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ABSTRACT

Background & objectives: Affecting factors and concept of effectiveness is the most
important and controversial issue in the field of education. According to this definition, the
multiple definitions and different patterns have been formed to assess the training
effectiveness and factors affecting it. This research aimed to investigate the factors affecting
of educational transfer in health deputy staff of Iran University of Medical Sciences.
Methods: The current research was an applied type and non-experimental in terms of
controlling variables. The statistical popolation was all experts and staff of health deputy of
Iran University of Medical Sciences in 1396, which were nearly 3000. The sample size of
study was 358, calculated based on the Cochran formula with a 15% drop. The main tools of
study were two standard questionnaires based on Likert scale. In this study, the Linear
regression analysis with structural equation were used.
Results: The results showed that the most and less effective variables on educational transfer
in Iran University of Medical Sciences health deputy were educational content and
organizational atmosphere with coefficients of determination of 0.54 and 0.077, respectively.
Conclusion: Based on the results obtained from hypothesis testing and obtained effect of each
independent variables on educational transfer, it can be concluded that by increasing the level
and quality of educational content, a more suitable process in transfer of training would be
observed in health deputy staff of Iran University of Medical Sciences, and less costs would
be incurred for the organization.
Keywords: Educational Transfer; Organizational Atmosphere; Management Support;
Organizational Commitment; Job Motivation; Educational Content; Model
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قدمهم
هـاي سـریع و پرشـتاب دانـش و     با توجه به دگرگونی

معلومات بشري، همه چیز به شـدت در حـال تغییـر و    
بـاز بـا محـیط    عنوان سیستمها بهتحول است. سازمان

خود در تعامل قرار دارند و براي تـداوم حیـات خـود    
نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجـا  

هـا  که منابع انسانی مهمترین عامـل و محـور سـازمان   
سازي منابع انسـانی  د، تجهیز و آمادهنشومحسوب می

ویژه برخوردار براي مواجه شدن با تغییرات از اهمیت 
هـا بـا هـر نـوع مـاموریتی بایـد       کلیه سـازمان است و 

ها بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان
ــه )1(در ابعــاد مختلــف اختصــاص دهنــد . آمــوزش ب

چکیده
از مهمترین و در عین حال از بحث انگیزترین مباحث حوزه آموزش است. بـر ایـن اسـاس    عوامل اثرگذار زمینه و هدف:

موزش و عوامل موثر بر آن شکل گرفته است. این پـژوهش بـا   تعاریف متعدد و الگوهاي متفاوتی براي ارزیابی اثربخشی آ
هدف بررسی عوامل اثرگذار بر انتقال آموزش در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.

ـ   آزمایشیغیرمتغیرهاکنترللحاظازپژوهش حاضر، کاربردي وروش کار: ه است. جامعه آماري در پـژوهش حاضـر کلی
نفر بـود.  3000بودند که تعداد آنها بالغ بر 96کارشناسان و کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

نفـر محاسـبه گردیـد. ابـزار اصـلی      358درصد ریـزش  15حجم نمونه محاسبه شده بر اساس فرمول کوکران با احتساب 
یف امتیازي لیکرت بـود. در ایـن پـژوهش از تحلیـل رگرسـیون خطـی و       تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد، مبتنی بر ط

معادالت ساختاري استفاده شده است.
) و کمتـرین تـاثیر را جـو   54/0یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بیشترین تاثیر را متغیر محتواي آموزش با ضـریب تعیـین (  

اند. معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته) بر اثربخشی انتقال آموزش در077/0سازمانی با ضریب تعیین (
بر اساس نتایج حاصله از آزمون فرضیات و بدست آوردن میزان تاثیرگذاري هر یـک از متغیرهـاي مسـتقل    نتیجه گیري:

تـري  توان نتیجه گرفت که با افزایش سطح و کیفیت محتواي آموزشی شاهد روند مناسـب پژوهش بر انتقال آموزش می
هاي کمتري براي سازمان انتقال آموزش در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهیم بود و هزینهرد

کند.میایجاد
انتقال آموزش، جوسازمانی، حمایت مدیران، تعهدسازمانی، انگیزش شغلی، محتواي آموزشی، مدلواژه هاي کلیدي:
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یا دها از فرمهارتها وفرآیند انتقال معلومات، نگرش
گروهی به فرد یا گروه دیگر براي ایجـاد تغییـرات در   
ــه   ــا گفت ــارتی آنه ســاختارهاي شــناختی، نگرشــی و مه

ــی ــودم ــه   )2(ش ــان کلی ــوزش کارکن ــور از آم . منظ
هایی است که در جهت بهبود سـطح دانـش و   کوشش

حرفه اي و شغلی و همچنین -هاي فنیآگاهی، مهارت
ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان بـه عمـل   

هايآید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتمی
ش کارکنان یک امر حیـاتی و  کند. آموزشغلی خود می

طور مستمر بـا مجمـوع   ناپذیر است که باید بهاجتناب
فرآیندهاي مدیریت مورد توجه قرار گیـرد تـا سـایر    

هاي مدیریت بتوانـد مثمـر ثمـر واقـع گـردد.      فعالیت
هـاي اصـولی و منطقـی    آموزش در حقیقت یکی از راه

ازمان اسـت و باعـث   هاي کارکنان در سـ هدایت تالش
بکارگیري استعدادهاي نهفته، بکاراندازي قدرت تخیـل  

پـذیري فکـري الزم در   و بوجود آمدن حـس انعطـاف  
وري . آموزش مؤثر بـه بهـره  )2(کارکنان خواهد شد

بیشتر، بهبود کیفیت کـاري، افـزایش انگیـزش و تعهـد،     
روحیه بـاالتر و کـار گروهـی بهتـر و اشـتباهات کمتـر       

نهایت منجر به کسب مزیت رقـابتی  ه درکانجامدمی
. )3(گرددبیشتر می
ي اولیه انتقال آموزش، شامل عوامل اولیـه  هاچارچوب

هـاي طراحـی و اجـرا و    (خصوصیات یادگیرنده، فعالیت
محــیط کــار)، همچنــین ذینفعــان (فراگیــران، مربیــان، 

انی قبـل، حـین و بعـد از    ي زمـ هـا سرپرستان) و دوره
شود، اما هنوز مدلی یکپارچه از این عوامـل  مداخله می

مفهــوم اثربخشــی در .)4(ارائــه شــده، وجــود نــدارد
مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتـایج حاصـل از کـار    
باید مهمترین هدف مدیر باشد. بازدهی کار یک مدیر 

هاي مدیریت سـنجیده شـود   طریق صادرهنیز باید از
هـاي کـاري او، نـه    هـا یعنـی موفقیـت   نه میزان وارده

شود یا در روز مجموعه کارهایی که به وي محول می
اثربخشـی چیـزي اسـت کـه از راه     . )5(دهـد یانجام م

آورد و انجـام اعمال صـحیح مـدیریت بـه دسـت مـی     
دهد. اثربخشی چیزي است که مـدیر از راه اعمـال   می

آورد و به صورت بـازده  صحیح مدیریت به دست می
کنـد. تعریـف اثربخشـی عبـارت اسـت از      میکار ارائه

میزان موفقیت مدیر در زمینه بازدهی و نتایج کـاري  
.)6(به او محول شده استاست که 

در مورد مفهوم اثربخشـی آمـوزش تعریـف جـامع و     
مشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن، کار 

تعیـین  : دشواري است. ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی
ــایج قابــل   میــزان تحقــق اهــداف آموزشــی، تعیــین نت

هاي اجراشـده،  مشاهده از کارآموزان در اثر آموزش
ن با انتظارات نقش تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزا

سازمانی، تعیـین میـزان درسـت انجـام دادن کـار کـه       
مــوردنظر آمــوزش بــوده اســت، تعیــین میــزان      

ها براي دستیابی هاي ایجادشده در اثر آموزشتوانایی
باتوجـه بـه مباحـث بـاال بایـد گفـت کـه        .هـا به هدف

طریـق بررسـی کـارایی درون و    اثربخشی آموزش از
گـردد. یعنـی   مینی تعیینبرونی نظام آموزش سازما

اگر بتوانیم کارایی درونی و برونـی سیسـتم آمـوزش    
اثربخشـی آمـوزش   ها را اصـالح کنـیم تقریبـاً   سازمان
کیفیـت مسـأله دیگـر، سـوي . از)6(شـود میتضمین

تـرین مهـم ازآموزشـی نظـام و اثربخشـی آموزش
و انـدرکاران دسـت مسـئوالن، همیشـگی هايدغدغه
اینباشد ومیکشورهردرتوسعهامرسازانتصمیم

زیربنـاي عنـوان بهکارکناناهمیت آموزشدلیلبه
آمـوزش .)7(باشـد مـی سـازمان هرتوسعهورشد

یکیسازمان،هرتوسعهاصلیکلیدبه عنوانکارکنان
کهباشدمیییهاسازمانمهمارکانواصلیعواملاز
. انجـام ایـن   )8(باشـند میاثربخشیوکاراییدنبالبه

گیرنـدگان در ایـن   ریزان و تصـمیم پژوهش به برنامه
گـرفتن عوامـل   حوزه کمک خواهد کرد که بـا درنظر 

اجرا و ،در جهت بهبود طراحی،موثر بر انتقال آموزش
ي آموزشی گام بردارنـد. از سـوي   هاارزشیابی برنامه

دیگــر بررســی عوامــل اثرگــذار بــر انتقــال آمــوزش 
تحقـق اهـداف سـازمانی و در    تواند موجب تسهیلمی

نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی در سازمان گردد و 
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انجـام  ،پژوهش حاضر با تاکید بر این هدف کـاربردي 
.  شد

روش کار
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوري 

ص متغیرهـاي تحقیـق   هاي مـورد نیـاز در خصـو   داده
ـ ،استفاده شد باشـد یـک   یکه شامل شش پرسشنامه م

آوري اطالعـات متغیـر وابسـته    پرسشنامه بـراي جمـع  
(اثربخشی انتقال آموزش) و پنج بخش براي متغیرهاي 
مستقل (حمایت مدیران، جو سازمانی، انگیـزش، تعهـد   

باشـد. تعیـین حجـم    مـی سازمانی، محتواي آموزشـی) 
ترین مراحل در هر تحقیق میدانی نمونه یکی از اساسی
حجم نمونه منجر بـه تعمـیم و   ین بوده و دقت در تعی

شـود. جامعـه آمـاري در ایـن     گیري درست مـی نتیجه
ــتی     ــت بهداش ــان معاون ــان و کارکن ــق، کارشناس تحقی

که حـدود  بود 96دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 
نفـر  341نفر بودند. حجم نمونه محاسبه شده 3000

ــا احتســاب  نفــر محاســبه358درصــد ریــزش 15و ب
گیـري در ایـن   یان ذکر اسـت روش نمونـه  گردید. شا

. بـراي محاسـبه ضـریب    بودايپژوهش تصادفی طبقه
. شـد پایایی از روش ضریب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده   

ضـریب  SPSSبدین منظور با اسـتفاده از نـرم افـزار    
آلفاي کرونباخ براي پرسشـنامه محاسـبه گردیـد کـه     

. بـود 702/0مقدار آلفاي کرونباخ بدست آمـده کـل   
مچنین آلفاي بدست آمده براي تمام ابعاد تحقیق از ه
لذا پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار بودبیشتر 7/0

ــود ــراي تجزیــ ب ــل داده. ب ــل از  ه و تحلی ــاي حاص ه
. شـد هاي آماري مختلفی اسـتفاده  نامه از روشپرسش

جداول توزیع فراوانی، نمـودار ازهابراي توصیف داده
ــه ــداکثمیل ــداقل و ح ــاري  اي، ح ــل آم ــراي تحلی ر و ب

-لمــوگروفوي پــژوهش از آزمــون ک هــافرضــیه
اســمیرنف، ضــریب همبســتگی پیرســون، مجــذور     

ري، رگرســـیون چنـــد متغیـــهمبســـتگی، همبســـتگی 
یـري و  یري گام به گـام و رگرسـیون یـک متغ   چندمتغ

و 1براي بررسی مدل مفهومی از روش تحلیـل مسـیر  
قبیـل  از2یي برازندگهابراي پردازش مدل از شاخص

شـاخص برازنـدگی   ،)df2/مجذور کـاي نـرم شـده (   
شــاخص تعــدیل شــده  ،3شــاخص برازنــدگی،تطبیقــی

5و  ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب4برازندگی

با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري     هااستفاده شد. داده
SPSS-20 و نرم افزارLISREL-8.7  مورد تجزیـه و

تحلیل قرارگرفت. 

هایافته
تعیـین عوامـل اثرگـذار بـر انتقـال      ف این پژوهشهد

آموزش در کارکنان معاونت بهداشتی دانشـگاه علـوم   
نفـري مـورد   360از کـل جمعیـت   پزشکی ایران بـود.  

نفـــر زن 255و )%2/29(نفـــر مـــرد 105مطالعـــه، 
ند. از نظـر سـن، میـانگین سـن کارکنـان      ) بود8/70%(

23سـن حداقل،10/7سنانحراف استانداردو23/39
سال بود. از نظر سابقه کار، میانگین 58حداکثر سال و

و انحـراف اسـتاندارد آن   24/13سابقه کـار کارکنـان   
سـال  30سـال و حـداکثر   1، حداقل سابقه کـار  338/7

درصـد  4/9درصد دیـپلم،  2/7بود. از نظر تحصیالت، 
ــاردانی،  ــی،  6/55کـ ــد کارشناسـ ــد 25درصـ درصـ

و دکتــري تخصصــی درصــد8/2کارشناســی ارشــد و 
باالتر بودند.

براي بررسـی توزیـع متغیرهـاي پـژوهش از آزمـون      
دادشد. نتـایج نشـان  اسمیرنف استفاده -لموگروفوک

اسـمیرنف  -لمـوگروف وداري آزمـون ک معناکه سطح 
بـود. ایـن یافتـه    05/0براي متغیرهاي فـوق بیشـتر از   

تعهد سازمانی؛ انگیـزش شـغلی؛   کهاین داردداللت بر
زمانی؛ حمایت مدیران؛ محتواي آموزش و انتقال جوسا

کارکنان معاونت بهداشتی دانشـگاه علـوم   آموزش در
پزشکی ایران با توزیع نرمال تفاوت معنادار ندارد.

1 Path Analysis
2 Fit Index
3 Goodness of Fit Index
4 Adjusted Goodness of Fit Index
5 Root Mean Square Error of Approximation
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پژوهشفرضیه
حمایـت  تعهد سازمانی؛ انگیـزش شـغلی؛ جوسـازمانی؛   

انتقـال آمـوزش در   بـر محتـواي آمـوزش  مدیران و
تی دانشگاه علوم پزشکی ایـران  کارکنان معاونت بهداش

تاثیر دارند.
و بودندفرضیه فوق چون متغیرها کمی براي پاسخ به

نشـد، از  مشـاهده هـا تخطی از نرمال بـودن در داده 
ري گام به گام استفاده شد. تحلیل رگرسیون چند متغی

حمایـت مـدیران و محتـواي آمـوزش      متغیرفقط دو 
آمـوزش بـر   وارد معادله شدند میـزان اثـر محتـواي   

بـا  متغیربود. میزان اثر این دو 542/0انتقال آموزش
.)1(جدول دبو562/0هم بر انتقال آموزش

نتیجه تحلیل واریـانس مجمـوع مجـذورات حاصـل از     
نشـان داده شـده   2جـدول  رگرسیون درگام دوم در

است.
تجزیـــه مجمـــوع مجـــذورات در تحلیـــل چـــون در
بود. پـس  05/0p<،418/229=)357/2(Fرگرسیون 

بـا انتقـال   حمایت مدیران و محتـواي آمـوزش   رابطه 
3جدول . )>05/0pمعنادار است (آموزش در کارکنان 

دهد.مینتایج تحلیل رگرسیون را نشان
معادله اثر حمایت مـدیران و 3با توجه به نتایج جدول 

بـه  انتقـال آمـوزش در کارکنـان    برمحتواي آموزش 
بود.1معادله شکل 

167/3+ 565/0+ (محتواي آموزش)163/0حمایت مدیران)انتقال آموزش =  ()             1معادله 

با انتقال آموزش در کارکنانحمایت مدیران و محتواي آموزش همبستگی .1جدول
خطاي استاندارد پیش بینیهمبستگیمجذورهمبستگیهامتغیر

736/0542/0583/2محتواي آموزش
750/0562/0528/2حمایت مدیران و محتواي آموزش

تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون.2جدول
سطح معناداريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتراتاث

381/29322190/1466418/229001/0رگرسیون
556/2281357391/6هاباقی مانده

937/5213359کل

انتقال آموزش در کارکنانمحتواي آموزش برحمایت مدیران وتحلیل رگرسیون براي اثر. 3جدول 
سطح معناداريBStd. ErrorBetatمتغیر
167/3543/0834/5001/0ثابت

565/0043/0608/0004/13001/0محتواي آموزش
163/0040/0193/0123/4001/0حمایت مدیران

و مدل مفهـومی از روش تحلیـل مسـیر   براي بررسی
ي هـا شـاخص اسـتفاده شـد.   LISREL-8.7نرم افزار
،)df2/(از قبیـل مجـذور کـاي نـرم شـده     برازندگی

شـاخص  ، شاخص برازندگی،شاخص برازندگی تطبیقی

ــدگی  ــده  برازن ــدیل ش ــانگین  وتع ــاي می ــه خط ریش
و سـرانجام  مـد نظـر قرارگرفـت    مجذورات تقریـب 

.مدل زیر بدست آمد
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مدل مفهومی به انضمام ضرایب مسیراستاندارد.1نمودار 

براي معناداري ضرایب مسیرtمدل مفهومی به انضمام مقادیر.2نمودار 

ي برازندگی مدلهاشاخص.4جدول 
2Df/df2RMSEAGFIAGFICFINFIي برازندگیهاشاخص

07/2204/1010/099/098/099/099/0هامقادیر شاخص

ي برازنــدگی مــورد هــاشــاخص،4بـر اســاس جــدول  
براي )df2/بررسی نشان داد مجذور کاي نرم شده (

بــود کــه 04/1ي در ایــن پــژوهش گیــرمــدل انــدازه
قبـول مـدل بـا داده اسـت.     کننده برازندگی قابل بیان

) df2/نظران مجــذور کــاي نــرم شــده (اغلــب صــاحب
نـدگی مناسـب مـدل    دهنده برازرا نشان3کوچکتر از 

شـاخص برازنـدگی تطبیقـی برابـر     .)9(کننـد میتلقی
ــر   99/0 ــدگی براب ــاخص برازن ــاخص 99/0و ش و ش

زنـدگی  و شاخص برا98/0برازندگی نیز تعدیل شده
بـود  010/0و همچنین برابر بـا  97/0نرم شده برابر 

مدلتوان گفت میکه بر اساس مقادیر بدست آمده
بـراي  tمقادیر آزموندارد.هابرازش مناسبی با داده
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با توجه به مـدل  مدل معنادار بود. ضرایب موجود در
توان گفت:میفوق

ي معنادار بـین تعهـد   احمایت مدیران نقش واسطه-1
ــواي    ــازمانی؛ محت ــو س ــغلی؛ ج ــزش ش ــازمانی؛ انگی س

با انتقال آموزش دارد.آموزش
سـازمانی بـر   تعهد سازمانی؛ انگیـزش شـغلی؛ جـو   -2

حمایت مدیران اثر معنادار دارد.
صورت ارکنان بر انتقال آموزش بهانگیزش شغلی ک-3

مستقیم اثر معنادار دارد.

بحث  
لـم عو توسـعه آمـوزش امـروزي، متحولدر دنیاي
هـا سـازمان برايکلیديراهبردیکشکلبهکارکنان

ایـن امابرخوردار شوند.رقابتیاز مزیتتاباشدمی
حاصـل  آموزشـی هـاي دورهبرگـزاري بـا تنهامزیت
کـه مـؤثر اسـت  در صـورتی گـردد، آمـوزش  نمـی 

ــهکــارآموزان و هــاموفــق، دانــش، مهــارتطــورب
اینازودهندانتقالراشدهدادهآموزشهاينگرش

. آموزش)10(بخشندبهبودراخویشطریق، عملکرد
بایـد ناپذیر است کهاجتنابوحیاتیامریککارکنان

مـدیریت فراینـدهاي مجمـوع مسـتمر بـا  صورتبه
مـدیریت هايمسیر فعالیتتاگیردقرارتوجهمورد

بهبا توجه. از سویی)11(گرددواقعثمربتواند مثمر
هـاي آمـوزش و برنامـه  بـه و کـافی مثبـت نگـرش 

کـه استاز آنحاکیشدهانجاممطالعاتآموزشی،
, 12(ندارنـد راالزماثربخشیهابرنامهاز اینیاريبس
بیشـتر  هرچـه بـرداري بهـره الزمـه کـه آن. حال)13

ــازمان ــاس ــرمایهه ــذارياز س ــوزش گ ــش آم در بخ
ها توسـط کارکنـان در محـیط کـار     بکارگیري آموخته

مؤثر برعواملبررسیباشد. لذاانتقال آموزش) می(
اثرگذار عواملبهمربوطمدلو ارائهآموزشانتقال

کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم در بینآنبه
رسـد تـا   م و ضـروري بـه نظـر مـی    پزشکی ایـران الز 

طریق عوامل مؤثر را مشخص نموده و سـازمان  بدین

تـا بـدین منظـور    ،)14(یمیرا در تقویت آنها یاري نمـا 
هــاي آموزشــی و موجــب ارتقــاء ســطح کیفــی دوره 

افزایش میزان اثربخشی آنها شـوند. در همـین راسـتا    
ش حول محور این سـوال اسـت کـه عوامـل     این پژوه

ــت    ــان معاون ــوزش در کارکن ــال آم ــر انتق ــذار ب اثرگ
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران کدامند؟
حمایـت  ابعاد تاثیر متغیرهاي مختلـف سـازمانی نظیـر   

تعهد سـازمانی و  سازمانی، انگیزش شغلی،جومدیران،
بر انتقال آموزشی به اثبات رسـید. محتواي آموزشی

بر اسـاس نتـایج حاصـله از آزمـون فرضـیات اصـلی و       
بدست آوردن میزان تاثیرگذاري هر یک از متغیرهاي 
مستقل پژوهش بر انتقال آموزش به ترتیب تاثیرشان 

باشد:به شرح زیر می
درصـد از  2/54میزان اثر متغیر محتواي آموزشی -1

شود.انتقال آموزش را شامل می
درصـد از  5/35ن میزان اثر متغیر حمایـت مـدیرا  -2

شود.انتقال آموزش را شامل می
درصد از انتقال 8/8میزان اثر متغیر انگیزش شغلی -3

شود.آموزش را شامل می
درصد از انتقـال  9/7میزان اثر متغیر تعهد سازمانی -4

شود.آموزش را شامل می
درصـد از انتقـال   7/7سازمانی میزان اثر متغیر جو-5

شود. آموزش را شامل می
دهد که متغیرهاي پیش گفته بـر  ایج حاصل نشان مینت

انتقال آموزش در کارکنان معاونت بهداشـتی دانشـگاه   
علوم پزشکی ایران مـوثر اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـا       
افزایش سطح و کیفیت محتواي آموزشی شاهد رونـد  

انتقـال آمـوزش در کارکنـان خـواهیم     تري درمناسب
کند. با میایجادهاي کمتري براي سازمانبود و هزینه

دهد محتواي آموزشی ها نشان میتوجه به اینکه یافته
بیشترین تاثیر را در بیـان عوامـل در انتقـال آمـوزش     

گونه توجیه پـذیر اسـت کـه نـوع محتـوا در      این،دارد
چـه محتـواي   ، هرباشـد انتقال آن مهم و اثرگـذار مـی  

ــاوري   ــک و فنـ ــترهاي تکنولوژیـ ــر بسـ ــی بـ آموزشـ
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هاي باالي آن انتقال با توجه به قابلیتسازي شودپیاده
باید نسبت منافع می باشد. لذا میترتآن ساده و راح

بـراي  کـه  هـایی  محتواي نوین آموزشی را بـه هزینـه  
مـورد  ،گرددمیانجام استقرار محتواي آموزش مدرن

بررسی و مقایسـه قـرار داد و توجیـه اقتصـادي بـراي      
ي دیگر هر چـه  گیر آورده شود. از سومدیران تصمیم

حمایت مدیران سازمان در پشتیبانی از انتقال دانـش و  
گیرتر باشـد سـبب تسـهیل در    تشویق این فرایند چشم

شود. سبک مدیریت، خـود  انتقال آموزش کارکنان می
شود به طوري کـه کارکنـان   میباعث تشویق کارکنان

هاي سـازمانی افـراد   باور کنند نوآوري بخشی از نقش
گفـت عـدم حمایـت مـدیران     تـوان  میناست. بنابرای
آمدن سطح کاربرد آمـوزش در سـازمان  باعث پایین

شـود تـا مـدیران و مسـئوالن     گردد. پیشـنهاد مـی  می
آموزشی سازمان، به تاثیر انتقال آموزش بر یادگیري 

اي داشته باشند و براي رفع موانـع  کارکنان توجه ویژه
ــو  ــات م ــود، امکان ــه و دوره موج ــاز را تهی ــاي رد نی ه

ـ سازي را برگـزار کن آگاه د. پـرورش کارکنـان بـراي    ن
ــال   ــت انتق ــر در عصــر حاکمی ــادگیري بهت فعالیــت و ی

با حضور هاها و کنفرانسآموزش با برگزاري همایش
رتبه سازمان مورد بررسـی قـرار گیـرد.    مدیران عالی

در راستاي ارتقاي سطح انتقال آمـوزش الزم بـه ذکـر    
یـل در کارکنـان افـزوده    است که هر چه انگیـزه و تما 

شود. شود سبب تسهیل در انتقال آموزش کارکنان می
هایی به منظور تشـویق و آشـنایی   بدین منظور برنامه

آوري اطالعـات  کارکنان و مدیران بـه اسـتفاده از فـن   
ــیه  ــده و توص ــه گردی ــن  مــیتهی ــر از ای ــه اگ شــود ک

ها به شکل جدي و مـنظم در امـر آمـوزش    آوريفن
توانـد در افـزایش   اده شود، این امـر مـی  کارکنان استف
بودن اطالعـات پرسـنل تـأثیر زیـادي     روزخبرگی و به

داشته باشد و در نهایت کارایی و اثربخشی کارکنان در 
دهد. از دیگر عوامل اثرگذار بر سازمان را افزایش می

افزایش انتقـال آمـوزش در کارکنـان تعهـد سـازمانی     
نسـبت بـه   د نباشـد  باشد. بدیهی اگر تعهد در افـرا می

در روند انتقال خواهند بود و انتقال آموزش بی تفاوت 

آموزش اخـتالل وارد خواهنـد کـرد، از طرفـی تعهـد      
سازمانی باعث مشارکت بیشـتر افـراد در فراینـدهاي    

شـود. بنـابراین   سازمان از جمله انتقـال آمـوزش مـی   
هاي الزم براي همکاري کارکنان در قالببایستی زمینه

هـاي سـازمانی در جهـت انتقـال آمـوزش فـراهم       تیم
گردد، زیرا یکی از نتایج اثبات شده کار تیمی، افـزایش  

هـاي  روحیه امید افراد است. همچنین بایسـتی نگـرش  
مثبت در سازمان توسط مدیران ارتقاء یابد، ایـن امـر   
موجب ارتقاء وظیفه شناسی کارکنان نسبت بـه انتقـال   

د و ارتقاء وظیفه شناسـی  گردآموزش در سازمان می
به سازمان است. آخرین متغیر دهنده تعهد افرادنشان

گذار بر فرایند انتقال آموزش، جو سـازمانی اسـت.   اثر
جو سازمانی درك کارکنان از محیطی است که در آن 
مشغول به کار هستند و اگر این جو در خصوص انتقـال  
آموزش مثبت باشـد بـدون شـک تـاثیر فراوانـی بـر       

یند انتقال، تسهیل و مشـارکت همـه کارکنـان دارد.    فرا
شود فرهنگ نقـد و انتقـاد پـذیري در    لذا پیشنهاد می

سازمان در جهـت بهبـود انتقـال آمـوزش کارکنـان و      
بهبود عملکرد سازمانی ارتقاء یابد، از آنجا کـه یکـی از   

ــاخص ــاش ــارات  ه ــازمانی، ابتک ــهروندي س ــار ش ي رفت
تکـاري و نـوآوري در  شخصی است، ارائه پیشنهادات اب

باشـد؛  جهت بهبود انتقال آموزش سازمان ضروري می
دنبـال  رد، افزایش پیشرفت کارکنـان را بـه  بهبود عملک

کند. میدارد این پیشرفت در تعهد کارکنان نمود پیدا
در پایان بایسـتی اذعـان کـرد کـه بـا توجـه بـه اینکـه         
بیشترین تـاثیر در انتقـال آمـوزش ناشـی از محتـواي      

توجـه بـه   ش است، توجه ویـژه بـه آن در کنـار    آموز
چنــد نبایــد اهمیــت ســایر عوامــل ضــروري اســت هر

حمایت مدیران نادیده گرفته شود.
هـاي بیـگ زاد  هاي این تحقیق بـا یافتـه  در نهایت یافته

در کیسلینگر و همکـاران ،)16(همکاران براون و ،)15(
ــاثیر ــال  خصــوص ت ــا اثربخشــی انتق تعهــد ســازمانی ب

که انگیـزه را داراي  )17(جودي قاسم کندي،آموزش
دانـد،  مـی رابطه مثبت و معناداري با انتقـال یـادگیري  

در )18(همکــاران هــاي تحقیــق مورکــانی و   یافتــه
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پژوهشی با نقش انگیزه در انتقال آمـوزش بـه محـیط    
در خصـوص شناسـایی   )19(همکاران کار، دادگرپناه و 

افـزایش انتقـال آمـوزش بـه     ابعاد جو یادگیري جهـت 
ــار  ــیط ک ــوف و ،مح ــاران،برینکره ــول و همک و کرام

حمایـت مـدیران بـا اثربخشـی     تـاثیر همکاران درباره
.انتقال آموزش همخوانی و مطابقت دارد

نتیجه گیري
با توجه به نتایج این مطالعه متغیرهاي مختلف سازمانی 
نظیر حمایت مدیران، جـو سـازمانی، انگیـزش شـغلی،     

آموزشی بر انتقال آموزشـی  هد سازمانی و محتواي تع
باشــند و در ایــن بــین محتــواي آموزشــی مــوثر مــی

.بیشترین تاثیر را در عوامـل در انتقـال آمـوزش دارد   
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