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(تاریخ دریافت1395/07/26 :؛ تاریخ پذیرش)1396/02/31 :
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،آسیبشناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار میباشد .روش پژوهش بهه ححها
هدف ،کاربردی و توسعهای میباشد و به ححا نحوه گردآوری اطالعات ،از نوع آمیخته (کمی و کیفی) میباشد .برای
آسیبشناسی انتقال آموزش به محیط کار از بررسی اسهناد و همننهیم مصهاحنه نیمههسهاتتارمند بهه عنهوان ابه ار
گردآوری اطالعات استفاده شد .جهت تحلیل یافتهها از روش تحلیل محتوا بهه شهیوه مقوحههبنهدی اسهتفاده گردیهد.
همننیم جهت شناسایی جامع آسیبها 13 ،واحد مطاحعاتی به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب و مهورد مطاحعهه
قرار گرفت و همننیم مصاحنه به صورت نیمهساتتارمند با  23نفر از مشهاوران ،معلمهان و مهدیران مهدارس صهورت
گرفت که به صورت هدفمند انتخاب شدند .نتایج نشان داد کهه در مممهوع  36آسهیب در حهوزه فهردی ،آموزشهی و
سازمانی انتقال آموزش به محیط کار وجود دارد .سپس به ارزیابی اثربخشهی انتقهال آمهوزش بهه محهیط کهار از ن هر
مشاوران ،معلمان ،مدیران مدارس به وسیله پرسشنامه با پایایی  0/93پرداتته شد .نمونهگیهری بهه صهورت طنقههای
نسنی بود و  297نفر از مشاوران ،معلمان و مدیران مدارس متوسطه رشهته علهوم انسهانی شههر تههران نمونهه آن را
تشکیل دادند .جهت ارزیابی اثربخشی انتقال آموزش به محیط کهار نیه از آزمهون  tته نمونههای اسهتفاده شهد .در
نهایت نی مشخص شد که عوامل ثانویه ،عناصر انگی شی ،عوامل محیطی و عناصر توانایی انتقال آمهوزش بهه محهیط
کار در میان معلمان رشته علوم انسانی مقطع متوسطه شهر تهران مطلوب ارزیابی شدند.
واژههای کلیدی :اثربخشی ،آموزش ،انتقال آموزش ،محیط کار.

 -1مقاحه حاضر مستخرج از طرح پژوهشی است که با تسهیالت دبیرتانه شورای عاحی انقالب فرهنگی انمام گرفته است.
 -2دانشیار ،رشته علوم تربیتی ،گرایش مدیریت آموزشی ،گروه رهنری و توسعه آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران .مسئول مکاتناتgh_shams@sbu.ac.ir :
 -3دانشموی دکتری ،رشته علوم تربیتی ،گرایش فناوری اطالع رسانی در آموزش عاحی ،گروه آموزش عاحی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
آموزشهای سازمانی ،راهنردی کلیدی در ایماد و اف ایش مهارتهای کارکنان است و به
عنوان اب اری برای توسعه سرمایه انسانی و یکی از حوازم بهنود ظرفیتهای کاری و اجتماعی در
ن ر گرفته میشود (قننری و همکاران .)1396 ،شرکتهای ب رگ ،بخش قابل توجهی از سرمایه
تود را همه ساحه صرف آموزش کارکنان تود میکنند تا از ایم طریق کارها بهنود یافته و با
کارآیی بیشتر و ه ینه کمتری انمام شوند و زمانی که آموزش ارائه شده به کارکنان ،به حرفه
آنها منتقل نمیشود ،در حقیقت آنها زمان ،پول و اعتقاد به آموزش را به عنوان ی سرمایه-
گذاری تماری مناسب و با صرفه از دست میدهند .به من ور پا برجا ماندن در شرایطی رقابتی و
داشتم نرخ بازگشت سرمایه مناسب ،انتقال مهارتها ،دانش ،نگرشها و رویههای جدید آموتته
شده به محیط کار اح امی میباشد ( .)Carole Yaw, 2008کارکنان باید قادر باشند تا دانش،
مهارتها و تواناییهایی که در طول آموزش به دست میآورند را به محیط واقعی کار انتقال دهند
( .)Noorizan, Afzan, & Akma, 2016همننیم ،سازمانها از طریق فراهم آوردن برنامههای
مناسب آموزشی برای کارکنان میتوانند عملکرد آنها را بهنود بنخشند .در واقع هدف هرگونه
آموزش سازمانی ،آماده سازی کارکنان ،بهنود نگرش ،مهارت ،و دانش آنان است تا آنها را قادر به
انمام بهینه وظایف و کنترل مشکالت و موانع شغلی نماید ( ;Sepeng & OgutuMiruka, 2013
 .)Shi & Liu, 2015مهارت ،دانش ،رفتار و نگرشهایی که از طریق آموزش بدست میآیند ،اگر
به شغل فرد تعمیم داده نشوند ،ارزش چندانی نخواهند داشت .به عنارت دیگر ،آموزش اگر به
محیط واقعی کار انتقال داده نشود و منمر به بهنود عملکرد نشود ،عمالَ بیفایده تواهد بود.
انتقال آموزش مقوحه مهمی است که با موضوعاتی همنون تغییرات فردی و نیازهای سازمانی در
ارتناط می باشد .اگر ما اعتقاد داریم که آموزش به درستی باعث ایماد تمای بیم عملکرد فردی و
سازمانی میشود ،باید بدانیم که چطور ایم فرایند انتقال را هدایت کنیم ( Yamnill & McLean,
.)2005
اصطالح انتقال آموزش یکی از مهمتریم موضوعات در آموزش و بهسازی و آموزش
ب رگساالن است (;Saleh, 2011; Werner Holton & Baldwin, 2003; Pedersen & Liu, 2002
; .)& DeSimone, 2009در ذیل به ارائه چند تعریف از انتقال آموزش پرداتته میشود:
انتقال آموزش به عنوان می انی از حفظ و کاربرد اطالعات ،مهارتها و نگرشها از محیط
آموزشی به محیط کاری تعریف میشود .به عنارت دیگر ،انتقال آموزش درجهای است که
فراگیران ،یادگیری از بافت آموزشی را به طور مؤثر در بافت شغلی به کار میگیرند ( Subedi,
 .)2004انتقال آموزش به مفهوم کاربرد دانش و مهارت و رفتارهای فراگرفته شده در طی دوره
آموزشی در محیط کار و ارتناط با وظایف و فعاحیت شغلی گفته میشود (.)Noe, 2010
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کرک پاتری انتقال آموزش را ایمچنیم تعریف کرده است« :می ان تغییر رفتاری که در
شرکتکنندگان با حضور در برنامه آموزشی رخ میدهد» (.)Perez, 2006
به اعتقاد نیممان )2006( 1انتقال آموزش عنصر ضروری در برنامههای اثربخش و کارآمد
است .عالوه بر ایم ،بازگشت سرمایه در برنامههای آموزشی تنها با توجه به ایم نکته که تا چه
می ان آموزشهای فراگرفته شده به محیط کار انتقال داده میشود ،بدست میآید .بنابرایم،
انتقال آموزش به عنوان توانایی کاربرد آموتتههای حاصل از آموزش به محیط شغلی تعریف می
شود .انتقال آموزش همواره مشکل جدی سازمانها بوده است .زیرا انتقال آموزش عنصری کلیدی
است که از طریق آن آموزش و سطوح عملکرد سازمانی بهنود مییابد .حذا برای سازمانها ضروری
است که به طراحی برنامههای آموزشیشان در چنیم راه استراتژیکی که بهنود انتقال آموزش
است ،منادرت نمایند (.)Saks & Belcourt, 2006
برای اطالع از تأثیر دورههای آموزشی در ارتقای سطح دانش ،نگرش ،مهارت و رفتار مطلوب
نیروی انسانی ،می ان تحقق اهداف دورهها ،بررسی وضعیت عملکرد فرد در سازمان ،وضعیت
فرایندهای انتقال ،پاسخگو بودن بروندادهای ایم آموزشها به نیازهای محیط کار و به طور کلی،
تعییم و ترسیم اثربخشی دورههای آموزشی ،همننیم موانع و مشکالت پیش رو و آسیبهای
مرتنط در انتقال آموتتههای حاصل از آموزش به محیط شغلی ،به احگوی مناسب ارزیابی
اثربخشی دوره های آموزشی نیاز هست .در ایم راستا ،مدل انتقال آموزش هاحتون یکی از
جدیدتریم و شناتتهتریم احگوهای موجود در ادبیات ارزیابی اثربخشی آموزشهای ضممتدمت
کارکنان است که میت واند به عنوان اب اری مناسب و جامع جهت ارزیابی اثربخشی دورههای
آموزش ضمم تدمت کارکنان که دارای مالکها و معیارهایی است که میتواند نتایج همراه با
سوگیری را به حداقل برساند ،مورد استفاده قرار گیرد .بنابرایم پژوهش حاضر در صدد آن است
تا ابتدا به آسیبشناسی پدیده انتقال آموزش به محیط کار بپردازد و در ادامه نی اثربخشی دوره-
های آموزشی در میان معلمان رشتههای علوم انسانی دوره متوسطه سطح شهر تهران (بر اساس
مدل هاحتون) را مورد ارزیابی قرار دهد.
مدل هالتون (چارچوب مفهومی پژوهش)

در ایم مدل که به نام مدل مفهومی ارزیابی هاحتون شهرت یافت ،سه نتیمه آموزشی اوحیه
تعریف شدهاند که عنارتند از :یادگیری ،عملکرد فردی و نتایج سازمانی .ایم نتایج به عنوان عوامل
مورد قنول در ی مداتله آموزشی برای توسعه منابع انسانی ،معرفی میشوند .تغییر در عملکرد
فردی به عنوان نتیمه یادگیری ،و نتایج سازمانی به عنوان نتیمه تغییر در عملکرد فرد در ن ر
1

-Nijman
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گرفته شدهاند .به من ور توسعه مدل مفهومی ارزیابی هاحتون ( ،)1996هاحتون و همکارانش در
مطاحعهای در سال  ، 1997نه عامل مؤثر بر انتقال را شناسایی کردند و بدیم ترتیب اوحیم گام را
جهت تدویم «فهرست سیستم انتقال یادگیری )LTSI( »1برداشتند .در نهایت ساتتار LTSI
توسط هاحتون و همکاران در سال  2000توسعه یافت و آنها  16عامل مؤثر بر انتقال آموزش را
بر مننای چهار عامل پایهای :اثرات ثانویه ،انگی ش ،محیط و توانایی فرد معرفی نمودند.

شکل  :1عوامل 16گانه  LTSIدر ویژگیهای فردی ،آموزشی و سازمانی (عربشیراز)1390 ،

شکل  :2مدل انتقال آموزش هالتون (منبعHolton et al, 2000 :؛ به نقل از شمس مورکانی و
حسینی)1392 ،

1

- Learning Transfer System Inventory
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عوامل مؤثر بر انتقال آموزش
الف) عوامل فردی

عوامل فردی در حقیقت ویژگیها یا عواملی هستند که کارآموز با تود به موقعیت آموزشی
میآورد ( .)Alvarez et al, 2004در واقع ایم عامل ،یکی از پایدارتریم مفاهیم در متون
روانشناسی است که بر عملکرد تأثیر دارد ( )Burke & Hutchins, 2007و شامل فاکتورهایی
ن یر سطح انگی ش ،)Pham & et al, 2010( 1تودکارآمدی ،)Pham & et al, 2010( 2توانایی
شناتتی ،)Burke & Hutchins, 2007( 3تحصیالت ،سم و سابقه کاری (،)Shams et al, 2012
شخصیت ،)Burke & Hutchins, 2007( 4مننع کنترلBurke & Cheng & Ho, 2001( 5
; ، )Hutchins, 2007مهارت و توانایی شخصی کارآموز برای یادگیری و انتقال ( Cheng & Ho,
 ،)2001; Pham & et al, 2010; Holton et al, 2000آگاهی قنلی و آمادگی یادگیری ( & Pham
 ،)et al, 2010; Holton et al, 2000; Baharim, 2008متغیرهای حرفهای  /شغلیBurke & ( 6
 ،)Hutchins, 2007احساس سودمندی  /ارزش یادگیری ( )Burke & Hutchins, 2007و نگرشها
و ارزشهای شخصی )Perez, 2006( 7میباشد.
ب) عوامل آموزشی

عوامل آموزشی ،گروه دوم از ساتتارهایی هستند که بر انتقال ،به طور مستقیم و یا از طریق
تأثیر بر یادگیری (به طور غیرمستقیم) ،اثر میگذارند .ایم عوامل در ممموع تحت عنوان
«طراحی و ارائه مداتالت» نامیده میشوند ( Burke & Hutchins, 2007; Friedman, & Ronen,
 .)2015طراحی آموزش 8به عوامل ساتت برنامه آموزشی اشاره دارد که میتوانند فرصتهای
انتقال را اف ایش دهند ( .)Noe, 2010بر اساس سیستم انتقال آموزش ،طراحی آموزش همان
طرح انتقال است که به آموزشهای طراحیشده و انتقال دادهشده به فراگیران که آنها را در
برگشت به شغلشان توانمند میسازد (.)Holton et al, 2000
عوامل سازمانی

عوامل محیطی (سازمانی) به عوامل محیطی که بر عملکرد افراد تأثیر میگذارند ،اشاره دارد.
ایم بخش به تأثیرات محیط کار فراگیران بر انتقال آموزش آنها مربوط میشود .گیلیم)1995( 9
1

-Motivation
-Self-efficacy
-Cognitive ability
4
-Personality
5
)-Locus of control (LOC
6
-Career/job variables
7
-Attitudes & personal values
8
-Training Design
9
-Gielen
2
3
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به محیط کار به عنوان « شرایطی که در آن ی کارمند باید وظایف و تکاحیفی که متعلق به تود
و یا عملکرد تود میباشد انمام دهد» اشاره دارد .طیف وسیعی از عوامل محیط کار که بطور
کلی بر اثربخشی آموزش مؤثرند ،میتوانند انتقال آموزش را تحت تأثیر قرار دهند .برای مثال،،
برتی حضور ی فرهنگ یادگیری مستمر بعنوان تسهیلکننده رفتارهای پس از آموزش را ذکر
میکنند ،در حاحیکه تحقیقی توسط حیم و جانسون )2002( 1به محدودیتهای بودجه ،عدم
هماهنگی بیم بخشهای مختلف و سطح درگیری و عالقه مدیریت ارشد ،در میان چی های دیگر
اشاره دارد .متغیرهای شرایط سازمانی و عوامل محیط کاری موجب ارتقاء ،مانع و یا کاهش انتقال
آموزش میشوند (حیدری.)1392 ،
در حوزه انتقال آموزش در سالهای اتیر تحقیقاتی صورت گرفته است که در ذیل به ذکر
چند مورد پرداتته میشود :حیدری ( )1392در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی اثربخشی دوره
های آموزش ضمم تدمت کارکنان بان رفاه بر اساس مدل انتقال آموزش هاحتون» ،به ایم
نتیمه دست یافت که تمام عوامل مدل انتقال آموزش هاحتون در چهار حوزه ،از وضعیت مطلوبی
برتوردار بوده و انتقال آموزش به محیط کار را تسهیل کرده است .بنابرایم بر اساس مؤحفههای
مدل انتقال آموزش هاحتون دوره مذکور اثربخش ارزیابی گردیده است .کارال )2012( 2پژوهشی را
با عنوان «ارزیابی انتقال آموزش در اداره عمومی کاتاحونیا» انمام داد .نتایج نشان داد که عناصر
انگی شی با میانگیم ( )4.49با ارزشتریم عنصر از دید شرکتکنندهگان در آموزش بود و بعد از
آن عوامل مربوط به محیط کار با میانگیم ( )3.73و عناصر کنترل بر فرصتهای انتقال با
میانگیم ( )3.74کم اهمیتتریم بوند .همننیم ،ع یمی بم احمد )2011( 3پژوهشی را با
«عنوان اثربخشی انتقال آموزش در شرکت ملی تودروسازی ماح ی» انمام داد .نتایج پژوهش
نشان داد که  16عامل مدل انتقال آموزش هاحتون در ایم دوره از وضعیت مطلوبی برتوردار
بودهاند و ایم انتقال مثنت به محیط کار را تسهیل کرده است و همننیم نتایج حاصل از مصاحنه
و اسناد نشان داد که انتقال یادگیری در شرکت تودروسازی ماح ی رخ داده است.
با توجه به مطاحب فوق ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به دو سؤال اصلی میباشد:



انتقال آموزش به محیط کار در حوزههای فردی ،آموزشی و سازمانی با چه آسیبهایی
رو به رو میباشد؟
اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار از بعد عوامل ثانویه ،عناصر انگی شی ،عوامل
محیطی و عناصر توانایی به چه می ان میباشد؟
1

-Lim & Johnson
-Carla
3
-Azimi bin Ahmad
2
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 -2روش تحقیق
روش ایم پژوهش به ححا هدف ،هم کاربردی و هم توسعهای میباشد و از ححا نحوه
گردآوری دادهها به روش آمیخته (کمّی-کیفی) انمام شده است .در ایم پژوهش چون شامل دو
مرحله کیفی و کمی میشود ،بنابرایم جامعه ،نمونه ،روش نمونهگیری ،اب ار گرداوری دادهها و
روش تم یه و تحلیل دادهها نی متناسب با هر مرحله ،متفاوت میباشد .جامعه آماری در مرحله
کیفی شامل متخصصان و تنرگان حوزه انتقال آموزش ،معلمان رشتههای علوم انسانی ،مدیران و
مشاوران مدارس میباشد که  23نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به عنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .اب ار پژوهش در ایم مرحله نی مصاحنه نیمهساتتارمند بود و جهت
تحلیل داده های به دست آمده از مصاحنه نی از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوحه بندی استفاده
گردید .تحلیل مقوحه اطالعات حاصل از مصاحنه در چهار مرحله صورت گرفت:
 قرائت آزاد و مرور متم نوشتاری دادهها؛ جهت کسب دید کلی نسنت به اطالعات جمعآوری
شده و تعییم چگونگی بخشبندی متم نوشتاری ،به انتقال و تندیل دادههای ضنطشده
مصاحنه به صورت کتنی و سپس مرور آنها پرداتته شد.
 انتخاب مراحل تحلیل؛ اوحیم کار در هر تحقیق تمربی ،تعییم چی ی است که باید مشاهده
و ضنط شود و سپس داده به شمار آید .واحد تحلیل ،در واقع واحد سنمش در روش تحلیل
محتواست .واحد تحلیل میتواند شامل کلمه ،نماد ،جمله ،عنارت مضمون و شخصیتها
باشد .در ایم پژوهش ،اعضای مصاحنهشونده به عنوان واحد تحلیل در ن ر گرفته شدند.
نتایج به دست آمده از مصاحنه با هر ی اعضاء ،گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت.
 تدویم مقوحه ها؛ از مهمتریم مراحل تحلیل محتوا ،تدویم مقوحه ،طنقه یا حیطههایی است
که اطالعات را به طور مناسنی در بر میگیرد و در عیم حال آنها را تالصه کند .پژوهشگر
باید در مورد اینکه چه مطاحنی در درون هر بخش مهم است ،تصمیمگیری کند (گال و
دیگران .)1384 ،تحلیل دادهها در بخش فوق به ایم صورت بود که ابتدا مقوالت اصلی
براساس پاسخ مصاحنه شوندگان به سؤال مصاحنه مننی بر اینکه براساس چارچوب مفهومی
پژوهش ،چه آسیبهای و راهکارهایی برای هر ی از مؤحفهها و زیرمؤحفهها وجود دارد؟
مشخص گردید.
 شمارش مقوحهها؛ قاعده شمارشی که بیشتریم کاربرد را در روش تحلیل محتوا دارد،
فراوانی است که بیانگر می ان تکرار مقوحهها در متم موردن ر است .قاعده بسامد یا فراوانی،
می انی است که بیشتریم مورد استفاده را دارد و منطق آن بر ایم اصل استوار است که
اهمیت ی واحد ضنط شده با تکرار آن بیشتر است .حذا در پژوهش حاضر ،کار تحلیل بر
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ایم اساس آغاز گردید که هر اندازه ی مقوحه از ن ر تعداد بیشتری از مصاحنهشوندگان
اشاره شود ،از اهمیت بیشتری نسنت به سایر مقوحهها برتوردار است.

 در مرحله کمی پژوهش نی جامعه آماری شامل مشاوران ،معلمان و مدیران مدارس
متوسطه رشتههای علوم انسانی شهر تهران میباشد که برابر با  6015نفر بود و  297نفر از
آنها با استفاده از روش نمونهگیری طنقهای نسنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
اب ار گردآوری دادهها نی در ایم مرحله ،پرسشنامه محققساتته با پایایی  0/93بود و جهت
تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه از آزمون  tت نمونهای t ،گروههای مستقل و تحلیل
واریانس یکراهه استفاده شد.
 -3یافتههای پژوهش
سؤال اول :در پاسخ به سؤال اول پژوهش مننی بر اینکه انتقال آموزش به محیط کار در
حوزههای فردی ،آموزشی و سازمانی با چه آسیبهایی رو به رو میباشد ،به مطاحعه و بررسی
اسناد و مدارک در ایم حوزه و مصاحنه نیمهساتتامند با متخصصان و تنرگان حوزه انتقال
آموزش ،معلمان رشتههای علوم انسانی ،مدیران و مشاوران مدارس پرداتته شد .یافتهها حاکی از
آن است که در سه حوزه فردی ،آموزشی و سازمانی در ممموع  36آسیب وجود دارد که به
تفکی در ذیل ارائه میگردد.
الف) ویژگیهای فردی :در چارچوب مفهومی پژوهش ،ظرفیت کارآموز برای انتقال ،انگی ش
انتقال ،آمادگی یادگیرنده و تودکارآمدی عملکرد به عنوان ویژگیهای فردی مؤثر بر انتقال
آموزش معرفی گردید ،سپس از مصاحنهشوندگان تواسته شد تا با توجه به ویژگیهای بیان
شده ،آسیب های انتقال آموزش به محیط کار را در حوزه فردی بیان نمایند و پس از آن نی
راهکارهای پیشنهادی تود را ارائه دهند .در ذیل ،پس از ارائه نمونهای از بیانات مصاحنهشوندگان
و تفسیر آنها ،ممموع آسیبها و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است.
یکی از مصاحنهشوندگان (ه .ک .از معلمان مدارس) بیان میدارد که« :انتقال آموزش یکی از
بحثهایی که می تواند نقش مهمی در باال بردن کیفیت آموزش در محیط واقعی آموزش یعنی
کالس درس داشته باشد .اما در انتقال آموتتهها به محیط کار در حوزه ویژگیهای فردی،
آسیبها و نواقصی دیده میشود .مثالً در مورد مؤحفه آمادگی یادگیرنده ،پاییم بودن سطح دانش
و آگاهی معلمان برای شرکت در دورههای آموزشی یکی از آسیبها محسوب میشود .زیرا با
توجه به نحوه استخدام معلمان ،بعضی از معلمانی که از طریق مراک تربیت معلم وارد آموزش و
پرورش نشدهاند و فقط با آزمون استخدامی جذب شدهاند ،دانش و آگاهی الزم درباره دورههای
آموزشی و نتایج آنها و همننیم در مورد چگونگی انتقال آموتتهها به محیط کارشان را ندارند.
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و از جمله راهکارهای مناسب جهت رفع ایم آسیب میتوان استخدام معلمان از طریق مراک
تربیت معلم ،ارائه بروشورها و کتابها جهت آشنایی با دورههای آموزشی و  ...را نام برد .همننیم
برای مؤحفه انگی ش انتقال ،عدم تمایل معلمان به تغییر وضعیت موجود را میتوان بیان نمود .از
آنما که دوره های آموزشی به من ور ایماد تغییر در کیفیت و کمیت دانش و تخصص معلمان و
باال بردن سطح کیفیت کالسهای درس برگ ار میگردد ،وحی بعضاً شاهد آن هستیم که معلمان
تواستار تغییر در وضعیت نحوه آموزش تود نیستند و شرکت کردن آنها در دورههای آموزشی
صرفاً جهت باال بردن ساعات شرکت در دورههای آموزشی و استفاده از م ایای آن است .که ایم
آسیب را میتوان از طریق آگاهسازی معلمان از اهمیت دورههای آموزشی و نقش آن در باال بردن
کیفیت کارشان به حداقل رساند .از آسیبهای ظرفیت کارآموز برای انتقال نی میتوان گفت که
معلمان زمان و انرژی الزم را جهت انتقال آموتتهها به محیط کار صرف نمیکنند .که ایم آسیب
را نی میتوان با ارائه بروشورها و کتابهایی در زمینه اهمیت دورههای آموزشی و نتایج انتقال
مطاحب آموتته شده به محیط کار از میان برداشت .در مورد مؤحفه تودکارآمدی عملکرد نی می-
توان گفت که دورههای آموزشی بیشتر فرماحیته هستند و توسط همکاران نی اداره میشود که
باعث میشود مطاحب و محتوا به توبی ارائه نگردد و معلمان هم چی ی یاد نگیرند و در ایم
صورت هم معلمان نمی توانند که نتایج شرکت در دوره آموزشی را در کالس درس پیادهسازی
کنند».
آسیبهای مؤلفه ظرفیت کارآموز برای انتقال -1 :عدم صرف زمان کافی برای انتقال
آموتتهها به محیط واقعی آموزش -2عدم تفکر معلمان برای بکارگیری صحیح آموتتهها در
محیط کار.
در صورتی میتوان آموتته ها را به محیط کار انتقال داد که بتوان برای آن ،به اندازه کافی
زمان صرف کرد .ن تایج حاصل از مصاحنه و تحلیل اسناد نشان داد که معلمان مدارس برای انتقال
آننه در دورههای آموزشی آموتتهاند به محیط واقعی آموزش ،زمان صرف نمیکنند و ایم به
نوبه تود موجب میشود که معلمان نتوانند از همه آموتتههایشان استفاده کنند و شاید هم ایم
انتقال ناقص آموتته ها به محیط کار موجب اتتالل در جریان آموزشی که به دانش آموزان می-
دهند ،شود .از طرف دیگر ،معلمان در بکارگیری صحیح آموتتهها در محیط کار تفکر زیادی
نمیکنند و حتی به نتایج و اهمیت انتقال آموتتههای تود به محیط کار توجه نمیکنند .ایم در
حاحی است که اگر با استفاده از ارائه بروشورهایی در زمینه اهمیت دورههای آموزشی ،معلمان را
با دورههای آموزشی آشنا ساتت ،میتوان انت ار داشت که معلمان به اهمیت انتقال آموتته-
هایشان به محیط کالس درس پی بنرند و بتوانند به نحو بهتری از آموتتههایشان در محیط
واقعی آموزش استفاده کنند.
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آسیبهای مؤلفه انگیزش انتقال -1 :عدم تمایل معلمان به تغییر وضعیت موجود -2
شرکت در دورههای آموزشی صرف ًا جهت باال بردن ساعات شرکت در دورههای آموزشی و استفاده
از م ایای آن  -3عدم تفاوت بیم معلمانی که دورههای آموزشی شرکت میکنند با کسانی که
شرکت نمیکنند.
دوره های آموزشی به من ور ایماد تغییر در کیفیت و کمیت دانش و تخصص معلمان و باال
بردن سطح کیفیت کالسهای درس برگ ار میگردد .از آنمایی که دنیای امروزی به سرعت در
حال تغییر است بنابرایم سازمانها نی باید منابع انسانی تود را برای مواجه شدن با ایم تغییرات
آماده کند که سازمان آموزش و پرورش نی با برگ اری دورههای آموزشی سعی در ایماد تغییر و
بهنودی در کیفیت و کمیت دانش و تخصص کارکنان تود دارد .اما نتایج حاصل از مصاحنه و
تحلیل اسناد نشان داد که معلمان به تغییر وضعیت موجود تود تمایل زیادی ندارند و ایماد
تغی یر در وضعیت موجود تود را نوعی تطر برای موقعیت تود میدانند و صرف ًا جهت باال بردن
ساعات شرکت در دورههای آموزشی و استفاده از م ایای آن در دورههای آموزشی شرکت می-
کنند .از دیگر آسیبهای ایم مؤحفه که پس از تحلیل نتایج مصاحنه و اسناد شناسایی شد ایم
بود که بیم معلمانی که دورههای آموزشی شرکت میکنند با کسانی که شرکت نمیکنند تفاوتی
وجود ندارد و همیم عامل هم باعث میشود که دیگر انگی های برای حضور در ایم دورهها را
نداشته باشند .اما اگر از ن ر ماحی و جایگاه معلمان بتوان برای شرکت در دورههای آموزشی
تدابیری اندیشیده شود ،معلمان از دورههای آموزشی استقنال بیشتری تواهند.
آسیبهای مؤلفه آمادگی یادگیرنده -1 :پاییم بودن سطح دانش و آگاهی معلمان برای
شرکت در دورههای آموزشی  -2ارائه مطاحب کلی و یکنواتت برای همه معلمان بدون توجه به
تفاوتهای فردی آنها  -3عدم تالش معلمان برای درک مطاحب دورههای آموزشی و استفاده از
آنها در عمل.
داشتم دانش و آگاهی در هر زمینه ای موجب یادگیری بیشتر و در نتیمه پیشرفت در آن
زمینه میگردد .در مورد دورههای آموزشی ضممتدمت معلمان نی وضعیت به همیم شکل است
و اگر معلمان در مورد دورههای آموزشی ک ه قرار است برگ ار شود به اندازه کافی اطالعات داشته
باشند می توان انت ار داشت که دوره آموزشی مفید و کارایی برگ ار شود و معلمان نی دانش و
اطالعات تود را از طریق دورههای آموزشی تکمیل کنند تا بتوانند از آن در کالسهای درس به
توبی استفاده کنند .اما نتایج ایم پژوهش نشان داد که بیشتر معلمان قنل از شروع دورههای
آموزشی در مورد آن دوره دانش و اطالعاتی ندارند و شاید مناحث آن دوره هم برای آنها تازگی
داشته باشد .یکی از دالیل ایم امر مربوط به نحوه استخدام معلمان میباشد که بعضی از معلمان
از طریق مراک تربیت معلم وارد آموزش و پرورش نشدهاند و فقط با آزمون استخدامی جذب
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شدهاند .وجود تفاوتهای فردی در میان افراد از ن ر هوش ،شخصیت ،استعداد ،پیشرفت
تحصیلی ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت یادگیری مطاحب و  ...نی یکی از مهمتریم
مسائلی است که آموزشدهندگان در کالسهای تود با آن مواجهند؛ چرا که به تمربه دریافتهاند
که شیوه برتورد و پیروی از ی روش تدریس تاص نمیتواند برای همه افراد بهطور یکسان
مفید باشد .ایم در حاحی است که مصاحنهشوندگان بیان کردند که مطاحب دورههای آموزشی
بصورت یکنواتت و بدون توجه به تفاوتهای فردی ارائه میشود و شرایط یکسانی را برای افراد
مختلف در ن ر میگیرند و همیم عامل هم باعث بیانگی گی و عدم توجه به دورههای آموزشی
در بیم معلمان میشود و در نتیمه معمان نی به مطاحب دوره توجه نمیکنند و تمایلی هم به
استفاده کردن از آنها در محیط واقعی کالس درس ندارند.
آسیبهای مؤلفه خودکارآمدی عملکرد -1 :فرماحیته بودن دورههای آموزشی  -2عدم
تناسب دورههای آموزشی با تخصص معلمان.
اکثر مصاحنهشوندگان اذعان داشتند که دورههای آموزشی صرفاً جهت رفع تکلیف اجرا می-
شوند و فرماحیته هستند .مصاحنهشوندگان همننیم بیان داشتند که آموزشگران دورههای
آموزشی ،بیشتر همکاران تودشان میباشند و از ن ر سطح دانش و سواد هم شاید در سطح
پاییمتری از تودشان باشند و به همیم دحیل هم نمیتوانند که مطاحب را به توبی عرضه کنند و
در ممموع هم هیچ امیدی به نتایج دورههای آموزشی وجود ندارد و به نتایج آزمونهای پایان
دوره آموزشی هم توجه نمیشود .ایم در حاحی است که اگر دورههای آموزشی را به توبی
طراحی کرد و از متخصصیم باتمربه نی استفاده شود میتوان انت ار داشت که دورههای آموزشی
هم مورد توجه معلمان قرار گیرد و از ایم دورهها نی نهایت استفاده را بنرند .نتایج پژوهش
همننیم نشان دهنده آن است که دورههای آموزشی تناسب چندانی با تخصص معلمان ندارد و
بیشتر مناحث عمومیتر را شامل میشود.
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جدول  :1آسیبهای ویژگی های فردی انتقال آموزش به محیط کار و راهکارهایی جهت از میان بردن آنها
ردیف

1

ویژگیها

آسیبها

راهکارها

ظرفیت
کارآموز برای
انتقال

 -1عدم صرف زمان کافی برای انتقال آموتتهها
به محیط واقعی آموزش
 -2عدم تفکر معلمان برای بکارگیری صحیح
آموتتهها در محیط کار

 -1ارائه کتابها و بروشورهایی در زمینه
اهمیت دورههای آموزشی و نتایج و م یت-
های انتقال آموزش به محیط کار

 -1عدم تمایل معلمان به تغییر وضعیت موجود
تود
 -2شرکت در دورههای آموزشی صرفاً جهت باال
بردن ساعات شرکت در دورههای آموزشی و
استفاده از م ایای آن
 -3عدم تفاوت بیم معلمانی که دورههای
آموزشی شرکت میکنند با کسانی که شرکت
نمیکنند

 -1آگاهسازی معلمان از اهمیت دورههای
آموزشی و کالسهای ضممتدمت و نقش
آن در باال بردن کیفیت آموزش و یادگیری
 -2در ن ر گرفتم پاداشها و م ایایی برای
کسانی که در دورههای آموزشی شرکت
میکنند
 -3استفاده از آراء و ن رات معلمان قنل از
شروع دورههای آموزشی

 -1پاییم بودن سطح دانش و آگاهی معلمان
برای شرکت در دورههای آموزشی
 -2ارائه مطاحب کلی و یکنواتت برای همه
معلمان بدون توجه به تفاوتهای فردی
 -3عدم تالش معلمان برای درک مطاحب دوره-
های آموزشی و استفاده از آن در عمل

 -1نیازسنمی معلمان و توجه به نیازها و
سطح دانش معلمان
 -2جذب معلم از طریق مراک تربیت معلم

2

انگی ش انتقال

3

آمادگی
یادگیرنده

4

تودکارآمدی
عملکرد

 -1فرماحیته بودن دورههای آموزشی
 -2عدم تناسب دورههای آموزشی با تخصص
معلمان

 -1استفاده از اساتید ممرب و متخصص
برنامهری ی دقیق جهت برگ اری
-2
دورههای آموزشی

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ب) ویژگیهای آموزشی :در چارچوب مفهومی پژوهش ،بازتورد ،طرح انتقال و اعتنار محتوا
به عنوان ویژگیهای آموزشی مؤثر بر انتقال آموزش ارائه گردید و هر ی از مصاحنهشوندگان نی
آسیبها و راهکارهایی را برای هر ی از ایم مؤحفهها برشمردند .در ذیل ،پس از ارائه نمونهای از
بیانات مصاحنهشوندگان و تحلیل و تفسیر آنها ،ممموع آسیبها و راهکارهای پیشنهادی ارائه
گردیده است.
(ح .پ .از کارشناسان آموزش ضمم تدمت) نی در ایم باره چنیم میگوید« :دورههای
آموزشی ضممتدمت از مهمتریم اقدامات جهت به روز کردن و آگاهی دادن به معلمان در
جریان آموزش میباشد که اگر به درستی برای آن برنامهری ی شود و از کارشناسان و پرسنل
قوی جهت آموزش معلمان استفاده شود ،میتواند نتایج بسیار مطلوبی را برای آینده ن ام
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آموزشی کشور به همراه داشته باشد .ایم در حاحی است که متأسفانه از آنما که از معلمان دیگر
برای آموزش استفاده میشود و آن معلمان هم در سطح سایر معلمان میباشند ،شاهد آن هستیم
که معلمان زیاد به کالسهای آموزشی توجه نمیکنند و کالسهای آموزشی تقریناً بیارزش
شدهاند .همننیم ،مطاحنی که در کالسهای آموزشی ارائه میشود ،با شغل معلمان ارتناط ندارد
و در واقع برگ اری ایم کالسها بیشتر جننه رفع تکلیف دارد .از ایم رو میتوان با کم گرفتم
از اساتید دانشگاهها و سنمش نیازهای معلمان ،مناسبتریم محتوا را به مناسبتریم شکل ممکم
در اتتیار معلمان قرار داد تا به بهنود عملکرد معلمان کم کرد و در نتیمه نی ن ام آموزشی
نی پیشرفت کند».
طی تحلیل نتایج مصاحنه و اسناد و مدارک ،در ممموع  8آسیب انتقال آموزش در حوزه
آموزشی معلمان شناسایی گردید .حوزه آموزشی انتقال آموزش شامل سه مؤحفه بازتورد ،طرح
انتقال و اعتنار محتوا میشود .من ور از بازتورد ،شاتصهای رسمی و غیررسمی ی سازمان در
مورد عملکرد شغلی افراد میباشد .طرح انتقال نی  ،می انی است که آموزش به گونهای طراحی
شده تا اوالً به کارآموزان توانایی انتقال آموزش به شرایط کاریشان را بدهد و ثانیاً با نیازهای
شغلی کارآموزان هماهنگ باشد .همننیم ،اعتنار محتوا می انی است که کارآموز معتقد است
محتوای آموزشی به توبی نیازهای شغلی او را برآورده میسازد.
آسیبهای مؤلفه بازخورد -1 :عدم وجود ن ام مناسب ارزیابی پس از دورههای آموزشی -2
بیتوجهی معلمان به نتایج کاربرد آموتتههای تود در کالس درس.
وجود ن ام ارزیابی و کنترل در دورههای آموزشی و همننیم ححا کردن نتایج آزمونهای
پایانی دورههای آموزشی از مهمتریم عوامل توجه به دورههای آموزشی از جانب شرکتکنندگان
در دورههای آموزشی میباشد .از آنما که معلمان اعتقاد دارند که دورههای آموزشی بیشتر
فرماحیته هستند و کارایی چندانی ندارد ،بنابرایم از ایم طریق میتوان بر دورههای آموزشی
ن ارت شود و در نتیمه نی ی دوره آموزشی با کیفیت و رسمی اجرا کرد .در واقع اگر که نتایج
آزمونهای پایانی دوره های آموزشی ححا شود ،معلمان هم تالش بیشتری برای برای یادگیری
مطاحب دوره میکنند و در نتیمه هم در کالسهای درس نی از مطاحب یادگرفته شده نی
استفاده میکنند.
آسیبهای مؤلفه طرح انتقال -1 :استفاده از معلمان همکار به عنوان پرسنل آموزش -2
ضعف کارشناسان و پرسنل آموزش از ن ر مهارت ،دانش و تمربه  -3عدم نیازسنمی معلمان -4
نامناسب بودن زمان برگ اری دورهها.
مصاحنهشوندگان بیان کردند که از آنما که آموزشدهندگان اکثراً همکاران تود هستند و
شاید از ن ر سطح تمربه ،سواد ،تحصیالت و  ...هم پاییمتر از تودشان باشند ،نمیتوان انت ار
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داشت که سایر معلمان در کالسهای آن دوره آموزشی به تاطر یادگیری مطاحب حاضر شوند و
در نتیمه ،بیشتر به تاطر رفع تکلیف و باال بردن ساعات حضور در کالسهای دورههای آموزشی
حاضر میشوند .عدم نیازسنمی معلمان نی از آسیبهای مهم حوزه آموزشی انتقال آموزش می-
باشد که مورد توجه همه مصاحنهشوندگان بود .در واقع ،اگر در دورههای آموزشی که برگ ار می-
شود ،به نیازهای معلمان توجه شود یقیناً آنها با اشتیاق بیشتری در آن دورهها حاضر میشوند
چونکه تودشان به آن نیاز دارند .همننیم ،در برگ اری دورههای آموزشی باید به زمان برگ اری
دوره های آموزشی نی به عنوان ی عامل بسیار مهم در شرکت کردن معلمان در دوره توجه
شود .در واقع اگر دورههای آموزشی در زمانهایی که تعطیالت ساالنه معلمان محسوب میشود،
برگ ار شود ،نمیتوان انت ار داشت که معلمان با اشتیاق در آن دوره شرکت کنند.
آسیبهای مؤلفه اعتبار محتوا -1 :ننود محتوای مناسب و مرتنط با نیازهای شغلی  -2عدم
توجه به تفاوتهای فردی معلمان در انتخاب محتوا.
محتوای برنامه آموزشی از عوامل مهم در تسهیل انتقال آموزش به شمار میرود و حذا باید در
تن یم و تدویم آن دقت الزم به عمل آید .محتوای دورههای آموزشی باید با اهداف دوره آموزشی
و نیازهای شغلی معلمان همخوانی داشته باشد و طوری تدویم شود که جوابگوی نیازهای
آموزشی معلمان باشد و همننیم باید از محتوای به روز و جدید استفاده شود و تفاوتهای فردی
شرکتکنندگان در دوره را نی در ن ر بگیرد .اما مصاحنهشوندگان معتقد بودند که محتوای
دورههای آموزشی قدیمی بوده ،در بیشتر مواقع با نیازهای شغلی همسو ننوده و با توجه به
تفاوتهای فردی شرکتکنندگان در دوره آموزشی نمیباشد و برای همه شرکتکنندگان ی
برنامه یکسان در ن ر گرفته میشود و فاقد انعطافپذیری میباشد.
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جدول  :2آسیبهای ویژگیهای آموزشی انتقال آموزش به محیط کار و راهکارهایی جهت از میان بردن آنها
ویژگیها

بازتورد

طرح انتقال

اعتنار محتوا

آسیبها

راهکارها

 -1عدم وجود ن ام مناسب ارزیابی پس از دورههای
آموزشی
 -2بیتوجهی معلمان به نتایج کاربرد آموتتههای
تود در کالس درس

 -1ارزشیابی رسمی در پایان دورههای
آموزشی
 -2توجه به نتایج ارزشیابی پس از دورههای
آموزشی جهت درن ر گرفتم م ایا برای
معلمان

 -1استفاده از معلمان همکار به عنوان پرسنل آموزش
 -2ضعف کارشناسان و پرسنل آموزش از ن ر
مهارت ،دانش و تمربه
 -3عدم نیازسنمی معلمان
 -4نامناسب بودن زمان برگ اری دورههای آموزشی

 -1استفاده از اساتید دانشگاه جهت آموزش
معلمان در دورههای آموزشی
 -2انتخاب مدرسان دورههای آموزشی توسط
ادارات کل آموزش و پرورش
 -3برگ اری دورههای آموزشی قنل از شروع
سال تحصیلی

 -1ننود محتوای مناسب و مرتنط با نیازهای شغلی
 -2عدم توجه به تفاوتهای فردی معلمان در انتخاب
محتوا

 -1استفاده از محتوای متناسب با شغل و
وظایف معلمان
 -2استفاده از نتایج نیازسنمی معلمان در
جریان انتخاب محتوا

منبع( :یافتههای نگارندگان)

ج) ویژگیهای سازمانی :در چارچوب مفهومی پژوهش 9 ،مؤحفه حمایت همکاران ،حمایت
سرپرست ،نتایج فردی مثنت ،نتایج فردی منفی ،مموز سرپرست ،فرصت کاربرد ،انت ارات از
نتایج عملکرد ،انت ارات از نتایج انتقال و آزادی برای تغییر به عنوان ویژگیهای سازمانی مؤثر بر
انتقال آموزش ارائه گردید که طی مصاحنه با معلمان ،مدیران ،مشاوران مدارس و متخصصیم
امر ،آسیبهای هر ی از ایم مؤحفهها شناسایی شد و راهکارهایی هم برای از میان بردن آسیبها
ارائه گردید .در ذیل ،پس از ارائه نمونههایی از بیانات مصاحنهشوندگان ،ممموع آسیبها و
راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است.
(ا.خ .از متخصصیم حوزه آموزش) ایم چنیم بیان میکند« :در مورد مؤحفههای سازمانی
مؤثر بر انتقال آموزش باید گفت که در مورد حمایت همکاران ،حمایت سرپرست و مموز
سرپرست در ایران زیاد مشکلی وجود ندارد و کم و بیش هم میتوان گفت که آسیب ایم مؤحفهها
کم میباشد  .اما در مورد مؤحفه نتایج فردی مثنت که تقرین ًا هم همان چی ی است که در مرحله
سوم مدل کرک پاتری بحث میشود ،آسیبها اینماست که نمیتوانیم نتایج فردی مثنت را
سنمش کنیم ،زیرا اب ار آن را نداریم  .اگر هم اب ار باشد و ارزیابی صورت گیرد ،اقدامات بعدی بر
روی آن اعمال نمیشود .بنابرایم ،از طریق تدویم ی استاندارد جهت سنمش فراگیران میتوان
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به رفع ایم مشکل کم کرد و همننیم میتوان از طریق ن ارت دقیق هم به ایم مهم دست
یافت .در مورد نتایج فردی منفی هم آسیب اینماست که از آنما که کارکنان معتقدند که مدیران
و سرپرستانشان انت اری از آموتتههای آنها در دورههای آموزشی ندارند ،بنابرایم ایم ترس را
ندارند که اگر آموتتههایشان را به کار نگیرند ،تننیه تواهند شد .در مورد فرصت کاربرد هم می-
توان گفت که سرپرستان و مدیران انت ار دارند که دورههای متفاوت با ی مدت زمان یکسان به
نتیمه برسند؛ در حاحیکه هر دورهی تاصی زمان تاص تود را دارد تا به ثمر بنشیند .بنابرایم
باید زمانی متفاوت برای دورههای آموزشی متفاوت در ن ر گرفت؛ یعنی متناسب با نوع ،سطح و
دوره ،زمان آن را باید مشخص کرد .چون بعضی از دورهها ممکم است در دو ماه به نتیمه برسد
و بعضی دوره ها ممکم است سه سال بعد به ثمر بنشیند .انت ارات از نتایج انتقال و عملکرد از
دیگر مؤحفههای سازمانی مؤثر بر انتقال آموزش میباشد که آسیب جدی در ایم زمینه آن است
که کارکنان تیلی کم به فکر انتقال آموتتهها به محیط کار هستند و همننیم کارکنان زیاد
تمایلی به تغییر ندارند و در مقابل آن ایستادگی میکنند که اگر مدیران و کارکنان به توبی
توجیه شوند و از اهمیت انتقال آموتتهها به محیط کار آگاه شوند ،میتوان انت ار داشت که
کارکنان به انتقال آموتته ها و ایماد تغییر در وضعیت تود تمایل نشان دهند .در مورد آزادی
برای تغییر میتوان گفت که اگر افرادی داشته باشیم و آموزش هم بنینند اما اتتیاری برای
استفاده از آموتتههایشان و در نتیمه ایماد تغییر به آنها ندهیم ،در ایم صورت دیگر آزادی
برای تغییر نیست و مانع تغییر باید توانده شود .در نتیمه باید بیم افرادی که آموزش میبینند
با افرادی که آموزش نمیبینند باید تفاوتی قائل شد و اتتیاراتی جهت استفاده از آموتتههایشان
به آنها داد».
نتایج پژوهش نشان داد که در حوزه ویژگیهای سازمانی انتقال آموزش به محیط کار در
ممموع  18آسیب برای مؤحفههای مختلف آن وجود دارد .همننان که بیان شد ،مؤحفههای حوزه
سازمانی انتقال آموزش به محیط کار شامل حمایت همکاران ،حمایت سرپرست ،نتایج فردی
مثنت ،نتایج فردی منفی ،مموز سرپرست ،فرصت کاربرد ،انت ارات از نتایج عملکرد ،انت ارات از
نتایج انتقال ،آزادی برای تغییر میباشد .من ور از حمایت همکاران ،می انی است که همکاران
فراگیر ،استفاده از یادگرفتهها را در شغل ،تشویق و حمایت مینمایند .حمایت سرپرست نی
می انی است که مدیران و سرپرستان استفاده از آموتتهها در کار را تقویت و حمایت میکنند.
نتایج فردی مثنت به می انی که کاربرد آموزش در شغل ،منمر به نتایج مثنت برای کارآموز می-
گردد ،اشاره دارد و نتایج فردی منفی نی می انی است که کارآموز باور دارد عدم بکارگیری دانش
و مهارت های کسب شده در شغل ،نتایج منفی را برای وی به دننال تواهد داشت .مؤحفه مموز
سرپرست نی به می انی که کارآموز به هنگام کاربرد دانش و مهارتهای فراگرفته از دوره
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آموزشی ،واکنشهای منفی را از مدیر یا سرپرست دریافت میکند ،اشاره دارد .فرصت کاربرد نی
می انی است که وظایف شغلی کارآموزان و امکانات و منابع موجود ،آنان را قادر به استفاده از
آموزش در شغل می نماید .همننیم ،انت ارات از نتایج عملکرد به معنای امید کارآموز به اینکه
تغییر در عملکرد شغلی ،میتواند منمر به نتایج ارزشمندی برای وی گردد ،میباشد .من ور از
انت ارات از نتایج انتقال نی امید کارآموز به اینکه تالشهای صورت گرفته برای انتقال آموزش،
میتواند منمر به تغییر در عملکرد شغلی اش گردد .و در نهایت ،آزادی برای تغییر به هنمارهای
گروهی رایج که فرد را جهت استفاده از آموتتههای جدید ،منع و یا تشویق میکند ،اشاره دارد.
آسیبهای مؤلفه حمایت همکاران -1 :عدم وجود فرهنگ مشارکتی در بیم معلمان -2
عدم توجه معلمان به مطاحب و محتوای دورههای آموزشی و در نتیمه عدم توان حمایت از
همکاران.
مشارکت کارکنان در کارهایی که به تود آنها مربوط میشود؛ مشارکتی داوطلنانه ،ارادی و
آگاهانه تواهد بود که ایم درگیری شخص را تشویق میکند که به تحقق هدفهای گروه کم
کند و در مسئوحیتها و پیامدهای آنها سهیم شود .اما نتایج پژوهش نشان داد که در بیم
معلمان ایم چنیم فرهنگی مشارکتی وجود ندارد و همننیم با توجه به صوری بودن ایم دوره
ها ی آموزشی از ن ر معلمان ،دیگر تمایلی به مشارکت و کم به یکدیگر را ندارند و در نتیمه
نمیتوان انت ار داشت که اهداف تعییم شده دورههای آموزشی تحقق یابند .همننیم وقتی
معلمان مطاحب و محتوای دورههای آموزشی را در ارتناط با نیازهای تود ننینند و در نتیمه به
مطاحب و محتوای دورههای آموزشی توجه هم نکنند ،دیگر نمیتوانند که به مطاحب را به توبی
فرا گیرند و از آنها برای کم به همکاران تود استفاده کنند .در واقع ،در صورتی معلمان می
توانند به یکدیگر کم کنند که به همدیگر مشارکت داشته باشند و دانش و اطالعات فراگرفته
شده تود را با یکدیگر تسهیم کنند.
آسیبهای مؤلفه حمایت سرپرست -1 :عدم حمایت مدیران مدارس از دورههای آموزشی
 -2عدم نگرش مثنت مدیران مدارس به امر آموزش معلمان.
همننان که نتایج پژوهش نشان میدهد ،مدیران مدارس و حتی سیستم مدرسه زیاد
تمایلی به تغییر ندارند و در مقابل آن مقاومت میکنند و با توجه به نگرشی منفی که مدیران به
امر آموزش معلمان دارند ،تمایل زیادی به حضور معلمان در دورههای آموزشی هم ندارند .ایم
مسأحه باعث میشود که آنها به آموتتههای معلمان در دورههای آموزشی که میتواند تغییراتی
ب رگ و مثنت در مدارس ایماد کنند ،توجهی نکنند و فرصتی برای استفاده از آموتتههایشان
هم به آنها ندهند .در صورتی که اگر مدیران و سرپرستان با م ایای دورههای آموزشی آشنا
باشند ،نه تنها با آموتتههای معلمان مخاحفت نمیکنند بلکه تودشان هم معلمان را بیشتر
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تشویق میکنند تا در مدارس تود تغییر و تحوالتی به وجود آورند .همننیم با توجه به اینکه
دنیای امروزی به سرعت در حال تغییر و تحول است ،امر آموزش و برگ اری دورههای آموزشی
حیمتدمت یکی از مهمتریم فعاحیتها جهت همسویی با ایم تغییرات میباشد.
آسیبهای مؤلفه نتایج فردی مثبت -1 :عدم توجه معلمان به نتایج دورههای آموزشی -2
ننود اب اری مناسب جهت سنمش نتایج آموتتههای فراگیران در محیط کار.
همانطور که اشاره شد ،از آنما که دید مثنتی نسنت به برگ اری و تأثیر دورههای آموزشی
ضمم تدمت در بیم معلمان و مدیران وجود ندارد ،معلمان هم به نتایج و آموتتههای ایم دورهها
توجه زیادی نمی کنند و از طرف دیگر ،اگر هم معلمان بخواهند که به نتایج دورههای آموزشی
توجه کنند ،اب اری جامع برای سنمش آموتتههای فراگیران در محیط واقعی کار وجود ندارد.
بنابرایم ،مسئوحیم برگ اری دورههای آموزشی میتوانند از طریق برنامهری یهای دقیق و حساب
شده و همننیم آگاهسازی معلمان و مدیران مدارس از اهمیت دورههای آموزشی و تأثیر ایم
دورهها در بلندمدت ،تا حدودی آنها را متقاعد ساتته که نسنت به نتایج دورههای آموزشی که
در آن شرکت میکنند بیتفاوت ننوده و نسنت به آن هم حساستر باشند .از طرف دیگر نی از
طریق تدویم ی استاندارد جهت سنمش آموتتههای فراگیران در محیط واقعی کار میتوان به
رفع مشکل سنمش آموتتههای فراگیران کم کرد و همننیم میتوان از طریق ن ارت دقیق
هم به ایم مهم دست یافت.
آسیبهای مؤلفه نتایج فردی منفی -1 :عدم انت ار مدیران از آموتتههای معلمان  -2عدم
بکارگیری تننیه جهت عدم استفاده از آموتتههای فراگرفته شده.
نتایج پژوهش در زمینه مؤحفه نتایج فردی منفی انتقال آموزش به محیط کار نشان داد که
در ممموع  2آسیب جدی در ایم زمینه وجود دارد؛ عدم انت ار مدیران از آموتتههای معلمان و
عدم بکارگیری تننیه جهت عدم استفاده از آموتتههای فراگرفته شده .معلمان اعتقاد داشتند که
مدیران انت ار زیادی از استفاده از آموتتههایشان در دورههای آموزشی ندارند و در نتیمه هم
تالش زیادی از سوی معلمان جهت بکارگیری آموتتههایشان صورت نمیپذیرد و معلمان هم از
اینکه آموتته هایشان را در عمل به کار نگیرند نی هیچ ترسی ندارند؛ چرا که از جانب مدیران و
سرپرستان مورد تننیه قرار نمیگیرند .ایم در حاحی است که اگر مدیران از اهمیت دورههای
آموزشی آگاه باشند ،میتوانند معلمان را در استفاده از آموتتههایشان در محیط واقعی آموزش
کم کنند و از آن ها نی انت ار داشته باشند که از دانش و معلومات جدیدشان در کالس درس
استفاده کنند .همننیم ،مدیران نی میتوانند با به کاربردن تننیه جهت عدم استفاده معلمان از
آموتتههای فراگرفته شده در کالس درس ،آنها را وادار کند که از آموتتههایشان نهایت
استفاده را بنرند تا بتوانند به تحقق اهداف ن ام آموزشی کشور کم کنند.
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آسیبهای مؤلفه مجوز سرپرست -1 :مخاحفت مدیران با شیوههای جدید آموزشی و تأکید
بر شیوههای سنتی  -2نگرش منفی مدیران به دروههای آموزشی و نتایج آنها.
از آنما که سرعت تغییرات در دنیای امروزی بسیاز زیاد شده است ،بنابرایم ن ام آموزشی هر
کشور هم در ایم راستا تالش میکند تا با استفاده از شیوههای جدید و نویم در زمینه آموزش با
ایم تغییرات همسو شود و از ایم تغییرات عقب نماند .اما نتایج پژوهش نشان داد که مدیران
تمایل زیادی به استفاده معلمان از شیوههای نویم آموزش که در جریان دورههای آموزشی فرا
میگیرند را ندارند و مدیران ایم شیوههای جدید آموزش را مغایر با اهداف تود فرض میکنند و
از تغییراتی که در نتیمه استفاده از ایم شیوههای جدید به وجود میآید احساس ترس میکنند
و در مقابل آن مقاومت میکنند و ترجیح میدهند که معلمان از شیوههای سنتی آموزش
استفاده نمایند تا شیوههای نویم .وحی با برگ اری کالسهای توجیهی برای مدیران میتوان تا
حدی ایم طرز تفکر آنها ر ا تغییر داد تا به معلمان کم کنند که به استفاده هر چه بیشتر از
شیوههای نویم آموزش در کنار شیوههای سنتی آموزش بپردازند و همننیم متقاعد شوند که در
دنیای امروزی استفاده از شیوههای سنتی آموزش به تنهایی کفایت نمیکند و الزم است تا از
شیوههای جدید آموزش نی استفاده شود.
آسیبهای مؤلفه فرصت کاربرد -1 :عدم وجود محیط کاری استاندارد برای بکارگیری
آموتتهها در محیط کار  -2فراهم ننودن منابع و امکانات الزم جهت بکارگیری آموتتهها  -3باال
بودن حمم کاری معلمان  -4عدم توجه به بازده زمانی آموزههای صورت گرفته شده.
به عقیده مریام و حیهی ( ،)2005فرصت استفاده از دانش و مهارتهای آموتته شده،
باالتریم امتیاز را در حمایت از فراگیران برای انتقال ،و کمنود فرصت جهت استفاده از یادگرفته
ها ،باالتریم امتیاز را در ممانعت از انتقال ،دریافت کردهاند ( .)Burke & Hutchins, 2007نتایج
پژوهش نی نشان داد که در زمینه فرصت کاربرد آموتتهها ،آسیبهایی وجود دارد .یکی از ایم
آسیبها ،عدم وجود محیط کاری استاندارد برای بکارگیری آموتتهها در محیط کار میباشد .در
صورتی که محیطی که قرار است آموتتهها در آن بکار گرفته شوند ی محیط استاندارد و ممه
و دارای منابع و امکانات کافی باشد ،معلمان میتوانند به توبی آن چی ی را که فرا گرفتهاند بکار
بنرنند و از آن برای دستیابی به اهداف مورد ن ر استفاده کنند .اما چناننه نتایج پژوهش هم
نشان می دهد ،منابع و امکانات کافی هم برای فراهم شدن شرایط انتقال وجود ندارد .همننیم به
علت حمم باالی کاری معلمان ،فرصت زیادی برای آنها باقی نمیماند که بتوانند آموتتههای
تود را مرور کنند و از آن ها در عمل استفاده کنند .در واقع معلمان از آنما که شغل بسیار
حساسی را در جامعه بر عهده دارند ،باید نهایت تالش تود را انمام دهند که عالوه بر انمام
وظایف شغلی تود ،در دورههای آموزشی شرکت کرده و بتوانند از آموتتههای تود در محیط
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واقعی آموزش استفاده کنند و تود نی کم کنند تا شرایط فراهم شود و بتوانند فرصت کاربرد
آموتتههای جدید را بدست آورند .همننیم ،بعض ًا دیده میشود که مدیران به دحیل نگرشی
منفی که به دوره های آموزشی دارند ،پس از اتمام دوره از معلمان انت ار دارند سریع آموتتههای
تویش را بکار گیرند تا مشاهده کنند که آیا ایم دورههای آموزشی به کم مدرسه میآید یا
تیر .ایم در حاحی است که بیشتر دورههای آموزشی در بلندمدت تأثیر تود را نشان میدهد و
ممکم است در کوتاه مدت زیاد اثر آن دیده نشود .بنابرایم ،مدیران مدارس نی باید توجیه شوند
که با توجه به اهداف دورههای آموزشی از معلمان تود انت ار بکارگیری آموتتهها را داشته
باشند .زیرا در اهداف دورههای آموزشی مشخص شده است که از معلمان انت ار میرود در چه
فاصله زمانی آموتتههای تود را بخوبی عملی کرده باشند و نتایج آن را مشاهده کنند.
آسیبهای مؤلفه انتظارات از نتایج عملکرد -1 :اعتقاد نداشتم معلمان به بهنود عملکرد در
نتیمه شرکت در دورههای آموزشی.
شرکت در دورههای آموزشی موجب بهنود عملکرد شرکتکنندگان در ایم دورهها میشود.
زیرا ارائه محتوا و مطاحب جدید در دورههای آموزشی و همننیم همفکر شدن و مشارکت معلمان
با یکدیگر موجب می شود که دانش و معلومات فراگیران باال رفته و در نتیمه میتوانند با دانش
بیشتری در محیط واقعی آموزش حاضر شوند و به تحقق اهداف آموزش و پرورش کشور کم
کنند .اما نتایج پژوهش نشان داد که معلمان به بهنود عملکرد تود در جریان شرکت در دوره
های آموزشی اعتقاد ندارند .معلمان معتقد بودند که دورههای آموزشی که برگ ار میشود دارای
نقایص و کاستیهای زیادی میباشد و نمیتوان انت ار داشت که موجب بهنود عملکرد شود.
آسیبهای مؤلفه انتظارات از نتایج انتقال -1 :عدم تالش معلمان برای انتقال مطاحب
آموتته شده به محیط کار.
نتایج پژوهش نشان داد که معلمان برای انتقال مطاحب آموتته شده در دورههای آموزشی به
محیط کار تالش زیادی نمیکنند .دحیل ایم عدم تالش آنها نی عدم تمایل به تغییر وضعیت
موجود تود و احساس تطر معلمان نسنت ایم تغییرات میباشد .ایم در حاحی است که اگر
معلمان از نتایج و اهمیت دوره های آموزشی و تغییرات روزاف ون دنیا آگاه باشند ،در ایم صورت
عالوه بر اینکه با تغییر وضعیت موجود تود مخاحفت نمیکنند ،با میل و اشتیاق بیشتری نی در
دورههای آموزشی شرکت میکنند.

آسیبهای مؤلفه آزادی برای تغییر -1 :مقاومت سیستم مدرسه و مدیران مدارس در مقابل
تغییر  -2عدم پذیرش اندیشهها و افکار نو در مدارس.
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هر چه زودتر مقاومت در برابر تغییر شناتته شود و طی فرآیند تغییر به آن پرداتته شود،
بهتر است .به محض اینکه مقاومت تشخیص داده شد ،کارگ اران تغییر ،با انمام مناحثات نفر به
نفر ،و یا تنییم موضوع به گروهها ،افراد را برای درک منطق تغییر ،آموزش میدهند و آماده
می کنند .ایم روش زمانی که مقاومت به علت فقدان اطالعات یا اطالعات نادرست به وجود آمده
باشد ،مفید است .نتایج پژوهش نشان داد که از آنما که مدیران مدارس و حتی کل سیستم
مدرسه از اهمیت ایماد تغییر در وضعیت موجود آگاهی الزم را ندارند و همننیم اتتیاراتی را
برای تغییر هم ندارند ،بنابرایم در مقابل تغییر مقاومت میکنند و تواهان تغییر نیستند و حتی
تغییر را مغایر با اهداف تود می دانند و از آن نی ترس دارند .و همیم عامل هم باعث میشود که
مدارس نتوانند اندیشهها و افکار جدید را بپذیرند.
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جدول  :3آسیبهای ویژگیهای سازمانی انتقال آموزش به محیط کار و راهکارهایی جهت از میان بردن آنها
ردیف

ویژگیها

آسیبها

راهکارها

1

حمایت
همکاران

 -1عدم وجود فرهنگ مشارکتی در بیم معلمان
 -2عدم توجه معلمان به مطاحب و محتوای دوره-
های آموزشی و در نتیمه عدم توان حمایت از
همکاران

 -1تشکیل گروههای کوچ در کالس-
های آموزش ضمم تدمت جهت
مشارکت معلمان و استفاده از ن رات
یکدیگر

2

حمایت
سرپرست

 -1عدم حمایت مدیران مدارس از دورههای
آموزشی
 -2عدم نگرش مثنت مدیران مدارس به امر
آموزش معلمان

 -1ارائه دورههای آموزشی و توجیهی
برای مدیران مدارس
 -2ارائه آموزش در محل کار برای
معلمان توسط مدیران مدارس

3

نتایج فردی
مثنت

 -1عدم توجه معلمان به نتایج دورههای آموزشی
 -2ننود اب اری مناسب جهت سنمش نتایج
آموتتههای فراگیران در محیط کار

 -1تدویم ی اب ار استاندارد جهت
ارزیابی نتایج بکارگیری آموتتهها در
محیط کار

4

نتایج فردی
منفی

 -1عدم انت ار مدیران از آموتتههای معلمان
 -2عدم بکارگیری تننیه جهت عدم استفاده از
آموتتههای فراگرفته شده

 -1تشکیل ی کارگروه جهت پیگیری
نتایج آموتتههای معلمان در محیط کار

5

مموز
سرپرست

 -1مخاحفت مدیران با شیوههای جدید آموزشی و
تأکید بر شیوههای سنتی
 -2نگرش منفی مدیران به دورههای آموزشی

 -1مشارکت دادن مدیران در جریان
بکارگیری آموتتهها توسط معلمان

6

فرصت کاربرد

 -1عدم وجود محیط کاری استاندارد برای
بکارگیری آموتتهها در محیط کار
 -2فراهم ننودن منابع و امکانات الزم جهت
بکارگیری آموتتهها
 -3باال بودن حمم کاری معلمان
 -4عدم توجه به بازده زمانی آموزشهای صورت
گرفته شده

 -1فراهم کردن منابع و امکانات کافی
 -2استفاده از معلمان در پستهای
تخصصی تود
 -3توجه به نوع ،سطح و دوره در
استفاده از نتایج آموزش

7

انت ارات از
نتایج عملکرد

 -1اعتقاد نداشتم معلمان به بهنود عملکرد در
نتیمه شرکت در دورههای آموزشی

 -1دعوت از همکاران موفق

8

انت ارات از
نتایج انتقال

 -1عدم تالش معلمان برای انتقال مطاحب آموتته
شده به محیط کار

 -1در ن ر گرفتم پاداشهایی جهت
تقدیر از معلمانی که آموتتهها را به
محیط کار انتقال دادهاند

9

آزادی برای
تغییر

 -1مقاومت سیستم مدرسه و مدیران مدارس در
مقابل تغییر
 -2عدم پذیرش اندیشهها و افکار نو در مدارس

 -1واگذاری اتتیارات و مسئوحیتهایی
به معلمان جهت بکارگیری آموتتههای
تود

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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سؤال دوم:

یافتههای حاصل از بخش کمی پژوهش در ذیل در قاحب بخش توصیفی و بخش استنناطی
ارائه شده است.
الف) بخش توصیفی :در ایم قسمت نتایج تحلیل دادههای توصیفی حاصل از نمونه مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول  :4توزیع نمونههای پژوهش به تفکیک جنسیت ،سنوات خدمت و مدرک تحصیلی
متغیرها
جنسیت

سنوات تدمت

مدرک
تحصیلی

درصد

دستهها

فراوانی

مرد

90

30.3

زن

207

69.7

1-10

81

27.3

10-20

122

41.1

20-30

94

31.6

حیسانس

146

49.2

فوقحیسانس

129

43.4

دکتری

22

7.4

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد ،از  297نفر شرکتکننده در ایم پژوهش 90 ،نفر
مرد و  207نفر زن بودند .که نشاندهنده ایم میباشد که  70درصد شرکتکنندگان در پژوهش
زن و  30درصد آن نی مرد بودند .همننیم ،نشان میدهد که  122نفر از افراد نمونه که حدود
 41درصد کل نمونه را هم تشکیل میدهند ،داری  10تا  20سال سابقه تدمت و  94نفر داری
 20تا  30سال سابقه تدمت که حدود  32درصد کل نمونه را تشکیل میدهند و  81نفر داری 1
تا  10سال سابقه تدمت بودند که حدود  27درصد کل نمونه را تشکیل میدادند .جدول
همننیم نشان میدهد که  146نفر از  297نفر مشارکتکننده در پژوهش دارای مدرک
حیسانس 129 ،نفر داری مدرک فوق حیسانس و  22نفر داری مدرک دکتری بودند .که اگر
بخواهیم به صورت درصدی هم بیان کنیم 49 ،درصد شرکتکنندگان در پژوهش دارای مدرک
حیسانس 44 ،درصد فوق حیسانس و  7درصد هم دکتری بودند.
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ب) بخش استنباطی:
جدول  :5نتایج آزمون  tتک نمونهای در مورد وضعیت اثربخشی عوامل ثانویه در دورههای آموزشی
برگزار شده برای معلمان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

تجربی

استاندارد

نظری

مقدار t

درجه
آزادی

Sig.

آمادگی یادگیرنده

297

7/259

1/707

6

12/709

296

0/000

تودکارآمدی عملکرد

297

10/855

2/477

9

12/905

296

0/000

عوامل ثانویه

297

18/114

3/960

15

13/554

296

0/000

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به دادههای جدول ( ،) 5در مؤحفه عوامل ثانویه و با تأکید بر اینکه مقدار 13/554( t
با درجه آزادی  )296در سطح ( )α =0/05از ن ر آماری معنادار است ،حذا تفاوت معناداری بیم
میانگیم ن ری و میانگیم تمربی وجود دارد و با توجه به اینکه میانگیم تمربی ()18/114
ب رگتر از میانگیم ن ری ( )15است ،حذا میتوان ادعا کرد که مؤحفه عوامل ثانویه با احتمال 95
درصد مطلوب ارزیابی شده است .همانطور که در جدول باال آمده است ،نتایج بدست آمده از
ارزیابی شاتصهای ع وامل ثانویه حاکی از آن است که هر دو عامل (آمادگی یادگیرنده و
تودکارآمدی عملکرد) در سطح مطلوب ارزیابی شده است .یافتههای ایم پژوهش با یافتههای
حیدری ( ) 1392مننی بر مطلوبیت عوامل ثانویه در بان رفاه و ع یمی بم احمد ( )2011مننی
بر مطلوبیت عوامل ثانویه در شرکت ملی تودروسازی ماح ی و رحیمیان و همکاران ()1392
مننی بر مطلوبیت عوامل ثانویه در شرکت سایپا یدک همسو میباشد.
عوامل ثانویه در مدل هاحتون در واقع همان ویژگیهای فردی در مدلهای دیگر اثربخشی
انتقال است .در حقیقت عوامل ثانویه به ویژگیها و تصیصههایی اطالق میگردد که شرکت
کننده جهت استفاده و حضور در فرایند آموزشی و همننیم بعد از پایان آموزش باید دارا باشد
( .)Holton et al, 2000هاحتون ( )1996بیان میکند که آمادگی کارآموزان برای آموزش بر
اثربخشی آموزش تأثیر میگذارد .در واقع ،وقتی کارآموزان از همه ححا آمادگی حضور در دوره
های آموزشی را داشته باشند ،تمرک بیشتری روی دوره میکنند و سعی میکنند که از آن
نهایت استفاده را بنرند که نتیمه آن هم اثربخش بودن دوره آموزشی میشود .وجود دانش و
معلومات پایه در شرکتکنندگان برای حضور فعال در دوره ،وجود تصیصه وظیفهشناسی در
شرکت کنندگان دورهها برای یادگیری جامع ،سالمت روحی  -روانی شرکت کنندگان جهت
حضور فعال در دوره آموزشی ،قدرت و توانمندی ذهنی متناسب جهت درک و فهم مفاد محتوای
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دوره ،تسلط نسنی شرکتکنندگان به فنون و مهارتهای مطاحعه و یادگیری و وجود اعتماد به
نفس متناسب در شرکت کنندگان برای فراگیری فعال در دوره آموزشی ،از جمله ویژگیهای
مربوط به یادگیرنده میباشد که بر اثربخشی دورههای آموزش تأثیر گذار میباشند.
در مورد مؤحفه تودکارآمدی عملکرد ،هاحتون ( )2000بیان میکند تودکارآمدی ،به انتقال
آموزش مرتنط است.کارآموزان دارای تودکارآمدی باال ،اعتماد به نفس بیشتری دارند و توانایی
در به دست آوردن مهارتهای هدفمند و انمام وظایف آموزش دیده دارند وحی افرادی که
تودکارآمدی پایینی دارند ،چون اعتماد به نفسشان پاییم میآید؛ بنابرایم نمیتواند از آموتته-
های تود به توبی استفاده کند .افراد دارای تودکارآمدی پاییم ،با احتمال بیشتری توانایی
کمتری در مقابله با چاحش های پیشرو را دارند در مقایسه با افرادی که دارای تودکارآمدی باال
هستند ،توانایی بیشتری در مقابله با چاحشهای جدید دارند (.)Robbins & Judge, 2009
جدول  :6نتایج آزمون  tتک نمونهای در مورد وضعیت اثربخشی عناصر انگیزشی در دورههای آموزشی
برگزار شده برای معلمان
متغیر

تعداد

انگی ش انتقال

297

میانگین

انحراف

میانگین

تجربی

استاندارد

نظری

10/82

2/329

9

مقدار t
13/498

درجه
آزادی
296

Sig.
0/000

انت ارات از نتایج
انتقال

297

7/124

1/834

6

10/563

296

0/000

انت ارات از نتایج
عملکرد

297

7/026

1/747

6

10/128

296

0/000

عناصر انگی شی

297

24/976

5/474

21

12/518

296

0/000

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به دادههای جدول ( ) 6در مؤحفه عناصر انگی شی و با تأکید بر اینکه مقدار t
( 12/518با درجه آزادی  )296در سطح ( )α =0/05از ن ر آماری معنادار است؛ حذا تفاوت
معناداری بیم میانگیم ن ری و میانگیم تمربی وجود دارد و با توجه به اینکه میانگیم تمربی
( )24/976ب رگتر از میانگیم ن ری ( )21است ،حذا میتوان ادعا کرد که مؤحفه عناصر انگی شی
در دورههای آموزشی برگ ار شده برای معلمان با احتمال  95درصد مطلوب ارزیابی شده است.
همانطور که در جدول باال آمده است ،نتایج بدست آمده از ارزیابی شاتصهای عناصر انگی شی
حاکی از آن است که عوامل انگی ش انتقال ،انت ارات از نتایج انتقال و انتطارات از نتایج عملکرد
در سطح مطلوب ارزیابی شده است .یافتههای ایم پژوهش با یافتههای حیدری ( )1392مننی بر
مطلوبیت عوامل ثانویه در بان رفاه و ع یمی بم احمد ( )2011مننی بر مطلوبیت عناصر
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انگی شی در شرکت ملی تودرو سازی ماح ی همسو می باشد.
عناصر انگی شی از مهمتریم عوامل مؤثر بر انتقال میباشد .در واقع اگر کارکنان انگی ش
کافی برای حضور در دوره آموزشی داشته باشند میتوان انت ار ی دوره آموزشی اثربخش را
داشت و برعکس .همننیم ،بهنود روشهای مدیریتی و ساز وکارهای انگی شی آن برای یادگیری،
مشارکت فراگیران در فرایندهای تصمیمگیری و تعییم اهداف دوره آموزشی ،می ان تشویق و
اهمیتی که سرپرستان به گذارندن دورههای آموزشی و بکارگیری آموزشها در انمام وظایف
شغلی نشان میدهند ،میتواند بر انگی ش فراگیران مؤثر باشد و در نتیمه موجب اثربخشی دوره
های آموزشی میشود .تحقیقات پیشیم نشان میدهد که سطح انگی ش شرکتکنندگان
آموزشی یکی از عوامل مهم در اثربخشی ایم دورهها میباشد (نوئه1986 ،؛ باحدویم و فورد،
1988؛ و هاحتون.)2000 ،
جدول  :7نتایج آزمون  tتک نمونهای در مورد وضعیت اثربخشی عناصر سازمانی در دورههای آموزشی
برگزار شده برای معلمان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

تجربی

استاندارد

نظری

مقدار t

درجه
آزادی

Sig.

حمایت همکاران

297

7/505

1/836

6

14/124

296

0/000

حمایت سرپرستان

297

8/00

1/20

6

16/405

296

0/000

نتایج فردی مثنت

297

10/723

2/495

9

11/905

296

0/000

نتایج فردی منفی

297

10/784

2/306

9

13/336

296

0/000

مموز سرپرست

297

10/592

2/376

9

11/549

296

0/000

بازتورد

297

11/262

2/623

9

14/862

296

0/000

آزادی برای تغییر

297

7/077

1/74

6

10/630

296

0/000

عناصر سازمانی

297

106/946

11/775

54

77/485

296

0/000

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به دادههای جدول ( ،)7در مؤحفه عناصرسازمانی و با تأکید بر اینکه مقدار t
( 77/485با درجه آزادی  )296در سطح ( )α =0/05از ن ر آماری معنادار است ،حذا تفاوت
معناداری بیم میانگیم ن ری و میانگیم تمربی وجود دارد و با توجه به اینکه میانگیم تمربی
( )106/946ب رگتر از میانگیم ن ری ( )54است ،حذا میتوان ادعا کرد که مؤحفه عناصر سازمانی
در دورههای آموزشی برگ ار شده برای معلمان با احتمال  95درصد مطلوب ارزیابی شده است.
همانطور که در جدول باال آمده است نتایج بدست آمده از ارزیابی شاتصهای عناصر سازمانی
حاکی از آن است که عو امل حمایت سرپرستان ،نتایج فردی مثنت ،بازتورد ،حمایت همکاران،
نتایج فردی منفی ،آزادی برای تغییر و مموز سرپرست مطلوب ارزیابی شده است .یافتههای ایم
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پژوهش با یافتههای ع یمی بم احمد ( )2011مننی بر مطلوبیت عوامل سازمانی در شرکت ملی
تودرو سازی ماح ی همسو میباشد.
عوامل سازمانی (محیطی) در مدل هاحتون ( )1996به عنوان ی عنصر محیطی برای انتقال
آموزش فرض شده است .بر طنق ایم مدل ،فراگیری که در شرایط حمایتی برای انتقال آموزش
کار می کند با احتمال بیشتری یادگیری تود را به شغل انتقال می دهد که در مدل هاحتون
شامل (حمایت سرپرست ،حمایت همکار ،نتایج فردی مثنت ،نتایج فردی منفی ،مموز سرپرست،
بازتورد و آزادی برای تغییرات) میباشد .در حقیقت عوامل سازمانی شامل وضعیتها و نتایمی
است که به تسهیل انتقال آموزش در موقعیت شغلی کم میکنند یا مانع از آن میشوند.
شرایط حمایتی مثنت ،پیششرط مهمی برای انتقال در بازگشت به محیط کار میباشد .همننیم
میتوان گفت که هر چقدر که دورههای آموزشی به توبی اجرا شوند و متناسب با نیازهای شغلی
و فردی شرکتکنندگان در دورههای آموزشی باشد ،شرکتکنندگان در دورههای آموزشی از
دوره آموزشی رضایت بیشتری دارند و تمایل بیشتری هم نسنت به حضور فعال در دورههای
آموزشی دارند و همیم امر هم موجب میشود که آن دوره آموزشی را اثربخش قلمداد کرد.
جدول  .8نتایج آزمون  tتک نمونهای در مورد وضعیت اثربخشی عناصر توانایی در دوره های آموزشی
برگزار شده برای معلمان
میانگین

انحراف

میانگین

تجربی

استاندارد

نظری

درجه

اعتنار محتوا

297

9/831

2/399

9

مقدار
t
5/974

296

0/000

طرح انتقال

297

11/222

2/405

9

5/918

296

0/000

ظرفیت فردی

297

14/367

2/900

12

14/062

296

0/000

فرصت کاربرد

297

10/855

2/473

9

12/927

296

0/000

عناصر توانایی

297

46/276

9/023

39

13/897

296

0/000

متغیر

تعداد

آزادی

Sig.

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به دادههای جدول ( ،)8در مؤحفه عناصر توانایی و با تأکید بر اینکه مقدار t
( 13/897با درجه آزادی  )296در سطح ( )α =0/05از ن ر آماری معنادار است ،حذا تفاوت
معناداری بیم میانگیم ن ری و میانگیم تمربی وجود دارد و با توجه به اینکه میانگیم
تمربی( )46/276ب رگتر از میانگیم ن ری ( )39است ،حذا میتوان ادعا کرد که مؤحفه عناصر
توانایی در دورههای آموزشی برگ ار شده برای معلمان با احتمال  95درصد مطلوب ارزیابی شده
است .همانطور که در جدول باال آمده است ،نتایج بدست آمده از ارزیابی شاتصهای عناصر
توانایی حاکی از آن است که عو امل طرح انتقال ،ظرفیت فردی برای انتقال ،فرصت کاربرد و
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عامل اعتنار محتوا مطلوب ارزیابی شده است .یافتههای ایم پژوهش با یافتههای حیدری ()1392
مننی بر مطلوبیت عناصر توانایی در بان رفاه و ع یمی بم احمد ( )2011مننی بر مطلوبیت
عناصر توانایی در شرکت ملی تودروسازی ماح ی و رحیمیان ( )1392مننی بر مطلوبیت عناصر
توانایی در شرکت سایپا یدک همسو میباشد.
عناصر توانایی همان ویژگیهای آموزشی در مدلهای دیگر اثربخشی انتقال هست .در واقع
اگر محتوایی که در دورههای آموزشی ارائه میگردد ،به روز و مرتنط با نیازهای شغلی معلمان
باشد ،می توان انت ار داشت که معلمان با میل و اشتیاق بیشتری در دورهها حاضر شوند .طراحی
محتوای متناسب با نیازهای عملی و کاربردی شرکت کنندگان بوده ،طراحی محتوای دوره
آموزشی در جهت امکانپذیر سازی تمریم عملی حیم یادگیری ،طراحی محتوای در انطناق با
سرفصلهای مشخص شده در اهداف دوره ،طراحی محتوای دوره متناسب با دانش و مهارتهای
روز رشتههای علمی و طراحی محتوای دوره متناسب با سطح دانش و تمارب شرکت کنندگان از
جمله عوامل تأثیرگذار در بخش نوع محتوای مطرح در دوره آموزشی میباشد که بر اثربخشی
دورهها تأثیر میگذارد .همننیم ،اگر دورههای آموزشی را طوری طراحی کنند که بتوانند به
بهتریم نحوه به انتقال آموزشهایی که صورت میگیرد منمر شود ،اثربخشی دورههای آموزشی
نی باالتر میرود .در واقع عواملی که طراحی انتقال را انعکاس میدهند ،شامل پیوستگی عناصر،
تدریس اصول عمومی درباره محتوای آموزش ،تنوع عمل ،محتوای کلی و می ان تن یم اهداف
ضمم آموزش است (جعفر زاده.)1386 ،
 -4بحث و نتیجهگیری
انتقال آموزش را میتوان شاتص اصلی اثربخشی دورههای کارآموزی به حساب آورد .با
توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری ،همه سازمانها به سرعت در
حال تغییر می باشند که برای همسویی و پاسخگویی به ایم تغییرات محیطی ،سازمانها باید
منابع انسانی تود که مهمتریم منابع ی سازمان محسوب میشوند را برای مواجه شدن با ایم
تغییرات آماده سازد .مهمتریم کار جهت آمادهسازی منابع انسانی ،استفاده از آموزش میباشد.
آموزش به فرایند انتقال معلومات ،نگرشها و مهارتها از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر برای
ایماد تغییرات در ساتتارهای شناتتی ،نگرشی و مهارتی آنها گفته میشود .آموزش کارکنان
معنای وسیع و گستردهای دارد و تنها معنی کارآموزی ،کارورزی و یا تمریم عملی در ی زمینه
بخصوص را در بر نمیگیرد ،بلکه دامنه آن به قدری وسیع میشود که از فراگیری ی حرفه و
فم ساده شروع میشود و به احاطه کامل بر علوم و فنون بسیار پینیده ،ورزیدگی در امور
سرپرستی و مدیریتی در سازمانهای دوحتی و صنعتی و بازرگانی و همننیم به چگونگی رفتار و
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برتوردهای مناسب در مقابل مسائل انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسط مییابد .اما در
صورتی ایم آموزشها می تواند کارا باشد که بتواند به محیط واقعی کار انتقال داده شود .در واقع
انتقال آموزش به معنای بکارگیری دانش و یافتهها در صحنه عمل میباشد .آموزش و پرورش به
عنوان ی سازمان نی برای پیشرفت و همسویی با سرعت روزاف ون تغییرات باید منابع انسانی
تود را با استفاده از آموزشهای ضممتدمت قویتر کرده و منابع انسانی ایم سازمان نی برای
پیشرفت سازمانشان باید بتوانند که آموزشهایی را که دیدهاند را به محیط کار تود انتقال
دهند .همننان که بیان شد ،هدف کلی پژوهش حاضر ،آسیبشناسی و اثربخشی انتقال آموزش
آموزش به محیط کار میباشد .که طی آن به شناسایی آسیبهای انتقال آموزش به محیط کار و
ارائه راهکارهایی برای آنها در میان معلمان رشتههای علوم انسانی پرداتته شد و همننیم
می ان اثربخشی دوره های آموزشی معلمان دوره متوسطه شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که در زمینه عوامل فردی انتقال آموزش به محیط کار در ممموع 10
آسیب ،در زمینه عوامل آموزشی انتقال آموزش به محیط کار  8آسیب ،و در زمینه عوامل
سازمانی انتقال آموزش به محیط کار 18 ،آسیب وجود دارد که جهت برطرف کردن ایم آسیبها
نی راهکارهایی ارائه گردید .در واقع برای انتقال آموتتههای معلمان به محیط کار باید آسیب-
های آن را شناتت و با برطرف ساتتم ایم آسیبها به برگ اری دورههای آموزشی پرداتت تا
دوره های آموزشی نی اثربخش باشند .همننیم ،نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی دوره
آموزشی معلمان دوره متوسطه شهر تهران در زمینه عوامل ثانویه ،توانایی ،انگی شی ،و سازمانی یا
محیطی مطلوب ارزیابی شده است و ایم نشان از وجود دورههای مفید و اثربخش برای معلمان
است و معلمان با وجود چنیم دورههایی میتوانند آموتتههای تود را به توبی به محیط واقعی
کار انتقال دهند .با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
الف) پیشنهادات کاربردی

 توجه به منابع ،امکانات و محدودیتها و در ن ر گرفتم دورههای آموزشی متناسب با ایم
منابع ،امکانات و محدودیتها و اف ایش بودجه و اعتنارات برای اجرای دورههای آموزشی
اثربخش.

 جذب معلمان از طریق مراک تربیت معلم و دانشکدههای علوم تربیتی و نه از طریق آزمون-
های استخدامی؛ چرا که مراک تربیت معلم به توبی معلمان را برای کالس درس آماده می-
کنند و شرکتکنندگان در آزمونهای استخدامی ممکم است چنیم آموزشهایی را
نگذرانده باشند.
 بکارگیری اساتید ممرب و متخصص برای آموزش شرکتکنندگان در دورههای آموزشی.
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 استفاده از محتوای به روز و متناسب با نیازها و تخصصهای معلمان در دورههای آموزشی.
ب) پیشنهادات پژوهشی



با توجه به اینکه پژوهش حاضر فقط در استان تهران انمام شده است ،پیشنهاد میشود به
آسیب شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار در سایر استانهای کشور نی
پرداتته شود.

 مدحی جامع و بومی برای انتقال آموزش معلمان رشتههای علوم انسانی تدویم شود.

 پیشنهاد میشود که همیم پژوهش را در سالهای آینده ممدد ًا اجرا کنند و با یکدیگر
مقایسه کنند.
 -5منابع
جعفر زاده ،محمدرحیم .)1386( .احگوی انتقاحی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان .ماهنامه تدبیر ،شماره .186
حیدری ،حامد .)1392( .ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمم تدمت کارکنان بان رفاه براساس مدل انتقال
آموزش هاحتون .پایان نامه جهت اتذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
رحیمیان ،حمید و نمفی ،علی .)1388( .واکاوی مدلهای انتقال آموزش در سازمان .اوحیم کنفرانس بیماحمللی
مدیران آموزش ،تهران ،مهره ماه.
شمس مورکانی ،غالمرضا و حسینی ،نیره .)1392( .آموزش سازمانی :انتقال آموزش به محیط کار .تهران :انتشارات
باور عداحت.
عرب شیراز ،نیره .)1390( .بررسی ارزیابی اثربخشی دورههای آموزش ضمم تدمت شرکت ملی پخش و فرآوردههای
نفتی ایران براساس مدل انتقال آموزش هاحتون  .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه تهران.
عموزاده ،محمد .)1387( .بررسی اثربخشی دورههای آموزشی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجا و ارائه
راهکارهایی به من ور بهنود آن .پایاننامه کارشناسیارشد .دانشگاه تهران.
فهیدی ،فرزاد و ضیغمیمحمدی ،شراره .)1390( .نگرش پرستاران به شرایط حمایتی محیط کار مؤثر بر انتقال
آموتتهها به کار .ممله آموزش در علوم پ شکی ،)2(11 .صص .128 -139
قننری ،سیروس؛ شمس مورکانی ،غالمرضا؛ عارفی ،محنوبه و زندی ،تلیل ( .)1396آسیبشناسی انتقال یادگیری به
محیط کار در سازمان های دوحتی استان کردستان (ی پژوهش کیفی .فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،
 ،)12(4صص .1-27
گال ،مردیت؛ بورگ ،واحتر و گال ،جویس .)1384( .روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی.
مترجمان :احمد رضا نصر و دیگران .تهران :سازمان مطاحعه و تدویم کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و
دانشگاه شهید بهشتی.
یوزباشی ،علیرضا .)1389( .بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء اثربخشی دورههای آموزشی شرکت ملی نفت ایران و ارائه
مدل اثربخشی آموزشی مناسب .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران.
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