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  چکیده

 بـه اندرکاران توسعه منـابع انسـانی را    توجه محققان و دست آموزش موضوع انتقال گذشته هاي در طول دهه
تـا فرآینـد انتقـال    . هاي آموزشی است واسطه نقش آن در اثربخشی دوره این توجه به. است نمودهجلب  خود

. خواهـد افتـاد  خطـر    هاي آموزشی تا حد زیادي بـه  گذاري بازگشت سرمایه، انجام نشودمحل کار  بهآموزش 
تحقیق بررسی عوامل موثر بر انتقال آموزش به محـیط کـار بـر اسـاس الگـوي انتقـالی هـالتون         هدف از این

بـر ایـن   . پیمایشـی اسـت   –توصـیفی   یپژوهش، روشاز نظر کاربردي و ، این پژوهش از نظر هدف. باشد می
تصـادفی  گیـري   نفر از کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري بـا روش نمونـه   103تعداد ، اساس

از طریق مراجعه به نامه پرسش روایی محتوایی. بین آنها توزیع شد اي ساخته نامه محقق ساده انتخاب و پرسش
 ها تجزیه و تحلیل داده. دست آمد به% 89 مقدار به، نباخووسیله آزمون آلفاي کر بهآن تایید و پایایی ، خبرگان

را بر انتقال آمـوزش در   تأثیرردي و سازمانی بیشترین اي نشان داد که عوامل ف نمونه آزمون تی تکطریق  از
عملکرد مورد  مؤلفه، از میان عوامل سازمانی استعداد کارآموز و مؤلفه، میان عوامل فردي زا. محیط کار دارند

  . رندبیشتري بر انتقال آموزش به محیط کار دا تأثیر، انتظار از تالش براي انتقال
 

 عوامل سازمانی ، عوامل آموزشی، عوامل فردي، الگوي انتقالی هالتون ،انتقال آموزش :واژگان کلیدي
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  مقدمه
 است انسانی بینش منابع و مهارت، دانش سطح ارتقاء گرو در ها سازمان توسعه و پیشرفت

 پرورش و حفظ از گریزي، مطلوب نتایج کسب و خدمات ارائه و مشکل این حل براي ها سازمان

 نیاز پاسخگوي، توسعه و ابزار پیشرفت عنوان به آموزش ،راستا نای در. ندارند نیروي انسانی

 و تجارب انتقال براي گذرگاهی، و بالندگی رشد بر عالوه آموزش. است یادگیرنده هاي سازمان
 امر این. است ها مسئولیت و وظایف صحیح منظور اجراي به الزم يها مهارت و تخصصی معلومات

 برگزاري به را خود توجه پیش از بیش، ي پیشروها سازمان و مؤسساتاست که  هشد سبب

براي  توان میچه  اگر. )1381، جباري( انسانی معطوف دارند منابع بهسازي و آموزشی يها دوره
در  توان میرا  آن دلیل ترین مهمي سازمانی دالیلی متعددي را ذکر نمود اما بی تردید ها آموزش
. ء سطح کیفی و کمی محصوالت و خدمات سازمان دانستعملکرد کارکنان و افزایش و ارتقابهبود 

دریافتی به محیط کار قابل  هاي تغییر در عملکرد کارکنان آموزش دیده از طریق انتقال آموزش
 توسعه و مدیریت زمینه در مهمی موضوع، گذشته دهه دو طی انتقال آموزش در. توجیه است

ر این مطلب دانست که انتقال آموزش به سازمان د توان میرا  آناست و اهمیت  بوده انسانی منابع
به  چنین هم. پردازش و بازیابی شود، سازي ذخیره، کند تا یادگیري در سازمان تسهیلکمک می

و حل مسئله  گیري تصمیم، فراشناخت، ریزي برنامه، استدالل، مانند تفکر، هاي شناختی فعالیت
است که  مختلفی عوامل دربرگیرنده دهپیچی این مفهوم. )1390، عرب شیراز( کند میکمک 

، و همکاران 1الوود( اوست در ها آموخته یادگیرنده و ماندگاري به آموزش انتقال میزان دهنده نشان
 کارکنان، مدیران، کارآموزان براي را مختلفی معانی تواند آموزش می طور کلی انتقال هب. )9 :2007

  گیرد؛ می شکل لچهار سوا به پاسخ در که باشد داشته مجریان
 دارید؟ انتظار چه تغییري در فراگیران آموزشی هنگام طراحی برنامه به  
 را رفتاري چه، شده آموخته يها نگرش و ها مهارت، دانش به توجه با که دارید انتظار یرانفراگ از 

  دهند؟ محیطی نشان چه در
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 و ها مهارت ،ها نگرش که دارید انتظار. 4، دارد؟ وجود آموزش بخش انتقال براي موانعی چه 

  . )3 :1999، 1سن( بماند؟ باقی فرد در مدت چه شده کسب دانش
هاي توانایی انتقال آموخته، که افرادقرار دارند هاي آموزشی بر این فرض بنیادین  تمام برنامه

، با این وجود. )1991، 2فیلیپس( هاي گوناگون دارندحاصل از آموزش را به وضعیت و موقعیت
کارشناسان آموزش و ، عان سازمانیفهاي ذینترین نگرانی یکی از کلیدي» نتقال آموزشا«موضوع 

زیرا . )3 :2011 ،3لکر و پاول( استهاي آموزشی  برنامه صرف شده درهاي  هزینه قبالمحققان در 
هاي  درصد از آموخته 40که تنها حدود این است دهد  هاي انجام شده نشان می پژوهشچه که  آن

ماه  6پس از و  یابند هاي آموزشی بالفاصله پس از آموزش به محیط کار انتقال می در برنامهکارکنان 
، عباس پور و وفایی زاده( یابد درصد کاهش می 15سال به  درصد و با گذشت یک 25این مقدار به 

 .کند میامروز ادبیات موجود پیرامون محیط کار از اهمیت انتقال آموزش و یادگیري بحث . )1389
ها و  برنامه، مراکزي که در آموزش کارکنان خود عنوان بههاي نظامی نیز  در این میان سازمان

مستثنی  قاعدهاز این  شوند ي مشخصی دارند و جزء واحدهاي عملیاتی جامعه محسوب میها دوره
ر اجتماعی و فرهنگی سای، هاي اقتصادي زیربناي فعالیت ها سازمانگونه  زیرا خدمات این، نیستند
هاي نظامی  براي سازمان راهبرديو نوآور جزء عوامل  هوشمندمنابع انسانی . باشد می ها سازمان

در سایه انتقال آموزش دریافت شده به محیط کار توسط فراگیران شود که همه این موارد تلقی می
علوم  دانشگاه درسیستم آموزش کارکنان  هاي ارزنده جهت توسعه رغم تالش علی. قابل توجیه است

به انتقال آموزش  اي در رابطه با عوامل موثر بر هیچ مطالعهتاکنون  فنون هوایی شهید ستاري و
، عوامل فردي تأثیربررسی میزان ، هدف اصلی این پژوهش، بنابراین. است محیط کار انجام نشده

 . اشدب آموزشی و سازمانی بر انتقال آموزش به محیط کار بر اساس الگوي انتقالی هالتون می

  مروري بر مبانی نظري
 در را آموزش شده از کسب يها نگرش و مهارت، دانش، کارآموز که اي استدرجه، آموزش انتقال

 ببرد باال را اثربخشی سازمانی تا بردمی رکا هب پیوسته و اثربخش طور به معین زمانی برهه یک
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 در ها نگرش و ها مهارت، دانش ایداريپ عنوان به آموزش انتقال عالوه هب. )2006، و همکاران 1باتیس(

انتقال آموزش تعمیم مهارت . )1988، 2بالدوین و فورد( شده است تعریف معین زمانی دوره یک
دست آمده در طول  دست آمده در طول یک رویداد آموزشی به محیط کار و نگهداري از مهارت به به

 انتقال آموزش را توان میطور کلی  به. )7 :2006 ،و همکاران 3کویتسی( گیرد را در بر میزمان 
 است ممکن انتقال در درگیر افراد. دانستزمینه  کاربرد و، نتایج، افرادشامل چند عنصر عمومی 

 و مهارتی، شناختی انواع نتایج شامل. باشد دستان زیر و همکاران، مربیان، یادگیرندگان شامل

 در را ي یادگرفتهها مهارت قادرند کارآموزان که دارد اشاره اي درجه به کاربردو  باشند می عاطفی

در  منابع مانند کاري محیط عوامل شامل زمینه سرانجام. بخشند تعمیم یا گیرند کار هب خود حرفه
  . )1388، نجفی ورحیمیان ( خواهد بود دسترس

آنها  ترین مهمبرخی از . شده استانتقال آموزش ارائه زمینه در هاي گوناگونی  تاکنون مدل
  امل موارد زیر است؛ ش

مدل رویلر و ، )2005( 6مدل آیرس، )1997( 5مدل ماتیو و مارتینو، )1986( 4مدل نوئه
، )1988( مدل بالدوین و فورد، )1994( 9مدل میلهیم، )1996( 8مدل پوتیت، )1993( 7گلدشتاین

 13یمدل تریس) 1997( 12مدل کالسن، )1995( 11مدل کوینسز، )1995( 10مدل فکتیو و همکاران
به نقل از رحیمیان و ( )1999( 15مدل شومیکر، )2001( 14مدل تایر و تیکوت، )2001( و همکاران

کاربردترین ترین و پر معروفاز  مدل هالتون. )1996( و در نهایت مدل هالتون) 1388، نجفی
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انتقال  سیستم عنوان با جهان مختلف کشورهايشود و در  محسوب می هاي انتقال آموزش مدل
  کاربرد این مدل شامل موارد زیر است؛  دالیلترین  برخی از مهم. شود می شناخته لتونها  آموزش

  ي ها دورهدهد که ممکن است بر اثربخشی  را مورد مطالعه قرار می عواملیمدل انتقالی هالتون
مانند انگیزه و خودکارآمدي . اند الگوهاي دیگر مورد غفلت قرارگرفته باشند ولی در موثرآموزشی 

  . ارآموزانک
 این مدل به تحلیل عوامل دروندادي مانند محیط کار. مدل انتقالی مبتنی بر عمل است ،

هنگام  بودن یا نبودن آموزش را تا چرایی موثر پردازد یمحمایت سازمانی براي مواجه شدن با عمل 
  . استفاده مشخص سازد

 ي ها دورهتوبات و سوابق این الگو نسبت به دیگر الگوها وابستگی کمتري به مستندات و مک
  . آموزشی داشته باشد

 نسبت به سایر الگوها از پیچیدگی  ها دورهاستفاده از الگوي انتقالی هالتون براي ارزیابی  اجرا و
  .)1389، خراسانی و همکاران( باشد یمکمتري برخوردار 

. رح شدتوسط هالتون با انتقاد بر مدل چهار سطحی کرك پاتریک مط 1996این مدل در سال 
هاي شخصیتی و  ویژگی، توانایی فراگیران، در الگوي هالتون متغیرهایی مانند انگیزه براي یادگیري

از . )1996، هالتون( داشتند تأثیرانتقال آموزش  عوامل مرتبط با محیط کار مطرح شد که در
براي  ها زمانسا. به نیروي انسانی است فزاینده توجهمستلزم دیدگاه هالتون افزایش رقابت جهانی 

در بسیاري از . دارندنیاز ی اثربخششان به الگوهاي ارزیابی  هاي آموزشیبودن دوره اثربخش
تمام ارزشیابی  از قابلیت اما این مدل. شود استفاده می براي ارزیابیکرك پاتریک  مدل از ها سازمان
، هالتون ( خواهند بودمورد نیاز الگوهاي ارزیابی جدید بر این اساس و  برخوردار نبودهعوامل 
هاي  هاي اصلی انتقال آموزش را به شاخص هالتون و همکاران هر کدام از این ویژگی. )1996

   ؛مطرح شد 1996ها در سال  اولین شاخص. مختلفی تقسیم کردند
 و حمایت در محل کار را فراگیران یادگیري از استفاده همکاران که میزانی: حمایت همکاران 

 . دنماین می تقویت

 نمایند یم حمایت کار در را یادگیري از استفاده مدیران که میزانی: حمایت سرپرستان 

 گردد می منجر کارآموز براي مثبت نتایج به کار در آموزش کاربرد که يحد: نتایج فردي مثبت . 



  
  94 بهار ،پانزدهم، شماره پنجمسال مطالعات منابع انسانی، فصلنامه 

 ت

 

152  / 152  / 

 در شده کسب دانش ها و مهارت کاربرد عدم دارند اعتقاد افراد که میزانی: نتایج فردي منفی 

 . گردد منجر منفی نتایج به تواند آموزشی می دوره

 از استفاده هنگام سرپرستان و مدیر از شده دریافت منفی هاي پاسخ میزان: مجوز سرپرست 

 . آموزشی دوره از شده  دانش کسب و ها مهارت

 در مخالفت و مقاومت به کارآموزان آن اساس بر که رایج گروهی هنجارهاي: آزادي براي تغییر 

 . برند می پی شده کسب دانش و ها از مهارت استفاده

 شغلی نیازهاي درستی به آموزشی محتواي که کند می قضاوت کارآموز که میزانی :اعتبار محتوا 

 . سازد برآورده می را وي

 طراحی کارآموز حرفه در آموزش انتقال توانایی ایجاد براي آموزش اوالً که اي درجه: طرح انتقال 

 . باشد هماهنگ شغل نیازهاي با شده داده تعلیم آموزش ثانیاً و اجرا شده و

 استفاده به را آنها که شود می مجهز ابزارهایی و امکانات به کارآموزان که میزانی: فرصت کاربرد 

 . )2000، هولتون و همکاران( نماید می قادرآموزش دریافتی  از

چارچوب مفهومی استفاده  وانعن بهاز اولین مطالعه خویش  همکاراندر مرحله بعد هالتون و 
هالتون را ترکیب  1996عامل شرایط انتقال در تحقیق سال  9آنها ابتدا تالش کردند تا . کردند
  ؛ شرح ذیل به آن افزودند عامل دیگر به 7آنها . نمایند

 هر در را شان کاري عملکرد قادرند آنها که  ینا به کارآموزان کلی اعتقاد: خود کارآمدي عملکرد .1

 . دهند نی تغییرزما

 به تواند می کاري عملکرد در تغییر اینکه انتظار: عملکرد خودکارآمدي نتایج به مربوط انتظار .2

  . گردد منجرمفید  نتایج
 یادگیري انتقال براي گرفته صورت تالش که  ینا انتظار: انتقال، عملکرد، انتظار مربوط به تالش .3

  . گردد منجرن به تغییر در عملکرد کاري کارآموزا تواند می
  . افراد کاري عملکرد مورد در رسمی غیر و رسمی هاي شاخص: بازخورد .4
  . آموزش در مشارکت و ورود براي کارآموزان آمادگی میزان: آمادگی یادگیرنده .5
    کار در شده کسب يها مهارت و دانش از استفاده به کارآموزان تمایل: انگیزه انتقال .6
  . کند میصرف  انرژي و زمان آموزش انتقال براي فرد که یزانیم: استعداد فردي براي انتقال. 7
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 شامل عوامل این. کردند اضافه الگو این هب را دیگري ابعاد سپس هالتون و همکاران
 و سازمانی تعهد، شغلی يها نگرش )کنترل کانون، نجوري روان، خودآگاهی( شخصیت هاي ویژگی

  . )2005، هولتون( هستند موزشآ از کاربردي چنین تصورات هم و شغلی مشارکت
 ؛به سه دسته تقسیم کرد توان میانتقال آموزش بر اساس مدل هالتون را  طور کلی عوامل موثر بر به

  . )1996، ؛ هولتون1388، رحیمیان و نجفی( سازمانی آموزشی و، عوامل فردي
ز اان قبل و بعد خودکارآمدي کارآموز، روانی و فیزیکی افراد، هاي ذهنی توانایی :عوامل فردي

هاي آموزشی نیز بر انتقال آموزش به  انگیزه آنان براي شرکت در برنامه آموزش و آمادگی فراگیران و
  . دارد ریتأثمحیط کار 

تعیین اهداف ، یشارزیابی نیازهاي آموز همچونهاي طراحی آموزش  جنبه: عوامل آموزشی
تمارین مستمر در محل ، خودمدیریتی يها کارگیري روش هب ،مرتبط بودن مواد آموزشی، آموزشی

هاي تجربی  هاي مناسب و مرتبط شغلی و نیز راه استفاده از مثال، هاي متنوع یادگیري روش، کار
هاي کسب  باشند که بر توانایی کارآموزان براي انتقال دانش کسب یادگیري از عوامل آموزشی می

  . شده از آموزش به محل کار موثر هستند
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1996مدل هالتون - 1شکل 
  

استعداد کارآموز براي انتقال یادگیري، انگیزه 
خودکارآمدي عملکرد  ، انتقال، آمادگی یادگیرنده

 ...  و

حمایت همکاران، حمایت سرپرستان، نتایج 
نتایج فردي مثبت، مجوز سرپرست،  فردي منفی،

فرصت کاربرد مهارت کسب شده، عملکرد مورد 
انتظار از تالش براي انتقال، نتایج عملکرد، آزادي 

 ... براي تغییر و

بازخورد، طرح انتقال، اعتبار محتوا، اهداف 
 ...  آموزشی، تعیین نیازهاي آموزشی و

 عوامل فردي

 عوامل سازمانی

 عوامل آموزشی

 نتقال آموزشا
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، ارزش آموزش براي سازمان، هاي سازمانی عواملی چون حمایت سازمانی ویژگی: عوامل سازمانی 
، هولتون( حمایت همکاران و فرصت استفاده از آموزش تمرکز دارند، حمایت مدیران و سرپرستان

  دهد یممدل هالتون را نشان  1شکل . )2005:6
 پژوهش  شناسی روش

پیمایشی  - اضر از نظر هدف جز تحقیقات کاربردي و از نظر روش جز تحقیقات توصیفیتحقیق ح
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید اري این پژوهش شامل کلیه کارکنان جامعه آم. رود یم به شمار

با روش نفر  103که در آن  نفر بود 135تعداد  هاي آموزش ضمن خدمت به در دورهستاري حاضر 
ها و اطالعات  داده. عنوان نمونه انتخاب شدند بهصادفی ساده و بر مبناي جدول مورگان گیري ت نمونه

ابزار . آوري شد اي و میدانی تهیه و جمعمورد نیاز در این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه
هاي  ساخته بود که در قالب طیف لیکرت و براساس شاخص محقق اي پرسشنامه، پژوهش سنجش
. سازمانی و آموزشی مدل انتقالی هالتون تدوین گردید، هاي عوامل فرديهر یک از ویژگی ناظر بر

وسیله آزمون آلفاي  تایید و پایایی آن به، نامه از طریق مراجعه به خبرگان روایی محتوایی پرسش
اي  نهونم  تک از آزمون ها تحلیل دادهمنظور  در این پژوهش به. دست آمد به% 89مقدار  به، کرونباخ

  استفاده شده است
  

  ي پژوهشها یافته
هاي مربوط به افراد را ارائه  هاي دموگرافیک پرسشنامه و شاخصهویژگی، 1جدول شماره 

قرار  37تا  32بیشترین افراد بین سنین ، شود در جدول باال مشاهده می کهطور  همان. دهد یم
نین چ هم. مربوط است 25تا  20به سنین  گیري نیز میزان سنی افراد حاضر در نمونه ینتر کم. دارند

سایر افراد نیز داراي مدرك . نامه داراي مدرك کارشناسی بودندتقریباً نیمی از افراد پرسش 
نظر  از لحاظ سابقه خدمتی نیز به. کارشناسی ارشد و تعداد معدودي داراي مدرك دکترا بودند

سال هستند و بیشترین طبقه  12یش از گیري داراي سابقه ب رسد اغلب افراد حاضر در نمونه می
  . گردد سال برمی 17سوابق خدمتی نیز به سنوات باالي 
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  توصیف جمعیت شناختی افراد جامعه مورد پژوهش  -1جدول         

  
مدل هالتون از آزمون تی  يها مؤلفههر یک از  ریتأثبراي ارزیابی میزان : هاي استنباطی یافته
  . اي استفاده گردید نمونه تک

 عوامل فردي بر انتقال آموزش به محیط کار یرتأثارزیابی  -1
  

  عوامل فردي بر انتقال آموزش به محیط کار یرتأثارزیابی میزان  - 2جدول 
عوامل 
  فردي

  عدد معناداري  مقدار تی  درجه آزادي  میانگین تجربی   میانگین نظري
3  44 .3  102  7 .51 000 . 

  

  هاي عوامل فردي شاخص نتایج -3جدول
  انحراف استاندارد  میانگین   عوامل فردي  يها شاخص

  75/0  3. 95  استعداد کارآموز 
  27. 1  3. 51  انگیزه انتقال 

  807/0  2. 80  آمادگی یادگیرنده 
  68/0  3. 35  خودکارآمدي عملکرد 

  

  فراوانی کل  درصد فراوانی  فراوانی  دموگرافیک هاي یژگیو

  
  سن

 9. 4 5 سال 25-20
  
100%  
  

 4. 19 20 سال 31-26

 3. 55 57 سال 37-32

 4. 20 21  سال37باالي 

  
  تحصیالت

 5. 51 53  لیسانس
  
100%  

 7. 41 43  فوق لیسانس

 8. 6 7  دکترا

  
  سابقه خدمت

 8. 6 7  سال 1 -  5

  
%100  

 1. 31 32  سال 11-6

 2. 26 27  سال 17-12

 9. 35 37  سال17باالي 
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فرض . شود استفاده می Tان اثرگذاري عوامل مختلف بر متغیر پاسخ اغلب از آماره براي بررسی میز
. و فرض مقابل آن بر تأثیر عامل مورد نظر بر متغیر پاسخ داللت دارد ریتأثبر عدم ، صفر این آزمون

تأثیر عوامل فردي بر ، انجام پذیرفت% 05/0و در سطح آزمون % 95در این آزمون که با اطمینان 
دست آمده در جدول شماره  بر اساس نتایج به. ال آموزش به محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفتانتق
در . است 05/0و کمتر از سطح  000/0داري آزمون  معنی مؤلفهو  51/7برابر با  Tمقدار آماره ، 2

تأثیرداشتن عوامل فردي بر ( فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل آن، %95نتیجه با احتمال 
اي  بنابراین عوامل فردي تأثیر قابل مالحظه. گیرد مورد تأیید قرار می) انتقال آموزش به محیط کار

توان عوامل فردي  می، 3چنین با توجه به جدول شماره  هم. بر انتقال آموزش به محیط کار دارند
 آموز تعداد کاربندي کرد که بر این اساس عامل اس اثرگذار بر انتقال آموزش به محیط کار را اولویت

  . تأثیر را بر متغیر پاسخ دارند نیتر کم) 80/2( بیشترین تأثیر و عامل آمادگی یادگیرنده) 95/3(
  
 بر انتقال آموزش به محیط کار آموزشیعوامل  یرتأثارزیابی  -2

  
  عوامل آموزشی بر میزان انتقال آموزش به محیط کار یرتأثبررسی  -4جدول 

عوامل 
  آموزشی 

  عدد معناداري  مقدار تی  درجه آزادي  میانگین تجربی   ظريمیانگین ن
3  90 .2  100  1 .22 -  .222 

  
  هاي عوامل آموزشی جدول نتایج شاخص - 5جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  عوامل آموزشی  يها شاخص
  009. 1  2. 53  بازخورد 

  783/0  3. 05  طرح انتقال 
  831/0  2. 94  اعتبار محتوا 

  
عوامل آموزشی در سطح آلفاي پنج صدم  مؤلفهدر  tچون مقدار ، 4به جدول شماره با توجه 

عدم تفاوت میانگین نظري ( فرض صفر مؤلفهلذا در این ، است) t )96/1 بحرانی مقدارتر از  کوچک
دیگر  به عبارت. گردد رد می) تفاوت بین میانگین نظري و تجربی( تائید و فرض تحقیق) و تجربی

تر  کوچک) 3( نظري غیرمعنادار است و میانگین تجربی از میانگین به صورت tماره چون مقدار آ
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 یرتأثآن بر میزان انتقال آموزش به محیط کار  يها مؤلفهاز نظر افراد نمونه عوامل آموزشی و ، است
شاخص ، هاي عوامل آموزشی دهد که در میان شاخص نشان می 5نتایج جدول شماره . تري دارندکم

را بر انتقال آموزش  یرتأثبیشترین ) 05. 3( و شاخص طرح انتقال یرتأث ینترکم )53. 2( بازخورد
  . دارد

  بر انتقال آموزش به محیط کار سازمانیعوامل  یرتأثارزیابی  -3
 

  عوامل سازمانی بر میزان انتقال آموزش به محیط کار یرتأثبررسی  -6جدول 
 عوامل محیطی

  )سازمانی(
  عدد معناداري  مقدار تی  درجه آزادي  ین تجربی میانگ  میانگین نظري

  3  17 .3  63  65 .2 010.  

  
  سازمانیهاي عوامل  نتایج شاخص -7جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین   عوامل سازمانی  يها شاخص

  703/0  3. 29  حمایت همکاران 

  636/0  3. 47  حمایت سرپرست 

  861/0  85. 3  نتایج فردي مثبت 

  012. 1  3. 00  فی نتایج فردي من

  20. 1  2. 91  مجوز سرپرست 

  833/0  3. 04  فرصت استفاده

  932/0  3. 18  انتظار نتایج عملکرد 

  602/0  3. 11  آزادي براي تغییر

  675/0  3. 57  عملکرد مورد انتظار از تالش براي انتقال 
  

  
. کند را بررسی میمیزان تأثیرگذاري عوامل سازمانی بر انتقال آموزش به محیط کار ، 6جدول 

و کمتر از  010/0داري آزمون  معنی مؤلفهو  65/2برابر با  تیمقدار آماره ، مذکوربر اساس جدول 
تأثیر ( فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل آن %95در نتیجه با احتمال . است 05/0سطح 
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ابراین عوامل سازمانی بن. گیرد مورد تأیید قرار می) عوامل سازمانی بر انتقال آموزش به محیط کار
، 7چنین با توجه به جدول شماره  هم. اي بر انتقال آموزش به محیط کار دارند تأثیر قابل مالحظه

بندي کرد که بر این  توان عوامل سازمانی تأثیرگذار بر انتقال آموزش به محیط کار را اولویت می
بیشترین تأثیر و عامل نتایج فردي ) 57/3( عامل عملکرد مورد انتظار از تالش براي انتقال، اساس
  . دارندتأثیر را بر متغیر پاسخ  کمترین) 85/2( مثبت
  

  گیري بحث و نتیجه
هاي  شاخصاز  آموزشی و سازمانی بر انتقال آموزش به محیط کار، جهت بررسی تأثیر عوامل فردي

هاي  ساس یافتهبر ا. استفاده شدالگوي انتقالی هالتون ) سازمانی، آموزشی، فردي( هاي مؤلفه
بر انتقال آموزش بر محیط کار  تأثیربیشترین میزان فردي و سازمانی داراي  هاي مؤلفه، تحقیق

  . باشند می
هاي استعداد کارآموز براي  بر انتقال آموزش به محیط کار شاخصموثر عوامل فردي  در زمینه

با . توجه قرار گرفت وردملکرد مآمادگی یادگیرنده و خودکارآمدي ع، انگیزه انتقال، انتقال یادگیري
را در  تأثیرشاخص استعداد کارآموز بیشترین مشخص شد که  هاي این عامل شاخصتمامی تحلیل 

 بالدوین و فورد نیز در مدل انتقالی خود. داردبر انتقال آموزش به محیط کار  ها میان سایر شاخص
طور مستقیم بر شرایط انتقال  که بهند معرفی کردعنوان عاملی  هاي کارآموزان را به ویژگی) 1998(

دي نیز به این نتیجه رسیدند که یبورك و هاتچینس به نقل از خراسانی و ع. گذارد آموزش تأثیر می
رابطه قوي  خودکارآمدي و انگیزه پیش از آموزش، توانایی شناختی همچونهاي فردي  برخی ویژگی

  . هستندبا انتقال آموزش 
از  بر انتقال آموزش به محیط کار) سازمانی( عوامل محیطی تأثیرجهت بررسی میزان 

مجوز ، نتایج فردي مثبت، نتایج فردي منفی، حمایت سرپرستان، هاي حمایت همکاران شاخص
نتایج ، عملکرد مورد انتظار از تالش براي انتقال، فرصت کاربرد مهارت کسب شده، سرپرست

ها در میزان انتقال  ها و شاخص س نتایج این ویژگیبر اسا. استفاده شد رآزادي براي تغیی، عملکرد
ها مشخص شد  تک شاخص با تحلیل تک چنین هم. دنباالیی دار نسبتاً تأثیرآموزش به محیط کار 

، ها که شاخص عملکرد مورد انتظار از تالش براي انتقال و حمایت سرپرست در میان سایر شاخص
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هاي  نیز ویژگی) 1998( ل انتقالی بالدوین و فورددر مد. باالتري برخوردار است تأثیرگذارياز 
بر انتقال  تأثیرگذارياز عوامل اصلی در ، حمایت و فرصت استفاده از مهارت کسب شده، محیط کار

، حمایت سرپرستان هاي شاخص بر اساس مطالعه بورك و هاتچینس. آموزش معرفی شده است
 ماتیو و مارتیو. آموزش به محیط کار دارند بسیار قوي در انتقال تأثیرهمکاران و فرصت کاربرد 

ترین عامل در  عنوان اصلی هاي وضعیتی محیط کار را به نیز در مدل انتقالی خود ویژگی) 1997(
  . انتقال آموزش معرفی کردند
هاي  شاخص ازعوامل آموزشی بر انتقال آموزش به محیط کار  یرتأثجهت بررسی میزان 

هاي  ها و شاخص ویژگی، حاصلهبر اساس نتایج . استفاده شدر محتوا طرح انتقال و اعتبا، بازخورد
، ها در میان شاخص. شتندانتقال آموزش به محیط کار دا میزانپایینی بر  نسبتاً یرتأثاین عامل 

عرب شیراز نیز در پژوهش خود نشان داد که شاخص . بود یرتأث ینتر کمداراي ، شاخص بازخورد
میانگین در انتقال آموزش به  ینتر کمهاي عوامل آموزشی داراي  صنسبت به سایر شاخ بازخورد

نیز طراحی آموزشی و محتواي آموزشی و ) 1998( در مدل بالدوین و فورد. محیط کار بوده است
  . اصول یادگیري از عوامل اصلی در انتقال آموزش یاد شده است

  
  

  پیشنهادها
 د براي انتقال اثربخش آموزش به محیط کار در جامعهتوان هاي تحقیق موارد زیر می با توجه به یافته

  هدف مورد توجه قرار گیرد؛
 که گردد  هاي آموزشی پیشنهاد می در خصوص آمادگی یادگیرنده به برگزارکنندگان دوره

  ؛گردنددرستی آگاه  فراگیران از اهداف و عملکرد دوره به
 کن و مشخص بودن مالك ارزیابی ترین زمان مم ارائه بازخورد مناسب به فراگیران در کوتاه

   ؛فراگیران براي ارائه بازخورد به آنان
  در  یکدیگرکارکنان از حمایت جو سازمانی مثبت و مطلوب بین کارکنان ایجاد شود تا
  ؛مند شوند هاي جدید بهره کارگیري آموخته هب
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  یشنهاد پهاي آموزشی به محیط کار  هاي حاصل از دوره چه بیشتر آموختهبراي انتقال هر
در خصوص ایجاد شود و کارکنان  تري سرپرستان و مدیران فضاي مثبت و کارکنانبین شود  می

 . گردندتشویق هاي آموزشی در محیط کار خویش  هاي حاصل از دوره کارگیري آموخته هب
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