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1
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  دهیچک   

ده است و عوامل یچی پيریادگی نشان داده اندکه انتقال یقات قابل توجهیتحق. ت استی حائز اهمی مهمي سازمان، از جنبه هاي برايریادگیاز به انتقال ین

بر ) یط سازمانی وشرای آموزشی کارآموز، طراحي هایژگیو( انتقاليرهاین پژوهش اثرات متغیا در. دهندیر قرار میستم تحت تاثیک سی را در يمتعدد

  ادراك کارآموزان را به آموزش و انتقال یر در سه حوزه که به طور قابل توجهین متغیچند. ردی گی قرار می مورد بررسيریادگیدرك آموزش و انتقال 

  . دهدیر قرار می بعد از آموزش تحت تاثيریادگی

   یط سازمانی، شرای آموزشی کارآموز، عوامل طراحي هایژگی، ويریگادی انتقال يه ها وسازه های، نظريریادگیانتقال : يدیکلمات کل

  

 مقدمه .1

سی، موريبر(د انتقال مثبت به محل کار باشدی آموزش باییهدف نها
2

 10 دهد که تنها یمتاسفانه، برآوردها نشان م). 2005،

سونیجورج( شودیدرصد از آموزش در واقع به عملکرد منتقل م
3

نی؛ هالتون، بالدو1982،
4

زی؛ کاپرت2000،
5

متخصصان ). 2002،

بکر.(تشان از آموزش، ارزش کار خود و برنامه ها را به اثبات برسانندی در تالشند تا با حمایمنابع انسان
6

 -تزی؛ ف2001 و همکاران،

سونیانز، داو
7

 ینشان م) افتهی توسعه يکشورها(ی و خصوصی دولتي صورت گرفته در سازمان های آموزشيتالش ها). 2002،

 عملکرد، یابی، ارزيل اعتماد به نفس، خودکارآمدی از قبيج فردی فراتر رفته اند و تمرکز شان بر نتايریادگیج یدهد که ازنتا

ن، یبالدو(ش درآمد و ارزش سهام شرکت استی ، افزاي سودآور سازمان ماننديج عملکردی و نتایستگیش شایافزا

فورد
8

نی؛ بورگ، بالدو1988،
9

رچی ه-چمنی؛ ر1999، 
10

،2001.(  

 ی در نظر می رقابتيهات یجاد و حفظ مزی در ای سازمانیین دارای را به عنوان برجسته تریه انسانیاز آنجا که سازمان ها سرما

 آموزش ي را برای سازمان و کارکنانشان منابع هنگفتيت های و توسعه فعالیبانی پشتيبرا) سازمان ها( ازآنهاياریرند، بسیگ

فری؛ پف2001بکر و همکاران،( کنندیکارکنانشان صرف م
11

ک ، جذب و حفظ ی تکنولوژيشرفت های شدن، پیجهان). 1994، 

ج بهبود عملکرد ی تروي برایج آموزشی نتايگر، سازمان ها را برآن داشته که به دنبال اهرم هایل مهم دیص و دالان متخصیمجر

                                                
 09143558610تلفن.سنده مسئولینو. 
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ر ییط کسب وکار به سرعت در حال تغیجاد و حفظ سهم بازار، در محی و ای و سازماني فردیل توسعه اثربخشیدر محل کار، تسه

برانهام(باشند
12

کلزی؛ م2005،
13

 یرمیج عملکرد سازمان ها تاثی که بر نتای مداخالت آموزشییبه منظور شناسا ).2001 و همکاران،

 ی دهد که عوامل انتقال می آنها نشان ميافته های انجام داده اند که يریادگینه انتقال ی در زمی از محققان مطالعاتياریگذارند، بس

  ).1998هالتون و همکاران،(ر داشته باشدین تاثج عملکرد سازمان و کارکنایتواند بر نتا

 را يریادگی بر انتقال يط کاری شرايرهای و متغی آموزشی کارآموز، طراحي هایژگیر وی، تاثيریادگی درانتقال یمطالعات سنت

ر مستقل بر رها به طوین متغیک از ای بوده و هر ی قرار داده اند که در تالش در جهت اعتبار بخشیبطور جداگانه مورد بررس

سبرنی؛ فورد، و1988ن، فورد،یبالدو(ر داشته اندی تاثيریادگیانتقال 
14

نیلی؛ گ1997،
15

). 1998؛ هالتون و همکاران،1996، 

 يرهایر متغید و تاث روابط متقابل استفاده کرده اني برای تجربیابیکپارچه استفاده کرده اند و از ارزی يز از روشهای نیاماتعدادکم

 قرار گرفته یج انتقال مورد بررسی و نتايریادگی در یط سازمانی ، شرای کارآموز، تجربه شغلي هایژگیمختلف از جمله و

یسیتر(است
16

ر آن به انتقال ی و تاثی بافتي هایژگیوند وی پي برايگریانجی ميسم های مکانییاز به شناساین). 2001 و همکاران،

، فاریکوزلووسک(ن محقق بوده استیان چندی فشرده در میک منافع پژوهشی يریادگی
17

 دست اندرکاران، يبرا). 1988،

 ی مختلف کارآموزان، طراحيرهایان متغی، در می منسجم و تعاملي هایژگینه ویق مناسب، در زمی تحقيافته هایص یتشخ

سیم، موریل( با ارزش استیلی را بهبود دهد، خی آموزشیربخش که بتواند اثیط سازمانی و شرایآموزش
18

،2006.(  

ن پژوهش یدر ا. ا انجام شده استیقا، اروپا و آسی آفري در کشورهاین المللینه انتقال درعرصه بی از مطالعات درزمیبرخ

  .ردی گی قرار می مورد بررسيریادگیل  چندگانه انتقال بر انتقايرهایر متغی روابط متقابل و تاثییشناسا

  

  يریادگی انتقال يها سازه و ها هینظر   .2

  انتقال يها هینظر 2.1

 و ي اثرگذاریابی به منظور ارزي متعددی مفهوميه ها وچارچوب های دهد که نظری نشان ميریادگیات انتقال ی کامل ادبی بررس

لسیم(رندی گی مورد استفاده قرار ميریادگی انتقال يرهایروابط متغ
19

 را مورد ي نظري از روشهایمحققان انواع مختلف). 1975،

  ).2006س،یم، موریل(زهیه انگین هدف و نظرییه تعیه انتظار، نظری، نظريه برابرینظر: استفاده قرارداده اند که عبارتند از

ک ی ي است که اعضای، ادراکيبرابر. ر شودک سازمان دوست دارند که با آنها به عدالت رفتای، افراد يه برابریبرطبق نظر

آدامز( کنندیگران منصفانه رفتار میسازمان در ارتباط باد
20

ق خود نشان داد، افراد بر طبق یبه عنوان مثال وروم در تحق). 1963،

وروم( کنندیافت می که در فکر آن هستند، دری در شغلشان، پاداشيبرابر
21

ح داده اند که افراد یتوضت ینئو و اسم). 1964،

 يشتریت شانس بین وضعیا پاداش، در آموزش شرکت کنند؛ در ای در پرداخت حقوق ي بدست آوردن برابريممکن است برا

تینئو، اسم( و انتقال به کار رخ دهديریادگیوجود دارد که 
22

،1986.(  
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 ی مشوق زا به وجود ميا پاداش هایج مطلوب ی نتای وجود دارند که درپی خاصي کند که رفتارهای مینیش بیه انتظار پینظر

یه پردازان از جمله دسی از نظریبرخ). 2006س،یم، موریل(ندیآ
23

، هرزبرگ)1975(
24

ه انتظار را در ی، نظر)1959( و همکاران

  :ک فرمول ابراز داشته اندیقالب 

  زهی انگيروهاین=  ت  یظرف×   آموزش   ×  انتظار  

آموزش اشاره به .  خواهد شديجه، منجر به بهبود اهداف عملکردین باور است که تالش فرد در نتین فرمول، انتظار به ایدر ا

.  آوردی است که از پاداش به دست میت ارزشیظرف.  شودی حاصل ميافتن به اهداف عملکردی دارد که با دست ییپاداش ها

نیل، مک لیامنی( کندیدن به آن تالش می رسي  است که فرد برايا هدف رفتاری یشن هدف، هدف ییه تعیدر نظر
25

بر ). 2001،

ه جان الكیطبق نظر
26

ن یش از آموزش، در حی پيندهای رفتار فرآی و چگونگیین هدف در مورد چراییه تعی، نظر)1968(

) 2001(نیل و مک لیامنی که یدر حال.  دهدیح می شود، توضیل آموزش میا تسهیآموزش و پس از آموزش، که باعث مهار 

  .رندی گی انتقال در نظر ميزه برای در انگیبانی پشتي هاين هدف را به عنوان تئوریی، انتظار و تعي برابريه هاینظر

سیورکیکنتوگ
27

  :  کندی ميزه کارآموزان را به دو نوع طبقه بندیانگ) 2002(

  يریادگی يبرا زهیانگ -1

  انتقال يبرا زهیانگ -2

 يباالتر ي درجه به دنیرس يبرا که دهد یم کارآموز به یرونیب ای یدرون اقیاشت کی يریادگی يبرا زهیانگ ،يبند طبقه نیا در

 نهیزم در یوزشآم برنامه کی يریادگی که شود یم  باعث کارآموز اقیاشت. کند یم تالش  انتقال يبرا زهیانگ و يریادگی از

 حیتوض يبرا ریمتغ کی عنوان به هالتون مدل در انتقال يبرا زهیانگ اگرچه). 1986ت،یاسم نئو،(ردیگ قرار استفاده مورد شغلش

 کی عنوان به يریادگی يبرا زهیانگ حال نیا با ،)1996 هالتون،(است شده گنجانده يفرد عملکرد رییتغ به آموزش یچگونگ

  ).2000م،یل(است انتقال نییتع در انتقال، يبرا زهیانگ کننده نیتضم که است شرط شیپ ریمتغ

 به. داشت وجود آن در انتقال يها هینظر نیب یمتقابل رابطه که شد دایپ ییها افتهی ات،یادب یبررس از نیمع یزمان ي محدوده در

 نهیزم در يادیز يها زهیانگ که یحال در داشتند الانتق بر يفرد زهیانگ بر يریتاث هدف، نییتع و يبرابر انتظار، يتئور مثال، عنوان

 م،یل(دهند قرار ریتاث تحت را انتقال يبرا هدف نییتع و انتظار هینظر است ممکن که دارند وجود انتقال و يریادگی

  ).2006س،یمور

  

  انتقال يها سازه2.2

 است عبارت که دهد، یم قرار یبررس مورد را لانتقا مختلف يساختارها که اند داده انجام انتقال نهیزم در یمطالعات پژوهشگران

تسیب هالتون، يساختار يها ابزار یمفهوم مدل و) 7(فورد و نیبالدو انتقال مدل: از
28

). 2000(نیبالدو هالتون، و) 1996(

 از متشکل که اند داده توسعه را يریادگی انتقال يساختارها فورد و نیبالدو که دهد یم نشان انتقال، اتیادب از یجامع یبررس

 یبانیپشت طیشرا(يکار طیمح يرهایمتغ و یآموزش یطراح ،)زهیانگ و تیشخص استعداد، و ییتوانا(کارآموز يها یژگیو

 از است ممکن که) بازخورد و آموزش از پس اهداف نییتع و ها مهارت و دانش از استفاده فرصت سرپرست، با ،تعاملیسازمان

  :است مرحله سه در انتقال ندیفرآ که دهد یم حیتوض مدل نیا. کنند یبانیتپش يریادگی انتقال

  آموزش يورود يها عوامل -1

                                                
23 Deci

24 Herzberg
25 Yamnill &   McLean

26 Locke
27 Kontoghiorghes
28 Holton  & Bate
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  یآموزش جینتا -2

  انتقال طیشرا -3

 جینتا. است يکار طیمح يها یژگیو و یآموزش یطراح کارآموز، يها یژگیو: از عبارتند آموزش يورود يها عوامل

 به یآموزش برنامه بعداز ،يریادگی ينگهدار و یآموزش يها برنامه طول در که است يریادگی یاصل مقدار به اشاره یآموزش

 از شیب شده، ادگرفتهی مطالب ينگهدار و يکار نهیزم در يریادگی هم و تیکل هم انتقال، طیشرا در. دهد یم رخ کامل طور

  ).1988فورد، ن،یبالدو(ردیگ یم قرار یبررس مورد انتقال، يها ندیفرآ بر آن ریتاث و شغل بر زمان از ي ا دوره کی

 انتقال بر که ییها عوامل بر یجامع یابیارز) 2000همکاران، و هالتون(وهمکاران هالتون موجود، ستمیس يریادگی انتقال در

  .ییتوانا و يکار طیمح زه،یانگ کارآموز، يها یژگیو: شامل است، داده حیتوض را رگذارندیتاث

  .يخودکارآمد يها سازه عملکرد و رندهیادگی یمادگآ: شامل کارآموز يها یزگیو

  .عملکرد و جینتا انتظارات و يعملکرد انتظارات انتقال، يبرا تالش انتقال، يبرا زهیانگ: شامل زهیانگ يها اسیمق

 ودنب باز ای مقاومت همکار، یبانیپشت سرپرست، يها میتحر سرپرست، یبانیپشت ،یمرب عملکرد: شامل يکار طیمح يها اسیمق

  .یمنف یشخص جینتا مثبت، یشخص جینتا ر،ییتغ يبرا

 هالتون،(انتقال یطراح و محتوا اعتبار درك انتقال، يبرا یشخص تیظرف از استفاده يبرا یفرصت: شامل ییتوانا اسیمق

  ).2000ن،یبالدو

 ساختار نیا از استفاده يبرا که یمنطق. داد میخواه قرار یبررس مورد را فورد و نیبالدو ساختار ، قیتحق چارچوب توسعه در

 یژگیو پژوهش نیا در. ردیگ یم قرار استفاده مورد انتقال يها ریمتغ از ياریبس در که است آن تیجامع خاطر به دارد وجود

  .ردیگ یم قرار یبررس مورد یسازمان طیشرا و یآموزش یطراح عوامل کارآموز، يها

  

  يریادگی انتقال يرهایمتغ  .3

 طیشرا و یآموزش یطراح عوامل کارآموز، يها یژگیو: است نهیزم سه در يریادگی انتقال مطالعات یبررس شامل بخش نیا

  .یسازمان

  

  کارآموز يها یژگیو3.1

 انتقال يرهایمتغ انواع و) افتهی توسعه يکشورها در(است متعدد کارآموز يها یژگیو يرو بر يریادگی انتقال نهیزم در مطالعات 

 تیرضا ریتاث یبررس: شامل کارآموز يها یژگیو بر متمرکز مطالعات ،یتجرب انتقال يرهایمتغ به توجه با. شود یم شامل را

 يفرد انیم روابط ،يخودکارآمد يرهایمتغ ریتاث و انتقال زهیانگ بر پاداش يها ستمیس ،يریادگی انتقال بر کار در کارکنان

 انتقال بر کارکنان زهیانگ يرو یمثبت ریتاث کی رسدکه یم ظرن به یشغل تیرضا. است بوده يریادگی انتقال بر نفس به واعتماد

اگان(باشد داشته يریادگی
29

 م،یل(است يریادگی انتقال حیتوض يبرا يگرید ریمتغ هم پاداش ستمیس). 2004همکاران، و 

).2006س،یمور

نیفیوگر مورهد که همانطور
30

 آنها باشد، عادالنه پاداش که دارند تیرضا کارشان در کارکنان یموقع دادند، نشان) 1992(

 نیچن بدون که یکسان به نسبت کنند، منتقل يبزرگتر درجه به را آموزش از يریادگی انتقال و پاداش ستمیس ارزش است ممکن

. باشد داشته ریتاث يریادگی انتقال بر تواند یم که است يگرید مثبت ریمتغ کی زین يخودکارآمد .هستند یپاداش ستمیس

 دهیچیپ و تر سخت يکارها توانند یم و دارند شده آموخته دانش کاربرد يبرا يشتریب احتمال باال يخودکارآمد با کارآموزان

                                                
29 Eagan

30 Moorhead,  G &   Griffin
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 يفرد نیب روابط و باال نفس به اعتماد با کارآموزان مشابه، طور به). 1992 همکاران، و فورد(دهند انجام خود شغل در يتر

بونس وار،(ندارند را ها یژگیو نیا که یکسان به نسبت دارند، بهتر انتقال و يریادگی يبرا یلیتما مناسب،
31

،1995.(  

 به که کارکنان یآموزش يازهاین و يکار سابقه ،یشغل تیموقع ،یشغل عملکرد کارآموز، يها یژگیو گرید يرهایمتغ انیم در

 عوامل بر يدیتاک آنها رایز رندیگ قرار یبررس مورد که است يضرور اند، شده جاندهگن کارآموز يها یژگیو يرهایمتغ عنوان

جانسون م،یل(هستند يریادگی انتقال بر موثر
32

 عنوان به. اند شده حذف یقبل انتقال مطالعات از رهایمتغ نیا از یبرخ اما ،)2002،

 انتقال طیمح در یآموزش يمحتوا از انتظار مورد يابزارها ای آموزش يفور يزهااین ،یقاتیتحق مطالعات نیچند يها افتهی مثال،

 و کارآموزان يکار سابقه ها، افتهی نیا در). 2000 م،یل(دانستند یم يریادگی انتقال يبرا شده مطالعه يرهایمتغ عنوان به را

 سابقه که یکارآموزان يبرا يریادگی انتقال اما ،نداشت کار در يریادگی انتقال و يریادگی بر یتوجه قابل ریتاث یشغل تیموقع

). 2001 م،یل(داشت وجود يمعنادار تفاوت داشتند، يتر کوتاه يکار سابقه که یکسان با سهیمقا در داشتند يتر یطوالن يکار

 از پس انتقال يرهایمتغ نیمهمتر عنوان به  که بود، همراه کار محل در کاربرد يبرا يفور ازین کی با کارآموز يکار عملکرد

 مثبت انتقال جهت در یجینتا بود منطبق کارآموزان يکار عملکرد با یآموزش يمحتوا اگر که بود، شده گرفته نظر در آموزش

 بدست یتجرب دییتا) یخارج يدرکشورها(یقبل يها پژوهش مطالعات در يکار عملکرد ریتاث حال، نیا با. آمد یم دست به

 که بود يریادگی انتقال بر کارآموز يها یژگیو ریتاث شد ییشناسا رهایمتغ انیم در که یمتقابل روابط نیتر مهم. است اوردهین

  ).2006س،یمور م،یل ؛2001 م،یل(داشت خواهد يادیز ارزش يریادگی انتقال موجود يها پژوهش يبرا

  

  یآموزش یطراح عوامل3.2

 یطراح ازعوامل یبرخ. اند داده قرار مطالعه مورد ار يریادگی انتقال بر یآموزش یطراح عوامل ریتاث يمتعدد پژوهشگران

لیگ نگرهوف،یبر(باشد داشته کار محل در يریادگی انتقال بر را ریتاث نیشتریب بتواند رسدکه یم نظر به یآموزش
33

، 1992.(  

 یم شنهادیپ را یآموزش یطراح يها سازه زا دسته دو کم دست است، آمده وجود به يریادگی انتقال اتیادب از که یکامل یبررس

  :کنند

  محتوا یطراح -1

  یآموزش يها روش -2

 و محتوا تطابق شامل که اند داده قرار یبررس مورد را یآموزش یطراح برجسته عوامل نیچند محققان ،ییمحتوا یطراح لحاظ از

 ، نیبالدو ؛1993ن،یگلدشتا لر،یرو(است يریادگی انتقال طیمح و يریادگی نیب يکار مشابهت

 يها مهارت و دانش کاربرد يبرا ران،یفراگ به یکل نیقوان و اصول گنجاندن). 2000 م،یل ؛2002س،یورکی،کنتوگ1988فورد،

 يریادگی شتریب يها یژگیو رایز). 1986ن،یگلدشتا(گردند یبرم خود فیوظا و شغلها به آنها که یزمان است، شده آموخته تازه

ووکل کالرك،(خاص يها روش و رفتارها مثل،. شود یم اعمال لانتقا طیشرا در مطالب
34

، 1985.(  

  :برساند حداکثر به را يریادگی انتقال رسد یم نظر به که است شده شنهادیپ یآموزش يها روش نهیزم در يشتریب قاتیتحق

نگیهولد)(باشد انتقال طیمح و آموزش نیب شتریب ها پاسخ(باشد داشته وجود ها محرك در يشتریب شباهت که یزمان -1
35

، 

1965.(  

روس هاگمن،(باشد آموزش ندیفرآ یط در يبازآموز که یزمان -2
36

، 1983.(  

                                                
31 Warr &   Bunce

32 Lim  &   Johnson
33

Brinkerhoff  &  Gill
34 Clark & Voogel

35 Holding
36 Hagman  &  Rose
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 ،یکسلیو(اقدام يبرا يزیر برنامه و هدف نییتع لیقب از. باشد داشته وجود آموزش از پس یمداخالت که یزمان -3

نرمرهوف
37

،1975.(  

  ).2000هالتون،(شود يریگیپ کامل طور به هم آموزش از بعد يگریمرب و سیتدر که یزمان -4

 با همگام يوتریکامپ يها يساز هیشب و ها شباهت از استفاده ،يکاربرد نمونه مانند ،یآموزش مختلف يها روش که یزمان -5

ایراواگلگ(باشد رفته کار به یآموزش يها تجربه
38

،1993.(  

 یصنعت يها سازمان از 1999 سال در کایآمر وآموزش توسعه انجمن ،یآموزش یطراح عوامل با کارآموزان تیرضا یابیارز در

 تیرضا یابیارز يبرا واکنش پرسشنامه از آنها. شود یم شامل را ها شرکت از درصد 89 حدود که آوردند بدست یگزارش

 کارآموزان که دادند قرار ییشناسا مورد گوناگون ابعاد در را سوال 7 محققان پرسشنامه، نیا در. بودند کرده هاستفاد کارآموز

 مسائل(یتدارکات امور ،يریادگی اهداف ،یآموزش يها تیفعال يها روش ،یمرب تیرضا: کنند یم استفاده آنها از جیرا طور به

ونبورن ،یباس(یدرس مواد انتقال، و قداما يبرا يزیر برنامه محتوا، و موضوع ،)یکیلجست
39

،1999.(  

 روابط حال، نیا با. کند یم عمل یآموزش يها برنامه تیفیک بهبود جهت در سازنده یابیارز ابزار کی عنوان به واکنش یابیارز

 تیرضا اگر یحت است، نشده افتی گرفته، صورت یتجرب مطالعات در که يریادگی انتقال و واکنش یابیارز نیب یمتقابل

 و نگیپرش(شد یم گرفته نظر در يریادگی انتقال بر موثر بالقوه يرهایمتغ از یکی عنوان به یآموزش يها برنامه با کارآموزان

نگیپرش
40

  ).1988فورد، ن،یبالدو ؛2001،

 يازهاین. است يریادگی انتقال جادیا هدف با ،یآموزش انطراح يبرا یاتیح فیوظا ،یآموزش یطراح يرهایمتغ یبررس در

 در یمداخالت آموزش از بعد کننده تیتقو ارائه و. ردیگ یم قرار ییشناسا مورد يریادگی يازهاین يجا به کارآموزان انتقال

 يسازگار و تطابق وزانکارآم انتقال نییتع يبرا يریادگی يمحتوا و کند یم جادیا ییراهنما و نظارت عمل، يبرا يزیر برنامه

 دگاهید براساس حال، نیا با). 2006س،یمور م،یل(باشد داشته کاربرد يکار نهیزم در خاص طور به تواند یم که کند یم جادیا

 و یطراح يرو بر ،يریادگی انتقال نهیزم در ها پژوهش از ياریبس تمرکز) 1995همکاران، و یسیتر(کاواناق و تننبوم ،یسیتر

  .است یآموزش يمحتوا

  

  یسازمان طیشرا3.3

 اتیادب بر يمرور. شوند یم يریادگی انتقال کاهش ایو مانع ارتقا، موجب يکار طیمح عوامل و یسازمان طیشرا يرهایمتغ 

  :کرد يبند طبقه توان یم دسته دو در را باشد داشته يریادگی انتقال بر ریتاث نیشتریب تواند یم که ،يکار طیمح عوامل

  يکار ستمیس هب مربوط عوامل -1

  ).2006س،یمور م،یل(سازمان افراد به مربوط عوامل -2

 تعهد ،)1993ن،یگلدشتا لر،یرو(رییتغ برابر در مقاومت تیموقع و یارتباط يها تیموقع بودن باز: از عبارتند يکار ستمیس عوامل

داردن(يریادگی انتقال و آموزش به نسبت سازمان
41

 و فورد(يکار انیجر روند آموزش، از تفادهاس فرصت ،)1989همکاران، و 

یچیر(آموزش کاربرد يبرا ابزار بودن دسترس در و سازمان اهداف و آموزش نیب تطابق ،)1992همکاران،
42

 انیم در). 1990،

 شده دیتاک مکررا مختلف مطالعات در شغل به آموزش از بعد بالفاصله ها مهارت و دانش کاربرد به ازین ای فرصت عوامل، نیا

                                                
37 Wexley  &   Nemeroff

38 Garavaglia
39 Bassi &  Van Buren

40
Pershing  &   Pershing

41 Darden
42 Richey
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 از ییباال درجه به که است دیبع باشند، اند ادگرفتهی آموزش از که آنچه کاربرد يبرا یفرصت فاقد کارآموزان که یزمان که است

  ).2001م،ی؛ل2000م،یل ؛1992همکاران، و فورد(برسند انتقال

 یبانیپشت سرپرست، یبانیپشت: از عبارتند که است گرفته صورت يمتعدد يپژوهشها سازمان افراد به مربوط عوامل در

 جینتا و) 2001م،یل ؛1990،یچیر(یمرب بودن دسترس قابل ،)2002افت،-روس ؛1997فوکسن، ؛1992همکاران، و فورد(همکار

 يمتعدد محققان. شوند یم سازمان افراد عملکرد شیافزا باعث که هستند انتقال عمده اصل سه ،)2000هالتون،(مثبت یشخص

 انتقال زیآم تیموفق احتمال بر یاتیح ریتاث و نفوذ اعمال همکار، یبانیپشت و سرپرست یبانیپشت يرهایمتغ که اند کرده شنهادیپ

 عوامل انیم در ،)2000(میل مطالعه برطبق). 2001م،یل ؛1986؛هاوز،1982سون،یجورج ؛1988فورد، ن،یبالدو(دارند يریادگی

 يریادگی انتقال بر يشتریب ریتاث که رسد یم نظر به عامل سه ،يکار طیمح با مرتبط عوامل از ياریبس و سازمان افراد به مرتبط

 و آموزش در سرپرست مشارکت د،یجد يریادگی از استفاده  درباره سرپرستان با گفتگو: باشد داشته عوامل گرید به نسبت

  .همکار و سرپرست از مثبت بازخورد

  

يریگ جهینت   و بحث .4

 استفاده فاکتور دو از  انتقال جینتا يبرا و. شد استفاده قاتیتحق توسعه يبرا فورد و نیبالدو یالانتق ساختار از پژوهش نیا در

 بازدارنده و گذار ریتاث عوامل. گرفت قرار یبررس مورد زین شغل بر آن کاربرد و شده آموخته مطالب از کارآموزان درك. شد

 یطراح عوامل ،)يکار سابقه ،یشغل تیموقع ،یشغل عملکرد(رآموزکا يها یژگیو: شد يبند طبقه دسته سه در يریادگی انتقال

 عوامل و) مناسب یآموزش سطح و یمرب ریتاث ،يریادگی يمحتوا تیفیک ،يریادگی يمحتوا ،يریادگی تیرضا داشتن(یآموزش

). همکار و رپرستانس از بازخورد انتقال، فرصت ،یسازمان سطح در یآموزش یبانیپشت ر،ییتغ به سازمان واکنش(یسازمان طیشرا

  .دارد وجود يریادگی انتقال و کارآموزان حفظ نهیزم در یمختلف يها افتهی که دهد یم نشان پژوهش جینتا
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