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 چکيده
ارزیابی عوامل موثر در انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار)مدل  "هدف تحقیق حاضر،

بود.تحقیق از نظر  "ه این عوامل با ارزیابی سطح یك)مدل پاتریك( در شركت مهندسی مشاور مهاب قدسهالتون( و رابط

 950روش، توصیفی از نوع پیمایشی)زمینه یابی( و به لحاظ هدف،كاربردي محسوب می شود جامعه آماري شامل شامل

انتخاب شده اند جهت جمع صادفی طبقه اي روش تنفر كه با استفاده از جدول مورگان به  275و حجم نمونه آماري نفر 

( و پرسشنامه محقق ساخته سطح یك ارزیابی پاتریك استفاده شده LTSI1آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد هالتون)

است. روائی محتوا و صوري پرسشنامه ها ابتدا توسط اساتید محترم تایید و سپس پایائی ضریب آلفاي كرونباخ براي 

 T( بدست آمد.براي تجزیه و تحلیل داده ها آزمون هاي پارامتریك87/0( و پرسشنامه پاتریك)89/0لتون)پرسشنامه ها

( بکار گرفته شده اند.نتایج حاصل از Levenاسمیرنوف، لون)-براي دو گروه مستقل،پیرسون،كمولوگروفT تك نمونه اي،

كار)مدل هالتون( بر اساس عوامل)اثرات تحقیق نشان می دهد انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط 

ثانویه،عناصر توانائی،محیطی و انگیزشی( اثربخش بوده اند ولی رابطه اي بین عوامل مدل هالتون با ارزیابی سطح یك)مدل 

 پاتریك( وجود ندارد.

 .مدل پاتریك مدل هالتون، آموزش ضمن خدمت، انتقال اثربخش، ارزیابی، :يديکل واژگان
 

  

                                                           
1.Learning Transfer System Inventory 

 خدمت کارکنان ارزیابی عوامل موثر در انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن 

  به محيط کار)مدل هالتون( و رابطه این عوامل با ارزیابی سطح یك

 )مدل پاتریك( در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 

 *2ابوذرکيخسروي ،1فرنوش اعالمی ،1سيدرضا نظري هاشمی
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 مقدمه

 دانشگر هاي سازمان در بویژه پررقابت جهانی، بازارهاي در و امروز پیش بینی قابل ندرت به و پرشتاب كاري هاي محیط در

 كسب عوامل مهمترین بعنوان دانشگران اهمیت است، برخوردار اهمیتی حیاتی از بهره وري بهبود و دانش ارتقاي آنها در كه

 و نیست كافی تنهایی كاركنان به آموزش ( اما1381موفقی، و است)ابیلی انکار قابل غیر كاري، هاي این محیط رقابتی مزیت

 آموزشی، برنامه یك اساس همین ( بر1987باشد)بومن، ها سازمان هاي ازاولویت دیگر یکی باید آن مثبت نتایج و اثرات از اطمینان

 عملکرد بهبود بر آموزش تاثیر درمورد معتبري و اطمینان قابل شواهد كه كند توجیه را خود ارزشمندي تواند می تنها زمانی

 شود می آموزش یاد عنوان اثربخشی با آن از معموالً كه دارد اشاره آموزش مهمی از جنبه به امر این .كند عرضه كنندگان شركت

اشد پاتریك می ب(الگوهاي مختلفی براي ارزیابی اثربخشی آموزشی وجود دارد كه پركاربرترین آنها الگوي كرك 1382)قهرمانی،

 )واكنش،یادگیري،رفتار،نتایج( می باشد.  الگوي پاتریك داراي چهار سطح

امروزه مدیران سازمانها شواهد قوي از اثربخشی دوره هاي آموزشی می خواهند كه فراتر از واكنش و یادگیري شركت كنندگان 

آموزشی،عملکرد سازمانی را بهبود می بخشند و اینکه  به دوره هاي آموزشی باشد آن ها می خواهند بدانند كه چگونه دوره هاي

(بررسی ادبیات و منابع موجود در زمینه 2،2008چرا این تغییرات در دانش ها،مهارت ها و نگرش ها تاثیر ضعیفی دارند)هندي

ورت ال یادگیري صها نشان می دهد كه یکی از بهترین راه ها براي رسیدن به اثربخشی آموزشی با افزایش انتقاثربخشی آموزش

ارائه  و طراحی سازمانی، آموزشگران و مدیران هدف سازمانی، هاي آموزش اهمیت به ( نظر2000و دیگران، 3می گیرد)هالتون

 و دانش انتقال ساز بتواند زمینه و آورد ارمغان به را كار محیط در كاربردي مزایاي كه است اي گونه به آموزشی هاي فعالیت

 یادگیري انتقال»اخیر هاي سال در رو این ( از4،2014گردد)رابینسون ها آن كار محیط به كاركنان توسط شده كسب هاي مهارت

(یکی از مهم ترین مدلهاي انتقال 5،2007است)والدا شده مطرح آموزشی هاي دوره موفقیت مهم معیار به عنوان« كار محیط به

 باشداثربخش آموزش هاي ضمن خدمت به محیط كار مدل هالتون می 

 

 ادبيات و پيشينه تحقيق
 با ارتباط و در كار محیط در دور آموزشی طی در شده فراگرفته رفتارهاي و مهارت و دانش كاربرد مفهوم به آموزش انتقال

به عالوه انتقال آموزش به عنوان پایداري دانش،مهارت ها و نگرش ها در یك  6(2011می شود.)نوئه، گفته شغلی فعالیت و وظایف

(تاكنون مدلهاي مختلفی براي انتقال آموزش ارائه شده است كه در 7،1998زمانی معین تعریف شده است)بالدوین و فورد دوره

 ادامه به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد:

( بالدوین و 1994)12(میلهم1996)11(پوتیت1993)10(رویلر و گلدشتاین2005)9(آیرس1997)8(ماتیو و مارتینو1986نوئه)

( و در نهایت مدل 2001)16(تایر و تیکوت2001)15(تریسی و همکاران1997)14(كالسن1995)13(فکتیو و همکاران1998) دفور

( مدل هالتون به لحاظ كاربردي بودن،پیچیدگی كمتر نسبت به الگوهاي دیگر،توجه به همه عوامل موثر در انتقال 1996) هالتون

(مدل هالتون شامل چهار عامل اصلی)تاثیرات 89اسانی و همکاران،آموزش نسبت به مدل هاي دیگر معروف تر می باشد)خر

                                                           
2.Handi  
3.Holton  
4. Rabinson  
5.Velada  
6.Noe      
7. Baldwin and Forde  
8. Mathieu & Martineau  
9. Ayres  
10. Rouiller & Goldstein  
11. Poteet  
12. Milheim  
13. Facteau et al.  
14. Clasen  
15. Tracy et al.  
16. Thayer & Teaqute  



 24 -36صفحات  | 1399 پاییز|   14شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 17ثانویه،عوامل انگیزشی،عوامل محیطی،توانائی( می باشد كه هر كدام از این عوامل اصلی شامل چندین عامل فرعی )در مجموع 

 عامل( را شامل می شوند.
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 لی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداختدر ادامه به بررسی پژوهش هاي داخ

 و بوده برخوردار مطلوبی وضعیت از حوزه چهار در هالتون آموزش نشان می دهد مدل انتقال "( 96نتایج تحقیق)عظیمی،

 وزشیآم دوره هاي هالتون آموزش انتقال مدل مؤلفه هاي براساس بنابراین .است تسهیل كرده را كار محیط به آموزش انتقال

 ترین ( انجام یافته است مهم95اثربخش ارزیابی شده است.نتایج پژوهشی است كه توسط شمس موركانی و همکاران) شركت این

موانع  نامناسب، بندي زمان فردي، خصوصیات به مربوط موانع انگیزشی، موانع وجود یادگیري، انتقال به تفاوتی نسبت بی علل

بودند.نتایج تحقیق خراسانی و  شغل به معطوف موانع و حمایتی موانع اداري، موانع ی،ارزشیاب و محتوا تدریس، به مربوط

 2.68( حاكی از این بود كه در بین كاركنان دانشگاه تهران عوامل فردي موثر بر انتقال آموزش با كسب میانگین 1394همکاران)

به عنوان مانع معمولی و عوامل آموزشی با میانگین  3.47گینبه عنوان مانع معمولی در برابر انتقال آموزش،عوامل سازمانی با میان

( نشان می دهد كه ویژگیهاي 93نیز مانع معمولی انتقال آموزش محسوب می شوند. یافته هاي پژوهش )كرمی و دیگران، 3.7

تقال یادگیري نداشت و فراگیر با مولفه هاي شرایط فردي،انگیزه و خودكارآمدي و ادراك بهره وري آموزش رابطه معناداري با ان

نتوانست انتقال یادگیري را پیش بینی كند،طراحی آموزشی رابطه مثبت و معناداري با انتقال یادگیري داشت و توانست انتقال 

یادگیري را پیش بینی كند،محیط كاري نیز با مولفه هاي پشتیبانی هاي محیط كاري و مشوق هاي محیطی رابطه معناداري با 

( با استفاده از ازمدل انتقال آموزش 1394ي نداشت و نتوانست انتقال یادگیري را پیش بینی كند.ابیلی و دیگران)انتقال یادگیر

هالتون در سه مولفه ویژگیهاي فردي،آموزشی و سازمانی نشان دادند كه مولفه ویژگیهاي فردي در سطح مطلوب و مولفه ویژگیهاي 

وندي روآن،مایکل لیم باچ،الود هالتن،رید باتس،مجله بین قرار دارند.نتایج پژوهش )آموزشی و سازمانی در سطح نسبتا نامطلوبی 

نشان می دهد واكنش سودمند تاثیر معناداري در پیش بینی انگیزه انتقال دانش ندارد.ولی در  (2002المللی توسعه و آموزش

( در 2002انتقال دانش نمی باشدرونا و همکاران) فاكتور توانایی تاثیر دارد. دركل ابزار مفیدي براي تشخیص مشکالت و مسائل

 (2016تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه رابطه بسیار قوي بین واكنش فراگیران و سیستم انتقال یادگیري وجود دارد.هارت)

 در ارشد تمدیری هاي تیم نقش اما است آن و انتقال آموزش بر مؤثر عامل یك مدیریتی حمایت اینکه علیرغم كه است معتقد

در  گري غیرحمایت فرهنگ اند، ( دریافته2013همکاران) و 17النکاستر چه آن اساس است.بر مانده مغفول بسیار فرایند این
                                                           

17 Lancaster  
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 بوده آموزش موانع انتقال ترین مهم سرپرستان سوي از كاركنان تشویق عدم و كننده محدود هاي سیاست سازمان؛

 آموزش انتقال موانع ترین ( مهم1992نیوستروم) و براد ( و1986نیوستروم) لعاتمطا به استناد ( با2014)18اندكانتوگیروگیس

 روندهاي ناكافی، اقتدار كاري، فشار زمانی، فشار قبیل از كار محیط كننده در مختل عوامل شغل؛ در تقویت و تشویق كمبود را

 هاي دوره كاربردي بودن غیر به كارآموزان اعتقاد حمایتی؛ غیر سازمانی فرهنگ ناكافی؛ امکانات و و تجهیزات غیراثربخش، كاري

 تشویق نکردن دریافت آموزشی؛ تغییرات از ناخشنودي كارآموزان آموزش؛ محتواي بودن نامناسب به كارآموزان اعتقاد آموزشی؛

 در مقاومت براي همکاران سوي از فشار و آموزشی؛ برنامه نامناسب ارائه و ضعیف به طراحی كارآموزان اعتقاد مدرس؛ حمایت یا

 است. دانسته برابر تغییر

 فردي، ازعوامل دسته سه بر آنها، .است كرده رشد ، (1998فورد) و بالدوین بررسی هاي با آموزش انتقال زمینه در تحقیق

 و صیتیشخ تیپ یادگیرنده، به توانایی فردي عوامل .كرده اند تاكید است آموزش انتقال فرایند بر موثر كه سازمانی و آموزشی

 فعالیتهاي ساختار آموزشی، طراحی مانند مواردي عوامل آموزشی، .دارد اشاره می آورد آموزش محیط به كارآموز كه انگیزشی

 كاربرد براي كارآموز فرصت و حمایتی عامل مانند سازمانی عوامل سرانجام، .می گیرد بر در را شغل با مرتبط محتواي و آموزشی

 حمایتی عوامل و انگیزشی ویژگیهاي فردي، ویژگیهاي (نیز1996می كند.پوتیت) اشاره كار محیط برگشتن به محض به آموزش

 داد ( نشان1993گلدشتاین) و رویلر پژوهش .می نماید معرفی انتقال انگیزش و آموزش انتقال  بر تاثیرگذار عوامل عنوان به را

 .می دهند ارایه بهتر را بودند گرفته یاد آموزش در قبالً كه ییدارد،رفتارها مثبتی جو سازمان دادند تشخیص فراگیران كه وقتی

 تاثیر شده یادگرفته رفتارهاي میزان بر آموزش طول در یادگیري و سازمان عملکرد انتقال سازمانی، جو كه كردند نظر اظهار آنها

 می شود. داده انتقال شغلشان به این رفتارها كه می گذارد

 

 پژوهشتعریف و بيان مساله اصلی 
در سال  19شركتهاي بزرگ بخش قابل توجهی از سرمایه خود را صرف آموزش كاركنان می كنند گزارش مجله آموزش

نفر یك و نیم میلیون دالردر سال  10000تا  1000حاكی از این است كه متوسط هزینه آموزش شركتها با تعداد پرسنل  2017

هاي باالیی كه صرف آموزش سازمانی  علیرغم هزینه دالر در سال می باشد. 941نفر ساعت آموزشی و سرانه هزینه آموزشی  54با 

 ،20)شیندلر برند وري به كار می درصد شركتهاي آلمانی، تمهیداتی در خصوص اثربخشی و بهره10شود، تنها حدود  مداوم می

رود و  در امر آموزش به هدر میه گذاري شد درصد سرمایه90تا  80شده است حدود ر طبق برآوردهایی كه اخیراً انجام( ب2014

در واقع برآوردها 21(2009)ولدي،هبود عملکرد منجر میشودو ب گذاري آموزش ساالنه به انتقال یادگیري درصد سرمایه10فقط 

 اي بنابراین اگر چاره .شود شود، واقعاً به محیط شغلی انتقال داده می درصد از آنچه كه آموخته می 27تا 21دهد تنها  نشان می

احتماالً اعتبار و اثربخشی آموزشهاي سازمانی تا حد  و نتوان نرخ انتقال را بهبود بخشید براي چنین نرخ پایینی اندیشیده نشود

درصد از 40كه تنها حدود  شده حاكی از آن است همچنین پژوهشهاي انجام 22(2014د)كنتگیروگس،افت زیادي به خطر می

درصد و با گذشت 25ماه این مقدار به 6و پس از  یافته انتقال وزشی بالفاصله پس از آموزشهاي آم هاي كاركنان در برنامه آموخته

 اطالعات كسب كارگیري یابد. این بدان معناست كه با گذشت زمان كاركنان قادر به حفظ و به درصد كاهش می 15یك سال به 

ن ها متقاعد كردن مدیران و جلب حمایت و پشتیبانی (یکی از مسائل مهم در آموزش سازما1394شده نیستند)خراسانی و همکاران،

مادي و معنوي آنها از برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی می باشد و تا زمانی كه در عمل اثربخشی آموزش ها براي مدیران و تصمیم 

قیق می حاصل از این تح گیرندگان و همه ذینفعان ملموس و قابل مشاهده نباشند نباید خیلی انتظار حمایت داشته باشیم. نتایج

تواند مدیران و تصمیم گیرندگان شركت را در جهت افزایش یا كاهش بودجه ساالنه برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی،ادامه یا توقف 

 دوره ها و سمینارهاي آموزشی همچنین بهبود برنامه هاي آموزشی جاري و آینده یاري رساند.

                                                           
18. Kontoghiorghes  
19. Training Magazine  

Schindler.20  
21. Weldy  

22. Kontoghiorghes  



 24 -36صفحات  | 1399 پاییز|   14شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

در تعیین عواملی است كه منجربه عدم اثربخشی آموزش ها شده است به همین  یکی از نکات ضعف مدل پاتریك ناتوانی

به دنبال یافتن پاسخ به این  جهت مدل هالتون در برطرف نمودن این ضعف مدل پاتریك پا به عرصه نهاد. در این تحقیق محقق

موزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط آیا عوامل)اثرات ثانویه،انگیزشی،محیطی،عناصر توانایی(در انتقال آ بود كه سوال

كار)مدل هالتون( اثربخش هستند،آیا رابطه اي بین این عوامل با ارزیابی سطح یك)مدل پاتریك( در شركت مهندسی مشاور مهاب 

 قدس وجود دارد؟

 

 روش پژوهش
ار و با توجه به اینکه ابزه گرفتكه در این پژوهش وضعیت موجود متغیرها بدون دستکاري محقق مورد بررسی قرار  از آنجائی

به همین جهت  از  داده نگرش و عقاید افراد درباره واقعیتهاي موجود را مورد سنجش قرار بوده و جمع آوري داده ها پرسشنامه 

وش رتوصیفی از نوع پیمایشی)زمینه یابی( استفاده شده است، تحقیق به لحاظ هدف از نوع كابردي محسوب می شود.روش تحقیق 

انجام یافته است اطالعات كتابخانه اي با مطالعه متون آوري داده هاي پژوهش با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و میدانی جمع 

 سوال 44استاندارد هالتون شاملاطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه و منابع فارسی و انگلیسی در زمینه موضوع تحقیق و  

سوال عوامل عناصر 11سوال براي عوامل محیطی( و )11سوال براي عوامل انگیزشی(، )11ویه(، )سوال براي عوامل اثرات ثان11)

سوال حاصل گردیده  19( و پرسشنامه محقق ساخته الگوي ارزیابی سطح یك پاتریك)سطح واكنش فراگیران( شامل توانایی

روایی هر  (تنظیم شده است.5،خیلی زیاد=4د=،زیا3،متوسط=2،كم=1)خیلی كم=است.پرسشنامه ها در طیف لیکرت پنج درجه اي 

نفر از اعضاي  30دو پرسشنامه توسط اساتید برجسته مورد تایید واقع گردیدند و پایائی پرسشنامه ها پس از تکمیل آن توسط

 نمونه و تحلیل آنها با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ به صورت زیر می باشد:

  87/0و پرسشنامه پاتریك   89/0التونضریب آلفاي كرونباخ :  پرسشنامه ه

 (نفر كاركنان  710نفر مدیر و 240)نفر  950شاملآماري این پژوهش كلیه كاركنان دفتر مركزي شركت مهاب قدس جامعه 

در این روش تعداد با استفاده از جدول مورگان انجام شده است روش تصادفی طبقه اي به نمونه آماري حجم انتخاب  می باشد.

 65شده اندكه این تعداد نمونه شامل آماري تعیین در دو گروه مدیران وكاركنان با توجه به حجم آنها در جامعه نفر( 275) نمونه

 نفر از كاركنان می باشند. 210نفر از مدیران و 

 

 تجزیه و تحليل داده ها

 مه هالتوناسميرنوف مربوط به داده هاي حاصل از پرسشنا-: نتایج آزمون کمولوگروف1جدول شماره

 تعداد میانگین انحراف استاندارد درجه زادي Sigسطح معنی داري سطح خطاپذیري

05/0 58/0 274 39/0 91/2 275 

 

 H1 یا فرض تحقیق: توزیع داده ها نرمال است 

H0 یا فرض صفر:توزیع داده ها نرمال نیست  

)سطح خطاپذیري آزمون( با درجه  05/0بیشتر از  58/0( در جدول برابر با عدد Sigبا توجه به اینکه سطح معنی داري)

می باشد بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود به عبارت دیگر داده ها حاصل از آزمون از توزیع  95/0اطمینان

 نرمال برخوردار هستند یعنی می توانیم براي تحلیل داده ها از آزمون هاي آمار استنباطی بهره ببریم

 اسميرنوف مربوط به داده هاي حاصل از پرسشنامه پاتریك-:نتایج آزمون کمولوگروف2جدول شماره

 تعداد میانگین استانداردانحراف درجه آزادي Sigسطح معنی داري سطح خطاپذیري

05/0 37/0 274 46/0 60/3 275 
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H1 یا فرض تحقیق: توزیع داده ها نرمال است 

H0ت یا فرض صفر:توزیع داده ها نرمال نیس  

)سطح خطاپذیري آزمون( با درجه  05/0بیشتر از  37/0( در جدول برابر با عدد Sigبا توجه به اینکه سطح معنی داري)

می باشد بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود به عبارت دیگر داده ها حاصل از آزمون از توزیع  95/0اطمینان

 راي تحلیل داده ها از آزمون هاي آمار استنباطی بهره ببریمنرمال برخوردار هستند یعنی می توانیم ب

 

 1فرضيه

H1 یا فرض تحقیق: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل محیطی اثر بخش می باشد  

H0ی باشدیا فرض صفر: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل محیطی اثر بخش نم  

 تك نمونه اي T:آزمون 3جدول شماره

 

 نتيجه تحليل

می باشد.  05/0كوچکتر از سطح خطاپذیري  000/0غیرها برابر با عدد ( كلیه متSigبا توجه به اینکه سطح معنی داري)

 ( رد و فرض تحقیق تایید می شود.H0بنابراین فرض صفر)

  به عبارت دیگر انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل محیطی اثر بخش می باشد

 می باشد ( df=274( و درجه آزادي)97/96محاسبه شده )  Tمقدار

( و كمترین میانگین تجربی مربوط به متغیر 03/3در بین متغیرها بیشترین میانگین تجربی مربوط به متغیر حمایت همکار) 

 ( دارد3( فاصله كمتري با میانگین نظري)52/2( می باشد همچنین میانگین تجربی متغیركل)60/1مخالفت سرپرست)

 

 2فرضيه

H1 ي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل انگیزشی اثر بخش می باشدیا فرض تحقیق: انتقال آموزش ها  

H0یا فرض صفر: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل انگیزشی اثر بخش نمی باشد 

 تك نمونه اي T:آزمون4جدول شماره 

 تعداد متغیر
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظري
 Tقدارم

درجه 

 آزادي
Sig 

 سطح معنی داري

 000/0 274 94/62 3 91/0 53/3 275 انگیزه انتقال

 000/0 274 72/62 3 67/0 59/2 275 بازگشت سرمایه

 تعداد متغیر
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظري
 Tمقدار

درجه 

 آزادي
Sig 

 سطح معنی داري

 000/0 274 33/79 3 06/0 03/3 275 حمایت همکار

اتفاقات و رویدادهاي 

 بیرونی
275 87/2 03/1 3 41/45 274 000/0 

 000/0 274 73/45 3 01/1 83/2 275 بازخورد

 000/0 274 41/38 3 08/1 56/2 275 مجوزسرپرست

 000/0 274 81/34 3 16/1 50/2 275 حمایت سرپرست

 000/0 274 38/34 3 74/0 60/1 275 مخالفت سرپرست

 000/0 274 97/96 3 42/0 52/2 275 كل
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 000/0 274 67/37 3 87/0 04/2 275 انگیزه یادگیري

 000/0 274 67/37 3 87/0 04/2 275 براي انتقالتالش

انتظار از نتایج 

 عملکرد
275 64/1 64/0 3 31/41 274 000/0 

 000/0 274 28/65 3 55/0 25/2 275 كل

 

 نتيجه تحليل:

می باشد. بنابراین  05/0كوچکتر از سطح خطاپذیري  000/0( كلیه متغیرها برابر با عدد Sigنظر به اینکه سطح معنی داري)

 ( رد و فرض تحقیق تایید می شود.H0فرض صفر)

 هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل انگیزشی اثر بخش می باشد به عبارت دیگر انتقال آموزش 

 ( می باشد df=274( و درجه آزادي)28/65محاسبه شده )  Tمقدار

( و كمترین میانگین تجربی مربوط به متغیر 53/3در بین متغیرها بیشترین میانگین تجربی مربوط به متغیر انگیزه انتقال) 

 ( دارد.3( فاصله كمتري با میانگین نظري)25/2( می باشد همچنین میانگین تجربی متغیركل)64/1ملکرد)انتظار از نتایج ع

 

 3فرضيه

H1 یا فرض تحقیق: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل اثرات ثانویه اثر بخش می باشد 

H0حیط كار براساس عوامل اثرات ثانویه اثر بخش نمی باشدیا فرض صفر: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به م 

 تك نمونه اي T:آزمون5جدول شماره 

 تعداد متغیر
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظري
 Tمقدار

درجه 

 آزادي
Sig 

 سطح معنی داري

 000/0 274 02/103 3 64/0 08/4 275 خودكارآمدي عملکرد

 000/0 274 16/83 3 70/0 56/3 275 صفات شخصیتی

 000/0 274 76/76 3 75/0 53/3 275 آمادگی فراگیر

 000/0 274 01/73 3 78/0 50/3 275 نگرش هاي شغلی

 000/0 274 36/103 3 57/0 63/3 275 كل

 

 نتيجه تحليل:

كوچکتر از سطح خطاپذیري  000/0( كلیه متغیرها برابر با عدد Sigداري)در جدول فوق مالحظه می فرمایید سطح معنی 

 ( رد و فرض تحقیق تایید می شود.H0می باشد. بنابراین فرض صفر) 05/0

 به عبارت دیگر انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل اثرات ثانویه اثر بخش می باشد

 ( می باشد df=274( و درجه آزادي)36/103محاسبه شده )  Tمقدار

( و كمترین میانگین تجربی مربوط 08/4در بین متغیرها بیشترین میانگین تجربی مربوط به متغیر خودكارآمدي عملکرد) 

 ( می باشد.3( بیشتر از میانگین نظري)63/3( می باشد همچنین میانگین تجربی متغیركل)50/3به متغیر نگرش هاي شغلی)

 

 4فرضيه

H1  یا فرض تحقیق: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل عناصر توانایی اثر بخش می

 باشد.

H0    .یا فرض صفر: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل عناصر توانایی اثر بخش نمی باشد 
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 تك نمونه اي T:آزمون6جدول شماره 

 

 نتيجه تحليل:

 05/0كوچکتر از سطح خطاپذیري  000/0ا عدد ( كلیه متغیرها برابر بSigنتایج جدول فوق نشان می دهد سطح معنی داري)

 ( رد و فرض تحقیق تایید می شود.H0می باشد. بنابراین فرض صفر)

 به عبارت دیگر انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس عوامل عناصرتوانایی اثر بخش می باشد.

 د ( می باشdf=274( و درجه آزادي)49/98محاسبه شده )  Tمقدار

( و كمترین میانگین تجربی مربوط 58/3در بین متغیرها بیشترین میانگین تجربی مربوط به متغیر ارتباط با اهداف سازمانی ) 

( می 3( بیشتر از میانگین نظري)22/3( می باشد همچنین میانگین تجربی متغیركل)94/2به متغیر شرایط كاربرد آموخته ها)

 باشد.

 

 5فرضيه

H1  :انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس براساس كلیه عوامل )اثرات ثانویهیا فرض تحقیق، 

 .عناصر توانایی( اثر بخش می باشد حیطی،م انگیزشی،

H0 یا فرض صفر: انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس براساس كلیه عوامل )اثرات ثانویه، 

 .ی( اثر بخش نمی باشدعناصر توانای محیطی، انگیزشی،

 تك نمونه اي T:آزمون7جدول شماره 

 تعداد متغیر
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظري
 درجه آزادي Tمقدار

Sig 

 سطح معنی داري

 000/0 274 36/103 3 57/0 63/3 275 عوامل اثرات ثانویه

 000/0 274 49/98 3 53/0 22/3 275 عوامل عناصر توانائی

 000/0 274 97/96 3 42/0 52/2 275 محیطی عوامل

 000/0 274 28/65 3 55/0 25/2 275 عوامل انگیزشی

 000/0 274 79/118 3 39/0 90/2 275 كل عوامل

 

 نتيجه تحليل:

كوچکتر از سطح خطاپذیري  000/0( كلیه متغیرها برابر با عدد Sigنتایج جدول فوق بیانگر آن است كه سطح معنی داري)

 ( رد و فرض تحقیق تایید می شود.H0باشد. بنابراین فرض صفر) می 05/0

 تعداد متغیر
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظري
 Tمقدار

درجه 

 آزادي
Sig 

 معنی داري سطح

 000/0 274 99/57 3 01/1 58/3 275 ارتباط با اهداف سازمانی

 000/0 274 35/71 3 78/0 43/3 275 طرح انتقال

 000/0 274 15/74 3 70/0 22/3 275 توانایی طراحی یادگیري

 000/0 274 79/95 3 53/0 14/3 275 لنتقاظرفیت فردي براي ا

 000/0 274 71/59 3 84/0 09/3 275 اعتبار محتوا

 000/0 274 94/48 3 97/0 94/2 275 شرایط كاربردآموخته ها

 000/0 274 49/98 3 53/0 22/3 275 كل
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 یزشی،انگ به عبارت دیگر انتقال آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار براساس براساس كلیه عوامل )اثرات ثانویه،

 محیطی،عناصر توانایی( اثر بخش می باشد 

 د ( می باشdf=274( و درجه آزادي)79/118محاسبه شده)  Tمقدار

( و كمترین میانگین تجربی مربوط به 63/3در بین متغیرها بیشترین میانگین تجربی مربوط به متغیر عوامل اثرات ثانویه) 

 ( دارد.3( فاصله اندكی با میانگین نظري)90/2( می باشد همچنین میانگین تجربی متغیركل عوامل)25/2متغیر عوامل انگیزشی)

 

 6فرضيه

H1 ران و كاركنان در عوامل موثر انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار یا فرض تحقیق: بین مدی

 تفاوت وجود دارد. 

H0  یا فرض صفر: بین مدیران و كاركنان در عوامل موثر انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار

 تفاوت وجود ندارد. 

 ستقل و آزمون لونبراي دو گروه م T:آزمون 8جدول شماره 

 متغیر

 تعداد
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 نظري
 Tمقدار

درجه 

 آزادي

Sig  سطح

 معنی داري

سطح معنی 

 (Sigداري لون)

 37/0 89/2 (65مدیران)
3 41/0- 273 676/0 248/0 

 40/0 91/2 (210كاركنان)

 

تقل ابتدا بایستی از یکسان بودن واریانس هاي دو گروه مدیران و كاركنان براي دو گروه مس Tبراي تحلیل داده ها در آزمون 

 همانطور كهمطمئن باشیم به همین جهت از آزمون لون استفاده می شود،فرض صفر در آزمون لون یکسان بودن واریانسها است 

 صفر )یکساناست در نتیجه فرض  α =05/0بزرگتر از سطح خطاي آزمون  Sig ( 248/0)سطح معنی داري یا شود، مقداردیده می

 .به معناي دیگر واریانس هاي دو گروه یکسان می باشندشودرد نمی (بودن واریانس دو جامعه

 

 نتيجه تحليل:

می باشد. بنابراین  05/0بزرگتر از سطح خطاپذیري  676/0( برابر با عدد Sigجدول فوق نشان می دهد كه سطح معنی داري)

 ( تایید می شود.H0صفر) ( رد و فرضH1فرض تحقیق)

به عبارت دیگر بین مدیران و كاركنان در عوامل موثر انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار تفاوت 

 وجود ندارد.

 ( می باشد df=273( و درجه آزادي)-41/0محاسبه شده)  Tمقدار

( می باشد كه نشان از فاصله 91/2ی مربوط به گروه كاركنان)( و میانگین تجرب89/2میانگین تجربی مربوط به گروه مدیران)

 خیلی اندك آنها از همدیگر می باشد.

 

 7فرضيه

H1  مدل هالتون( و سطح واكنش فراگیران )یا فرض تحقیق: بین عوامل اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان

 ارزیابی سطح یك مدل پاتریك( رابطه وجود دارد.)

H0:ارزیابی )مدل هالتون( و سطح واكنش فراگیران )وامل اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان بین ع یا فرض صفر

 سطح یك مدل پاتریك( رابطه وجود ندارد.

 

 



 24 -36صفحات  | 1399 پاییز|   14شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 :آزمون ضریب همبستگی پيرسون9جدول شماره

 

 نتيجه تحليل:

می باشد. بنابراین  05/0بزرگتر از سطح خطاپذیري  61/0( برابر با عدد Sigجدول فوق نشان می دهد كه سطح معنی داري)

 ( تایید می شود.H0فر)( رد و فرض صH1فرض تحقیق)

ارزیابی )مدل هالتون( و سطح واكنش فراگیران )بین عوامل اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان  به عبارت دیگر :

 سطح یك مدل پاتریك( رابطه وجود ندارد.

ستگی شدت همبو مثبت  دو متغیر جهت رابطه بین( بیان كننده آن است كه 31/0محاسبه شده)  مقدارضریب همبستگی

  دست آمده در حد متوسط است.  به

( و میانگین تجربی مربوط به 90/2مدل هالتون)-میانگین تجربی مربوط به متغیر عوامل اثربخشی آموزشهاي ضمن خدمت 

 ( می باشد كه نشان از فاصله زیاد این دو متغیر از همدیگر می باشد.60/3سطح یك مدل پاتریك )-سطح واكنش فراگیران

 

 يجه گيريبحث و نت
( نقطه بسیار مثبتی است كه در این تحقیق نشان 03/3با بیشترین میانگین تجربی) "حمایت همکار"عوامل محیطی: مولفه

داده شده است به خاطر اینکه افراد یك سازمان در حقیقت دریافت كنندگان آموزش و دانش آن سازمان هستند و تشویق و توجه 

دیدي را یاد می گیرند و یا موضوعی را به همدیگر منتقل می نمایند می تواند در این انتقال و حمایت همکاران موقعی كه مطلب ج

 بسیار موثر باشد بدون حمایت همکار ممکن است با مشکالت جدي در این باره مواجه شویم

زان واكنش ( بود مخالفت سرپرست به معناي می60/1همچنین كمترین میانگین تجربی مربوط به متغیر مخالفت سرپرست)

هاي منفی مدیران و سرپرستان هنگامی كه افراد از مهارتهاي جدید در محل كار استفاده می كنند می باشد كامال مشخص است 

كه واكنش مثبت یا منفی مدیر یا سرپرست تا چه حدي می تواند در  انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط 

 كار موثر واقع شود.

اتفاقات و رویدادهاي بیرونی موارد را موشکافانه تحلیل نماییم تا اثر مثبت یا منفی آنها را بتوانیم مدیریت نماییم  در مقوله

همچنین متغیر بازخورد در مباحث آموزش از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است بنابر قانون دوم ترمودینامیك همه سیستمها 

بی نظمی حركت نمایند ولی در سیستمهاي باز می توان از طریق آموزش و بازخورد دادن  تمایل دارند به سمت مرگ و فروپاشی و

به افراد وقوع آنتروپی را به تعویق انداخت كه این عمل به نگانتروپی معروف می باشد به همین دلیل توجه به متغیر بازخورد از 

وزهاي سرپرست یا مدیریت از افرادي كه كه مطالب اهمیت باالیی برخوردار است هرگونه حمایت هاي مادي و معنوي  و مج

جدیدي را یاد گرفته اند می تواند در انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار تاثیر بسزایی بگذارد در 

ش می نان تالبسیاري از پژوهش ها نقش سرپرستان در انتقال یادگیري، به عنوان موثرترین عامل یاد شده است زیرا اكثر كارك

كنند تا انتظارات سرپرستان را برآورده سازند و این سرپرستان هستند كه از طریق ارائه پاداش و بازخورد به عملکرد كاركنان فضاي 

 (2005انتقال یادگیري را مهیا می سازند)هالتون،

ن قرار داریم عامل مهمی در جهت تبیین یافته هاي حاصل از عوامل محیطی می توان اذعان نمود محیط و شرایط كه در آ

انتقال یادگیري به محیط كار می باشد در حقیقت عوامل محیطی شامل وضعیت ها و نتایجی است كه به تسهیل انتقال آموزش 

( تحقیقات نشان می دهد كه شرایط حمایتی 1993می  شوند)رویلروگلدشتاین، در موقعیت شغلی كمك می كنند یا مانع از آن

( همچنین نتایج 1995،فکتیو،1980همی براي انتقال در بازگشت به محیط كار می باشد)هوزینسکی و لویس،مثبت پیش شرط م

 تعداد متغیر
 میانگین

 تجربی

انحراف 

 استاندارد

ضریب همبستگی 

 پیرسون

Sig  سطح

 معنی داري

 39/0 90/2 275 موزشهاي ضمن خدمت )مدل هالتون(عوامل اثربخشی آ
31/0 61/0 

 46/0 60/3 275 سطح واكنش فراگیران)سطح یك مدل پاتریك(
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( نشان می دهد كه شرایط حمایتی محیط كار شامل)حمایت همکاران،حمایت سرپرستان،مدیران 1390تحقیق فهیدي و ضیغمی)

دانش،نگرش و مهارتهاي آموخته شده از دوره هاي آموزشی به  دانش و فشارهاي موقعیتی( از عوامل مهم و موثر در فرآیند انتقال

 حرفه محسوب می گردند.

( 94(خراسانی،نورالهی،مهري،نقشیندي و نامدار)96( عظیمی و همکاران )92این نتیجه با نتایج تحقیق حیدري و همکاران)

 عظیمی بن احمد (96برئیلی و همکاران )(ج2018(رینهلد و همکاران)93( حسین آبادي و همکاران )97مقرب الهی و همکاران )

 همسو می باشد  (2007والدا و كاتنو) (2007)23( بیورك و هاتچینس1995( فکتیو و همکاران)92) رحیمیان وهمکاران (2011)

( می باشد یعنی رتبه اول را بین 3( بیشتر از میانگین نظري)53/3عوامل انگیزشی: مولفه انگیزه انتقال با میانگین تجربی)

مولفه ها به خود اختصاص داده است شایان ذكر است كه محقق با مشاهده نتایج تحلیل عوامل انگیزشی احساس شادمانی و  سایر

رضایت می كند چرا كه سالهاي مدیدي كه در این شركت و در بخش آموزش و بالندگی مشغول بکار است همواره احساس نگرانی 

آن است كه تالشهاي انجام گرفته در این باره هدر نرفته است و تاثیر مثبتی در افزایش از كمبود این عوامل داشت ولی نتایج بیانگر 

( مبنی بر مطلوبیت عناصر انگیزشی در 2011انتقال اثربخش آموزش ها داشته است.یافته هاي این پژوهش با یافته هاي بن احمد)

(مبنی بر 96یزشی در شركت سایپا یدك،عظیمی)( مبنی بر مطلوبیت عناصر انگ92شركت ملی خودرو سازي مالزي،رحیمیان)

 آموزش انتقال آیندهاي پیش تبیین"مطلوبیت عوامل انگیزشی در شركت انتقال داده رهام داتك همسو می باشد نتایج تحقیق

ارات انتظ انتقال، داد انگیزش ( نشان94)رحیمیان و دیگران،"تركیبی پژوهش طرح استفاده از با پتروشیمی صنایع ملی شركت در

 دارد. وجود معناداري رابطه آموزش انتقال با نتایج عملکرد

( مولفه مهمی در اثربخشی بوده است میزان اعتماد  08/4عوامل اثرات ثانویه: مولفه خودكارآمدي عملکرد با میانگین تجربی) 

ال ز مهارتهاي كسب شده و انگیزه انتقبه نفس افراد یعنی باور به خودكارآمدي عملکرد خود،به صورت بالقوه بر توانایی استفاده ا

یادگیري یعنی انگیزه بکاربستن آموخته ها در محل كارتاثیرگذار است.طی پژوهش هاي بسیاري كه در این خصوص انجام شده 

 است،شواهد و مدارك متعددي وجود دارد كه از تاثیر خودكارآمدي بر انتقال یادگیري حمایت می كند. 

( در بین سایر مولفه ها بیانگر تناسب بین 58/3رتباط با اهداف سازمانی با باالترین میانگین تجربی)عوامل توانایی: مولفه ا

( نشان می دهد كارآموزانی 2000)24اهداف آموزش با اهداف سازمانی و به تبع آن اثربخشی آموزش ها می باشد. پژوهش مونتسینو

ردي سازمان مشاهده می كنند نسبت به كارآموزانی كه این ارتباط كه ارتباط شفاف و واضح بین آموزش و جهت گیري هاي راهب

طرح انتقال "را درك نمی كنند بیشتر از دانش ها و مهارت هاي آموخته شده در انجام وظایف شغلی خود استفاده می كنند. 

ن وانایی افراد براي حفظ و بکاربردنیز جزء عناصر مهم در طبقه عوامل توانایی است زیرا این عامل باعث بهبود و ارتقاء ت "یادگیري

( نشان می دهد كه كیفیت طراحی و ارائه 43/3آموخته هاي خود در محیط شغلی می شود. مولفه طرح انتقال با میانگین تجربی)

یکی از عواملی است  "توانایی طراحی یادگیري"دوره ها و سمینارها و مطالب آموزشی در این شركت به خوبی انجام شده است . 

كه سهم بسزایی در انتقال یادگیري اثربخش دارد. پژوهش گسترده در دو دهه گذشته)ساالس،تانبوم و متیو،فورد،كرایگر( انجام 

شده است كه نشان می دهد طیف گسترده اي از عوامل سازمانی،فردي و طراحی آموزشی می تواند بر اثربخشی آموزش در 

( جزء اولین محقق هایی بودند كه مدل انتقال 1988( بالدوین و فورد)1997،ویسبینقبل،حین و بعد از آموزش اثر بگذارد. )فورد

آموزش را معرفی كردند و سه عامل را در انتقال یادگیري مطرح نمودند كه یکی از آن سه عامل طراحی آموزش شامل طراحی 

ان می دهد طراحی آموزشی رابطه مثبت و ( نش93)كرمی و دیگران، "قوي انتقال و انگیزه مناسب می باشد. یافته هاي پژوهش

( 22/3معناداري با انتقال یادگیري داشت و توانست انتقال یادگیري را پیش بینی كند توانایی طراحی یادگیري با میانگین تجربی)

هنی آمادگی ذ به طور دقیق تر،میزان زمان،انرژي و "ظرفیت فردي براي انتقال "رتبه دوم را بین سایر مولفه ها كسب نموده است.

( میانگین تجربی مولفه 2000در زندگی شغلی فرد براي ایجاد تغییرات الزم در رفتارشغلی حین كار می باشد)هالتون و دیگران،

( بیانگر وضعیت مطلوب این مولفه در انتقال اثربخش آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان به 14/3ظرفیت فردي براي انتقال )

(نشان داده است كه محتواي آموزشی یکی از مهمترین عوامل 1998تحقیقات هالتون و بیت) "ر محتوااعتبا "محیط كار بود است.

مطالعات متعدد در این زمینه نشان می "كاربرد آموخته هادر طبقه بندي عوامل توانایی براي انتقال یادگیري می باشد. شرایط

                                                           
1.Burke and Hutchince  

1.Montesino 
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مولفه "(1996زه انتقال یادگیري و عملکرد شغلی دارد)رولر و گلدستاین،دهد فضاي انتقال تاثیر معنا داري بر تواناییهاي فردي،انگی

( پائین ترین رتبه را در بین سایر مولفه ها كسب نموده است در این باره الزم 94/2با میانگین تجربی ) "شرایط كاربرد آموخته ها

انتقال یادگیري به محیط كار می شوند  است بررسی بیشتري به عمل آید تاكمبودهایی كه در محیط كار وجود دارند و مانع

 مشخص شوند و در جهت رفع آنها تالش جدي انجام گیرد

( 52/2( عوامل محیطی)22/3( عوامل عناصر توانایی)63/3میانگین تجربی هر یك از عوامل به ترتیب شامل عوامل اثرات ثانویه)

امل مورد تایید واقع شده اند و در انتقال اثربخش آموزش ( نشان می دهند هرچندكه فرضیه هاي هر چهار ع25/2عوامل انگیزشی)

هاي ضمن خدمت كاركنان به محیط كار تاثیر داشته اند ولی میانگین وزنی عوامل اثرات ثانویه و عوامل عناصر توانایی باالتر از 

ست مولفه هایی كه در عوامل ( و عوامل محیطی و انگیزشی نزدیك به میانگین نظري می باشند بنابراین الزم ا3میانگین نظري)

محیطی و انگیزشی عددي كمتري را آورده اند مورد تحلیل واقع شوند تا انتقال آموزش ها به محیط كار اثربخشی بیشتري داشته 

 باشند.

 ( و متغیر واكنش فراگیران90/2متغیر عوامل اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان)مدل هالتون( با میانگین تجربی)

( نشانگر یك رابطه مثبت با شدت همبستگی 31/0( و ضریب همبستگی)60/3) بی سطح یك مدل پاتریك( با میانگین تجربی)ارزیا

متوسط می باشد البته فرضیه تحقیق رد شده است و فرضیه صفر تایید شده است یعنی بین عوامل اثربخشی آموزش هاي ضمن 

 ی سطح یك مدل پاتریك( رابطه وجود ندارد.خدمت كاركنان)مدل هالتون( و واكنش فراگیران)ارزیاب

 

 پيشنهادات کاربردي

توجه و اهمیت دادن به آموزش و یادگیري پرسنل به ویژه از طرف مدیران و سرپرستان زیرا كه نظریه روابط انسانی با توجه -

 كردن به پرسنل ظهور پیدا نمود 

 به محیط كارقدردانی و اعطاي پاداش به یادگیري فراگیران و انتقال آن -

 ارزیابی انتقال آموزش با مدل هالتون به غیر از اجراي ارزیابی پاتریك در سالهاي بعد-

انتخاب محتواي آموزشی دور ها و سمینارها توسط مدرسها صرفا تئوري نباشد بلکه بیشتر به صورت عملی و قابل پیاده - 

رهاي آموزشی كه  با فضاي كاري و واقعی آنها سازگار و شبیه باشند سازي در محیط كار داشته باشند فراگیران از دوره ها و سمینا

 بیشتر استقبال می كنند بهتر یاد می گیرند و انگیزه انتقال پیدا می كنند 

 دقت زیاد در انتخاب مدرسهایی كه هم توان فنی و اجرائی دارند و هم با تئوري ها و علم روز آشنا هستند-

  



 24 -36صفحات  | 1399 پاییز|   14شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 منابع و ماخذ
اثربخشی انتقال یادگیري در تدوین الگوي  .(94) ابیلی،خدایار؛خرازي،سیدكمال؛سبحانی نژاد،مهدي؛یوزباشی،علیرضا (1

فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهري،سال سوم، راستاي بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تاكید بر مدیریت شهري.

 11شماره

رزیابی اثر بخشی دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان بانك رفاه بر اساس مدل انتقال آموزش (.ا92حامد) حیدري، (2

 كارشناسی ارشد،گروه آموزش عالی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه.هالتون

مركز آموزش و انتشارات  (.ارزشیابی آموزشی)از تئوري تا عمل(.تهران:1393اباصلت؛حسینی ضرابی،حامد ) خراسانی، (3

 رانیقات صنعتی ایتحق

 ،چاپ دومانتشارات مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (.آموزش و توسعه.98سمیه) دانشمندي، اصلت؛اب خراسانی، (4

(. تاثیر ویژگیهاي فراگیر،طراحی آموزشی و محیط كاري بر انتقال 93كرمی،مرتضی؛رحمانی زاده،داوود؛جودي،بابك) (5

 1دگیري در صنعت بانکداري،سال اول،شمارهیا

 طرح استفاده از با پتروشیمی صنایع ملی شركت در آموزش انتقال آیندهاي پیش تبیین (.94رحیمیان،حمید؛نجفی،علی) (6

 تركیبی.دو فصلنامه مدیریت برآموزش سازمانها،سال چهارم پژوهش

 منابع بهسازي آموزش و هاي فعالیت شناسی (.آسیب94صفت،علی)صفایی موحد،سعید؛فاطمی شمس موركانی،غالمرضا؛ (7

 7. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،سال چهارم،شمارهفجر الکترونیکی گی در صنایع شاخه سه مدل اساس بر انسانی

 دیدگاه از كار محیط به آموزش انتقال با مرتبط عوامل (. شناسایی1393میركمالی،سید محمد؛متاجی نیمور،علیه) (8

دلفی.نشریه علمی و پژوهشی بهبود مدیریت،سال  ازروش استفاده با پتروشیمی فناوري و شركت پژوهش متخصصان
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