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Abstract

طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال
یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد
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چکیده

Purpose: The purpose of this study was to present
the pattern of organizational factors affecting the
transfer of learning to the workplace.

 ارائه الگویی برای عوامل ساااازمانی، هدف از این پژوهش:هدف
.مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بود

Method: The research is carried out in the
framework of qualitative approach by using
grounded theory method. The statistical society
included specialists of training and human resource
development of Islamic Azad Universities of the
west of Iran which 15 people of them were sellected
by purposive sampling method. Semi-structured
interviews were used to collect data; simultaneous
analysis of interviews was performed using three
stages of open, axial and selective coding.

 پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با بهکارگیری نظریه:روش
 جامعه آماری شااامل صاااح نظران حوزه.داده بنیاد انجام گرفت
آموزش و بهساازی مناب انساانی دانشگاههای آزاد اسالمی غرب
، نفر از آنها18 ،کشاااور بود کاه از ریو ن وناهگیری هدف ند
 باهمنظور گردآوری دادههاا از ماااااح ههای.انتخااب شااادناد
نی هسااتتاریافته استفاده شد و تحلیل همزمان مااح هها نیز با
 محوری و انتخابی صااورت،اسااتفاده از سااه مرحله کدگ اری باز
.گرفت

Findings: The results of interviews analysis
represented
25
components
including
organizational
structure,
organizational
capabilities, financial and physical resources,
knowledge sharing culture, exaltation culture,
openness culture, organizational policies and laws,
job characteristics, organizational status of
education, development of organizational learning
culture, development of participatory and
teamwork
culture,
institutionalization
of
experience and expertise in the organization, career
management, performance management, review
and refine the laws and regulations, creating
opportunities for use, promoting scientific
interactions, promotion of the unit's training
position, reducing job burnout, developing
personality abilities and creativity, increasing the
effectiveness of organizational training and
increasing organizational success that were
presented in the form of a paradigm model.
Key words: Learning transfer to the workplace,
Organizational factors, Grounded theory
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 مؤلفه شاااامل28  نتاای تحلیل ماااااح هها حاکی از:یافتهها
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، عوامل ساااازمانی، انتقال یادگیری به محیط کار:کلیددواههها
نظریه داده بنیاد

:* نویسنده مسئول

.مقاله برگرفته از رساله دکتری در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه است
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مقدمه و بیان مسئله
با توجه به دگرگونیهای ساری و پرشاتاب دانش و معلومات بشاری ،ه ه ساازمانها بهسرعت در
حال تغییر میباشااند؛ برای ه سااویی و پاسااخگویی به این تحوشت محیطی ،سااازمانها باید مناب
انساانی تود که مهمترین مناب ساازمان محساوب میشوند را برای مواجهشدن با این تغییرات آماده
ساازند .مهمترین کار جهت آمادهساازی مناب انسانی ،استفاده از آموزش است ( Shams and Abbasi
 .)Kasani, 2017امّا ،مهمتر از آموزش ،اثربخشاای آن اساات .چراکه اگر آموزش هیچ تأثیری در روند
کاری کارکنان و روند رو به رشااد سااازمان نداشااته باشااد ،نهتنها فایدهای ندارد بلکه هزینه و مناب
سااازمانی بساایاری را تل میکند ( .)Shams mourkani and Hosseini, 2013بنابراین ،زمانی یک
برنامه آموزشاای میتواند ارزشا ندی تود را توجیه کند که شااواهد بابلا ینان و معت ری در مورد
به ود نگرش ،ارتقااای مهااارت و افزایش دانش ،عرناااه کنااد .این امر باه جن اه مه ی از آموزش و
یاادگیری اشااااره دارد کاه انتقال یادگیری 1نامیده میشاااود ( Youzbashi, Ebili, Kharazi and
 .)SobhanineZhad, 2016انتقال یادگیری ،کاربست دانش ،مهارت و نگرشهای کس شده از آموزش
توسااط کارآموز در حرفهاش تعری شااده اساات و به پایداری این دانش ،مهارتها و نگرشها در یک
دوره زمانی معین اشاره دارد (.)Ford, Yelon and Billington, 2011
انتقال یادگیری در هر ساازمان یک عناار حیاتی است که موفقیت کارکنان و درنهایت موفقیت
کل سااازمان را تعیین میکند ( .)Walsh, 2017بنابراین ،سااازمانهایی که مایل به افزایش بازگشاات
ساارمایه از ساارمایهگ اریهای آموزشاای هسااتند باید ت ام عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری را درک و
باه منظور به ود عوامل بازدارنده ،ابدام ن ایند ( .)Holton, Bates and Ruona, 2000باوجود توجه
بسایار به آموزشهای سازمانی ،مطالعات نشان دادهاند که بسیاری از این برنامهها اثربخشی شزم را از
حیا انتقاال یاادگیری نادارناد و انتقاال مهارتهای آموتتهشاااده به محیط کار ،بهعنوان یکی از
مهمترین شاات های اثربخشی برنامههای آموزشی ،بهمیزان بسیار ک ی صورت میگیرد ( Blume,
 .)Ford, Baldwin and Huang, 2010بسااایاری از ساااازمانها سااااعتها به کارکنان تود آموزش
میدهناد درحاالیکاه فرد ن یداند از این آموزشها در کجا باید اساااتفاده ن اید ،بدون شاااک این
آموزشها از اثربخشای شزم برتوردار نخواهند بود .بر این اساا ،،زمان اجرای یک دستور کار جدید
برای بررسی انتقال فرارسیده است (.)Baldwin, Ford and Blume, 2017
بر اسااا ،یافتههای مطالعه پارک ،کانگ و کیم ( ،)Park, Kang and Kim, 2018انتقال آموزش
فرایندی چند فازی اسااات نه یک فرایند تطی و تحت تأثیر عوامل زیادی اسااات که همزمان با آن
تعامل دارند .بنابراین« ،ساازمانهایی که به آموزش برای به ود شاایساتگی شغلی ،فردی و موفقیت
سازمانی ه هجان ه تکیه میکنند ،نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش دارند» ( Seiberling
1. Learning Transfer
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« .)and Kauffeld, 2017ویژگیهای سازمان ،ویژگیهای کارآموزان و ویژگیهای آموزش از مهمترین
عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری شااناتته شاادهاند» ( .)Walsh, 2017در تاااوض ناارورت توجه به
عوامل سازمانی ،گلدستین 1ثابت کرد که مؤلفههای مربوط به محیط کار م کن است نس ت به دیگر
جن ههای آموزش ،به انتقال بیشتری منجر شوند (« .)Baldwin etal., 2017پژوهشها نشان دادهاند
 66درصد از دانش و مهارتهای یاد گرفتهشده بهواسطه عدم وجود فضا و شرایط شزم در محیط کار
حداکثر ساه ماه پ از برگزاری فعالیتهای آموزش و توساعه مناب انساانی کنار گ اشاته میشود»
( .(Diba Vajari, Abbasi and Fathi Vajarghah, 2016بر این اساا ،،صااح نظران و پژوهشگران
پیشین ،درصدد شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال آموزش به محیط کار برآمدهاند:
مورکانی ،عارفی و زندی ( Ghanbari, Shams Mourkani, Arefi and Zandi,
بن ری ،شااا
 )2017در پژوهشاای که باهدف آساای شااناساای انتقال یادگیری به محیط کار انجام دادند ،در بعد
ساازمانی ،ساه مقوله محوری شاامل موان اداری ،موان ح ایتی و موان مربوط به شغل را ،بهعنوان
دشیل بیتفاوتی نس ت به انتقال یادگیری شناسایی کردند .ه چنین ،صیادی ،رجائی پور ،عابدینی و
غالمی ( )Sayadi, Rajaipour, Abedini and Gholami, 2017در پژوهش تود به این نتیجه رسیدند
که انتقال اثربخش آموزش در دانشاگاههای علوم پزشاکی غرب کشور تحت تأثیر پن عامل «ح ایت
مافوق ،تطمشاای و ساایاسااتهای سااازمان ،ارزیابی ع لکرد فرد ،بازتورد و پاداش» برار میگیرد .در
و ع اسااای کساااانی ( )Shams and Abbasi Kasani, 2017باهدف
پژوهشااای دیگر که شااا
آسای شاناسای و اثربخشای انتقال آموزش به محیط کار در میان معل ان دوره متوسطه شهر تهران
انجام دادند ،نتای نشاان داد که برتی آسای های شاناتتهشاده در ساط سازمان درزمینه انتقال
آموزش مربوط به ح ایت ه کاران ،ح ایت ساارپرساات ،فرصاات کاربرد ،انتظارات از نتای ع لکرد،
انتظارات از نتای انتقال و آزادی برای تغییر بودند .بر اساااا ،نتای پژوهش یوزباشااای و ه کاران
( )Youzbashi et al., 2016نیز مقولههای سازمانی اثرگ ار بر انتقال یادگیری شامل فرهنگ سازمانی،
جو ساازمانی ،ح ایت سازمانی ،پیامد سازمانی ،مدیریت ع لکرد ،عدالت سازمانی ،تایاههای مدیر
مستقیم ،مشارکت در تا یمگیری ،محیط یادگیرنده ،فرصت کاربرد و تناس شغل و شاغل بودهاند.
در ه ین راسااتا ،نتای پژوهش لطفی ،آهنچیان و کرمی ()Lotfi, Ahanchian and Karami, 2016
نشاان داد عوامل مربوط به محیط کار که بر بهکارگیری آموزشها در دانشاگاه فردوسی مشهد تأثیر
میگ ارند ،شامل :فضای بهکارگیری آموزش ،ح ایت مدیر و ه کاران ،پیامد بهکارگیری ،بسترسازی
مناسا  ،تشاویو در کار ،فرهنگ ساازمان ،تضا ین اشاتغال و مطال ات سازمان است .ه چنین ،در
مورکانی ،صفایی موحد و فا ی صفت ( Shams mourkani, Safaei Movahed
پژوهشی که ش
 )and Fatemi Sefat, 2016انجام دادند ،نتای حاکی از آن بود که برتی آسااای های سااااتتاری و
1. Goldstein
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محیطی ازج له مشاکالت مربوط به بوانین و مقررات محدودکننده ،عدم ارت اط دورههای آموزشی با
ارتقا شااغلی ،ن ود ارت اط نظامدار میان واحد آموزش و مؤسااسااات آموزشاای ،عدم اعتقاد مدیران به
نقش و جایگاه آموزش بر ع لکرد افراد و بیتوجهی به واحد آموزش ،اثربخشاای فعالیتهای آموزش و
بهسازی را مختل کردهاند .نیکنازلی و شیخ تیرالدین (،)Nik Nazli and Sheikh Khairudin, 2018
تأثیر متغیرهای کاری را بر انتقال یادگیری بررسای کرده و معتقدند که فرهنگ یادگیری سازمانی بر
وبوع انتقال آموزش در محل کار تأثیر میگ ارد .یافتههای مطالعه بانرجی ،گپتا و بیت ( Banerjee,
 )Gupta and Bates, 2017نیز بیانگر آن بود که درک مث ت از فرهنگ یادگیری سااازمانی با انتقال
آموزش ه ساتگی مث ت دارد .در پژوهشی دیگر که توسط کاپالدو ،دپولو ،ریپا و شیاتن ( Capaldo,
 )Depolo, Rippa and Schiattone, 2017باهدف راحی ابزاری برای ساانجش انتقال آموزش انجام
شااد ،نتای نشااان داد که مشااارکت فعال ذینفعان برای به ود بخشاایدن به رابطه بین فعالیتهای
آموزشای و تحقو اهداف سازمانی مهم اساسی است .چاوهان و ه کاران ( )Chauhan et al., 2017نیز
در پژوهش تود دریاافتناد که راحی مناسااا برنامههای آموزشااای و ه چنین ح ایت مافوق
بیشترین نقش را در انتقال اثربخش آموزشها دارند .در ه ین راساااتا ،نتای پژوهش اید و کوین
( )Eid and Quinn, 2017نشااان داد عوامل محیطی مؤثر بر به ود کیفیت انتقال آموزش شااامل
فرهنگ محیط کار ،ارت ا ات و تعامالت محیطی در محل کار و مناب در دسااتر ،بود .لنکاسااتر
( )Lancaster, 2016نیز در رساااله دکتری تود برای درک بهتر اینکه سااازمانها چگونه میتوانند
محیطهایی را ایجاد کنند که از یادگیری و انتقال آن پشاااتی انی کنند ،به اه یت اشاااکال مختل
ح ایت ساااازمانی پرداتته اسااات .مطالعات بوژیندا ( )Bouzguenda, 2014نیز گویای آن بود که
مهمترین عوامل ساازمانی انتقال یادگیری در ساازمانها شاامل سااتتار سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
جهتگیری راه ردی ،و نقش مدیریت مناب انساانی است .ه چنین ،نتای پژوهش دیرانی ( Dirani,
 )2012نشاان داد که عوامل مرت ط با محیط کار که بر انتقال آموزش اثرگ ار هستند شامل ،ح ایت
ه کاران و مدیران ،فرهنگ ساازمانی ،سایاساتها ،تطمشایها و رویههای کاری و کار تی ی است.
بیورک و هاتچین ( )Burke and Hutchins, 2007نیز کارراهه شااغلی را بهعنوان یکی از مهمترین
عوامال ساااازمانی انتقال یادگیری موردبررسااای برار دادهاند .در پژوهشااای دیگر ،کانتوگیورگی
( ،)Kontoghiorghes, 2014برتی از مهمترین موان انتقاال آموزش را ک ود تشاااویو و تقویت در
شااغل ،عوامل مختلکننده در محیط کار از ب یل فشااار زمانی ،فشااار کاری ،ابتدار ناکافی ،فرهنگ
سازمانی غیر ح ایتی و فشار از سوی ه کاران برای مقاومت در برابر تغییر دانستهاند.
مرور پیشااینه پژوهشها در تاااوض انتقال یادگیری نشااان میدهد که باوجود اه یت و نقش
عوامل ساااازمانی در تساااهیل انتقال یادگیری ،درزمینه موناااوعات مربوط به اثربخشااای دورههای
آموزشای ،عوامل ساازمانی کمتر از عوامل آموزشی و فردی موردتوجه پژوهشگران برارگرفتهاند .حال
آنکه آموتتهها در محیط کار بابلیت کاربرد پیدا میکنند و هرچند که ویژگیهای فراگیر مناسااا
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بوده و راحی و اجرای آموزش بهتوبی صاااورت گرفته باشاااد ،محیط اسااات که محل جامه ع ل
پوشااااندن به آموزشها اسااات .هر ساااازمان ویژگیها و بافت و بومی دارد که منحااااربهفرد بوده و
میتواند بر انگیزش کارکنان برای انتقال تأثیر بساازایی داشااته باشااد؛ ل ا سااازمان میتواند با اصااال
ویژگیهای تود و سیاستهای آموزشی ،بستر مناس را جهت بهکارگیری آموزش برای مناب انسانی
تود فراهم سازد .عالوه بر این ،نتای پژوهشهای پیشین نشاندهنده آن است که انتقال یادگیری به
محیط کار در سااازمانهای آموزشاای بهویژه دانشااگاهها مورد کمتوجهی برارگرفته اساات .بنابراین،
ازآنجاییکه آموزش یک راه رد مهم در ایجاد دانش ،مهارت ،توانایی و شاااایساااتگی در کارکنان یک
سااازمان اساات و با توجه به اینکه انتقال آموزش در حال ت دیلشاادن به یک آفت سااازمانی اساات،
هدف اسااسای پژوهش حانار ،شاناساایی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار در
دانشاگاههای آزاد اساالمی غرب کشور است تا با بررسی و تحلیل ارت اط بین این مؤلفهها بتوان مدل
مناساا ی را جهت به ود انتقال یادگیری در دانشااگاههای مزبور ارائه ن ود بر این اسااا ،،مهمترین
ساؤالهای پژوهش حانر ع ارتاند از -1 :شرایط علی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار از منظر
عوامل سااازمانی کدماند؟  -2مؤلفههای سااازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟ -3
عوامل سازمانی زمینهساز انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟  -4عوامل سازمانی مداتلهگر انتقال
یاادگیری باه محیط کاار کادماند؟  -8راه ردهای ساااازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار
کدماند؟  -6پیامدهای انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟
روششناسی پژوهش
رویکرد پژوهش حانر از نوع کیفی و راه رد آن م تنی بر نظریه دادهبنیاد 1است .در دل این روش از
رهیافت سایسات اتیک برای دساتیابی به الگوی پارادای ی اساتفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه اعضاای هیئتعل ی ،صااح نظران و متخااااان آموزش و بهسازی مناب انسانی دانشگاههای
آزاد اسااالمی غرب کشااور بود .روش ن ونهگیری ،هدف ند بود .در این راسااتا ،ن ونهها متشااکل از
صااح نظرانی بودند که آگاهی بیشاتری نسا ت به مونوع پژوهش داشته و میتوانستند پاسخهای
غنیتری باه ساااؤالهای پژوهش بدهند .برای گردآوری دادهها ،با  18نفر از ت رگان ماااااح ههای
نی هسااتتاریافته انجام شد که از مااح ه سیزدهم به بعد اش اع نظری حاصل شد .پروتکل مااح ه
نیز شااامل  5سااؤال کلی بود که بر اسااا ،نتای مشاااهده اسااناد و پیشااینه پژوهش و مشاااوره با
صااح نظران حوزه آموزش و بهسازی مناب انسانی ،بر اسا ،ابعاد نظریه داده بنیاد راحی و روایی
ساؤالها نیز بر اساا ،نظر متخااااان تأیید گردید .شزم به ذکر اسات که ب ل از شاروع مااح ه،
اهداف و سااؤالهای پژوهش جهت مطالعه و آمادگی اولیه از ریو ای یل برای مااااح هشااوندگان
ارساال شد و در ابتدای جلسه نیز در مورد پژوهشهای انجام شده به ور مختار تونی داده شد و
1. Ground theory
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سپ سؤالهای مااح ه مطر گردید .بهمنظور ث ت دادهها و ت رکز بیشتر مااح هکننده بر فرایند
مااح ه و با جل رنایت مشارکتکنندگان ،روند ن ط مااح هها توسط دستگاه ن طصوت صورت
گرفت و از نکات کلیدی هر ماااح ه ،یادداشاتهایی نیز تهیه گردید .زمان متوسط هر مااح ه 46
دبیقه بوده است.
تجزیهوتحلیل دادهها بر اساا ،رهیافت سیست اتیک انجام گرفت که شامل سه مرحله کدگ اری
باز ،1محوری 2و انتخابی 3اساات .به این منظور ،در مرحله کدگ اری باز ،پ از مرور و سااازماندهی
متون ماااح هها ،کدها یا مفاهیم اولیه شاناسایی و در ادامه کدهای مشابه در قههای تاصی برار
گرفتند .سپ  ،برای هر یک از این قات عناوینی که ن ایانگر کل کدهای آن قه باشند ،انتخاب
شد .در مرحله کدگ اری محوری ،ارت اط بین پدیده محوری و سایر مقوشت و مفاهیم بر اسا ،مدل
پارادایم مشااخ و ارائه شااد؛ درنهایت ،در مرحله کدگ اری انتخابی ،بضاایههایی که بر روابط درونی
مقولهها اشاااره دارند ،ذکرشااده اساات .شزم به یادآوری اساات که با توجه به اینکه ماهیت پژوهش
نیازمند واکاوی دبیو دیدگاه مشارکتکنندگان در تاوض مونوع موردمطالعه است ،روند کدگ اری
و تحلیل ماااح هها ،بهصورت دستی انجام گرفت .درنهایت ،جهت ا ینان از معت ر بودن یافتههای
حاصاال از تحلیلهای کیفی ،بر اسااا ،معیارهای ارائهشااده توسااط کرسااول و میلر ( Creswell and
 ،)Miller, 2000از روش بازبینی توسط اعضا 3( 4نفر از مااح هشوندگان) و بررسی ه کار 2( 8نفر از
اساتید و  2نفر از دانشجویان دکتری ت ره در کدگ اری اسناد و مااح ه) استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش باا  18نفر از متخااااااااان حوزه آموزشهاای ساااازمانی ماااااح ههای نی ه
ساتتاریافته انجام شد که مشخاات آنها به شر جدول ذیل است.
جدول ( :)1توزیع جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
رت ه عل ی

جنسیت

سابقه شغلی

مدرک تحایلی

مرد

زن

استادیار

دانشیار

استاد

دکتری

ک تر از  18سال

بیشتر از 18سال

11

4

5

8

2

18

8

16

بر این اسا 18 ،،مااح ه تحلیل شد .در مرحله اول کدگ اری باز 696 ،کد باز اولیه از محتوای
مااح هها استخراج شد ،پ از بازنگری دادهها و ادغام مفاهیم مشابه ،این کدهای اولیه به  176کد
ثانویه کاهش داده شاادند .در مرحله دوم کدگ اری باز ،کدهای ثانویه بر اسااا ،ارت اط با مونااوعات
مشاابه قهبندیشده و در  28مقوله فرعی (مؤلفه) جای گرفتند .در آترین مرحله از کدگ اری باز،
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
4. Member Checking
5. Peer debriefing
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مؤلفهها یا مقولههای فرعی بهدساااتآمده از مرحله ب ل بر اساااا ،مشاااابهتها ،ارت اط مفهومی و
تااوصایات مشترک بین کدهای باز و مفاهیم ،در قهها یا مقولههای انتزاعیتری برار گرفتند .در
مرحله کدگ اری محوری ،مؤلفههای بهدست آمده از مرحله کدگ اری باز در بال شرایط علی ،پدیده
محوری ،عوامال زمیناهای ،عوامال مداتلهگر ،راه ردها و پیامدها بهصاااورت الگوی پارادای ی به هم
مرت ط گردید .در ادامه یافتههای مراحل کدگ اری باز و محوری در جدول  2ارائهشاده است .شزم به
ذکر اسااات کاه باه علات وشنی بودن تعاداد کادهاای باز ،تنها به تعدادی از کدهای باز هر مقوله
اشارهشده است.
جدول ( :)2یافتههای فرایند کدگذاری باز و محوری
محوری

کدگ اری

کدگ اری باز
مقوله اصلی

شرایط علی

الزامات یک
سازمان پاسخگو

پدیده محوری

عوامل سازمانی
مؤثر بر انتقال
یادگیری

شرایط زمینهای

بسترهای فرهنگی

شرایط مداتلهگر

پتانسیلهای
اثربخشی آموزش

(مقولههای
فرعی)

کدهای باز

ساتتار سازمانی

انط اق ساااتتار با فرایند آموزش سااازمانی ،انعطافپ یری ساااتتار سااازمانی ،تیم سااازی و
چابکسازی دانشگاه ،رها کردن ساتتارهای سلسلهمرات ی

بابلیتهای
سازمانی

حرفهای بودن سازمان و بلوغ فرایندها و رویههای کاری ،هوشیاری سازمانی ،پویایی و بالندگی
ساااازماانی ،دارا بودن ابعااد ساااازمان یادگیرنده ،دارا بودن مزیت ربابتی از ریو بنا کردن
استراتژی بر پایه فهم نقاط بوت و نع نیروی کار

مناب مالی و
کال دی

اتتاااض دادن زمان کافی برای حل مساائل ه کاران در محیطهای رشد حرفهای ،کفایت
بودجههاى تخاای دادهشده به مقولهی آموزش و انتقال آن متناس با انتظارات ،گسترش
زیرساتتهای نرمافزاری و سختافزاری

ح ایت سازمانی

توجه سازمان به موان یادگیری و انتقال آن و برنامهریزی جهت ح ف یا کاهش موان م کور،
برتورداری از ح اایت ه کاران در بهکارگیری آموتتهها ،پشاااتی انی مدیر از عوامل کلیدی
اثربخشی آموزشها و انتقال آموتتهها

شایستگیهای
مدیران

اعتقاد مدیران به جایگاه آموزش در تعالی سازمان ،ت ایل به ریسکپ یری در مدیران ،نگرش
مدیران به تطاهای کارکنان بهمنزله فرصتی برای یادگیری

جو انتقال
یادگیری

جو انتقال ح ایتی ،فضاای پویایی ساازمانی ،جو اعت اد و مشاارکت بین اعضاا ،وجود فضای
شوقآمیز یادگیری ،فضای برابری ،صل آمیز و دیگر پ یر ،جو ه کاری برای ایجاد اجت اعی از
یادگیری و ت ادل حرفهای

فرهنگ
تسهیم دانش

تشویو م احثه و مناظره عل ی در فضای سازمان ،فرهنگ یادگیری محور ،تقویت توانایی تود
هدایتگری ،فرهنگ یادگیری تی ی

فرهنگ
تعالیمداری

فرهنگ بالنده و پویای سازمان ،تقویت روحیه تودباوری و اعت ادبهنف  ،تقویت آگاهی افراد
از نقش تود ،تقویت تشانودی ساازمانی ،فرهنگ ک الگرایی و رشاد و تودشکوفایی اعضا،
فرهنگ نگاه حرفهای

فرهنگ
گشودگی

به حدابل رسااندن مرزهای درونساازمانی و برونساازمانی ،تلقی هر یک از اعضااای سازمان
بهعنوان یک مساااعدتکننده باارزش ،دادن آزادی به افراد برای تجربه کردن ،ریسااک کردن،
اشت اه کردن؛ تقویت و پرورش روحیه نقدپ یری

سیاستها و
بوانین سازمانی

وجود سیاستهای منعط و ح ایتگر یادگیری و انتقال آن ،آییننامهها و نوابط پشتی ان
برای دانشآفرینی و انتقال دانش ،داشاتن چشامانداز روشان و آیندهنگر نسا ت به دانشاگاه،
پرهیز از جابهجایی زیاد کارکنان

جایگاه سازمانی
آموزش

میزان مشارکت بخش آموزش در سیاستگ اریها ،تا ی ات و ع لیات سازمانی؛ به رس یت
شناتته شدن اتتیارت واحد آموزش؛ هوش ندی سیستم آموزشی
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محوری

کدگ اری

کدگ اری باز
مقوله اصلی

(مقولههای
فرعی)
ویژگیهای
شغلی
توسعه فرهنگ
یادگیری
سازمانی

مکانیزمهای توسعه
فرهنگ انتقال
یادگیری

راه ردها
مکانیزمهای
مدیریتی

پیامدها

پیامدهای فردی

تحرک شغلی ،پویش شغلی،حجم کاری متعادل ،وجود تنوع و چالش در شغل
حاک یت فرهنگ یادگیری ساازمانی ،داشاتن اساتراتژی در تاوض تسهیم دانش ،تأکید بر
یادگیرندگی در ره ری آموزشای ،ت دیل سازمان به سازمانی یاد دهنده ،به ود کیفیت زمینه
یادگیری ،افزایش مسئولیتپ یری سازمان در ب ال تقویت یادگیری کارکنان

نهادینهسازی
تجربه و ت رگی
در سازمان

پیشبینی فضااایی برای ت ادل تجارب ،ایدهها و مهارتها؛ ایجاد بسااتر ارزش مناساا برای
مدیریت دانش ،توساعه یادگیری ج عی ،مستندسازی تجارب با رویکرد انتقال تجربه ،تسهیم
تجارب مدیران دانشاگاهی ،تسهیم تجارب دانشگاهها در تاوض راه ردهای انتقال یادگیری
به محیط کار

توسعه فرهنگ
مشارکت
و کار تی ی

دتالت دادن کارکنان متخاا در هساته تا یمگیری ،ره ری اشتراکی و تسهیلگر ،ایجاد
ح مسااائولیتپ یری و پاساااخگویی ،ایجاد فرصااات برای کارکنان جهت مشاااارکت در
برنامهریزی اساتراتژیک دانشگاه ،اشاعه و تقویت تیممحوری ،تالش برای رسیدن به اج اع در
حل مشکالت دانشگاه

مدیریت کارراهه

افزایش توان ره ری جهات باهکاارگیری ابزارهاای نوین مادیریات ،ارت ااط بین آموزشهای
گ رانده شده و ارتقای گرید سازمانی ،تدوین تطمشی جابهجایی

مدیریت ع لکرد

هدفگ اری و اولویتبندی اهداف ،ون یک استاندارد برای سنجش آموتتههای فراگیران در
محیط کار ،ارائه بازتورد مست ر در انجام فعالیتها ،گزارشدهی مداوم نقای  ،نظام ارزیابی
ع لکرد م تنی بر کیفیت ،بهکارگیری منتورینگ و مربیگری

بازنگری و
پاشیش بوانین و
مقررات

تدوین بوانین و مقررات ح ایتی و منعط  ،تجدیدنظر در ماهیت ک یتگرایانه آییننامههای
ارتقا ،پاشیش محدودیتهای بانونی و ح ف بوانین و سلسلهمرات دستوپا گیر ،از بین بردن
تألهای بانونی

تلو فرصتهای
کاربرد
پویایی محیط
عل ی

کدهای باز

درگیر ساااتتن کارکنان در اجرای نوآوریها بهمنزله فرصااتی برای ع ل به آموتتهها ،فراهم
ساتتن سطو باشی فرصت اجرا ،ایجاد فرصت کاربست آموتتهها در محیط وابعی کار

ارتقا تعامالت
عل ی

فراهم سااااتتن محیطهاای رشاااد حرفاهای ،به ود ارت ا ات میان گروههای کاری ،تقویت
ارت ا ات غیررس ی ،ایجاد فرصتهای همآموزی متنوع بین ه کاران

ارتقا جایگاه
واحد آموزش

ارت اط واحد آموزش با سایستم ارزیابی ع لکرد ،جابجایی کارکنان در شغلهای مختل با در
نظر گرفتن دیدگاه واحد آموزش ،تخای بودجه و اعت ارات بیشتر به واحد آموزش ،بازتورد
از واحد آموزش

کاهش
فرسودگی شغلی

درآمدن از روزمرگی و ایجاد ج ابیت در شغل ،موفقیت در کار ،ل ت از انجام وظای شغلی،
ارتقا رنااایت شااغلی کارکنان ،افزایش تودآگاهی و تودباوری کارکنان ،افزایش اعتقاد به
آموزش

توسعه بابلیتها
و تالبیت
کارکنان

توان نادساااازی و توساااعاه حرفهای (بالندگی) کارکنان ،افزایش ت ایل به حرفهایگرایی در
کارکنان ،ع لکرد درون شااغلی و برون شااغلی بهتر ،ک ک به شااکلگیری هویت حرفهای در
کارکنان  ،کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان ،تالش برای انجام وظای به شیوه نو
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محوری

کدگ اری

کدگ اری باز
مقوله اصلی

پیامدهای سازمانی

(مقولههای
فرعی)
افزایش
اثربخشی
آموزشهای
سازمانی
افزایش موفقیت
سازمانی

کدهای باز
افزایش نرخ بازگشات سارمایهگ اریهای آموزشای ،رابطه آموزش و به ود ع لکرد سازمانی،
تحول در حوزه یاددهی و یادگیری ،هدف ند کردن یادگیری ،استفاده حداکثری از ظرفیتهای
آموزشی درونسازمانی
راه ردی برای دساااتیابی به مزیت ربابتی ،کاهش هزینههای ساااازمان ،ارتقای بابلیتهای
سازمانی ،ایجاد تودبسندگی ،امیدواری و توشبینی در سازمان ،شکلگیری و تحقو دانشگاه
یادگیرنده و یاددهنده

مرحله کدگ اری محوری ،مشااات ل بر ترسااایم یک ن ودار اسااات که روابط بین شااارایط علی،
راه ردها ،شرایط زمینهای ،مداتلهگر و پیامدها را به تاویر میکشد (شکل .)1

شکل ( :)1مدل پارادایمی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه دادهبنیاد

در ادامه نتای بررسی هر یک از سؤالهای پژوهش ارائه شده است.
 -1شرایط علی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار از منظر عوامل سازمانی کدماند؟

بر م نای تحلیل ماااح هها ،در سط سازمانی عوامل مختلفی شرایط انتقال یادگیری به محیط
کار را فراهم میآورند که میتوان آنها را در سه مقوله فرعی جا داد:
سداختار سدازمانی :از دید ت رگان پژوهش حانار ،پویایی و بهروز بودن ساتتار سازمانی از الزامات
انتقال یادگیری اسات .آنها سااتتار ساازمانی توان ندساااز را از این جهت در تحقو انتقال یادگیری
ناروری برش رند که در تروی فرهنگ یادگیری و انتقال آن مؤثر است و ناکارآمدی ساتتاری منجر
به محدودیت بخش آموزش میشاود .مااح هشونده ش اره  2معتقد بود ...« :ساتتارهای دانشگاهها
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توان ندسااز نیساتند و باید اصاال شاوند .سلسلهمرات و وجود ساتتارهای سازمانی ناکارآمد مانعی
برای انتقال یادگیری هستند. ».
قابلیتهای سازمانی :از دید یکی از ت رگان «  ...بابلیتهای سازمانی ،بهسرعت در حال ت دیلشدن
به کلید موفقیتهای سااازمانی اساات .سااازمانها برای ادامه بقای تود به مناب مختلفی نیاز دارند و
برای اساااتفااده بهیناه از این منااب باایاد باه باابلیتهایی مجهز شاااوند و آنها را تقویت کنند»
(ماااح هشونده ش اره  .)8تحلیل مااح هها گویای این وابعیت است که در سازمانهایی که به امر
آموزش نیروی انسانی اه یت بیشتری داده میشود ،نیروی انسانی هرلحظه درصدد کس ا العات و
راهکارهای ع لی جدید بهمنظور دساتیابی به بهرهوری و کارایی بهتر اسات و اینگونه سازمانها از
تاااوصاایات پویایی ،تالبیت و بالندگی در جهت ایجاد تحوشت اثربخش در عوامل درونسااازمانی و
تعامل با محیط اجت اعی تود برتوردار هستند.
منابع مالی و کالبدی :یکی دیگر از عوامل سااازمانی که کلیه مشااارکتکنندگان در این پژوهش بر
اه یت آن صاحه گ اشتند وجود بودجه مشخ و مست ر برای آموزش کارکنان و فراهم بودن مناب
مالی و کال دی در ساط دانشگاهها است .یکی از اعضای هیئتعل ی در این تاوض معتقد است که:
« ...امکانات و تجهیزات سازمان برای انتقال دانش و مهارتها یک نرورت محسوب میشه ،فردی که
از توان و تخااا کافی برتورداره برای بهکارگیری مهارتش به ابزار هم نیاز داره ،واحد آموزش باید
از لحاظ مالی ،امکانات و تجهیزات آموزش بیشتر تأمین بشه( »...مااح هشونده ش اره .)3
 -2مؤلفههای سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟

باا توجه به نتای تحلیل ماااااح هها و تجربه مشاااارکتکنندگان در زمینه موناااوع پژوهش،
مهمترین مؤلفههای سازمانی انتقال یادگیری به محیط کار شامل:
حمایت سددازمانی :ح ایت مدیران از آموزش وابسااته به نگرش آموزشااای مدیران بوده و رفتارهای
ح ااایتی یااا احیااان اات محاادودیاات هااای اع ااالی ماادیران بر آموزش را شاااکاال می دهنااد .یکی از
مشارکتکنندگان در ابتدای بح تود میگوید« :سازمان باید چنان حامی یادگیری ،دانشآفرینی و
انتقال دانش و مهارتها به حیطه شااغلی افراد باشااه ،و چنان حامی کارکنان حرفهای ،شااایسااته و
باصاالحیت باشاه که ه ه افراد تودشاون متقاعد بشن که دن ال بابلیت باشن و به چشم یک ارزش
بهش نگاه کنن» (مااااح هشااونده ش ا اره  ...« .)9ح ایت ه کارانی که در برنامه آموزشاای شاارکت
کردهاناد و میزان پا یرش آنهاا از اع اال تغییرات و انجام کارها به شااایوههای نو و ت ایل آنها به
ریساکجویی ،بدون شک نقش مث تی بر کارکنان تواهد گ اشت .با استفاده از جو ه کاری میتوان
فضای دانشگاه را به اجت اعی از یادگیری و رشد حرفهای ت دیل کرد» (مااح هشونده ش اره .)4
شایستگیهای مدیران :از دید ت رگان پژوهش حانر ،شایستگیهای مدیران که به دانش ،تخا ،
تجرباه ،نگرش ،سااا ک ره ری و مهارتهای مدیران اشااااره دارد ،روند انتقال یادگیری را تساااری
میبخشاد .در این راساتا ،یکی از مااح هشوندگان اظهار داشت ...« :داشتن دانش و تجربه مدیریتی
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نقش مه ی در تحقو اهداف دانشاگاهها دارد .در برتی موارد شااهد هستیم که مدیران دانشگاهی نه
بر اساا ،تخاا و تجربه بلکه بر اسا ،رابطه در جایگاه مدیریت برار میگیرند این امر بدون شک
در رویکرد آنها نسا ت به فعالیتها و امور دانشاگاهی تأثیرگ ار تواهد بود» (ماااح هشونده ش اره
.)11
جو انتقال یادگیری :در این زمینه یکی از ماااح هشوندگان بیان میکند...« :جو سازمانی ،یک عامل
بساایار کلیدی در بح انتقال یادگیری هساات .اگر سااازمان دارای جو سااازمانی مث ت ،سااازنده،
پشاتی انیکننده ن اشاد ،ن اید انتظار بروز این پدیده را داشته باشد» (مااح هشونده ش اره  .)7یکی
دیگر از مشااارکتکنندگان (مااااح هشااونده شا اره  )11با بیان اینکه « ...ربابت در هر زمینهای به
به ود ع لکرد و بهرهوری منجر میشاود و پویایی و تالبیت را افزایش میدهد» یکی از نشانگرهای
جو مث ت انتقال را جو ربابتبرانگیز دانشگاه عنوان ن ود.
 -3عوامل سازمانی زمینهساز انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟

واکاوی دیدگاههای ماااااح هشاااوندگان نشاااان میدهد که بساااترهای فرهنگی میتواند زمینه
اثربخشی آموزشهای سازمانی را فراهم کند .این مقوله تود شامل سه مؤلفه است:
فرهنگ تسهیم دانش :آنچه از تحلیل ماااح هها بهدست آمده ،نشان میدهد که چنانچه فرهنگ
سازمان ح ایتگر یادگیری و انتقال آن ن اشد ،باید در اثربخشی دورههای آموزشی با تردید نگریست.
یکی از مدیران ارشد اه یت این مونوع را اینگونه تشری کرد ...« :یادگیری درواب از شکستهای
گ شته و صح ت در مورد تجارت موفقیتآمیز بهدست میآید .این یک وابعیت است که با استفاده از
تجاارب کاارآزمودگان و افراد صااااح تجربه ،گویا در موفقیت و تجارب آنان شاااریک شااادهایم»
(مااح هشونده ش اره .)2
فرهنگ تعالی مداری :نارورت شاکلگیری فرهنگ تساهیم دانش در دانشگاهها تود نیازمند وجود
فرهنگ مشااارکتپ یری و اعتقاد به کار تی ی اساات .به گفته یکی از مشااارکتکنندگان ...« :وجود
فرهنگ مطال هگر پیشارفت در یک ساازمان یک نرورت محسوب میشه .باید دید آیا فرهنگ کار بر
ساازمان حاک ه یا فرهنگ از زیر کار در رفتن؟» (ماااح هشاونده ش اره  .)1ه چنین شرکتکننده
ش اره  12و عضو هیئتعل ی ،بستر انتقال را فرهنگ میداند ...« :از آنجا که فرهنگ ،زیربنای رفتار
افراد اسات ،ل ا با داشتن فرهنگ ه کاری می توان مسیر یادگیری در حین ع ل را برای افراد ه وار
ساتت».
فرهنگ گشدودگی :یکی دیگر از مقولههایی که مااح هشوندگان بهعنوان یک عامل بسترساز انتقال
یادگیری ،بر اه یت آن اذعان داشتند ،فرهنگ گشودگی بود .یکی از ت رگان اظهار داشت« :تغییر و
شکستن عادت به انجام کارها بهشکل روتینوار ،روشی برای انتقال یادگیری به کار است .ال ته ایجاد
تالبیت نیازمند شاارایطی اساات ،ل ا باید با دادن آزادی و اتتیار ع ل به کارکنان ،این فرصاات را در
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اتتیار آنها برار داد که بتوانند با اساتفاده از روشهای متفاوت ،مسائل کاری تود را بهگونهای بدی
حل کنند» (مااح هشونده ش اره .)8
 -4عوامل سازمانی مداخلهگر انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟

تأمل در نتای تحلیلهای کیفی نشاااان داد که مؤلفههای زیر میتوانند پیشبرنده و یا بازدارنده
انتقال یادگیری به محیط کار شوند:
سددیداسددتهدا و قوانین سددازمانی :در این مقوله یافتهها حاکی از آن اسااات که تدوین بوانین و
ساایاسااتهایی منعط و ح ایتگر یادگیری و انتقال آن در اثربخشاای آموزش ناارورتی انکارناپ یر
اسات .ماااح هشونده ش اره  7اه یت این مقوله را چنین بازگو کرد ...« :چنانچه سازمانی بخواهد
آموزشهاای تود را اثربخش کند ،ب ل از هر چیز باید یادگیری و انتقال آن به محیط کار را بهعنوان
مأموریت سازمان انتخاب کند».
جایگاه سدازمانی مموزش :یکی از مدیران میگوید ...« :تأثیرگ اری آموزش در سازمان ،یعنی میزان
مشارکت بخش آموزش در تا ی ات و ع لیات سازمانی مخاوصات در بخش مدیریت مناب انسانی ،از
عوامل دتیل بر انتقال یادگیری محسوب میشه» (مااح هشونده ش اره  .)3مشارکتکنندگان معتقد
بودند که میزان اثرگ اری آموزش در سااازمان در بساایاری از تا ا یمگیریها و تا ا یمسااازیهای
سارنوشاتسااز ساازمان ازج له استخدام ،فراهم ساتتن فرصت برای توان ندسازی کارکنان و نهایتات
چینش افراد در سازمان نقش دارد.
ویژگیهدای شددیلی :ایجااد ج ابیت در شاااغل و عدم تکیه بر اجرای روتین وظای کاری ازج له
مفاهی ی بود که از دل مااح هها بر اه یت این مقوله تأکید داشتند .مااح هشونده ش اره  6اظهار
داشات ...« :فشاار و تراکم کاری ،یکنواتتی و عدم چالشپ یری وظای شغلی در وشنیمدت باع
فرساودگی شغلی شده و انگیزه فرد رو برای یادگیری مهارتهای جدید و انجام کار به شکل تالبانه
از بین میبرد .از ساوی دیگر ،باید بین شخایت و توان و تخا فرد با نقش و وظیفهاش ه خوانی
و تناساا وجود داشااته باشااه؛ گاهی من تا اواتر ساانوات تدمتم با نقشاام آشااتی ن یکنم»...
(مااح هشونده ش اره .)1
 -5راهبردهای سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟

مشارکتکنندگان در پژوهش حانر 9 ،راه رد جهت تسهیل انتقال یادگیری پیشنهاد دادهاند .این
راه ردهای متأثر از بستری هستند که در آن اتفاق میافتند.
توسددعه فرهنگ یادگیری سددازمانی :از دید ت رگان این پژوهش ،یکی از پرتکرارترین راه ردهای
اتخاذشااده توسااط سااازمان برای تسااهیل انتقال یادگیری به محیط کار ،توسااعه فرهنگ یادگیری
ساازمانی اسات .بنابراین ،مدیران باید بهصاراحت تود را نس ت به این امر مهم مشتاق نشان دهند و
آن را در چشاامانداز ،مأموریت ،ارزشها و راه ردهای سااازمانی برجسااته سااازند .یکی از اعضااای
هیئتعل ی بیان داشاات ...« :باید فرصااتهایی غنی برای یادگیری سااازمانی را فراهم آورد .بسااتر
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یادگیری باید محیا باشاه؛ مسایرهای متفاوت یادگیری ،آشنایی با افراد جدید و یادگیری و یاد دادن
به آنها میتونه تودش در کارکنان انگیزه بابلتوجهی ایجاد کنه» (مااح هشونده ش اره .)9
توسدعه فرهنگ مشدارکت و کار تیمی :به اعتقاد یکی از مدیران ارشد« :کارکنان باید در تدوین
اهداف ،چشامانداز و مأموریت ساازمان به مشاارکت ل یده شاوند ،فراهم کردن زمینه برای حاول
آرمانهای مشاترک ازج له وظای تطیر مدیران است» (مااح هشونده ش اره  .)11یکی از اعضای
هیئاتعل ی در این رابطاه میگوید ...« :وبتی افراد با ه کاری یکدیگر درگیر انجام وظای شاااغلی
میشااوند ،اهداف و باورهایشااان را ونااو میبخشااند ،به مهارت جدید دساات مییابند و از ایدهها و
تجارب دیگران یاد میگیرند ،تا وبتی دانش در حاار فرد هست ،انتقال آن م کن نیست».
نهادینهسازی تجربه و خبرگی در سازمان :بهکارگیری سیستم مدیریت دانش در سازمان رابطه
تنگاتنگی با موفقیت انتقال آموزش دارد که برتی از مشارکتکنندگان در پژوهش بر اه یت آن تأکید
داشتند .مااح هشونده ش اره  7میگوید« :فرایند تسهیم دانش باید به یک هنجار در سازمان ت دیل
بشه؛ تیلی مه ه که ما برای استفاده از دانش ،تخا و تجارب فردی که سالها در سازمان به کار
مشغول بوده برنامه داشته باشیم».
مددیریدت عملکرد :یکی از مهمترین مقولاههاایی که تقری ات ت امی شااارکتکنندگان بر آن اذعان
داشااتند ،مدیریت ع لکرد بود .در این زمینه یکی از ت رگان میگوید ...« :مدیران ارشااد باید اهداف
یادگیری بان کنندهای برای یادگیری تعری کنند که وانا ا و بابلفهم باشاااند؛ چراکه این اهداف
سا پیشا رد مأموریت سازمان میشوند» (مااح هشونده ش اره  .)12مااح هشونده ش اره  6نیز
معتقد بود ...« :ساازمانی که از کارکنانش انتظار کار درست و نه ع داره باید استانداردهای ع لکرد
رو تعری کنه ،فردی که در یک دوره آموزشای شرکت میکنه باید در جریان باشه مطال ات سازمان
ازش چی هسات» .از دید مشارکتکنندگان ،سازمانی که در پی افزایش اثربخشی دورههای آموزشی
است ،باید انتقال آموزش را بهعنوان معیاری برای ارزیابی ع لکرد کارکنان در نظر بگیرد.
مدیریت کارراهه :تأثیر کم آموزشها بر پیشارفت شاغلی ازج له موان انتقال یادگیری معرفی شده
است .یکی از مدیران میانی در این زمینه اظهار داشت« :نداشتن استراتژی مناس در تاوض مناب
انسانی تودش یک سیر بهقرایی ایجاد میکند ...آیا ش ا اصالت فرایند رشد و تعالی افراد در سازمان را
فراهم کردهاید؟ آیا ساازمان شا ا شاغل افراد رو غنی کرده؟ آیا به تفاوتها و تواستههای ویژه افراد
توجه میکنه؟» (مااح هشونده ش اره .)1
بازنگری و پاالیش قوانین و مقررات :یکی از مشارکتکنندگان میگوید ...« :وجود آییننامهها ،بوانین
و مقررات پشاااتی ان ،پاشیش محدودیتهای بانونی و از بین بردن راههای دور زدن مقررات ،ازج له
عواملی است که ن اید از آن غافل شد» (مااح هشونده ش اره .)8
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خلق فرصددتهدای کداربرد :باهکارگیری دانش و مهارت افراد در محیط کار در نتیجه تأمل و ع ل
فکورانه آنها حاصاال میشااود؛ بنابراین تدارک فرصااتهایی برای یادگیری و کاربساات آموتتهها
ناروری اسات .در این راساتا یکی از مااح هشوندگان (ش اره  )11معتقد بود ...« :فرصت محدود و
کم برای کااربرد دانش و مهاارتهای کسااا شاااده در آموزش ،یکی از موان جدی انتقال اثربخش
یادگیری در سااازمان اساات .برنامه انتقال بایسااتی کاربرد سااری دانش و مهارتها را برانگیخته و
مکانیزمهای پاساااخگویی را که باع افزایش بابلتوجه انتقال آموزش میشاااوند ،برای کارآموزان و
سرپرستان تعری کند».
ارتقاء تعامالت علمی :ایجاد زمینه مناسا ا برای افزایش تعامالت عل ی بین کارکنان سا ا

ایجاد

تجارب و درک مشاترک میشود که در فرایند انتقال یادگیری اه یت فراوانی دارد .تعامالتی که بین
افراد باه وجود میآیاد موج شاااکلگیری اجت اعی از یادگیرندگان میشاااود که انتقال یادگیری
میتواند یکی از اهداف مشااترک آنها باشااد .یکی از مدیران ارشااد دانشااگاه اذعان داشاات ...« :باید
فرصاااتی فراهم شاااود تا افراد در سااایکلی از تجربه و آزمایش و تأمل درگیر شاااوند .ه ین تأمل و
بازاندیشی فرصتی برای انتقال محسوب میشود» (مااح هشونده ش اره .)3
ارتقاء جایگاه واحد مموزش :امری که تحلیل ماااح هها بهوناو آن را نشان میدهد این است که
اداره واحدهای آموزش توسااط افراد متخااا یک ناارورت محسااوب میشااود که تود نیازمند
تخای بودجه و اعت ارات بیشتر به واحد آموزش و توان ندسازی ظرفیت این واحد سازمانی است.
مااااح هشااونده شاا اره  13اه یت این راه رد را اینگونه بیان داشاات ...« :ارت اط واحد آموزش با
ساایسااتم ارزیابی ع لکرد و ارائه بازتورد از سااوی آن ،ه ین ور جابجایی کارکنان در س ا تهای
مختل با در نظر گرفتن دیدگاه واحد آموزش ،باع ارتقای جایگاه آموزشهای سازمانی میشود».
 -6پیامدهای انتقال یادگیری به محیط کار کدماند؟

تحلیل مااااح هها نشااان میدهد که پیامدهای انتقال یادگیری را میتوان در دو سااط فردی و
سازمانی دستهبندی ن ود .سط فردی شامل مؤلفههای کاهش فرسودگی شغلی و توسعه بابلیتها و
تالبیت کارکنان اساات و سااط سااازمانی نیز مؤلفههای افزایش اثربخشاای آموزشهای سااازمانی و
افزایش موفقیت سازمانی را در برمیگیرد.
کاهش فرسودگی شیلی :تحلیلها نشان داد که ایجاد احسا ،کارآمدی در کارکنان در نتیجه انتقال
آموتتاه ها به عرصاااه ع ل و انعکا ،نتای آن در ع لکرد آنها ،یکی از پیامدهای بابلتوجه انتقال
یادگیری اسات که تود مان از فرسودگی شغلی و باع ایجاد پویایی و نشاط در محیط کار میشود.
ماااح هشاونده ش اره  13معتقد است ...« :وبتی افراد آموزشهایی در راستای نیازهای شغلی تود
دریافت کرده و امکان بهکارگیری آموتتههای تود را داشااته باشااند و پیامد مث ت این انتقال را نیز
در زندگی کاری تود مشاااهده کنند ،نس ا ت به مهارتها و شااایسااتگیهای تود اعت ادبهنف پیدا
میکنند».
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افزایش قابلیت و خالقیت کارکنان :مااااح هشااونده شاا اره  16معتقد بود « انتقال دانش و تجربه
حاصاال از دورههای آموزشاای به عرصااه ع ل با افزایش ت ایل به حرفهایگرایی در کارکنان ،ساا
توساااعاه حرفهای کارکنان شاااده و ه ین عامل منجر به ع لکرد بهتر میشاااود که بهنوبه تود به
شاااکلگیری هویت حرفهای در کارکنان ک ک میکند .احساااا ،رناااایت با نی ناشااای از انتقال
یادگیری ،به تقویت روحیه تالبانه در کارکنان میانجامد».
افزایش اثربخشدی مموزشهای سدازمانی :مااح هشونده ش اره  9در این تاوض تادیو میکند:
«اگر انتقال یادگیری صااورت گیرد ،زمان و هزینه صاارف شااده برای آموزش به هدر ن یرود ،شاااهد
بازگشاات ساارمایهها تواهیم بود و ارت اط بین آموزشهای سااازمانی و بهرهوری سااازمان ،ساارعت
ع لکرد و میزان تحقو اهاداف ساااازماانی معنا تواهد یافت» .تحول در حوزه یادگیری و یاددهی،
هدف ند شادن یادگیری و اساتفاده حداکثری از ظرفیتهای آموزشای درونسازمانی از دیگر مفاهیم
اساااتخراجشاااده از محتوای ماااااح هها بودند که بر افزایش اثربخشااای آموزشها در نتیجه انتقال
یادگیری اشاره داشتند.
افزایش موفقیت سددازمانی :از مهمترین پیامدهای انتقال در سااط سااازمانی ،دسااتیابی به مزیت
ربابتی ،دستیابی به اهداف سازمانی ،افزایش بهرهوری و ت دیلشدن دانشگاه به دانشگاه یادگیرنده و
یاددهنده اساات که در گفتههای مااااح هشااونده ش ا اره  2محرز اساات...« :آموزشهای سااازمانی و
کاربست نتای آنها نقش مه ی در گسترش مرزهای دانش بهعنوان یکی از عالیترین اهداف سیستم
آمورش عاالی ما دارد .توجه به آموزش و بهساااازی کارکنان و فراهم سااااتتن زمینه برای انتقال
آموزشها از سوی مدیران باع میشود که به اعت ار دانشگاههای ما افزوده شود».
مرحله نهایی نظریهپردازی دادهبنیاد ،کدگ اری انتخابی اسااات .در این مرحله براساااا ،الگوی
ترسیم شده در مرحله محوری پژوهش ،بضایای زیر حاصل می شوند:
بضایه  .1شارایط علی شامل ساتتار سازمانی ،بابلیتهای سازمانی و مناب مالی و کال دی بر عوامل
ساازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری تأثیر دارد .بضایه  .2عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری شامل
ح ایت سااازمانی ،شااایسااتگیهای مدیران و جو انتقال یادگیری بر راه ردهای انتقال یادگیری تأثیر
دارد .بضایه  .3عوامل زمینهسااز انتقال یادگیری شاامل فرهنگ تساهیم دانش ،فرهنگ گشودگی و
فرهناگ تعاالیمداری بر راه ردهای انتقال یادگیری تأثیر دارد .بضااایه  .4عوامل مداتلهگر مؤثر بر
انتقال یادگیری شاامل سایاساتها و بوانین سازمانی ،ویژگیهای شغل و جایگاه سازمانی آموزش بر
راه ردهای انتقال یادگیری تأثیر دارد .بضاایه  .8راه ردهای انتقال یادگیری شااامل توسااعه فرهنگ
یادگیری ساازمانی ،توساعه فرهنگ مشارکت و کار تی ی ،نهادینهسازی تجربه و ت رگی در سازمان،
مدیریت ع لکرد ،مدیریت کارراهه  ،بازنگری و پاشیش بوانین و مقررات ،ارتقا تعامالت عل ی ،تلو
فرصتهای کاربرد و ارتقا جایگاه واحد آموزش بر پیامدهای انتقال یادگیری تأثیر دارد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حانار با هدف شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار ،با استفاده از
رهیافت ساایساات اتیک نظریه دادهبنیاد صااورت گرفت .نتای تحلیل مااااح هها گویای آن بود که
مهمترین مؤلفههای انتقال یادگیری شااامل ح ایت سااازمانی ،شااایسااتگیهای مدیران و جو انتقال
یادگیری هستند .مشارکتکنندگان پژوهش حانر ،ح ایت سازمان از کارکنان را یکی از کلیدیترین
مؤلفههای انتقال یادگیری بهش ار میآورند که پایه و اسا ،بسیاری از عوامل دیگری است که بر این
فرایند اثرگ ار هستند .این بعد تود شامل دو زیرمؤلفه ح ایت مدیر و ح ایت ه کار میشود که در
مطالعات پیشین ازج له (Lotfi ( ،)Ghanbari et al., 2017) ،)Shams and Abbasi Kasani, 2017
 )Kontoghiorghes, 2014( ،)et al., 2016و ( )Lancaster, 2016و مااح ههای تحلیلشده بهعنوان
دو ن ونه از اشااکال ح ایت سااازمانی مورد تأکید برار گرفتهاند .نتای حاکی از آن بود که بیشااترین
تأکید بر مؤلفه ح ایت مدیر بوده اساات و ت امی مشااارکتکنندگان در پژوهش بهنوعی به اه یت و
ساهم این عامل در تسهیل انتقال آموزش اشاره داشتند .بدیهی است که ح ایت و پشتی انی مدیران
از فعالیتهای آموزش و توسااعه کارکنان متأثر از نگرشها و مهارتها و توان ندیهای آنان نسا ت به
آموزش است .تا زمانی که مدیران نگرش مث تی نس ت به آموزش نداشته باشند و آن را برای سازمان
ناروری ندانند ،ن یتوان انتظار رشد تاصی از آموزش را در سازمان داشت ( Khorasani, Amouzad
 )and MolaMohammadi, 2016و این تأکیدی بر نااارورت توان ندی و شاااایساااتگی مدیران در
موفقیات فرایناد انتقاال یاادگیری اسااات کاه ه ساااو با نتای پژوهشهای (،)Park et al., 2018
( )Diba Vajari et al., 2016( ،)Lancaster, 2016و ( )Youzbashi et al., 2016اساات .جو سااازمانی
تسهیل گر از دیگر مقوشت مهم مورد تأکید ت رگان پژوهش بود .مطالعات زیادی در این زمینه انجام
شده است که چگونه جو انتقال میتواند تأثیر بابل توجهی روی توانایی افراد و انگیزه انتقال یادگیری
آنان به ع لکرد شاغلی داشته باشد .بعضی از دانش ندان معتقدند که اه یت جو انتقال تا حدی برابر
با اه یت تود انتقال است ( .)Ruona, Leimbach, Holton and Bates, 2002تغییرات در فرهنگ و
جو یااادگیری می توانااد بااه نحو مطلوب و یااا بااه ور نااامطلوب محیط را تحاات تااأثیر برار دهااد و
منعک کننده ایدههای مشاااترک و ارزشهای اعتقادی باشاااد که به یک ساااازمان هویت میدهد.
ه چنین ،مطالعات ه سااو با جو سااازمانی نشااان داده اساات که جو میتواند بر ادراکات کارکنان از
فرهنگ سااازمان تأثیر بگ ارد ( )Bates and Khasawneh, 2005و میتواند کارکنان را برای تسااهیم
دانش با ه کاران ترغی کند ( .)Banerjee et al., 2017بر م نای تحلیل مااااح هها ،شاارایط علی
مؤثر بر انتقال یادگیری شاامل ،سااتتار سازمانی ،بابلیتهای سازمانی و مناب مالی و کال دی بودند.
در میان مقولههای اساتخراجشاده از محتوای ماااح هها ،بیشترین تأکید بر سااتتار سازمانی بود.
صاح نظران آموزش عالی در این پژوهش بر تیمسازی ،ارت ا ات ش کهای ،ساتتار سازمانی چندشیه
و هساتههای مدیریتی چندگانه ،هوشا ندی و تودساماندهی ،انعطافپ یری و سازگاری دانشگاه با
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محیط بیرونی تأکید داشتهاند و این ویژگی ها را برای توان ندساز بودن ساتتار دانشگاه جهت نیل به
اهداف ،ناروری برشا ردهاند .در راساتای نتای این پژوهش ،سایر پژوهشگران ازج له (Eid 2017
 )and Quinn,و ( )Bouzguenda, 2014نیز بر اه یت این مؤلفه تأکید داشاااته اند .دومین مؤلفه از
شارایط علی انتقال یادگیری ،بابلیتهای ساازمانی بود که در هیچ پژوهشای بهصورت مستقیم مورد
توجه برار نگرفته اساات؛ اما مناب مالی و کال دی در پژوهشهای بساایاری ازج له ( Diba Vajari et
 )al., 2016و ( ،)Lotfi et al.,2016از ناارورتهای انتقال یادگیری برشا رده شااده اساات .ه سااو با
نتای این پژوهش ،در پژوهشهای متعددی ازج له ( ،)Shams and Abbasi Kasani, 2017فراهم
ن ودن منااب و امکانات شزم جهت بهکارگیری آموتتهها ،یکی از آسااای های حوزه انتقال و عامل
کاهش اثربخشای آموزشهای ساازمانی شاناتته شده است .بسترهای انتقال یادگیری به محیط کار
نیز شامل فرهنگ تسهیم دانش ،فرهنگ تعالیمداری و فرهنگ گشودگی بودند .این یافتهها ه سو با
نتای مطالعات ( )Kontoghiorghes, 2014( ،)Eid and Quinn, 2017( ،)Youzbashi et al., 2016و
( )Dirani, 2012بود کاه هر یک در نتای پژوهشهای تود بهنوعی به اه یت فرهنگ ساااازمانی در
انتقال یادگیری از زوایای گوناگون اشاااره کردهاند .از دید مشااارکتکنندگان در این پژوهش ،عوامل
مداتلهگر بسیاری از ب یل سیاستها و بوانین سازمانی ،جایگاه سازمانی آموزش و ویژگیهای شغلی
وجود دارد کاه میتوانناد پیشبرناده و یا بازدارنده انتقال آموتتهها و مهارتهای کارکنان به محیط
کار شااوند .این یافتهها ه سااو با نتای مطالعات و پژوهشهای پیشااین ازج له ( Ghanbari et al.,
 )Sayadi et al., 2017( ،)2017و ( )Dirani, 2012اساات که بوانین و تطمشاایهای سااازمانی را در
ارتقای اثربخشای آموزشهای ساازمانی مورد توجه برار دادهاند .جایگاه سازمانی آموزش نیز از ج له
مؤلفههایی بود که تقری ات در اغل پژوهشها از ج له ( )Diba Vajari et al., 2016و Ghanbari et
) ،)al., 2017بهصااورت مسااتقیم یا غیرمسااتقیم مورد توجه پژوهشااگران بوده اساات .ه چنین،
ویژگیهای شغلی سومین عامل مداتلهگر مؤثر بر انتقال یادگیری محسوب میشود که میتواند روند
انتقال را تسری بخشیده یا مان آن شود .بررسی وجوه اشتراک این پژوهش با پیشینه نشان میدهد
نتاای این پژوهش بااا نتااای مطااالعااتی چون ( )Kontoghiorghes, 2014و ( Shams and Abbasi
 )Kasani, 2017ه سااو بوده اساات .راه ردهایی که مشااارکتکنندگان در پژوهش حاناار توصاایه
کردهاند دانشااگاههای آزاد اسااالمی غرب کشااور میتوانند بهمنظور به ود روند انتقال یادگیری اتخاذ
کنند ،شاااامل :توساااعه فرهنگ یادگیری ساااازمانی ه ساااو با مطالعات ( Nik Nazli and Sheikh
 ،)Khairudin, 2018; Banerjee et al., 2017توسعه فرهنگ مشارکت و کار تی ی مطابو با مطالعات
( ،(Youzbashi et al., 2016; Dirani, 2012; Capaldo et al., 2017نهادینهسااازی تجربه و ت رگی
در سااازمان در راسااتای نتای مطالعات (  ،)Eid and Quinn, 2017; Bouzguenda, 2014مدیریت
ع لکرد ه ساااو با مطالعات ( Kontoghiorghes, 2014; Sayadi et al., 2017; Youzbashi et al.,
 ،)2016مدیریت کارراهه مطابو نتای پژوهشهای (،)Burke and Hutchins, 2007; Dirani, 2012
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( Diba Vajari et al., 2016; Sayadi et al.,

بازنگری و پاشیش بوانین و مقررات ه سااو با مطالعات
 ،)2017تلو فرصااتهای کاربرد مشااابه نتای پژوهشهای ( Lancaster, 2016; Youzbashi et al.,
 ،)2016; Kontoghiorghes, 2014ارتقا تعامالت عل ی ه سااو با نتای مطالعات ( Eid and Quinn,
 )2017; Bouzguenda, 2014; Youzbashi et al., 2016و ارتقا جایگاه واحد آموزش اساات .ارتقا
جایگاه واحد آموزش نیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در پژوهشهای پیشین ازج له Ghanbari
) ،)et al., 2017از مؤلفاههاای اثرگا ار بر انتقال معرفی شاااده و حتی برتی پژوهشاااگران ازج له
( ،)Shams et al., 2016کمتوجهی به آن را بهعنوان یکی از آسی های حوزه آموزشهای سازمانی به
شااا ار آورده اند .پیامدهای اتخاذ چنین راه ردهایی و درنتیجه انتقال یادگیری به محیط کار هم در
ساط فردی و هم در سط سازمانی بابل توجه است .در سط فردی ،انتقال یادگیری باع افزایش
ح توداثربخشاای کارکنان میشااود و ایجاد ح توداثربخشاای منجر به ایجاد روابط اجت اعی
مث ت و کاهش ح فرسااودگی شااغلی میگردد که تأییدی بر یافتههای ()Ghanbari et al., 2017
اساات .توسااعه بابلیتها و تالبیت کارکنان از دیگر پیامدهای بابلتوجه انتقال یادگیری در سااط
فردی شاناتته شاد .در ه ین راساتا نامی ،سیدع ا،زاده ،حسنی و بازرگان (Nami, Seyed 2017
 )Abbaszadeh, Hassani and Bazargan,در پژوهش تود نشااان دادند که انتقال آموزش بر توسااعه
مناب انساانی تأثیر مستقیم دارد ،بهع ارت دیگر با افزایش میزان انتقال آموزش در کارمندان ،توسعه
آنها نیز افزایش مییابد .ه چنین یافتهها نشان داد در سط سازمانی افزایش اثربخشی آموزشهای
ساازمانی و افزایش موفقیت سازمانی از پیامدهای بابلتوجهی است که انتظار میرود درنتیجه انتقال
آموزش به محیط کار حاصاال گردد .مطالعات (، (Ghanbari et al., 2017) ،)Capaldo et al., 2017
( )Shams and Abbasi Kasani, 2017و ) )Lotfi et al., 2016نیز مؤیااد این پیااماادهااای انتقااال
یادگیری هستند.
باا توجه به نتای این پژوهش ،میتوان برتی پیشااانهادهای کاربردی و پژوهشااای جهت به ود
انتقال یادگیری به محیط کار بهویژه به دانشگاههای آزاد اسالمی غرب کشور ارائه داد:
پیشدنهادهای کاربردی :دادن اساتقالل و فرصات تطا به کارکنان و پ یرش اشاات اه از سوی آنها؛
پویایی و بهروزرسانی ساتتارهای سازمانی ،پرهیز از پای ندی به رویههای اداری زائد و ناکارآمد ،ایجاد
نگرش مث ت در کارکنان برای شااارکت در دورهها و انتقال آموتتهها ،ایجاد فرصاااتهای متنوع و
چالشبرانگیز در بال پروژههای کاری جهت کاربسات آموتتهها ،مشااارکت دادن کارکنان در مراحل
مختل نیازسنجی آموزشی ،راحی آموزشی ،اجرای آموزش ،ارزشیابی و پایش.
پیشدنهادهای پژوهشدی :پژوهشهای مشاابه دیگری در سایر دانشگاهها و سازمانها انجام شود که
بتوان در صااورت امکان الگویی کارآمد برای انتقال یادگیری به آنها ارائه کرد .در مطالعات دیگر به
شناسایی عوامل فردی و آموزشی مؤثر بر انتقال یادگیری در دانشگاهها و سازمانها پرداتته شود.
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