتتاثیر یک
متغیر زیربناییتر و بهعبارتی متغیر مکنون ،اما در یک سطح باالتر قرار دارند (سیدعباسزاده و
همکاران .)1391 ،از آنجاکه در پژوهش حاضر ،هرکدام از متغیرهای ج ّو سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
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براي بررسی روایی تشخیصی یا واگرا از شاخص فورنر الرکر استفاده شد (جدول  .)7طبق
این شاخص ،جذر میانگین واریانس استخراجشده ( )√AVEهر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر
همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد .همانطور که در جدول ( )7مشخص
است جذر میانگین واریانس استخراجشده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر
پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد ،که این خود بیانکننده روایی تشخیص مناسب الگوي
اندازهگیری مورد بررسی است.

عدالت سازمانی ،پیامد سازمانی ،حمایت سازمانی ،مدیریت عملکرد ،خصیصه مدیر مستقیم ،محیط
یادگیرنده فرصت کاربرد ،مشارکت در تصمیمگیری و تناسب شغل و شاغل میتوانند بهعنوان
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نشانگر عوامل سازمانی موثر بر انتقال یادگیری عمل کنند ،از اينرو تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام
شده است (جدول .)8
جدول  :8نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای عوامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش

بار عاملی

مقدار t

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی OCUL

0/896

77/85

0/01

پیامد سازمانی OOUT

0/832

سازه

ج ّو سازمانی OCLI

حمایت سازمانی OSUP
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0/768
0/868

مدیریت عملکرد PMAN

0/818

خصیصه مدیر مستقیم DMANG

0/911

عدالت سازمانی OJUS

مشارکت در تصمیمگیری PDECI
محیط یادگیرنده LENV
فرصت کاربرد OPUSE

تناسب شغل و شاغل JIM
AVE
cρ
α

0/856
0/809
0/856
0/925
0/792

40/07

0/01
0/01

74/26

0/01

42/73

0/01

38/39

0/01

47/59

0/01

87/44

0/01

38/84

0/01

40/24
97/29
29/29

0/01
0/715

0/01

R2

0/590
0/803
0/754
0/692
0/669
0/733
0/830
0/654
0/732
0/856
0/628

0/965
0/960

همانطور که جدول ( )8نشان میدهد مقادیر بار عاملی در سطح  0/01معنادار است .به عبارت
دیگر ،مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )2/58در سطح  0/01است.
همچنین ،مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با  0/965و  0/960است که خود
ش شده که
بیانگر همسانی درونی باالی متغیرهاست .همچنین مقدار  AVEبرابر با  0/715گزار 
از میزان  0/50بیشتر بوده و در نتیجه روایی همگرای مدل نیز تایید میشود .ضریب تعیین R2
ارتباط بین واریانس تبیینشده یک متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن سنجش میكند .مقدار
این ضریب بین صفر تا  1است که مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر است .مقادیر  0/33 ،0/19و 0/67
بهترتیب ضعیف ،متوسط و قابلتوجه توصیفشده است .با توجه به جدول ،مقادیر  R2قابلتوجه
است.

در ادامه ،شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Comبرای کل مدل محاسبهشد .چنانچه
این شاخص عددی مثبت را نشان دهد ،الگوي اندازهگیری انعکاسی از کیفیت الزم برخوردار است.
میزان این شاخص برابر با  0/655گزارش شد که نشان از کیفیت باالی مدل دارد .درواقع ،میتوان
گفت مدل مسیر توانایی پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر (در اینجا متغیرهای مکنون سطح اول)
از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
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در خصوص عوامل سازمانی موثر بر انتقال یادگیری ،یافتهها نشان داد که تمامی مولفههای
شناساییشده بر انتقال یادگیری کارکنان تاثیر داشته و عامل فرصت کاربرد و ج ّو سازمانی بهترتیب
دارای بیشترین و کمترین میانگین هستند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که از نظر افراد مورد
مصاحبه ،یکی دیگر از عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به محیط کار،
ج ّو سازمانی است .به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «ج ّو سازمانی و شرایط کار ،یک کاتالیزور
در بحث انتقال یادگیری هست .اگر سازمان دارای ج ّو سازمانی مثبت ،سازنده ،پشتیبانیکننده و
شرایط الزم کار نباشد ،نباید انتظار بروز اینگونه رفتارها را داشته باشید» .در این راستا ریچمن
( )2001بر این عقیده است که ج ّو انتقال باید پیش از اجرای مداخالت آموزشی ،مورد بررسی قرار
بگیرد .بهزعم وی درصورتی که کارکنان ،ج ّو حاکم را ج ّوی حمایتی درک کنند ،احتمال بیشتری
وجود دارد که میزان بیشتری از مهارتهای آموختهشده را به محیط کار انتقال دهند .امروزه از
مباحث مهم در زمینه انتقال یادگیری ،موضوع شرایط محیط کاری و چگونگی تاثیرگذاری آن بر
روی انتقال یادگیری است؛ بهطوری که حتی اگر پس از آموزش ،یادگیری صورت پذیرد ،ممکن
است ج ّو و شرایط موجود در محیط کاری از بهکارگیری یادگیری ضمن خدمت شخص ،حمایت
یا ممانعت کند .پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده است که چگونه ج ّو انتقال میتواند
تاثیر قابلتوجهی روی توانایی افراد و انگیزه انتقال یادگیری آنان به عملکرد شغلی داشته باشد
( .)Ruona et al., 2002بدین منظور شرایط سازمانی ،باعث تسهیل یا مانع اجرای مهارتهای
آموختهشده در محیط کار میشوند ( .)Lim & Morris, 2006و هر گاه کارکنان ج ّو سازمانی را
مثبت تشخیص دهند ،رفتارهایی را که قب ً
ال در آموزش یاد گرفتهاند ،به نحو مطلوبی به محیط کار
انتقال میدهند (.)Colquitt et al., 2000
یکی دیگر از عوامل سازمانی زمینهساز انتقال اثربخش یادگیری به محیط کار ،فرهنگ سازمانی
است ،در این خصوص یکی از مصاحبهشوندگان اظهار داشت که «بهمنظور انتقال هرچه بیشتر
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باید فرهنگ سازمانی مناسب باشد ،چون هرگاه کارمند فرهنگ موجود در سازمان را مشارکتی
و حمایتی درک کند به همان میزان بر انتقال یادگیری تاثیر ميگذارد» .مصاحبهشونده دیگری
در خصوص فرهنگ سازمانی بیان داشت که «فرهنگ بستر مناسب و زمین حاصلخیزی است
که هرچه بکارید در میآید ،اینجا انتقال یادگیری صورت میگیرد .یکجا فرهنگ ،فرهنگ ضد
یادگیری است .طبیعت ًا در این سازمان انتقال صورت نمیگیرد» .بهمنظور انتقال آموختهها در
شرکت ملّی گاز باید توجه داشت که شناسایی فرهنگ سازمانی موجود ،موجبات تسهیل فرآيند
انتقال را فراهم میآورد زیرا از نظر متخصصان وجود فرهنگ یادگیری و دانشمحوری و استقرار
فرهنگ شایستهساالر در سازمان میتواند موجبات انتقال آموختهها را از محیط آموزشی به محیط
کار فراهم كند.
حمایت سازمانی نیز یکی از عوامل بسیار مهم در انتقال اثربخش یادگیری به محیط کار است.
در این خصوص به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «کارکنان اگر حمایت مقام مافوق را داشته
باشند ،بهتر میتوانند دانش جدید کسبشده را در محیط کار بهکار گیرند .مقوله حمایت یک عامل
چندبعدی است و به اشکال مختلف خودش را نشان ميدهد .حمایتهای مدیر و سرپرست ،یك
فرهنگ حمایتی را در سازمان بهوجود ميآورد و همه پشت هم هستند و به خاطر اشتباهاتشان
زیردستان را توبیخ نمیکنند» .همچنین مصاحبهشونده دیگری عنوان داشت که«بهنظر من بحث
حمایت مدیریت ارشد و سرپرست اصلیترین اولویت برای انتقال یادگیری است زیرا تا زمانی که
ما حمایت باالدستیها را نداشته باشیم نمیتوانیم کاری از پیش ببریم .زیرا اگر شرایط و مقتضیات
روانی و حمایتی سازمان مناسب باشد و تفکری حاکم باشد که از یادگیری و انتقال آن حمایت

کند ،میتوانیم شاهد این رفتارها از کارکنان باشیم» .نکته مهم در خصوص انتقال آموختهها به
محیط کار ،رفتارهای مدیران ،سرپرستان و همکاران است ،زیرا پژوهشها نشان دادند که حمایت
همکاران و مافوق یک عامل معنادار در فرآيند انتقال است .پژوهشهای زیادی ،همبستگی مثبت
بین حمایت مافوق و انتقال را مورد تایید قرار دادند ( .)Van der Klink et al., 2001همراستا
با نتایج پژوهش حاضر بالدوین و فورد )1988( 1اعتقاد دارند که حمایت مافوق ،از اصلیترین
عناصر سازمانی هستند که به حفظ این مهارتها از سوي فرد ،کمک شایانی میکند .همچنین
پژوهشها حاکی از آن بود که کارکنان ،زمانی که حمایت مافوق و همکارانشان را دریافت
میکنند ،تمایل بیشتری برای انتقال دانش و مهارتهای جدید آموختهشده به شغل خود را دارند
(.)Colquitt et al., 2000; Yaw, 2000; Facteau, 1995
1. Baldwin & Ford
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یکی دیگر از عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به محیط کار پیامدهای
سازمانی است .در این راستا یکی از مصاحبهشوندگان اظهار داشت «هدف ارزیابی باید تشویق
کارکنان بهمنظور بهکارگیری مطالب آموختهشده باشد و پس از آن تقویت مثبت ،پاداش و بازخورد
به آنها ارائه بدهیم .اینجا هم باالدستیها میتوانند با اتخاذ یکسری سازوكارها مثل افزایش حقوق
یا بهوجودآوردن سیستم ارتقاء در سازمان یا ارائه پاداش ،شرایطی را بهوجود بیاورند که میزان انتقال
کارمند را افزایش بدهد» .همچنین در این راستا مصاحبهشونده دیگری بیان داشت«وقتی سازمان
به این افراد توجه کند این افراد خیلی از خودشان مایه میگذارند و جواب اعتماد را ميدهند .حاال
این توجه میتواند یک تشکر خالی باشد یا ارائه پاداش ،اضافه کار و یا حتی دادن پست و مقام
به این افراد .چون این افراد رفتاری را از خودشان نشان میدهند که دیگران هیچ تالشی در این
خصوص انجام نمیدهند» .در راستای نتایج تحلیلهای کیفی باید توجه داشت که وجود پیامدهای
انتقال یادگیری از قبیل؛ حقوق و مزایا ،ارتقاء ،ارائه پاداش ،دادن پست و مقام یا اضافه کار در شرکت
ملّی گاز ایران همگی از عوامل زمینهساز انتقال یادگیریهستند .کاربرد آموختهها در شغل ،منجر به
بروندادهایی برای کارکنان ميشود که هر اندازه فرد ،این بروندادها را مثبت ارزیابی كند ،به همان
میزان احتمال انتقال آموختهها به محیط کار افزایش مییابد ( ،)Holton, 2005زیرا یکی از شروط
اساسی انتقال آموختهها ،تشویق کارکنان ،به واسطه بهکارگیری مطالب آموخته در محیط کار است
(.)Yaw, 2008
به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «یکی از راهکارهایی که برای انتقال یادگیری در سازمان
وجود دارد این است که ارزیابی عملکرد شغلی به درستی انجام شود و بازخوردش را به کارکنان
بدهیم» .همچنین یکی دیگر از مصاحبهشوندگان بیان داشت که «تجربه من نشان داده وقتی
کارمند در سازمان مورد ارزیابی ملموس قرار بگیرد ،عملکردش تفاوت دارد با وقتی که بهصورت
صوری انجام میشود .اما نکته مهمتر از ارزیابی عملکرد ،تاثیر نتایج این ارزیابی است» .از آنجا که
ارزیابی عملکرد شغلی ،ارزیابی ملموس و تاثیر نتایج این ارزیابی یکی از کدهای شناساییشده در
مقوله مدیریت عملکرد داشت ،میتوان با نتایج بهدستآمده استنباط كرد که با مدیریت عملکرد،
بستر و زمینهای فراهم میشود که کارکنان تمایل بیشتری به انتقال آموختهها از محیط آموزشی
به محیط کار داشته باشند .نکته مهم در ارزیابی عملکرد ،میزان انتظار سازمان و مدیریت ،از
یادگیرندگان برای استفاده از دانش و مهارتهای آموختهشده است (.)Kontoghiorghes, 2002
باید توجه داشت اگر در سازمانها ،میزان انتقال آموختهها بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد
و سازوكارهای ارزیابی و اطالعرسانی مناسب در این خصوص در شرکت ملّی گاز ایران استقرار
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یابد ،میتوان انتظار داشت که میزان انتقال آموختهها در سازمان افزایش مییابد .بهمنظور افزایش
انتقال یادگیری ،باید انتقال آموختهها با درنظرگرفتن استانداردهای عملکرد نظارتی ،مورد ارزیابی
قرار بگیرد ( .)Burke & Saks, 2009در این راستا پژوهشها نشان میدهد که یکی از ابزارهای
موثر در انتقال یادگیری ،انجام ارزیابی عملکرد شغلی بهمنظور حفظ مطالب آموختهشده است
(.)Yaw, 2008
یکی دیگر از عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به محیط کار عدالت
سازمانی است؛ به گفته یکی از مصاحبهشوندگان«افراد باید احساس انصاف بکنند ،اینکه زحماتشان
دیده شود و متناسب با زحماتشان مورد تقدیر قرار بگیرند .اگر شرایط عادالنه نباشد طبیعی است
که عملکرد کارکنان دچار افت ميشود» .همچنین مصاحبهشونده دیگری بیان داشت که«سازمان
باید یک نظام پرداخت عادالنه داشته باشد ،که در آن به همه فاکتورها (حقوق و مزایا ،ارتقاء و) ...
ي پرداخت دیده شود» .یکی از مهمترین عوامل در انتقال یادگیری باور کارآموزان در این خصوص
است که عملکردشان نتایج مطلوبی خواهد داشت .زمانی که کارآموزان به تواناییها و اعتقادات خود
مطمئن باشند و باور داشته باشند که نتایج عملکرد آنها بهصورت عادالنه در سازمان مورد تایید و
تشویق قرار میگیرد ،گرایش بیشتری به انتقال آموزش از خود نشان میدهند (.)Clasen, 1997
همچنین از نظر خبرگان استقرار عدالت در سازمان و درک کارکنان از عدالت سازمانی ،عامل مهمی
است که موجبات انتقال آموختهها را از محیط آموزشی به محیط کار فراهم میآورد.
خصیصههای مدیر مستقیم ،از دیگر عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی
به محیط کار است .به گفته یکی از مصاحبهشوندگان«بیشترین عامل تاثیرگذار در انتقال آموختهها

و کاربرد آن در سازمان ،سرپرست و مدیر است .اگر زیردستان ،مدیر ،سرپرست یا مقام مافوق را
بپذیرند ،و آنها نیز از عملکرد زیردستانشان حمایت كنند ،انتقال به بهترین صورت رخ میدهد.
اگر سواد ،تجربه و شخصیت مدیر باال باشد ،احترامش در سطح سازمان باالتر ميرود و کارکنان
میتوانند از او بهعنوان الگوی مناسب استفاده کرده و به خاطر مدیرشان هم که شده اقدام به
بروز این رفتارها میکنند» .همچنین در این راستا یکی دیگر از مصاحبهشوندگان بیان داشت که
«تفکراتی که مدیر با خودش وارد سازمان میکند خودبهخود این تفکرات به زیرمجموعه القا خواهد
شد .شما فرض کنید مدیری دارید که اعتقادی به امر آموزش ندارد یا آموزش را براي سازمان
هزینه میبیند .نگرش برخی از مدیران در سازمان اینطور است و این بر عملکرد کارکنان تاثير
ميگذارد» .در مقوله خصیصههای مدیر مستقیم ،نوع نگاه مدیران ارشد ،دانش فنی الزم مدیران
مستقیم ،تسهیلگربودن مدیر ،سبک رهبری و مدیريت متنوع ،سواد مدیر ،تجربه مدیر ،شخصیت
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مدیر ،شایستگیهای مدیر و ...از مهمترین کدهای شناساییشده در شرکت ملّی گاز بهمنظور انتقال
آموختهها به محیط کار است .بهعبارت دیگر فعالیتهای مدیریت ،عمل برنامهریزی و مدیریت
زمان از عوامل مهم در انتقال آموزش است ( .)Milheim, 1994اگر کارکنان تلقی و نگرش مثبتی
از مدیر و سرپرست مستقیم خود داشته باشند و مدیر دارای خصیصههای مدیریتی الزم و کافی
باشد ،موجبات تسهیل انتقال یادگیری در این سازمان فراهم میآید.
مشارکت درتصمیمگیری از عوامل سازمانی موثر دیگر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به
محیط کار بود که در این پژوهش شناساییشد .در این راستا یکی از مصاحبهشوندگان اظهار داشت«اگر
این افراد در سازمان مود پذیرش قرار بگیرند و مدیران و سرپرستان از آنها در تصمیمگیریها استفاده
کنند یا بخشی از وظایف را به آنها تفویض کنند ،این افراد ترغیب میشوند که آموختههايشان را در محیط
کار عملیكنند» .همچنین مصاحبهشونده دیگری بیان داشت که«هر چقدر مدیر اختیار بیشتری را به
زیردستانش بدهد ،آنها هم به همان اندازه احساس مسئولیت و مفیدبودن میکنند .به نظرم برای یک
کارمند خیلی مهم است که مدیرش به او اختیارات الزم را بدهد» .باید توجه داشت زمانی که کارکنان
دارای اختیارات الزم در خصوص وظایف محوله باشند ،تمایل بیشتری به کاربرد آموختهها در محیط کار
دارند .در این راستا نتایج پژوهشها نشان داد که اجبار در وظیفه بهطور مستقیم بر انتقال یادگیری تاثیر
میگذارد ( .)Milheim, 1994; Facteau et al., 1995; Mathieu & Martineau, 1997زیرا
اختیاراتی که از جانب مدیر به کارکنان تفویض میشود ،زمینهساز تعهد بیشتر به انتقال آموختهها به
محیط کار خواهد شد.
محیط یادگیرنده از دیگر عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به محیط
کار بود که در این پژوهش شناسایی شد .در این راستا به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «مدیر
باید سعی کند فرهنگ و ج ّو یادگیری در سازمانش استقرار پیدا کند تا سازمانش تبدیل به سازمان
یادگیرنده شود .در چنين سازمانی که به فرد امکان بروز رفتارها داده ميشود ،دانش حرف اول
را ميزند و افراد انگیزه یادگیری و انتقال دارند» .مصاحبهشونده دیگری بیان داشت که «اگر در
یک سازمانی یادگیری باشد و خود سازمان ،سازمان یادگیرنده باشد زمینه را برای انتقال فراهم
میکند .زيرا افراد در یک فضای یادگیری و یاددهندگی و اعمال تجربه قرار میگیرند که به نظرم
شاخص خیلی مهمی است» .باید توجه داشت که انگیزه یادگیری ،ویژگیهای مربوط به یادگیری
و دلیل یادگیری عناصر مهمي در انتقال یادگیریهستند و تاثیر مستقیمی بر انتقال آموختهها دارند
( .)Mathieu & Martineau, 1997درک کارآموز از فرهنگ یادگیری مداوم در سازمان رابطه
مثبتی با انتقال آنها دارد ( .)Chiaburu & Tekleab, 2005زیرا اگر محیط سازمان ،محیطی
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دانشمحور باشد ،کارکنان گرایش بیشتری به یادگیری و انتقال آن به محیط کار دارند.
یکی دیگر از عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به محیط کار ،فرصت
کاربرد است .به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «بعضی از کارکنان مهارت دارند اما به دالیل
مختلف نمیتوانند این مهارتها را با هم پیاده کنند .بهعنوان مثال اگر فرد در شغلی بهکار گرفته
شود که فرصت بهکارگیری این مهارتها به او داده نشود ،طبیعت ًا این مهارتها کاربردی نمیشود
و به مرور زمان عملکرد فرد تنزل پیدا میکند» .همچنین مصاحبهشونده دیگری بیان داشت که
«بهطور کلی فضای سازمان باید متناسب با شرایط کاری باشد تا فرد بتواند به بهترین نحو دانش
و آموختههايش را بهصورت عملی در محیط کار پیاده كند» .زمانی که کارکنان ،فرصت الزم برای
اجرای مهارتهای آموختهشده را نداشته باشند ،انتقال یادگیری به میزان قابلتوجهی ،کاهش پیدا
خواهد كرد ( .)Lim & Morris, 2006زیرا پژوهشها نشان دادهاند که محتوا و مفاهیم آموزش
دادهشده باید در حرفه فرد ،کاربرد داشته باشد و فرصت الزم برای پیادهسازی این آموختهها به فرد
داده شود تا امر انتقال صورت پذیرد (.)Yaw, 2008; Holton, 1996
همچنین یکی دیگر از عوامل سازمانی موثر در انتقال آموختهها از محیط آموزشی به محیط
کار ،تناسب شغل و شاغل است ،به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «اگر فرد نقش خودش را بداند،
در این صورت انرژیاش هرز نمیرود و آموختههايش را به راحتی به محیط کار ميآورد .در شرایط
کنونی در تمام بخشهای سازمان افرادی وجود دارند که شغل آنها ارتباط چندانی با تحصیالت،
تجربه و همچنین عالقه آنها ندارد» .مصاحبهشونده دیگری بیان داشت که «کار باید مرتبط با
دانش من باشد و به ویژگیهای فردیام نزدیک باشد .رشته تحصیلی باید با شغل فرد مرتبط باشد.
سازمان باید شخصیت فرد را بشناسد و شغل نزدیک به شخصیت او را به او بدهد .سازمان باید
افراد را در جاهای مناسب به کار بگیرد» .درصورتی که مطالب آموختهشده در دوره آموزشی با شغل
فرد متناسب باشد ،کارآموز اقدام به انتقال یادگیری میكند ( .)Yaw, 2008درصورتی که تناسبی
بین شغل فرد و ویژگی تناسب شغل و شاغلهای فرد وجود نداشته باشد ،تحقق انتقال یادگیری
در سازمانها دشوار خواهد بود.
برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی از رویکرد حداقل مربعات جزئی  PLSاستفاده شد .این
رویکرد برای مدل پیشبینیکننده سازهای مورد استفاده قرار میگیرد ،بهویژه زمانی که تعداد
نشانگرهای هر عامل زیاد و بین آنها همراستایی چندگانه وجود داشته باشد ،این رویکرد گزینه
اول برای برآورد مدل محسوب میشود .نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که همه متغیرهای
مشاهدهپذیر در پرسشنامه عوامل سازمانی موثر بر انتقال آموزش دارای بار عاملی مناسب بر متغیر
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مکنون متناظر خود هستند و از اعتبار الزم براي اندازهگیری سازههای الگوی پیشنهادی برخوردار
هستند .در ادامه ،یافتههای حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که همه نشانگرهای عامل
سازمانی انتقال آموزش ،میتوانند این عوامل را بازنمایی کنند و میتوانند بهعنوان عوامل زیربنایی
این مولفهها عملكنند.
یافتهها نشان داد که از بین  11عامل سازمانی تسهیلکننده انتقال آموزش ،همه عوامل از
اعتبار الزم برای اندازهگیری سازه عامل سازمانی برخوردار هستند .همچنین ،نتایج نشان داد که
از بین نشانگرهای عامل سازمانی ،فرصت کاربرد ( ،)0/9 25خصیصههای مدیر مستقیم (،)0/9 11
فرهنگ ( ،)0/8 96حمایت سازمانی ( ،)0/8 68عدالت سازمانی ( ،)0/856محیط یادگیرنده (،)0/8 56
پیامد سازمانی ( ،)0/8 32مدیریت عملکرد ( ،)0/8 18مشارکت در تصمیمگیری ( ،)0/8 09تناسب
شغل و شاغل ( )0/7 92و ج ّو سازمانی ( )0/7 68بهترتیب دارای بیشترین نقش در تبیین عامل
سازمانی موثر بر انتقال یادگیری هستند و نقش مهمی در آشکارسازی این عامل دارند .بهطورکلی
میتوان گفت که طبق یافتههای پژوهش ،نشانگرهای مورد مطالعه ساختار عاملی مناسبی را براي
اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه در الگوی پژوهش فراهم میکنند .بهعبارتدیگر ،تمامی نشانگرها
میتوانند بهعنوان عوامل زیربنایی سازههای مربوط به خود بهکار رفته و آنها را پیشبینیكنند .از
آنجا که پژوهشهای پیشین کمتر به بررسی عوامل سازمانی انتقال آموزش بهطور خاص پرداخته
و بیشتر عوامل فردی را مورد بررسی قرار دادهاند ،در این پژوهش تالش شد تا عوامل سازمانی
انتقال آموزش ،با عمق بیشتری مورد بررسی قرار گیرند از اينرو یافتههای جامعتری در این
خصوص حاصلشد.
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Abstract
This research aims to identify the facilitating factors of learning transfer
in NIGC, using a mixed research method. In the qualitative phase, 16
experts of NIGC and university faculty members were selected as the
research sample. In the qualitative phase, survey research method was
applied and a sample of 376 subjects was selected based on Cochran
formula. In order to analyze the qualitative data and to validate the
proposed model, thematic analysis technique and Structural Equation
Modeling (PLS) approach were utilized consecutively. To collect data
in the qualitative step, semi-structured interviews, and in quantitative
step, researcher-made questionnaires were used. In the qualitative step,
the results of thematic analysis indicate that organizational facilitating
factors of learning transfer include climate, culture, support, outcomes,
organizational justice, performance management, characteristics of
direct manager, participation in decision-making, learner’s environment,
application opportunity, and job and job-holder match. Also, inferential
tests indicate that NIGC employees assessed all organizational factors of
learning transfer, excluding performance management, higher than
average. The results of confirmatory factor analysis indicate that all
observable and latent variables bear a factor value higher than 0.70
over their corresponding latent variable and they are confirmed at the
level of 0.01. The results of structural part of the model show that
organizational factors can determine 0.599 of the learning transfer.
Finally, the results of Goodness of Fit Index (GOF) represents strong
performance of proposed model of learning transfer.
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