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Abstract
The purpose of this study was to identify and
predict the factors affecting learning transfer to the
workplace. The research method is descriptiveanalytical carried out by exploring studies which
were related to learning transfer based on metaanalysis method. Documentation included 85
scientific articles and research projects from 1390
to1397 solar and from 1988 to 2018, of which 27
documents were selected through a checklist of
research with intrinsic criteria owing to their
conformity with the main purpose of the study and
the indicators were selected through purposeful
sampling.Data analysis was performed using
Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA-2)
and results were interpreted using Cohen's
interpretive system. The results of measuring the
effect of factors affecting learning transfer showed
that "Individual factor (ES = 0/578)", "Educational
factor (ES = 0/520)" and "Organizational factor
(ES = 0/448)" had the most effect on learning
transfer.Also, individual talent, transfer design and
performance feedback components were reported
with the most effect size were noticed as the most
important.However, performance self-efficacy,
training contents and resistance to change showed
least effect size, and revealed the least important
effect on the learning transfer to the workplace.
The results showed that attention to individual and
educational factors would have a positive and
strong effect on increasing learning transfer to the
workplace.
Keywords: Learning transfer, Transfer factors,
Meta-analysis, working environment.
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چکیده
 شناسایی و پیشبینی عوامل مؤثر برر اتقارا،هدف پژوهش حاضر
 روش پرژوهش کمری اسر کره برا. یادگیری به محیط کار اسر
کاوش در مطالعات مرتبط برا اتقارا یرادگیری و مبقنری برر روش
 ماالره علمری و حرر58  مترقندات شرامل.فراتحلیل اتجام شرد
8105  ترا0355  شمتی و از سا0931  تا0931 پژوهشی از سا
 سرند برا کر لیتر اتقخرا81 میالدی بوده که از میرا نتارا
پژوهش های دارای مالکهای درو گنجری بره دلیرل تطرابا برا
هدف اصلی پژوهش و شاخصها بهصورت تموترهگیرری هدفمنرد
 تجزیهوتحلیل دادههرا برا اسرقداده از تررمافرزار ارام.اتقخا شد
) و تدتیر تقایج تیز برا باررهگیرری از سیترقCMA-2( فراتحلیل
 تقرایج حاصرل از اتردازۀ اثرر.) اتجام شردCohen( تدتیری کوهن
عوامررل مررؤثر بررر اتقاررا یررادگیری تشررا داد «عامررل فررردی
)» و «عامرررلES=1/881(  «عامرررل نموزشررری،»0)ES=1/851(
)» بیشررقرین ترریثیر را بررر اتقاررا یررادگیریES=1/445(سررازماتی
 حراحری اتقارا و برازخورد،داشقهاتد و مؤلدههای اسرقعداد فرردی
عملکرد با بیشقرین اتدازۀ اثر برهعنروا مار تررین و مؤلدرههرای
 محقروای نموزشری مررتبط و مااومر در،خودکارنمدی عملکردی
 کمقرین اتدازۀ اثر و ک اهمی ترین مؤلدههرای مرؤثر،برابر تغییرات
 تقرایج تشرا داد تواره بره.در اتقاا یادگیری به محیط کار بودتد
 تیثیرگرااری مببر و یروی در افرزایش،عوامل فردی و نموزشری
. اتقاا یادگیری به محیط کار خواهد داش
 محیط، فراتحلیل،  عوامل اتقاا، اتقاا یادگیری:واژه های کلیدی
.کار
m.abdollahi@kiau.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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1. Effect size

98/05/25 :وصول
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،آموزش و توسیه در بیییاری از
سازمان های ج،انی ب عنوان بخشی جداییناپیذیر تبیدل
شده است و ب طور قابل توج،ی ب موفقیت و کارایی این
سازمانها کمک مییکنید ( Suleiman, Dassanayake,
 .)& Othman, 2016ضیرور آمیوزش بیرای عمل یرد
ب،ین سازمانهاست .بییاری از سیازمانهیا هزینی هیای
باالیی بیرای آمیوزش صیر مییکننید و مهتقدنید کی
آمییوزش ،عمل ییرد کارکنانشییان را ب،بییود م ییبخشیید و
محصوال ارزشمندتری تولید میکنند ( Ain Qureshi,
 .)Bhutto, & Tunio, 2017بیا توجی بی این ی هید
آموزش کیب نتیای ب،تیر سیازمانی اسیت ،بیاوجوداین،
اغلب اتفاق نمی افتد .بیر اسیان ن یر پروفییور روبیر
برنی رهی ( )Professor Robert Brinkerhoffنییز در
اکثر موارد بیش از 85درصد شرکتکننیدگان در کییب
نتای مورد ن یر ش ییت مییخورنید (.)Today, 2018
ازاییینرو ،بییرای بییاقی مانییدن در عصییر ج،ییانیشییدن
( ،)Globalized eraسیازمانهیا نیازمنید آن هییتند تیا
ب ی طییور پیوسییت دانییش ،م،ییار هییا و توانییایی منییاب
انیانی شان را در تمام مد سال توسه دهند .بر اسان
ن یییر بییییتو و داوییییو (،)Bates & Davis,2010
سودمندی برنامۀ آموزشی تن،ا زمانی مم ین اسیت کی
فراگیر قیادر باشید جنبی هیای تئورییک آموختی هیا در
برنام های آموزشی را در محیط شغلی واقهیی عملییاتی
نمایید ( )Vyas & Mistry, 2015و چنانچی آمییوزش،
تبدیل ب عمل رد نشود ،عمالً بیفایده خواهد بیود .ایین
امر ب جنب م،می از آموزش و یادگیری اشاره دارد کی
"انتقییال یییادگیری ( ")Transfer of learningنامیییده
میشیود ( .)Abili, 2015انتقیال ییادگیری را مییتیوان
ب عنوان کاربرد دانیش کییبشیده در میوقهیتی جدیید
تهری کرد .اگرچ ب ن ر میرسد انتقال مف،ومی سیاده
است ،امیا نشیان دادن هیر مییزان انتقیال دشیوار اسیت
( .)Rivière & Jouquan, 2019انتقال یادگیری ب شیوه
فهالیت در محیط کیار ،مییئل ای ج،یان شیمول اسیت.

سنجش این عامل از آنجایی دشوار است کی متغیرهیای
متهددی بیر انتقیال میواد آموختی شیده در برنامی هیای
آموزشی ب محیط کار تیث یر مییگذارنید ( Almannie,
 .)2015باوجوداین ،باید دیید آییا در روشینی( Clear
 )viewدربارۀ نتای آموزشیی وجیود دارد؟ اغلیب اوقیا
واکنش فراگییر( )Trainee reactionsدر آمیوزش ،میورد
سنجش ( )Measuredقیرار مییگییرد؛ امیا آییا حقیقتیاً
فراگیران ،دانش آموخت شده ( )Learned knowledgeو
م،ار هایشان را در عمل ب ار میگیرند؟ آیا آن،ا انتقیال
دانش و م،یار ( )Transfer knowledge skillsدارنید؟
این سؤاال اغلب بیدون پاسیب بیاقی مییمانید ( Bron,
 )2012ک ب ن یر مییرسید ،دسیت ییافتن بی انتقیال
یادگیری در محیط شغلی آسان نییت و نیبتاً پیچییده
است ( De Rijdt, Stes, Van Der Vleuten, & Dochy,
 .)2013با این روی رد ،فراینید انتقیال ییادگیری ،توسیط
بییاری از پژوهشگران با دیدگاههای تئیوری ی متفیاوتی
( )Different theoretical spectaclesمورد مطاله قرار
گرفت است ( .)Waldow, 2017انت ار میرود فراگییران
پو از یادگیری و نگ،داشت محتوای آموزش ،دانش و یا
م،ار های میرتبط درزمینیۀ کیاری را بیا هید ب،بیود
عمل رد شغلی در طول زمان ب محیط کار انتقال دهنید
( .)Chiou, Lee, & Purnomo, 2010ون ویجییک و
هم یاران ( ،)Van Wijk et al, 2008بی من یور نشیان
دادن فاصلۀ میان یادگیری و رفتار ،پیژوهش فراتحلیلیی
انجام دادند ک تن،یا 22درصید ارتبیا دقیید در مییان
انتقال دانش سازمانی و عمل یرد یافتنید( & Grossman
 .)Salas, 2011ب ن یر مییرسید مییئلۀ اصیلی انتقیال
یادگیری ،اینگونی باشید کی اغلیب شیرکتکننیدگان،
م،ار های کیبشده را ب طور نامناسب در محییط کیار
خود ب کار میگیرند و یا نمیتواننید ایین م،یار هیا را
بیی کارگیرنیید و اغلییب در انتقییال مطلییو آنچیی در
محیط هیای آموزشیی بیرای فهالییت هیای روزمیره شیان
فراگرفتی انید ،ناکیام هییتند ( Tonhäuser & Büker,
 .)2016برود ( )Broad,1997عقیده داشت :انتقال ب طور
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گیییترده بیی عنییوان «کییاربرد مییؤ ر و مییداوم دانییش و
م،یار هیای بی دسیتآمیدۀ فراگییران در فهالییتهیای
یادگیری برای عمل رد شیغلی ییا دیگیر مییئولیتهیای
فردی ،سازمانی یا اجتماعی شان» می تواند تهری شیود.
همچنییین وی ،انتقییال یییادگیری را ب ی عنییوان تغییییر در
نگرش ،تغیییر در رفتیار ،ییا نمیایش م،یار هیای تیازه
کیبشده ضمن خدمت شناسیایی مییکنید ( Ratcliff
 .)Daffron, Moore, & Chicovsky, 2015ادبیییا
انتقال یادگیری ،ب طیور گییترده در دو حیوزه متمرکیز
شده است؛ اولیین وییفی م،ی  ،آن اسیت کی درییابی
انتقال یادگیری چییت؟ عوامل مؤ ر بیر آن کیدمانید؟ و
دوم ،شامل سنجش عوامیل انتقیال اسیت ( Holton III,
 .)Bates, & Ruona, 2000پژوهشیگران و نویییندگان،
انتقال ییادگیری را بی عنیوان ا یر یادگرفتی شیده ییک
فهالیت روی عمل رد افیراد در سیایر فهالییتهیا تهریی
کردهانید .فهیالیتی کی بی کیاربرد دانیش ،م،یار هیا و
نگییرشهییا از مف،ییوم "مبیید ( ")Sourceبیی "هیید
( ")Targetبرمیییگییردد ( .)Subedi, 2004در عبییار
"انتقییال یییادگیری" ،واژۀ "یییادگیری" بیی دانییش و
م،ار هایی اطالق میشود ک یادگرفت شدهاند و انتقال
یادگیری بیان این فراینید اسیت ( .)Donohue, 2010از
ن ییر کییالون و هم ییاران ( ،)Calhoun et al,2010نیییز
انتقال یادگیری" ،فراینید اجیرای ییادگیری در کیار بی
شیوهای است ک عمل رد را ب،بیود مییبخشید" .بخیش
م،می از این تهری  ،مف،وم انتقال ب عنوان ییک فراینید
است .دومین عنصر اصلی این تهری آن است ک انتقال
یادگیری" اجرای ییادگیری در کیار ( Putting learning
 ")to workرا شامل مییشیود؛ یهنیی ،کیاربرد دانیش و
م،ار های جدید کیبشده در وییف واقهیی فراگییران
و سازمان ( .)Babkina, 2014کیروان (،)Kirwan, 2009
نیز انتقال ییادگیری را بی عنیوان "م،یار هیای الزم ییا
دانش کیبشده در آموزش تهری میکنید کی فراگییر
در زمیان بازگشیت بی محییط کیار اسیتفاده مییکنیید"
()Barnard, 2013؛ اما باید در ن ر داشت ک حتی نتای

یادگیری رسمی در انتقال از ییک سیییت بی سیییت
دیگیر ،دشیوار بی ن یر مییرسید ( Xhomaqi, Todd,
 .)Boivin, & Báez, 2019بییا اییین روی ییرد ،ی ییی از
مباحث اساسی در حوزۀ توسه مناب انیانی ،شناسیایی
عوامل مؤ ر بر انتقال یادگیری اسیت .چراکی شناسیایی
ایین عوامیل متخصصیان توسیه منیاب انییانی را قیادر
میسازد تا دالیل موفقیت و ش یت سیازمانهیا را در
کنند ( .)Sadat Molai, 2013پژوهشهیای گییتردهای
درزمینۀ شناسایی عوامل مؤ ر بر انتقال ییادگیری نشیان
مییدهیید کی عوامییل متهییددی در انتقییال تث یرگذارنیید
( .)Zhao & Namasivayam, 2009لیذا ،ضیرور دارد
برای در عمید نقش عناصیر تهییینکننیده در انتقیال
یادگیری ،نیبت ب بررسی روی ردهای جزئی تث یرگیذار
در ایین فراینید ،اقیدام نمیود ( Tonhäuser & Büker,
 .)2016تحقیقا گذشت تثیید میکند ک انتقال دانیش
آموخت شده ،متث ر از چندین عامل است ( & Baldwin
)Ford, 1988؛ و اگرچ پیچیده است اما ب تیث یر طیی
وسیهی از متغیرها بازمی گردد .محققان در طی دهی هیا
پژوهش درزمینۀ انتقال یادگیری ب دست بنیدی عوامیل
مؤ ر بر انتقیال ییادگیری در سی دسیت اصیلی هییتند
رسییییدهانییید .1 :ویژگییییهیییای فراگییییر( Trainee
 .2 ،)characteristicsعوامییییل طراحییییی آموزشییییی
( )Training designو  .3عوامییل محیییط کییار ( Work
.)Baldwin & Ford, 1988( )environment factors
ب عبارتی دیگر ،اکثریت نتای ) پژوهشگران در س دسیت
اصلی قرار دارند :اول :کیانی ک یادگیرنده هیتند ،دوم:
توج ب طراحی آموزشی و سوم :چیارچو عیواملی کی
بییر انتقییال ،آمییوزش و فراگیییر ا رگذارنیید ( & Brinia
 .)Efstathiou, 2013موسییل ( ،)Mosel,1975مهتقیید
است انتقال یادگیری در س موقهیت اتفاق مییافتید.1 :
کارآموزانی ک محتوا را یاد بگیرند؛  .2محتوای آموزشیی
ک کاربردی باشد؛  .3فراگیرانی کی مییبایییت انگییزه
تغییر رفتار در کار را داشت باشند .این موضوع میتوانید
ب این مهنی باشد ک انتقال یادگیری بییار وابییت بی
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انیواع آمییوزش ،سیازمان و فراگیییران ،فرهنی
زمینی هیای اقتصیادی سیازمانهیا اسیت ( N.Mafuse,
 .)2012بالییدوین و فییورد (،)Baldwin & Ford,1988
عواملی اصلی کی بیشیترین ارتبیا سیازگار بیا انتقیال
یادگیری دارند را شامل :توانیایی شیناختی ( Cognitive
 ،)abilityانگییییزش ( )Motivationو در منفهیییت و
سیودمندی آموزشیی ()Perceived utility of training
می ییداننییید ( .)Çifci, 2014کل وئییییت و هم یییاران
( ،)Colquitt et al,2000نیز تهدادی از عوامل میوقهیتی
و زمین ای ( )Situational & contextual factorsرا ک
بر نتای آمیوزش ماننید جوسیازمانی ( Organizational
Organizational
 ،)climateته،دسییییییییازمانی (
 )commitmentو برنامییی رییییزی شیییغلی ( Career
 )planningتث یر میگذارد ،شناسایی کردنید .همچنیین،
عوامل فردی ن ییر توانیایی ذهنیی عمیومی ( General
 ،)mental abilityخودکارآمییییدی (،)Self-efficacy
)
شخصیییت ( Personalityو هییید محیییوری ( Goal
 )orientationک ی نتیج ی آمییوزش را تحییت تییث یر قییرار
میدهنید نییز بررسیی شیده اسیت ( & Awais Bhatti
 .)Kaur, 2010عوامل طراحی آموزشی ک میتواننید بیر
انتقییال یییادگیری تییث یر داشییت باشییند عبییار انیید از:
تجزی وتحلیل نیازهیا ( ،)Needs analysisبییان اهیدا
یییادگیری ( ،)Stating learning goalsارتبییا محتییوا
 ،)Contentپشیییییییتیبانی فنیییییییی
(relevance
( )Technological supportو مربیگری پو از آمیوزش
( .)Bron, 2012()Coaching after trainingعوامییل
محیط کار نیز ازجمل ارزییابی ( ،)Evaluationمیدیریت
ارشد ( ،)Top managementسرپرسیت ( )Supervisorو
حمایت هم اران ( ،)Peer supportاجبار کیاری ( Task
 )constraintsو فرصت بی کیارگیری ( Opportunity to
 )performو جو انتقیال ییادگیری ( Learning transfer
 )climateنیز مورد بررسی قرار گرفت است (Qurat-Ul-
)Ain, Bhutto, & Tunio, 2017

همچنین ،سایر عوامل مؤ ر بر انتقال یادگیری میورد
مالح در ادبیا پژوهش عبار انید از :عوامیل شیغلی
(حیاسیت وییف  ،سطح تخصصی بودن وییف  ،سیالیت
وییف ی در آمییوزش و توسییه حرف ی ای)؛ عامییل الگییوی
نقییش -زمییان (دوره قبییل از آمییوزش ،دوره در میید
آموزش ،دوره پیو از آمیوزش ،زمیانبنیدی نامناسیب و
زمانبندی آموزش) و عامل /عوامل فراسیازمانی (ن یار
دولت بر کیفیت شاییت گزینی) ک ب دلیل عدم ت یرار
و فراوانی آن،ا و عمدتاً تبییین در ییک ییا دو پیژوهش از
بررسی و قرار دادن آن،ا در گزارش فراتحلییل خیودداری
شد.
بر این اسان ب من ور توسه و ب،بود عمل رد نیروی
انیانی شاغل ،پژوهشگران علوم تربیتی داخل و خارج از
کشور در توجی بی مییئلۀ انتقیال ییادگیری بیا انجیام
پژوهش هایی در قالب کمی و کیفی ب اهمییت موضیوع
انتقال یادگیری ب محیط کار پرداخت اند تا دریابند چی
اندازه توانیت اند چارچو دقید و قابل اعتمادی را برای
پاسییخگویی بیی دغدغیی هییای مییرتبط بییا ا ربخشییی
آموزشهای سازمانی و اطمینان از انتقال آموخت هیا بی
محیط کار را فراه کنند .روی ردهای اصیلی و م،ی در
این پژوهشها چ بوده است؟ و ج،یتگییری ،روی یرد
ن ری و نتای حاصل از اجرای آن،ا چ بوده است؟ ن یر
ب این ادبیا موجود پیرامیون محییط کیار از اهمییت
یییادگیری و انتقییال یییادگیری صییحبت میییکنیید و
پژوهشهایی نیز درزمینۀ ارزشیابی ا ربخشیی دورههیای
آموزشی برای تهیین تیث یر احتمیالی دوره هیا در تغیییر
رفتییار شییغلی کارکنییان و بییا هیید تهیییین پییشبینییی
کنندههای ا ربخشی دورهها اجرا شیده اسیت ،لیذا ،ایین
پییژوهش در ن ییر دارد بییا روی ییرد فراتحلیییل مطالهییا
بررسی شده در حوزۀ انتقال ییادگیری ،عوامیل میؤ ر در
انتقال ییادگیری بی محییط کیار را شناسیایی و تهییین
نماید؛ بدین من ور برای کیب نتای مطلو ب سؤاال
زیر پاسب داده خواهد شد:
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 .1م ،ترین مؤلفی هیای عوامیل فیردی ،آموزشیی و
سازمانی در انتقال یادگیری ب محیط کار کدماند؟
 .2بر مبنیای مطالهیا انجیام شیده ،عوامیل فیردی،
آموزشی و سازمانی تا چ اندازه انتقال یادگیری را تحت
تث یر قرار دادند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با هد نقد و واکاوی سییمای محتیوایی
پژوهش های مرتبط با عوامل ا رگذار بر انتقال ییادگیری
ب محیط کار انجام شد .روش پژوهش ،کمیی اسیت کی
با کاوش در مطالها مرتبط بیا عوامیل میؤ ر در انتقیال
یادگیری و مبتنی بر روش فراتحلییل ( Meta-Analysis
 )Methodانجام شد .میتندا برای جامه آماری شامل
 85مقالۀ علمی و طرح پژوهشی از سال  1390تا 1391
شمیی و از سال  1988تا  2018مییالدی کی از مییان
آن،ا تهداد  21سند ب دلیل تطابد بیشتر با هد اصیلی
پژوهش و شاخصها ک دارای مهیارهای ورود برای
فراتحلیل بودند ب صور نمون گییری هدفمنید انتخیا
شد .تجزی وتحلییل دادههیا بیا اسیتفاده از وییرایش دوم
نرمافزار جام فراتحلییل ( ،1)CMA-2بی روش ترکییب
تصادفی و ابت اندازه ا ر انجام شد و تفییر نتای نیز بیا
ب،رهگیری از سییت تفییری کوهن انجام شید .در ایین
فراتحلیل آماره های پژوهشی با استفاده از روی رد هیانتر
و اشمیت ( )Hunter & Schmidtبی شیاخص  rتبیدیل
شد و برای تحلیل داده هیا ابتیدا بی بررسیی مفروضیا
فراتحلیل پرداختی شید بی نحیوی کی بی کمیک روش
رگرسییونی خطیی ارگیر ( Egger,s linear regression
 )methodو همبیتگی رتب ای بی و مزومیدار ( Begg
 )and Mazumdar rank correlationب بررسی خطیای
انتشار ( )Publication biasو بی کمیک آزمیون کییو و
شیاخص مجیذور  Iبی بررسیی نیاهمگونی ( Q tset for
 )heterogeneityمطالهییا پرداختی شیید .سی و بییرای
بررسی صور ناهمگونی بین مطالها اسیتفاده شیده از
مییدل ا ییرا تصییادفی ( )Random effect modelو در

ابیت ( Fixed

صور همگونی مطالها از میدل ا یرا
 )effect modelبرای ترکیب نتای و رسیدن ب اندازه ا ر
استفاده شد؛ زیرا نتای حاصل از مدل با ا یرا تصیادفی
در شرایط ناهمگنی قابلیت تهمی بیشتر نیبت ب میدل
با ا را ابت دارد .روایی شناسایی پیژوهش بیا دریافیت
ن ر و توافد متخصصان در انتخا پژوهش هیا و پاییایی
آن بر اسان توافد مشتر در مورد استفاده از عوامیل و
مؤلف های بررسی شده محاسب اندازۀ ا ر ب دست آمید.
همچنین ،بر اسان مهیارهای مورد ن یر در فراتحلییل و
نیز سؤاال و اهدا پژوهش و با تمرکیز روی مطالهیا
انتقال یادگیری ،در انتخا مقال ها و طرح های پژوهشی
دارای مال های درون گنجی و استخراج اطالعیا الزم
برای انجام فراتحلیل از محتوای آن،ا استفاده شده اسیت.
مال ها عبار بود از :مطالهاتی ک بی بررسیی ی یی از
عوامل مؤ ر بر انتقال یادگیری پرداخت بودند؛ مطالهیا
مرتبط با عنوان پژوهش ک دادههای کافی برای محاسب
انییدازه ا ییر در اختیییار پژوهشییگران قییرار داده بودنیید؛
پژوهش هایی ک ب صور مقالۀ کامیل ،پاییان نامی و ییا
طرح پژوهشی در دسیترن بیوده انید؛ پیژوهش هیای در
دسییترن از سییال  1390تییا  1391شمیییی در بخییش
داخلی و پیژوهشهیای خیارجی کی از سیال  1988تیا
 2018میالدی ب چاپ رسیدند و در ی ی از پایگاههیای
اطالعا علمی داخلی (ج،اد دانشگاهی « ،»SIDانجمن
علمی آموزش و توسه منیاب انییانی « ،»ISTDپایگیاه
مجییال تخصصییی نییور « ،»Noormagsپایگییاه بانییک
اطالعییا نشییریا کشییور « »Magiranو پایگییاه مرکییز
اسناد و میدار علمیی اییران « »Irandocو  ...خیارجی
(«»Emerald« ،»Scince Direct« ،»Google Scholar
و  )...نمای شده اند و درن،ایت پژوهش هایی ک بر اسان
ارزیابی خبرگان حوزۀ علوم تربیتی و بیا در ن یر گیرفتن
مییال هییای فییوق ،شییرایط الزم بییرای ورود ب ی اجییرای
فراتحلیل را داشتند .اطالعا تفضیلی پژوهشهای مورد
بررسی در فراتحلیل در قالب جدول  1ارائ شده است.
1. Comprehensive Meta-Analysis – V2
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جدول  .3اطالعات تفضیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل (نمونه پژوهش)
ردیف

مشخصاااااااااااااااااااا
پژوهشگر/پژوهشگران

1

()Suhepi, 2018

0

Hassanpour
(
)Roudbaraki, 2018

3

S.

A.

( M.
Khorasani,
Gholamreza
&
Mokhtari, Zeinab,
)2017

7

()Shams, 2017

()Ghanbari, 2017
5

6

()Najafi, 2017

7

(Obaid, Alias, & Isa,
)2016

2

( A. Khorasani,
& Heydari, Borbor,
)Salimi, 2016
9

()Rohollahi, 2016

عنوان نشریه

نوع اثر

عنوان

محل پژوهش

مجله ب نالمللاز
اقتص د تج ر و
مدیریت

طاااااااااار
پژوهشز

تااااا ث ر طراحاااااز یمو اااااز
ویژگزهااا فااارد و محااا
ک ر بر انتق ی دگ ر و تا ث ر
ین بر عملکرد ک رکن ن

کل ه ک رکن ن بنگ پرس دا
(PT
Total
)BangunPersadaTbk

022

فصلن مه یماو
و توسااامه منااا ب
انس نز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

ک رکنااا ن حاااو حملونقااال و
تراف ک است ن تهران

072

ک رکن ن ب نک انص ر

727

مجلااه مط لما
و
یماااااو
ی دگ ر

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

7931

یس ب ن سااز و اثربخشااز
انتق یمو به مح ک ر (بار
اساا م مااد انتقاا یمااو
ه لتون)

مشا وران مملما ن و ماادیران
مادارم متوساطه ر اته علاو
انس نز هر تهران

097

فصلن مه یماو
و توسااامه منااا ب
انس نز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

7931

طراحاز الگاو س ساتم ت ک
عوامل مرثر بر انتق یا دگ ر
باه محا کا ر (الگاویز بارا
ارتقا ء بهاار ور یمو ها
س م نز)

ک رکنااااا ن سرپرسااااات ن
ک ر ن س ن و مسئول ن یمو
ماادیران ار ااد و مدرساا ن و
ص حبنظران یمو و بهس
من ب انس نز

مجلاااه مااادیریت
بهر ور

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

واک ا و عواماال فاارد ماارثر در
انتقاااا یاااا دگ ر ک رکناااا ن
هردار تهران
ار یا بز نقاش ع مال فارد در
انتقا اثاربخش یمو ها
ضمن خدمت ک رکن ن به مح
کر

ن س ا یز عواماال ماارثر باار
در
انتق ا یمااو
انگ ا
رکت ملز صن ی پترو مز و
اولویتبنااد ین ب ا تکن ااک
فرایند سلسلهمراتب گروهز

ک رکناا ن رساامز اارکت ملااز
صن ی پترو مز

نقااش انتق ا یمااو و پ ا ا
یمااو باار عملکاارد اایلز در
اارقز خ ورم نااه
کشااوره
مط لمه مورد فلسط ن

اعضااااااااا ه ئاااااااااتعلمز
دانشگ ه مختلف فلسط ن

ار یااا بز اثربخشاااز دور هااا
یمو ضمن خادمت ک رکنا ن
ب نک رف بر اس م مد انتق
یمو ه لتون

ک رکنااا ن ااارکتکنند در دور
تج یهوتحل ل صور ه ما لز
ب نک رف

بررسااز تاا ث ر عواماال ماارثر باار
تسه ل انتق یمو باه محال
ک ر ا منظر مح س م نز

ک رکناااا ن یکااااز ا یگ نهاااا
عمل تز ن روه مسلح

عوامل مرثر برا انتق یمو

ک رکناااا ن واحااااد بهر بااااردار

حجم
نمونه

301

126

933

22

673

مجلااه ماادیریت و
برن ماااه یااار در
نظ هاااااااااااا
یمو ز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

ساااا
اجرا
0212

7931

7931

7931

مجلااااه تجاااا ر
جهااااااااااااا نز و
کااااااااااا ریفرینز
اجتماااااا عز
)(GBSE

طاااااااااار
پژوهشز

6371

چهاااااااااااا رم ن
کنفاااران ملاااز
یمااو و توساامه
سرم یه انس نز

مق لااااااااااه
کنفرانسز

7931

فصلن مه یماو
و توسااامه منااا ب
انس نز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

7931

فصلن مه مدیریت

مق لااااااااااه

7931
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12

()Farhad, 2016

Taghavi

11

( Fard,
)2015

10

( A. Khorasani,
Abbaspour,
&
)Vafaiezadeh, 2015

13

()Rahimian, 2015

بررساز عوامال مارثر بار انتقا
یمااو در یمو ه ا ضاامن
خاااااادمت ک رکناااااا ن اااااار
ه ئتعلمز دانشاگ تهاران با
استف د ا مد هولتون
تب ا ن پ ش ا ینده انتق ا
یمو در رکت ملاز صان ی
پترو مز ب اساتف د ا طار
پژوهش ترک بز

ک رکناا ن اارکت صاان ی ملااز
پترو مز

ک رکناااا ن اااار ه ئااااتعلمز
دانشگ تهران

ک رکناا ن اارکت صاان ی ملااز
پترو مز

012

091

فصلن مه یماو
و توسااامه منااا ب
انس نز
مااااادیریت بااااار
یماااااااااااااااو
س م نه

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

95

دپ رتمااا ن علاااو
ترب تز در ترک ه

طاااااااااار
پژوهشز

تحق قاااااااااااا
کش ور نواحز
گرمس ر

012

()Çifci, 2014

(Madagamage,
Warnakulasooriya,
& Wickramasuriya,
)2014

عوامل مرثر بار انگ ا انتقا
مط لمه تجرباز برن ماه
یمو
یمو دولتز در سریالنک

افسااااااااران خاااااااادم
سریالنک

716

ویژگزه فراگ اران در انتقا
رابطااااااه م اااااا ن
یمااااااو
خودک ریماااااااد انگ ااااااا
یااا دگ ر انگ ااا انتقااا و
انتق یمو

ک رکناااا ن تم وقاااات صاااان ی
گسترد در ت یوان

971

16

( & Ismaili, Taheri,
)Younes, 2014

12

( Shams Murakani,
)2014

19

( Tumendemberel,
)2013
( Bansal & Thakur,

جمهاور

1397

7931

7931

0217

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

0217

ادار

مجله ب نالمللاز
مط لماا مناا ب
انس نز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

0217

967

فصلن مه یماو
و توسااامه منااا ب
انس نز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

7939

671

مااااادیریت بااااار
یماااااااااااااااو
س م نه

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

7939

دانشااااااااااااکد
ماادیریت دولتااز
در میولست ن

طاااااااااار
پژوهشز

مجلاااه تجااا ر و
اقتصااااااااااااااا د

مق لااااااااااه
علمااااااااز

تسه ل انتق ی دگ ر ا مس ر
حرفااااها گرایااااز حم یاااات
همک ران و مدیر

مملمااا ن پ یاااه شااام ابتااادایز
ن ح ه یک و دو اردب ل

بررسز نقاش مهمتارین عوامال
مح طاااز بااار انتقااا یماااو
ک رکن ن مط لمه مورد

ک رکن ن دانشگ ه د بهشاتز
بااا طاااز دور هااا یمو اااز
سااااههفتها تاااا سااااه م هااااه
س ه یز 7937-7933

عوامل مارثر بار انتقا یماو
ک رکن ن دولت در میولست ن

و ار یژان هاااا دولتااااز و
ااااااااهردار ه واقاااااااا در
میولست ن

631

چه ر س م ن فم در هند

769

ت ث ر درک عوامل جو س م نز و
ویژگزه فراگ اران در انتقا

فصلن مه یماو
و توسااامه منااا ب
انس نز

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز
مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

عوامل س ستم انتق در انتق
یماااو بااا توجاااه باااه متی ااار
م نااها ویژگزهاا فراگ اار
مط لمااااه مااااورد رو ب نااااک
مرک جمهور ترک ه

)(Wen & Lin, 2014

17

بررسز وضم ت انتق یماو
و اولویتبند عوامل مرثر بر ین
در صنمت پترو مز ب تکن ک
فرایند سلسله مراتبز گروهز

ک رکن ن ب نک مرکا
ترک ه

17

15

به مح کا ر باهمنظور افا ایش
بهااار ور منااا ب انسااا نز در
رکت پ الیشگ نفت تهران

رکت پ الیشگ نفت تهران

126

من ب انسا نز در
صنمت نفت

علمااااااااز
پژوهشز

6379
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02

01

)2013

()Bron, 2012

00
()Heydari, 2014

03
( Abdullah & Suring,
)2011

07
)(Kasim & Ali, 2011

05

( Blume, Ford,
Baldwin, & Huang,
)2010

06

()Maina, 2016

07

(Kirwan & Birchall,
)2006

یمو

ا نظر اد

و جذب

کاااا ریمو ان برن مااااهه مهاااام
یمااااو کاااا ریمو ا برن مااااه
درسز تفکر هرمز

انتق ا و برا ی دگ ر

یس ب ک رکن ن دانشاگ اه د
بهشتز بر اس م ماد هولتاون
ن ساااز دور هااا یمااااو
ضمن خدمت

برا انتق
رابطه ب ن انگ
طراحز یمو از جاو انتقا و
انتق یمو

تاااا ث ر طراحااااز یمو ااااز در
عملکرد انتق یمو در م ا ن
ک رکن ن موسساه یماو عا لز
در م ل
انتقااااا یااااا دگ ر
فراتحل لز

مااااارور

ا

پ شاااگ م ن انتقااا یماااو
مااادیریت یماااو باااه محااا
اااایلز در م اااا ن ماااادیران و
نم یند مملم ن
انتقااااا یااااا دگ ر مطااااا ب
برن مااااها توساااامه ماااادیریت
ی مون مد هولتون

ک رکنا ن ادار دانشااگ ااه د
بهشااااااتز اااااارکتکنند در
دور ه یمو ضمن خدمت

رئااااااااااااا سااااااااااااا راواک
و ار و یااااااار کوچ ناااااااا
ساا راواک ماا ل ( Sarawak
Chief,Minister
Department,
Kuching,
)Sarawak, Malaysia
کل ااه ک رکن ا ن موسسااه یمااو
ع لز در م ل

مط لم تجربز در بررسز ت ث ر
عوامااال پ شب ناااز کنناااد بااار
انتقاااا ی دگ ر (ویژگزهاااا
ک ریمو محا کا ر ماداخال
یمو ز)
مااادیران و نم یناااد مملمااا ن ا
مدارم دولتز در ای لت ک مبو

مدیران پرست ر خادم
در ایرلند

077

22

763

357

ب نالمللز

پژوهشز

6379

دانشااگ تواناات
()Twente

طاااااااااار
پژوهشز

0210

دوماا ن هماا یش
ملاااااااااااااااااااز
یس ب ن ساااااز
یمو سا م نز
بااااااا رویکااااااارد
ک ا ربرد مبتن از
بااااار تجرب ااااا
اجرایاااااااااااز در
س م نه

درما نز
16

7937

کنفااااااااااااران
ب نالمللااااااااااز
تجاااااااااااااااا ر
الکترون کاااااااز
مدیریت و اقتص د

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

مجلۀ ب نالمللاز
نویور مدیریت و
فن ور

طاااااااااار
پژوهشز

6377

6377

مجله مدیریت

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

دانشااااااااااااکد
دانشگ
یمو
کن

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

مجله ب نالمللاز
یمو و توسمه

مق لااااااااااه
علمااااااااز
پژوهشز

33

67

مق لااااااااااه
هم یشز

6373

6333

6331
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یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
سیمای شکلی :در پژوهش حاضر ،با توجی بی در ن یر
گرفتن سییمای شی لی و روششناسیی پیژوهشهیا ،در
مجموع مطالهیا میورد بررسیی تهیداد  21پیژوهش در
راستای پاسخگویی ب سیؤاال پیژوهش میورد اسیتفاده
قرار گرفت .بیشترین گزارش های ارائ شده در قالب نوع
ا ر در ارتبا بیا مقالی هیای علمیی -پژوهشیی( 21ا یر؛
18درصد) است ک بیر مییزان تیث یر و اهمییت موضیوع
انتقال یادگیری با روی یرد پیژوهشهیای میوردی دارای
نتای متفاو تث یرگیذار بیر شیناخت و شناسیایی رونید
ش لگیری ،تداوم و استقرار سییت انتقال ییادگیری در
محیط کار اسیت؛ امیا بیا وجیود قیدمت طیوالنی انجیام
پژوهشهای انتقال ییادگیری در ب،بیود عمل یرد شیغلی
کارکنان برای بازگشت مبتنی بر انت ار ،کمییت موضیوع
مورد بررسی برای اجرای پژوهشهای فراتحلیل ب ش ل
گیترده نییت و آمیار ارائی شیده قالیب ا یر در بخیش
طرح هیای پژوهشیی( 4ا یر؛ 15درصید) نییز میرتبط بیا
رسال های دکتری در پیشینۀ پژوهشهای خارجی اسیت
ک این امر نشانگر عیدم توجی پژوهشیگران داخلیی در
شناسایی و اهمیت موضیوع انتقیال ییادگیری در حیوزۀ
عمل ییرد سییییت آمییوزشهییای سییازمانی اسییت .سیی،
مقال های همایشیی و کنفرانییی نییز ( 2ا یر؛1درصید)
است.
دورة زمانی آثار پژوهش
دورۀ زمانی پژوهشهای انجامشده نشیاندهنیدۀ کنیدی
آهن پژوهشهای داخلی مرتبط و نشان از کی تیوج،ی
ب موضوع انتقال یادگیری است .صرفاً در سالهای اخیر

ب ویژه  1394تا  1391عطی توجی بی پیژوهش هیای
حییوزۀ انتقییال بییا روی ییرد و ماهیییت کییاربردی بییرای
شناساندن ماهیت انتقال یادگیری ،عوامل و مؤلفی هیای
مرتبط با آن در دسیت اسیت کی بیا توجی بی اهمییت
ا ربخشییی آموزشییی در سییازمانهییا و نیییز تحقیید اصییل
هزین  -فایده از صر بودج های آموزشی برای رسییدن
ب وضهیت مطلو ش ل گرفتی اسیت؛ امیا طبیهتیاً بی
دلیل پیشینۀ ادبیا انتقال یادگیری در خارج از کشیور،
قدمت اجرای این پژوهش بییار زیاد است.
حوزة چاپ اثر پژوهش
از مجموع  21سند پژوهشیی ،بیا توجی بی گییتردگی
پژوهش های خیارجی انجیامشیده ،طیور تقریبیی تهیداد
مطالها مورد استفاده در حوزۀ پیژوهشهیای داخلیی و
خارجی تقریباً ی یان میباشند و ن تۀ قابلتوجی دیگیر
آن است ک با توج ب قیدمت محیدود زمیان بررسیی و
اجرای مطالهیا میرتبط بیا حیوزۀ انتقیال ییادگیری در
ایران ،پژوهشهایی متناسب بیا حیوزۀ انتقیال ییادگیری
تهداد قابلتوج،ی را شامل شد ک این م ،بر استفاده و
کاربردی بودن آن،ا در ب،رهبرداری در کار فراتحلیل مؤ ر
واق شد.
ب) یافتههای فراتحلیل
یافت های حاصل از فراتحلیل با هید شناسیایی عوامیل
مؤ ر بر انتقال یادگیری ب محیط کار در س بهد شیامل:
عامل فردی ،عامل آموزشی و عامل سازمانی (با بییش از
یک بار ت رار) احصاء و بررسی شیده و بی شیرح جیدول
شماره  2همراه با توزی فراوانی عوامل مذکور ارائ شیده
است:
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جدول  .0فراوانی عوامل و زیر مؤلفههای انتقال یادگیری در مطالعات تحت بررسی
فراوان
مرلفه
ع مل
فراوانز
مرلفه
ع مل
مرلفه

ع مل
انگ

فرد

فراوانز

برا انتق

10

حم یت م فوق

12

یم دگز فراگ ر

9

حم یت همک ران

12

انتظ را عملکرد -
نت یج

7

فرصت بهک رگ ر

7

خودک ریمد

7

پ مد منفز فرد

5

توان یز ن ختز
خودک ریمد
عملکرد
انتظ را عملکرد –
تال برا انتق
ظرف ت فرد برا
انتق
برا
انگ
ی دگ ر
تمهد س م نز
منب کنتر
خص ت فراگ ر
گشودگز تجربه
استمداد فرد
جهتگ ر ی دگ ر
خودمحور

7

پ مد مثبت فرد
مق ومت در برابر
تی را

7

طراحز انتق
اعتب ر محتوا
یمو ز درک د
توس فراگ ر
توان یز دری فت
ب خورد
محتوا یمو ز
مرتب
هدف یمو

1

7

مرب گر

1

7

جو انتق

نگر

یلز

7

3

ت ی د سرپرست

3

ب خورد عملکرد

0

0
0
0
0
0

حم یت س م نز
جو س م نز
عدالت س م نز
پ مد س م نز
مح ی دگ رند

1
1
1
1
1

0

مربزگر عملکرد

1

1

مش رکت در
تصم مگ ر

1

درک سودمند
یمو
هدف محور

1

خودیگ هز
سطح انگ

1
1

احس م مثبت

1

دری فت ا منب
ی دگ ر

1

یم دگز برا تی ر

1

پ سخگویز
واکنشه ع طفز

1
1

س م نز

تن سب یل و

ل

خص صه مدیر
مستق م
مدیریت عملکرد
مم نمت م فوق
ی مشوق
انگ
برا حضور در
یمو
ارائه نمونه ک ر
اقدام
یمو

بر مبنای اطالعا جدول شیماره  3همیان طیور کی
مالح میشود تث یر  25عامل فردی در مطالها کمی
میورد بررسیی قیرار گرفتی انید کی در بیین ایین عامیل
«انگیزش برای انتقال»« ،آمیادگی فراگییر»« ،انت یارا
عمل یییرد  -نتیییای » و «خودکارآمیییدی» در مطالهیییا

پ

7
0
0

3
0

1

7

1

یمو ز

1
1
1
1
1

ا

1

بیشتری مورد بررسی قرار گرفت اند .همچنین تیث یر 23
عامل سازمانی بیر انتقیال ییادگیری میورد بررسیی قیرار
گرفت است ک در بین آن،ا «حمایت مافوق»« ،حماییت
هم اران» و «فرصت ب کارگیری» پربیامدترین عاملهیا
بوده اند .بر طبید اطالعیا جیدول فیوق گفتنیی اسیت
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عوامییل آموزشییی بییا تهییداد  6عامییل کمتییر از دو عامییل
«فردی و سازمانی» مورد بررسی قرار گرفت اند و در بین
عامل آموزشیی« ،طراحیی انتقیال» و «اعتبیار محتیوای
آموزشی در شده توسط فراگیر» در مطالها بیشتری
مورد بررسی قرار گرفت است.
سؤال اول پژوهش :مهم ترین مؤلفهه ههای عوامهل
فردی ،آموزشی و سازمانی در انتقال یادگیری بهه
محیط کار کدماند؟
برای آن مشخص شود ک بر مبنای مجمیوع مطالهیا
انجامشده ،عوامل فردی ،آموزشی و سازمانی تا چ اندازه

ع مل

فرد

س م نز

یمو ز

انتقال یادگیری را تحت تث یر قرار دادند جدول شماره 3
تن ی شده است .این جدول ب گزارش اندازه ا یر بیرای
متغیرهییایی بییا بیییش از یییکبییار ت ییرار در مطالهییا
میپردازد .ازاینرو ،ابتدا ب کمک آزمون کیو بی بررسیی
همگونی مطالها پرداخت شده است؛ س و بی من یور
برآورد اندازه ا ر از مدل ا را ابت (در صور همگیونی
مطالها ) و از مدل ا را تصادفی (در صور نیاهمگونی
مطالها ) استفاده شده است ک نتای آن ب شیرح زییر
است:

جدول  .1برآورد اندازه اثر عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری
همگونز مط لم
سطح
تفس ر
اندا اثر
مرلفه
ی مون ک و
ممن دار
ی د (قو )
2/711
2/533
2/322
استمداد فرد
ی د (قو )
2/725
1/22
2/222
خص ت فراگ ر
ی د (قو )
2/622
2/221
175/590
تمهد س م نز
ی د (قو )
2/627
2/221
111/092
منب کنتر
ی د (قو )
2/665
2/221
173/337
گشودگز تجربه
ی د (قو )
2/667
2/221
172/097
انتظ را عملکرد – تال
ی د (قو )
2/602
2/221
079/729
برا ی دگ ر
انگ
ی د (قو )
2/601
2/221
107/212
توان یز ن ختز
ی د (قو )
2/527
2/221
736/267
انتظ را عملکرد  -نت یج
ی د (قو )
2/579
2/221
536/750
برا انتق
انگ
ی د (قو )
2/572
2/221
76/062
جهتگ ر ی دگ ر خودمحور
ی د (قو )
2/536
2/221
153/920
یم دگز فراگ ر
ی د (قو )
2/517
2/221
020/753
خودک ریمد
متوس رو به ب ال
2/367
2/221
701/330
ظرف ت فرد برا انتق
متوس رو به ب ال
2/339
2/221
99/257
خودک ریمد عملکرد
ی د (قو )
2/716
2/777
2/127
ب خورد عملکرد
ی د (قو )
2/602
2/221
16/972
جو انتق
ی د (قو )
2/566
2/221
769/762
حم یت م فوق
ی د (قو )
2/526
2/221
252/971
حم یت همک ران
متوس رو به ب ال
2/366
2/221
77/909
فرصت بهک رگ ر
متوس رو به ب ال
2/363
2/221
76/932
پ مد مثبت فرد
متوس رو به ب ال
2/372
2/221
53/653
ت ی د سرپرست
ی د (قو )
2/336
2/221
129/572
پ مد منفز فرد
 2/015متوس رو به پ ئ ن
2/327
3/612
مق ومت در برابر تی ر
ی د (قو )
2/660
2/221
772/795
طراحز انتق
ی د (قو )
2/527
2/221
10/696
توان یز دری فت ب خورد
ی د (قو )
2/562
2/221
177/620
اعتب ر محتوا یمو ز درک د
 2/067متوس رو به پ ئ ن
2/177
0/139
محتوا یمو ز مرتب

اولویتبند بر
اس م اندا اثر
1
0
3
7
5
6
7
2
9
12
11
10
13
17
15
1
0
3
7
5
6
7
2
9
1
0
3
7
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بر اسان نتای ب دست آمده از گزارش اندازه ا یر بی
تف یک عوامل س گان مؤ ر بر انتقال یادگیری باید گفت
در عامل فردی ،متغیرهای «استهداد فردی با انیدازه ا یر
« ،»0/111شخصیییت فراگیییر بییا انییدازه ا ییر  »0/105و
«ته،د سازمانی با اندازه ا ر  »0/688ب ترتیب بیشیترین
تث یر را بر انتقال یادگیری داشت اند .در عامیل سیازمانی،
نتای فوق حاکی از این است کی بیر مبنیای انیدازه ا یر
گزارش شیده متغییر «بیازخورد عمل یرد بیا انیدازه ا یر
 »0/116بیشترین تث یر و در مقابل ،متغیر «مقاومیت در
برابر تغییر با انیدازه ا یر  »0/215کمتیرین تیث یر را بیر
انتقییال یییادگیری داشییت اسییت .همچنییین در عامییل
آموزشی« ،طراحی انتقال با اندازه ا ر  »0/662بیشیترین
تث یر و متغیر «محتوای آموزشیی میرتبط بیا انیدازه ا یر

 »0/264کمترین تیث یر را بیر انتقیال ییادگیری داشیت
است.
سؤال دوم پژوهش :بر مبنای مطالعات انجام شهده،
عوامل فردی ،آموزشی و سازمانی تها چهه انهدازه
انتقال یادگیری را تحت تأثیر قرار دادند؟
در جدول شماره  4ب بررسی اندازه ا یر عوامیل فیردی،
سازمانی و آموزشیی در مجمیوع مطالهیا انجیام شیده
پرداخت شده است .بر اسان یافت ها مشیخص شید کی
درمجموع عوامل س گان  ،بی ترتییب «عامیل فیردی بیا
اندازه ا ر « ،»0/581عامل آموزشی با اندازه ا ر »0/520
و «عامییل سییازمانی بییا انییدازه ا ییر  »0/448بییر انتقییال
یادگیری در محیط کار تث یرگذار بودند.

جدول .1خالصه اطالعات مربوط اندازه اثر عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری (به ترتیب اندازه اثر)
ع مل

اندا اثر

اولویت

ردیف

ع مل فرد

2/527

1

0

ع مل یمو ز

2/502

0

3

ع مل س م نز

2/772

3

1

همانطور ک مالح مییشیود در مجمیوع سیوابد
پژوهشی انجام شده ب ترتییب «عامیل فیردی»« ،عامیل
آموزشی» و «عامل سازمانی» بیشترین میزان تث یر را بر
انتقال یادگیری داشت اند.
بحث و نتیجهگیری
ایین فراتحلییل بیا هید بررسیی و شناسیایی عوامیل
تث یرگذار در انتقال یادگیری ب محیط کار ،برای تهییین
اندازۀ ا ر مؤلف های تش یلدهندۀ هر عامیل انجیام شید.
در مجموع تهداد  21مقالۀ استخراج شده از  85ا ر مورد
مطاله در پژوهشهای متمرکز بر عوامل مؤ ر بر انتقیال
یادگیری برای تهیین و شناسایی مؤلف هیای ا رگیذار بیر
انتقال مورد توج قرار گرفت .با توج ب نتای حاصل از
اندازههای ا ر ب دستآمده در پژوهش ،م ،ترین عوامیل
مؤ ر ب ترتیب اهمیت عبار انید از :فیردی ،آموزشیی و

سازمانی .با توج ب این عامل فردی ب عنوان مؤ رین
عامل در انتقال یادگیری ب محیط کیار شناسیایی شید،
نتای نشیان داد در مجمیوع در برخیی مطالهیا عامیل
فردی غالبترین عامل ا رگذار در انتقال بوده اسیت و در
سایر بررسی ها ،مؤلف های این عامل با دیگر پیژوهشهیا
مییرتبط اسییت .یافتی هییای پییژوهش در حییوزۀ عوامییل و
ویژگیهای فردی ا رگذار در انتقال یادگیری بی محییط
کار در پژوهشهای سوح ی و رامحا سیاه ( & Suhepi
 ،)Ramhat Syah,2018سییینانو سیفیییی ( Sinan
 ،)Çifci,2014ماداگاماگ و هم اران ( Madagamage et
 ،)al,2014لییییین یییییوون و هم ییییاران ( Ling-Yu
 ،)Wen,2014بنیل و تاکور (،)Bansal & Thaku,2013
تامنییییدم بییییرل ( ،)Tumendemberel,2013بییییورن
( ،)Bron,2012آبن عبداهلل و چان سورین ( Abang
 ،)Abdullah & Chaong Suring,2011بلوم و هم اران
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( ،)Blume et al,2010نگیییییا ماینییییا (
 )Maina,2009و سیریل کروان و دیوید بریچال ( Cyril
 ،)Kirwan & David Birchall,2006حیییینپیییور
رودبارکی و هم اران ( ،)1391قنبری و زنیدی (،)1391
خراسیییانی و هم یییاران ( ،)1396نجفیییی و هم یییاران
( ،)1396شمو و عباسی کییائی ( ،)1396خراسیانی و
هم اران ( ،)1395فرهاد و جهفری ( ،)1395خراسانی و
هم ییاران ( ،)1394تقییویفییرد و هم ییاران (،)1394
رحیمیان و نجفی ( ،)1394حیدری و هم اران ()1391
مورد بررسی قرار گرفت اند .همچنین در این پژوهشهیا،
ضمن شناسایی مؤلف های عامیل فیردی و ویژگییهیای
تث یرگذار فراگیران در میزان انتقال آموخت ها ب محییط
کار ،استهداد فردی ،شخصیت فراگیر و ته،د سازمانی بیا
ترتیب انیدازه ا یر  0/105 ،0/111و  ،0/688بی عنیوان
باالترین اولویتها در انتقال ییادگیری بی محییط کیار
شناخت شدند .نتای پژوهشهای تقویفیرد و هم یاران
( ،)1394حییییدری و هم یییاران ( ،)1391حیییینپیییور
رودبارکی و هم اران ( ،)1391نجفی و هم اران()1396
و سییوح ی و رامحییا سیییاه ( Suhepi & Ramhat
 )Syah,2018موید و همیو با یافت هیای فیوق اسیت و
طبد مهیار کوهن ،تث یر این مؤلف در حد زییاد (قیوی)
ارزییابی شییده اسییت .از طییر دیگییر ،محیییط آموزشییی
ب عنوان دومین عامیل ا رگیذار در انتقیال ییادگیری بی
محیط کار شناخت شد .نتای پیژوهشهیای تامنیدمبرل
( ،)Tumendemberel,2013سوزان راجیا کاسی و علیی
( ،)Suzana Raja Kasim & Ali,2011نجفیییی و
هم اران ( ،)1396خراسانی و هم اران ( ،)1395فرهیاد
و جهفییری ( ،)1395خراسییانی و هم ییاران ( )1394و
حیدری و هم اران ( )1391در این مطاله با تثکیید بیر
ا ربخشی انتقال ب واسط توسهۀ محیط آموزشی بییانگر
آن است ک اگرچ تهداد مؤلفی هیای سینجش شیده در
میان مؤلف های عامیل محییط آموزشیی کمتیر از سیایر
عوامل مورد مطاله بوده است اما رتب بندی انجیام شیده
در میان مؤلف های شناساییشیده ،نشیان مییدهید کی
Ngesa

طراحی انتقال ،توانایی دریافت بازخورد و اعتبار محتوای
آموزشی در شده با اولوییتبنیدی انجیامشیده ،انیدازه
ا ری ب میزان  0/581 ،0/662و  0/568را دارند .الگیوی
سییییت انتقییال هولتییون ( ،)Holton,2000نیییز عامییل
آموزشی را شامل دو مؤلفۀ اعتبار محتیوا و طیرح انتقیال
است ک هریک می تواند ب عنوان تی،یلکننده و یا مان
انتقیییال ییییادگیری در ن یییر گرفتیی شیییود .در مییییان
پژوهش های مورد بررسی ،نتای بررسی عامل آموزشی و
مؤلف های ا رگذار بر آن بیا پیژوهشهیای سیوزان راجیا
کاسی و علیی ( ،)2011خراسیانی و هم یاران (،)1395
فرهاد و جهفری ( ،)1395خراسانی و هم یاران ()1394
و حیدر و هم اران( )1391همراستایی دارد .همچنیین،
پژوهش های دیگر انجامشده توسط سوزان راجا کاسی و
علییی ( ،)Ali & Suzana Raja Kasim,2011آوایییو
ب،تییی و کییار ( ،)Awais Bhatti & Kaur,2010والدا
وکییانتو ( ،)Velada et al,2007میرکمییالی و هم ییاران
( )1393و رضایی( )1392نیز بیر تیث یر عامیل فیوق در
انتقال یادگیری ا ربخش بی محییط کیار تثکیید دارنید.
ن،ایتاً ،عامل سازمانی ب عنوان سومین عامل ا رگیذار بیر
انتقییال یییادگیری نیییز تییث یر چشییمگیری بییر نتییای
خروجی هیای انتقیال دارد .همییویی تیث یر ایین عامیل
ب عنوان عنصری از محیط کار ک در بیشتر روی ردهیای
آموزشی یافت میشیود ،در پیژوهشهیای حیوزۀ انتقیال
یادگیری مانند اوبیید و هم یاران (،)Obaid et al,2016
سیییینان سیفییییی( ،)Sinan Çifci,2014تامنیییدمبرل
( ،)Tumendemberel,2013آبنی ی عبیییداهلل و چانی ی
سییییورین ( Abang Abdullah & Chaong
 ،)Suring,2011قنبیییری و زنیییدی ( ،)1391نجفیییی و
هم ییاران ( ،)1396خراسییانی و هم ییاران ( ،)1395روح
ال،ییی و هم ییاران ( ،)1395فرهییاد و جهفییری (،)1395
تقییویفییرد و هم ییاران ( ،)1394خراسییانی و هم ییاران
( ،)1394رحیمیان و نجفی ( ،)1394شمو مورکیانی و
دانشییمندی ( ،)1393اسییماعیلی و هم ییاران ( )1393و
حیدری و هم یاران ( )1391میورد توجی قیرار گرفتی
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است .در این پژوهشها ،مؤلف های مورد بررسی و نتیای
حاصل از آن در تجربیا پژوهشهیای بالیدوین و فیورد
( )Baldwin & Ford,1988و نییییییز هولتیییییون
( )Holton,2000مورد بررسی و مطاله قرار گرفت است.
نتای نشان داد مؤلف های ن،ایی بیازخورد عمل یرد ،جیو
انتقال و حمایت میافوق بیا انیدازۀ ا یر  0/628 ،0/116و
 0/566بیی عنییوان متغیرهییایی محیطییی بییا بیشییترین
تث یرگذاری در انتقال یادگیری قرار دارند.
با در ن ر گرفتن نتای حاصیل از پیژوهش و تحلییل
پاسبهای مرتبط با سؤاال پژوهش در ارتبا با تی،یل
شرایط انتقال ب ییادگیری بی محییط کیار بیرای ارائیۀ
راهبردهای بالقوه انتقال ،پیشن،ادهای کاربردی برگرفتی
از یافت های پژوهش ب شرح موارد زیر عنوان میشود:
 .1با توج ب نتای جدول  3مبنی بر بیرآورد انیدازه
ا ر عوامل مؤ ر بر انتقیال ییادگیری ،ازآنجاکی در مییان
مؤلف های عامل فردی ،سی مؤلفی بی ترتییب اولوییت،
استهداد فیردی ( ،)0/111شخصییت فراگییر( )0/105و
ته،د سازمانی ( )0/688با اندازۀ ا ر باال ،تیث یر بیشیتری
بر انتقال یادگیری ب محییط کاردارنید؛ لیذا ،پیشین،اد
میشود تا عالوه بر در ن یر گیرفتن ارزییابی مناسیب در
جذ و انتصا نیروی کار شاییت و کارآمد ،نیبت بی
تهیین موقهیت های شغلی همیو بیا توانیایی و تخصیص
افراد اقدام شود تیا ضیمن رفی بیی انگیزگیی و کییالت
شییغلی ،ام ییان برنام ی ریییزیهییای صییحیح بییا کییاهش
آسیب های عمل رد شغلی و تقویت استهدادها در میییر
ته،د سازمانی همراه شود؛ زیرا بر اسان تثکید بالدوین و
فورد ( ،)Baldwin & Ford,1988توسه کمیی و کیفیی
در انتقال آموخت ها ب محییط کیار از میییر توجی بی
ویژگی های فردی فراگیر ام ان ی،ور مییابد .همچنیین
می بایییت بیا مید ن یر قیرار دادن مؤلفی هیای میذکور
ب ی عنییوان منب ی تییث یر اهمیییت و انییرژی بییرای انتقییال
یادگیری ب محیط کار ،سبک های یادگیری ایشیان نییز
مورد توج قرار گرفت شود.

 .2با توج ب گزارش جدول  3مبنی بر برآورد اندازه
ا ر عوامل مؤ ر بر انتقیال ییادگیری ،ازآنجاکی در مییان
مؤلف های عامل سیازمانی بی ترتییب اولوییت ،بیازخورد
عمل رد ( ،)0/116جو انتقال( )0/628و حماییت میافوق
( )0/566دارای بیشترین اندازۀ ا ر و بیشیترین تیث یر در
انتقال یادگیری میباشند ،ازاینرو ،بیرای ترسیی زمینیۀ
توسهۀ فهالیتهای آموزشی متناسیب بیا بهید سیازمانی،
ارائ بازخورد ب فراگییران در خصیو عمل یرد ایشیان
می تواند میال مناسیبی بیرای ارزییابی تحقید اهیدا
درون سازمانی در قالب ا ربخش بودن فهالییت هیا نشیان
داده شود .همچنین ام ان انتقال آموخت ها را در سطوح
باالتر از حد انت ار ایجاد خواهد نمود ک ویژگی مطلو
آن ب فراگیر و مرحل یادگیری وابیت باشید تیا ام یان
افزایش انتقال یادگیری را نییز میییر و فیراه سیازد .از
سویی دیگر ،جَو قوی امنیت سازمانی ،ب طور چشمگیری
بر انتقال یادگیری مطمئن تث یر خواهد داشت .چنانچی ،
فضا و جَو مناسب بر سازمان حاک باشد ،ضمن تیی،یل
فرایند انتقال ،فراگیران نیز شاییتگی های آموخت شیده
را با آمادگی بیشیتری در شیغل ب یار خواهنید گرفیت و
زمینۀ مثبت سازمانی در نگرشهای فردی و رفتار شغلی
فراگیران نیز دیده خواهد شد.
از سوی دیگر ،در تبیین ارتبا میان محیط شغلی و
انتقال دانش و م،ار ها نقش حمایت سازمانی و ب وییژه
حمایت مافوق ب عنوان ی ی از عوامل سازگار و برجییت
دارای اهمیت توج است ک ب طیور مثبیت بیا انگییزش
فراگیر برای یادگیری و انتقال یادگیری در ارتبا اسیت.
همچنییین ضییرور توج ی ب ی واقهیییت نقییش مییافوق و
حمایت وی از فراگییران بیرای کییب نتیای متفیاو و
ا رگذار در ایجاد فرصت انتقال آموخت ها ب محییط کیار
بییار قابل تثمل میباشد.
 .3با توج ب گزارش جدول  3مبنی بر برآورد اندازه
ا ر عوامل مؤ ر بر انتقیال ییادگیری ،ازآنجاکی در مییان
مؤلف های عامل آموزشیی بی ترتییب اولوییت ،طراحیی
انتقییال ( ،)0/662توانییایی دریافییت بییازخورد ( )0/581و
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اعتبییار محتییوای آموزشییی در شییده ( )0/568دارای
بیشترین اندازۀ ا ر و بیشترین تث یر در انتقیال ییادگیری
میباشند ،ازاینرو با در ن ر گیرفتن ا یر مؤلفیۀ طراحیی
آموزشی ب عنوان راهبردی در سنجش مییزان ییادگیری
در مطابقت با نیازهای شغلی طراحی شده برای توانیایی
شیرکتکننیدگان در انتقییال ییادگیری بی محییط کییار،
می توان سودمندی عوامل شغلی و افزایش تیوان انتقیال
آموخت ها ب محیط کار را با توسه سایر عوامل آموزشی
و فردی ،ا رپذیر از آن تقویت نمود تا در مییر سینجش
میزان ا ربخشی آموزشیی ،قضیاو فراگییر در خصیو
تطبید صحیح محتوای آموزشی با نیازهای شغلی ایشان
را تثیید نماید .لذا ،ضرور دارد تا متولیان تدوین برنامۀ
آموزشی برای تحقد اهدا سازمانی بیا در ن یر گیرفتن
توان و استهداد فراگییران ،در اهمییت موضیوع طراحیی
انتقال با روی ردی ا رگذار بر نتای سازمانی در پیونید بیا
تالشهای آموزشیی در راسیتای ب،بیود عمل یرد فیردی
دقیدتر باشند و در تشیوید فراگییران بی حفی انگییزۀ
انتقال مدد رساند.
با توج نتای ارائ شده در جدول  ،3ن ر ب این ی در
عامییل فییردی دو مؤلف یۀ "یرفیییت فییرد بییرای انتقییال" و
"خودکارآمدی عمل ردی" ،کمترین تث یر (متوسط رو بی
باال) ،عامیل سیازمانی مؤلفیۀ "مقاومیت در برابیر تغیییر"
کمترین تث یر (متوسط رو ب پایین) و در عامیل آموزشیی
مؤلفییۀ "محتییوای آموزشییی مییرتبط " ،کمتییرین تییث یر
(متوسط رو ب پیایین) را در انتقیال ییادگیری دارنید ،لیذا
توصی می شود با تقوییت بیاور عمیومی فیردی فراگییران
مبنی بر تغیییر عمل یرد در هیر زمیانی و نییز بیا در ن یر
گرفتن میزان قضاو ایشان در مورد محتوای آموزشی در
نیازهای شیغلی ،مقاومیت و در هنجارهیای گروهیی در
برابر ب کارگیری از م،یار هیا و دانیش بی دسیتآمیده از
طرید آموزش را برای ب،رهبرداری از زمان و انرژی صیر
شده در زندگی شیغلی و نییز ایجیاد تغیییرا عمل یردی
حاصل از انتقال آموخت ها ب محیط کار را مورد سینجش
و ارزیابی قرار داد تا نتیای حاصیل از صیر هزینی هیای

آموزشی ب سرمای گیذاریهیای هدفمنید تبیدیل شیود و
بازگشییت مییورد انت ییار از اجییرای دورههییای آموزشییی در
فضای انتقال آموخت ها ب محیط کار جریان داشت باشد.
همچنین ضرور دارد پیشن،ادهای کاربردی زییر در
مییر تحقد و نیل بی اهیدا برنامی هیای آموزشیی بیا
روی رد انتقال مؤ ر آموخت ها ب محیط کار ب شرح زییر
مورد توج ب،رهبرداری قرار گیرد:
 .1متناسییبسییازی طراحییی آموزشییی بییا اهییدا و
روش های پیاده سازی آموزش مبتنی بیر عمل یرد میورد
انت ار با ارزشیابی میتمر فرایندهای آموزش و یادگیری
(واکنش ،ییادگیری و انتقیال) قبیل از آمیوزش ،در طیی
آموزش و پو از آموزش.
 .2طراحی الگوی ا ربخش انتقال در تطیابد سیاختار
یادگیری با نیازهای آموزشی بیرای تیی،یل ییادگیری و
تهیین چگونگی روش های همیاری و تهامل کارکنیان در
ب کارگیری آموخت هیا و افیزایش مییزان خودکارآمیدی
عمل رد.
 .3گیترش جو مثبت انتقال ب عنوان متغیر مییانجی
در ارتبا میان زمینیۀ سیازمانی ،نگیرشهیای فیردی و
رفتار شیغلی بیرای افیزایش آمیادگی و تماییل بی ارائی
شاییتگیهای آموخت شده در شغل.
 .4توسییهۀ زمینییۀ مشییارکت فراگیییران در تییدوین
فرایندهای اصلی آموزش و یادگیری (طراحی ،توسیه و
بازنگری) با در ارتبا میان آموزش و فهالیت.
 .5یرفیییتسییازی بییرای ایجییاد زمینییۀ آمییوزش
م،یییار هیییای منتورینییی و کوچینییی (Coaching
&  )Mentoringب عنوان ی ی از عوامل طراحی آموزشی
تث یرگذار بر انتقال یادگیری.
 .6توسهۀ پژوهشهای مبتنی بر فراتحلیل بی من یور
شناسییایی نقییا ضییه و قییو مطالهییا پیشییین و
شناسییایی فرصییتهییای جدییید در تهیییین عوامییل و
متغیرهای مغفول حوزۀ انتقال یادگیری.
 .1توج ب جو انتقال ب عنوان ی ی از پیشبینیهای
م،ی انتقییال یییادگیری بییا در ن ییر گییرفتن نشییان هییای
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