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 Purpose: The purpose of the research was to identify the effective 

factors on the transfer of learning with the approach of 
organizational creativity. This research is one of the qualitative 

researches, which is applied in terms of purpose and in terms of data 

collection and synthesis method. 
Materials and Methods: Its statistical population includes all 

domestic and foreign documents and documents from researches, in 

the time interval of 2000 to 2022, and during several stages of 
screening, 96 researches entered the process of synthesis. The 

research tool in the second qualitative part is a semi-structured 

interview with experts, university professors and managers in the 

field of human resources, who were selected by the snowball 
method, and the principle of theoretical saturation was achieved in 

the tenth person. Data analysis was done in the qualitative part in 

the form of open, central and selective coding. Then, the findings of 
the two qualitative parts, including the research center stage (the 

first qualitative part of the research) and the interview (the second 

qualitative part of the research), each of which included a list of 
components categorized in the same format and were counted by the 

method of Strass and Kobin (1998). again and in such a way that by 

reviewing the coded components line by line and with the 

supervision and consultation of two professors who are familiar and 
experienced with the coding concepts of the methods used in this 

research, first by considering the affinity Meaning and 

overwhelming agreement were combined based on the selective 
coding method. 

Findings: The findings of the research showed that the dimensions 

of learning transfer with organizational creativity approach include 

organizational factors (6 components), learner characteristics (4 
components), teacher characteristics (3 components) and education 

process (3 components). 

Conclusion: Based on the findings, it is suggested that, through the 
development and implementation of the calculated dimensions and 

components, in the transfer of learning, especially with the approach 

of creativity, the ground for obtaining better results and competitive 
advantages in organizations will be provided. 
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 رویکرد با یادگیری انتقال بر موثر عوامل شناسایی

 سازمانی خالقیت

 1حقیقی زادهنبی آفرین
 اهدانشگ جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2طالب زهرا
 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .(مسئولنویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3زفرقندی سمیعی مرتضی
 و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش مطالعات پژوهشگاه دانشیار،

 .ایران تهران، آموزشی، ریزیبرنامه
 

 4ندوشن مسعودی عصمت
 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 دهیچک

 با یادگیری انتقال بر موثر عوامل شناسایی پژوهش هدف: هدف
 هایپژوهش جمله از پژوهش این. بود سازمانی خالقیت رویکرد

 و هاداده گردآوری نظر از و کاربردی هدف نظر از که است کیفی
 .است سنتزپژوهی روش بندیجمع
 مدارک و اسناد کلیه شامل آن آماری جامعه :ها روش و مواد

 تا 2000 هایسال زمانی فاصله در ها،پژوهش از خارجی و داخلی
 وارد پژوهش 96 غربالگری، مرحله چندین طی که باشد،می 2022
 کیفی، دوم بخش در پژوهش ابزار. گردید سنتزپژوهی فرآیند

 مدیران و دانشگاه اساتید خبرگان، با یافتهساختار نیمه مصاحبه
 و دیدندگر انتخاب برفی گلوله شیوه به که است انسانی منابع حوزه
 هاداده تحلیل و تجزیه. گردید میسر دهم نفر در نظری اشباع اصل

 صورت انتخابی و محوری باز، گذاری کد قالب در کیفی بخش در
 پژوهی سنتر مرحله شامل کیفی بخش دو هاییافته سپس. گرفت

 که (پژوهش کیفی دوم بخش) مصاحبه و( پژوهش کیفی اول بخش)
 انیکس قالب در شده بندی دسته هایمولفه از فهرستی شامل هریک

 مجددا را بودند، گردیده احصا( 1998) کوبین و اشتراس روش با و
 شده کدگذاری هایمولفه سطر، به سطر مرور با که صورت بدین و
 با تجربه صاحب و آشنا اساتید از نفر دو مشورت و نظارت با و

 اابتد پژوهش، این در شده گرفته کار به هایروش کدگذاری مفاهیم
 اساس رب و اتفاق به قریب توافق و معنایی قرابت گرفتن نظر در با

 .گردید ترکیب انتخابی گذاری کد روش
 با یادگیری انتقال ابعاد که داد، نشان پژوهش هاییافته: ها یافته

 ،(مولفه 6) سازمانی عوامل شامل سازمانی خالقیت رویکرد

_________________________________ 
1 Learning 
2 Kim, Song & Park 

 و( مولفه 3) مدرس خصوصیات ،(مولفه 4) یادگیرنده خصوصیات
 .است( مولفه 3) آموزش فرآیند
 و توسعه طریق از شود،می پیشنهاد هایافته اساس بر: گیری نتیجه

 یژهو به یادگیری انتقال در شده، احصا هایمولفه و ابعاد سازی پیاده
 در رقابتی هایمزیت بهتر نتایج کسب زمینه خالقیت، رویکرد با

 .گردد فراهم هاسازمان
 

 القیتخ رویکرد با یادگیری انتقال یادگیری، انتقال: کلیدی واژگان
 .یادگیری در خالقیت سازمانی،

 
 20/12/1400: دریافت تاریخ
 25/02/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولz_taleb@azad.ac.ir 

 مقدمه
ه ، بهاسازمان یبقاهای فعال و پیشرو، در فضای جدید کسب و کار

که  دارد یبه آن بستگ یادیسازمان سود محور تا حد ز کی ژه،یو
 را راتییسازگار شود، تغ یطیمح راتییتواند با تغیم چگونه

در  1. یادگیریو از نظر عملکرد بهتر عمل کند ، نوآوری کندردیبپذ
با  اًمیدارد که مستق یسازمان یبر نوآور یمیمستق ریتأثها سازمان
هدف ( در رویکرد سازمانی 1. )مرتبط است یسازمانحیات 

هدف با  یهاهدف در حوزه رندگانیادگیبهبود عملکرد  ،یریادگی
 نیمتفاوت اما مرتبط است. به ا یهاانتقال دانش موجود در حوزه

ن توایدامنه هدف را م یهااز داده یادیبه تعداد ز یوابستگ ب،یترت
دهیچیدر جوامع پ( 2) هدف کاهش داد. رندگانیادگی آموزش یبرا
ها سازمان ،یطیو تحوالت مح رییوجود تغ لیامروز، به دل ی

به اهداف مورد نظر،  یابیدر جهت دست شرفتیناچارند که ضمن پ
امر با به  نیسازگار کنند. ا هایدگیچیو پ راتییتغ نیخود را با ا

ست. ا ریپذامکان یسانبه خصوص منابع ان یمنابع سازمان یریکارگ
 ییبه ارتقاء سطح دانش و توانا ،یآموزش یهادوره یبا طراح رانیمد

ف مختل یهاکارکنان در سازمان کمک کرده و با استفاده از شاخص
 زانیها مشاخص نیاز ا یکیکه  پردازندیم آن یاثربخش یابیبه ارزش

بر اساس یافته های کیم،  .(3) باشدیکار م طیمح ها بهانتقال آموخته
در رویکرد سازمانی فرایندی  3(، انتقال یادگیری4) 2سانگ و پارک

چند فازی و تحت تاثیر عوامل زیادی است که هم زمان با آن تعامل 
هایی که به آموزش برای بهبود شایستگی دارند. بنابراین سازمان

ه کنند، نیاز بجانبه تکیه می شغلی، فردی و موفقیت سازمانی همه
 (5شناسایی عوامل موثر بر انتقال آموزش دارند )

 یو رقابت جهان ایپو طیها در مواجهه با محسازمان گرید یاز سو
 یباشند. برا یم داریپا یرقابت تیمز کی ازمندیبقا و رشد ن یبرا

 تایمتخصص و خالق جزء ضرور یانسان یروین یتیمز نیداشتن چن
 اتیدر ح یو نوآور تیخالق یرغم سابقه طوالن یاست. عل ییابتدا
 راتییسرعت شگرف تغ اسطهبو رایسازمان ها اخ ،یبشر

ه اند کبردهیپ یاقتصاد نانیو عدم اطم یرقابت جهان ک،یتکنولوژ
 یباشد. برقراریم 4سازمانی تیخالق دار،یپا یرقابت تیمز دیکل

ن سازما یصورت به بقا نیکارکنان به ا تیاز خالق یتیحما طیمح

3 Transfer of Learning 
4 Organizational creativity 
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                  و همکاران حقیقی زادهنبی آفرین  507

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

کارکنان در کارشان خالق باشند، قادر  یکند که وقتیکمک م
در مورد محصوالت، عملکرد،  یدیتازه و مف یهادهیبود ا خواهند

 ی. در راستارندیارائه دهند و به کار گ یسازمان یهاهیرو ایخدمات 
 هشد جادیا یها دهیاز ا نهیاستفاده به نیو همچن یطیمح نیچن جادیا

 عیتوز کسب، ،ییکه به شناسا ییندهایفرا یتوسط کارکنان، برقرار
 یم یسازمان منجر گردد، ضرور یرونیو ب یدرون انشو استفاده از د

 ییزهایچ جادیا یبرا لیاستفاده از قدرت تخ عنیی تیخالق (.6) دینما
که تاکنون کسی  ینداشته اند و انجام موارد وجود نیکه قبل از ا

 نگونهیا تینظر علمی، خالق کی امروزه طبق. انجام نداده است
 ،دیمف بودن، عینو و بد نیکه در ع یزیچ دیشود: تولمی فیتعر

 (.7) کار مشخص باشد کیانجام  یمرتبط و مناسب برا
به سرعت در حال  یابیبازار طیمح کیکه سازمان ها با  ییاز آنجا

 یزشآمو یدر برنامه ها یشتریب یگذار هیروبرو هستند، سرما رییتغ
 یاجرا یسخت کارکنان برا یدارند که هدف آنها بهبود مهارت ها

سالم  یروابط اجتماع ینرم برا یهاو مهارت فیوظا زیآم تیموفق
 یاهو برنامه یادر تعداد توسعه حرفه یقابل توجه شی. افزا(8) است

سال گذشته  ستیها در بمشابه ارائه شده توسط سازمان یآموزش
سازمان ها به دنبال بهبود دانش و مهارت  رایز ؛وجود داشته است

 االتیا یها ، سازمان2019در سال (. 9کارکنان خود هستند ) یها
آموزش و توسعه کارکنان  یها نهیهز یدالر برا اردیلیم 166متحده 

 سازمان یکه آموزش برادهد ن می(، این امر نشا10) کردند نهیهز
های باوجود توجه بسیار به آموزش(. 11) است تیها در اولو

ها اند که بسیاری از این برنامهنشان دادهمتعددی سازمانی، مطالعات 
 هایاثربخشی الزم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و انتقال مهارت

های ترین شاخصمهمعنوان یکی از  شده به محیط کار، بهآموخته
در  (.12) گیردصورت می بندرت های آموزشی،اثربخشی برنامه

را  ینیسنگ یها نهیهز یردولتیو غ یدولت یها، سازماننیزکشور ما 
انجام شده در  یها نهیکنند. هرچند هز یصرف آموزش خود م

بعاد و ا یبر توسعه مل راثربخشیغ یها آموزش یبرا یردولتیبخش غ
 سازمان یامر برا نیاز ا یاست خسارت ناش یهیبد ؛ذاردگ یآن اثر م

 بیآس کنند، یارتزاق م یعموم ودجهبدان سبب که از ب ،یدولت یها
 (.13زاتر خواهد بود )

 یریادگیمدل  کیهر گونه استفاده از مساله اصلی این است که 
ی مداشته باشد که چگونه کارآموزان امر  نیبر ا یتمرکز ثابت دیبا

ند کن یبه توسعه خود منتقل مها  خود را از آموزش یریادگی توانند
 حرفه خود و در یارزش افزوده برا کیبه  لیتبدبتواند  تا این امر

(. اما پیشینه مطالعات نشان می دهد 14شود ) انیکارفرما جهینت
تاکنون در باره الگوی انتقال یادگیری بارویکرد خالقیت سازمانی 

 یادگیری انتقـال مـوثرپژوهشی صورت نگرفته است. الگوی 
مسـتلزم وجـود ساختار خاصی در سازمان است. مرور پیشینه 

های  ارتمهو انتقال  انتقال یادگیری ساختار ها در خصوصپژوهش
 نشان به کارکنان موسسات مالی و بانکی مناسب نیروی انسانی

 راهبرد نیوجود اهمیت و نقش انتقال یادگیری، چند با دهد کهمی
 .دستنیسازگار نها با یکدیگر در بانک استفاده شدهیادگیری  انتقال

اشاره کردند که از کارمندان  ییهابه روش یموسسات مال رانیمد
 بعد ایموارد شامل مالقات با کارمندان قبل  نی؛ اکردندیم یبانیپشت

ی میجلسه ت کیحضور در  یبه کارآموز برا ازین ایاز آموزش 

با  انریاز مد یبانیپشت یبرا ییهاراه دیبودند. متخصصان با بانک
با اهداف  رانیکنند تا مد دایارائه اطالعات مربوط به آموزش پ

در مورد نحوه  یموسسه مال رانیآشنا باشند. مد یدوره آموزش کی
 عوامل یآموزش بحث و تبادل نظر کردند. برخ یاز محتوا یآگاه

 .(15) شوندیم رانیمد یادگیری مانع از انتقال محیطی
ه بانک مسکن، توسع یدر سند راهبرد نکهیبا توجه به ادر این میان 

 هیعال یها یخالق از استراتژ یانسان هیبا وجود سرما یمنابع انسان
فرصت  جادیو ا یعدالت محور نیو همچن دهیبانک محسوب گرد

بانک  نیا یکارکنان از جمله باورها و ارزش ها یبرابر برا یها
به وجود کارکنان خالق  ازیبانک، ن نیدر واقع ا نیبنابرا. باشد یم

 یژگیبه مقاصد خود اعالن نموده است و لیدر جهت ن یرا، راهبرد
 یباشد و به نظر م یکه در حال حاضر در کارمندان مشهود نم یا

 یریادگیانتقال  یالگو یطراح قیمقصود مهم، از طر نیبه ا لیرسد ن
تا مولفه ها و  بودمطالعه بر آن  نیباشد. ا ریخالق محور امکان پذ
 یم یسازمان تیکه موجب خالق یریادگیعوامل موثر بر انتقال 

 نیها از امنظور ارائه دهد تا سازمان نیبد ییو الگو افتهیگردند را 
کارکنان خود بهره مند گردند. در  تیخالق جادیدر ا یرقابت تیمز

 یریادگیت در انتقال یخالق کردیعدم توجه به رو یواقع مساله اصل
ا هگردد که سازمان ها قادر نباشند تا از فرصت یاست که موجب م

. لذا پژوهش ندیدر جهت منافع خود استفاده نما یطیمح داتیو تهد
بر مفهوم انتقال  یمبتن اتیتا ضمن مرور ادب بود یحاضر کوشش

مانند بانک ها، به  یدولت یکار، در سازمان ها طیدر مح یریادگی
ه خالق کمک کند و ب یانسان هیسرما تیو ترب یمنابع انسان عهتوس

بر انتقال یادگیری با عوامل موثر پاسخ دهد که  یسوال اساس نیا
 ؟رویکرد خالقیت سازمانی کدامند

 
 مواد و روش ها

در این پژوهش از روش سنتزپژوهی استفاده شد. سنتزپژوهی که 
گاهی معادل فراتحلیل کیفی به کار می رود، ترکیب مشخصه های 
خاص مجموعه ادبیات تحقیق است. هدف سنتزپژوهی این است که 
تحقیقات تجربی را به منظور خلق تعمیم ها، ترکیب کند. تعمیم 

یز مشخص می شود. هایی که در آن، حد و مرزهای تعمیم ن
سنتزپژوهی سعی دارد تحقیقاتی را که پوشش می دهد، تحلیل کرده 
و تعارضات موجود در ادبیات آن را حل کند و موضوعات اصلی را 

(. در این روش دانسته های 16برای تحقیقات آینده مشخص نمایند )
مطالعات مختلف و شاید پراکنده که می توانند با نیازهای خاص 

مرتبط باشند، گردآوری شدند؛ سپس این دانسته ها با  میدان عمل
هم پیوند یافته و کل مجموعه دانش حاصله در قالبی متناسب با 
نیازهای کنونی، مورد ارزیابی، سازماندهی مجدد و تفسیر قرار 
گرفتند. از این رو در این روش صرف کنار هم قرار دادن دانش های 

فته های گوناگون در قبلی مدنظر نیست؛ بلکه بر ترکیب یا
چارچوبی مشخص که روابط جدید را در پی دارد، مورد تاکید است 

(. از این رو حوزه پژوهش شامل کلیه مقاالت علمی، منابع و 17)
مدل های پژوهشی در ارتباط با انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت 
سازمانی بود. با توجه به ماهیت پژوهش در این تحقیق جامعه های 

ری متفاوتی وجود داشت که به ترتیب هر یک بیان و تشریح آما
می گردند. جامعه آماری در بخش اول شامل؛ کلیه مقاله های 
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مرتبط با انتقال یادگیری و خالقیت سازمانی، اسناد و مدارک علمی 
سند علمی )مقاله،  4081شامل تعداد کل بودند. نمونه این بخش 

سند که عنوان آنها بر  3864اد کتاب و پایان نامه( بوده است. تعد
های پژوهش منطبق نبود کنار گذاشته شد، مساله تحقیق و متغیر

سند باقی مانده مورد بررسی قرار  217سپس با بررسی چکیده 

سند از بررسی خارج و  43گرفت. پس از خوانش چکیده ها تعداد 
سند دیگر نیز رد شد. سپس  78در آخر با مطالعه اجمالی محتوا، 

مت های کلیدی سند از جمله بیان مساله، ادبیات، روش تحقیق، قس
سند  باقی  96ها و نتیجه مورد بررسی قرار گرفت. در آخر یافته

 ماند که اطالعات آنها استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.

 
 . نمودار مراحل گزینش، پاالیش و سازماندهی اطالعات1شکل 

در بخش دوم جامعه آماری شامل، کلیه متخصصان، اعضای هیات 
علمی آشنا و نخبگان با مدرک و تجربه متناسب با موضوع بود که 

 10نفر )حد اشباع  10با استفاده از روش گلوله برفی و به تعداد 
نفر( انتخاب شدند. در این بخش داده های مورد نظر از طریق 

دقیقه ( احصا شد. سپس  45تا  30مصاحبه )برای هر فرد به مدت 
از دیدگاه های بیان شده تحلیل محتوی انجام شد. تحلیل محتوای 
تحقیقات کیفی از طریق فرایند طبقه بندی نظام مند، کدها و طبقات 
مستقیما و به صورت استقرایی از داده های خام استخراج شد. از 

تقال ار، انآنجا که معیارهای دقت در تحلیل محتوای کیفی شامل اعتب
پذیری و قابلیت تایید می باشد. بنابراین جهت تعیین اعتبار از راهبرد 
بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی صاحبنظران و متخصصان 
استفاده شد. برای سنجش بازبینی مشارکت کنندگان عالوه بر 
بازگرداندن گفتار و تجربیات صاحبنظران و متخصصان در طول 

نفر از متخصصان  3دها و طبقات در اختیار مصاحبه، متن کامل ک
قرار گرفت و نظرات ایشان در اصالح و یا تایید مورد استفاده قرار 
گرفت. برای بررسی انتقال پذیری نیز متن کامل به همراه کدها و 

طبقات در اختیار سه تن از اعضا قرار گرفت. همچنین در ارتباط با 
ت یه فعالیت ها به دقت ثبتایید پذیری فرایند تالش گردید تا کل

گردد. جهت رعایت شرایط اخالقی ضمن ایجاد جوّ صمیمی در 
گروه سعی گردید تا رضایت ایشان جهت شرکت در گروه جلب 

 گردد.
 افتهیبا استفاده از در این پژوهش، برای مصاحبه نیمه سازمان یافته، 

تعیین و تشخیص مولفه ها و شاخص نسبت به  یفیکاول بخش  یها
انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت سازمانی اقدام شد در نهایت  های

ه ساختاریافتها از روش پژوهش کیفی و مصاحبه نیمهابعاد و مولفه
پژوهش،  هدف به توجه مصاحبه، با با متخصصان تجمیع شد. در

 و کشف، شناسایی و تصحیح ابعاد منظوربه زیر هایپرسش از
 :است شده گیریبهره ها بدست آمدهمؤلفه
 های انتقال یادگیری با رویکرداز نظر شما ابعاد و مؤلفه 

 کدامند؟ سازمانی خالقیت

  از دیدگاه جنابعالی رویکرد خالقیت در فرآیند انتقال
 نماید؟یادگیری چقدر موثر بوده و چگونه آن را متاثر می

 تعداد مقاالت یافت شده

N= 4081 
 تعداد مقاالت رد شده از نظر عنوان

N= 3864 

 

 کل چکیده های غربال شده

N= 217 

 
 تعداد مقاالت رد شده از نظر چکیده

N= 43 

 

 تعداد کل مقاالت اولیه

N= 174 

 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر محتوا

N= 78 

 

مقاالت بررسی شده از نظر محتوا تعداد  

N= 96 
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  نظر جنابعالی در خصوص ابعاد و ارکان موثر در انتقال
 د خالقیت در سازمان چگونه است؟یادگیری با رویکر

 ای )آموزشی، به نظر جنابعالی مهمترین عوامل زمینه
انتقال  یالگوسازمانی، فرهنگی، روانشناختی و ...( که باید در 

مدنظر قرار بگیرد کدام  سازمانی خالقیت یادگیری با رویکرد
 است؟

  از دیدگاه شما مهمترین پیامدها و خروجی یک فرآیند انتقال
 یری با رویکرد خالقیت چیست؟یادگ

  انتقال یادگیری با رویکرد یالگوضرورت وجود یک 
 چیست؟ سازمانی خالقیت

  به نظر شما با توجه به اطالعات ارائه شده اولویت دادن به
ها )ذی نفعان، فرایندهای درونی و...( در بهبود کدام یک از مولفه

 الگو موثرتر خواهد بود؟  

 منظورفوق، در طی مصاحبه، به پرسشهای بر همچنین و عالوه

سؤاالت کنکاش برانگیز دیگری  مورد مطالعه پدیدة عمیق درک
 کنندگانمشارکت توضیحی و تفسیری هاینیز مطرح گردید. پاسخ

 گردآوری بر بعدی، مبتنی سؤاالت مصاحبه، هدایتگر مسیر هر در

 هر پس از. است داشته اکتشافی، قرار و مستقل کیفی هایداده

 بعدی مصاحبة و شدند استخراج هامؤلفه و هامصاحبه، شاخص

 که ایمرحله رسیدن به قبل، تا مصاحبة هاییافته اساس بر

ساخت، نمی فراهم بیشتری شناخت مصاحبه از حاصل اطالعات
 شد.  انجام

اقدامات انجام شده در این پژوهش به منظور اعتباریابی بر اساس 
 آمده است: 1در جدول باروسو  و مدل سندلوسکی

 

 . اقدامات به منظور اعتباریابی1جدول 
 عملی نظری تفسیری توصیفی

به صورت همه جانبه منابع 
 مختلف مورد جستجو قرار گرفت.

تشکیل جلسات به طور مرتب 
 و مقایسه گزارشات با یکدیگر

تشکیل جلسات منظم بمنظور تفسیر 
 خبرگان یافته ها. مشاوره با

سعی بر قابل کاربرد بودن 
 یافته ها

 
، فرایندهای بهینه سازی اعتبار فراترکیب بر اساس مدل 2در جدول 
 باروسو آمده است: و سندلوسکی

 

 سازی اعتبار فراترکیب.  فرآیندهای بهینه2جدول 
 عملی نظری تفسیری توصیفی فرآیندها

     ارتباط با نویسندگان اصلی پژوهش های اولیه
     مشورت با متخصص مراجع

     های سنتزپژوهیمشورت با متخصص پژوهش
     جستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو مرورگر

     ارزیابی مستقل هر گزارش حداقل توسط دو مرورگر
     نتایج و بازنگری راهبردهای جستجوی منابعهای منظم تیم پژوهش به جهت بحث درخصوص جلسه

     های منظم تیم پژوهش به منظورارزیابی نتایججلسه
     های منظم تیم پژوهش به منظور  رسیدن به اجماع کلیجلسه

     های تیمی پژوهشها، تغییرات در روند کار و  نشستمستندسازی از تمامی فرآیندها، رویه

در پژوهش حاضر بمنظور ارتقای اعتبار به جز ارتباط با نویسندگان 
اصلی مقاالت از تمامی مراحل دیگر، استفاده شد. بنابراین پژوهش 
حاضر با توجه به انجام این مراحل از چهار نوع اعتبار توصیفی، 

 کنترل تفسیری، نظری و عملی برخوردار است. همچنین برای

خبره )آشنا  یک با نظر پژوهشگر مقایسة از استخراجی، هیممفا
 با موضوع انتقال یادگیری و خالقیت سازمانی و فن سنتزپژوهی(

شد و میزان توافق دو رتبه دهنده با شاخص کاپا اندازه گرفته  استفاده
 در بطور رندم مقاالت از تعدادی امر، این به دستیابی شد. برای

 طریق بدست آمده از نتایج و گرفت قرارخبرگان  از یکی اختیار

مقدار   SPSSشد. با استفاده از نرم افزار  ارزیابی کاپا شاخص
محاسبه شد. با  α= 000/0و عدد معناداری  712/0شاخص کاپا 

فرض استقالل کدهای خارجی وجود دارد و  α< 05/0توجه به 

عدم وابستگی کدهای استخراجی به یکدیگر تایید می شود. پس 
توان ادعا کرد که استخراج کدها از پایایی مناسبی برخوردار می

 هستند و میزان توافق دو کدگذار در سطح خوب می باشد.
 

 هایافته
در این پژوهش ابتدا به منظور تجزیه و تحلیل با روش کدگذاری 
باز، تمام نکات و عوامل کلیدی و مهم استخراج شد. با در نظر گرفتن 

آنها و دریافت وجه اشتراک از نظر پژوهشگر،  مفهوم کدها و قیاس
دسته بندی شدند. سپس با مرور چندباره اسناد و شناسایی درست 
مفاهیم و یافتن ارتباط بین آنها به منظور ترکیب نتایج، از روش 
کدگذاری محوری استفاده و در آخر، مقوالت اصلی استخراج 

بخش  کدهای حاصل از بخش فراترکیب را با کدهای گردید.
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مصاحبه با خبرگان ترکیب کرده و مجددا فرآیند کنترل کیفیت 
ها تکرار و نهایتا شاخص های انتقال یادگیری با رویکرد داده

 خالقیت در سازمان استخراج شد.
 . شاخص های انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت3جدول 

 مقوالت فرعی مقوالت اصلی طبقه

 سازمانیعوامل 

 پشتیبانی سازمان

 حمایت مدیران از مهارت جدید
 حمایت همکاران از مهارت جدید

 سیستم جبران خدمات
 حمایت سازمانی

 حمایت از خالقیت
 فرصت استفاده از دانش جدید

 مشوق های بیرونی
 سیستم انگیزشی برای استفاده از دانش و مهارت جدید

 منابع انسانی شیوه های مدیریت
 بودجه آموزش

 پیاده سازی آموزش

 فرصت تمرین کردن
 آمادگی برای اجرا

 انتظار بهبود عملکرد با آموزش
 جو پیاده سازی

 ارتباطات
 ارتباطات افراد سازمان
 هماهنگی بین بخش ها

 ارتباطات باز

 فرهنگ سازمانی

 فرهنگ یادگیری مداوم
 محمرفرهنگ کیفیت 

 فرهنگ کار تیمی
 فرهنگ نوآورانه

 اعتماد
 ایمنی روانی

 خالقیت گروهی
 همدلی

 همکاری ویژه
 فرهنگ انتقال

 مسئولیت پذیری
 احترام به افراد یک ارزش است

 فرهنگ تغییر محور
 فرهنگ فناوری محور

 استراتژی های سازمانی

 عملکرد واحد سازمانی
 سبک رهبری

 سازمان مشارکتی
 ارزش عملکرد
 مدیریت دانش

 ویژگی های ساختاری
 خود گردانی تصمیم کارکنان

 اجبار در وظیفه
 تسهیم اطالعات
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 تعهد به تعالی
 صالحیت حرفه ای مدیر

 فرصت های پیشرفت
 مدیریت کیفیت

 ویژگی های وضعیتی
 مدیریت ارشد

 ویژگی های محیطی

 فرصت کاربرد
 الگو های تعامل

 ساختار و فرهنگ
 طراحی فضای کاری
 محیط کاری تیمی

 محیط کاری چند مهارتی
 محیط یادگیری مداوم

 عوامل مختل کننده در محیط کار
 فرهنگ یادگیری در جامعه

 نظارت سازمان فرادستی
 جو انتقال سازمانی

 محیط کار

 خصوصیات مدرس

 ویژگی های روانشناختی

 حمایت و فرصت دادن یادگیری به فراگیر
 باور داشتن قابلیت علمی دانشجویان

 خالقانه یتیشخص یها یژگیو
 بودن مدرسان ریپذ سکیر

 ازهاین لیتحل
 فهینگرش نسبت به وظ

 ویژگی های آموزشی
 دانش ارتقا خالقیت آموزشی

 محرک های جدید
 ویژگی های مهارتی اسـاتید

 ایتسلط تخصصی و حرفه
 و مهارت مدرسان تیصالح

 تفکر خالق ییتوانا

 فرایند آموزش

 روش های آموزشی

 طراحی آموزش
 برنامه ریزی

 فضا و امکانات آموزشی
 اهمیت آموزش
 اصول یادگیری
 ارائه آموزش

 )همگرا، واگرا، جذب کننده(سبک های یادگیری 
 آموزش نظری و تمرین

 انعطاف پذیری
 برنامه باز درسی
 طراحی ترکیبی

 محتوای آموزشی

 گیری از بازگشت یادگیریپیش
 توالی

 اتصال یا ارتباط درونی  بین اطالعات
 نیاز سنجی
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 آموزش های مرتبط با نیاز های فردی
 محتوای مرتبط

 نتایج آموزشی

 بازخورد
 واکنش به آموزش
 ارزش یابی یادگیری

 پایش آموزش
 انتقال رفتار یادگرفته شده

 تعهد آموزشی
 نگهداری و تعمیم

 یادگیری و تعمیم پذیری

 خصوصیات یادگیرنده

 ویژگی های جمعیت شناختی
 سن

 جنسیت
 سابقه کاری

 روانشناختی یها یژگیو

 تیشخص
 انگیزه یادگیری
 انگیزه انتقال

 انگیزش
 کانون کنترل

 تمایل به اشتراک گذاری ایده
 مهارت ها و نگرش های جدید

 نگرش های عاطفی
 مشارکت در یادگیری
 نگرش نسبت به رفتار
 ارزش گذاری خالقیت

 تخیل
 ریسک پذیری فکری
 اعتماد به نفس خالق

 یخودکارآمد
 تجربه

 نگرش کار آموزان
 تغییر و نحوه پذیرش آن

 انعطاف پذیری
 رفتار اکتشافی

 کنترل رفتاری ادراک شده
 هنجار ذهنی

 تشابه روانشناختی

 رفتار در محیط کار

 نتایج و بهبود عملکرد
 برنامه ریزی مسیر شغلی

 مشارکت شغلی
 انتظارپاسخ گویی مورد 
 یتعهد سازمان

 سود مندی شغلی
 آزادی و استقالل کاری

 نگرش شغلی
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 انگیزش شغلی
 رفتار شغلی

 امکانات و ابزار مورد نیاز شغل
 استفاده شغل از استعداد ها و توانایی ها

 میزان آمادگی برای یادگیری

 توانایی یادگیری و انتقال
 رفتار(یادگیری )واکنش تا 

 دانش
 آمادگی یادگیرنده
 سوابق یادگیری

 به تجربه یگشودگ
 یریادگی زهیانگ

 دیجد یمهارت ها و نگرش ها
 تجارب آموزشی
 واکنش به ارزیابی

 ادارک و فهم مطالب

 
 . الگوی انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت در سازمان2شکل 

 گیرینتیجه
شناسایی عوامل موثر بر انتقال یادگیری با پژوهش حاضر با هدف 

در طراحی الگوی انتقال انجام شد.  رویکرد خالقیت سازمانی
شاخص  142مولفه و  16بعد،  4یادگیری با رویکرد خالقیت 

پشتیبانی »های شناسایی گردیدند. بعد عوامل سازمانی با مولفه
، «فرهنگ سازمانی»، «ارتباطات»، «سازی آموزشپیاده»، «سازمان

، بعد خصوصیات «های محیطیویژگی»و « های سازمانیاستراتژی»
ای هویژگی»، «های جمعیت شناختیویژگی»های یادگیرنده با مولفه

میزان آمادگی برای »و « رفتار در محیط کار»، «روانشناختی
های ویژگی»های ا مولفه، بعد خصوصیات مدرس ب«یادگیری

تسلط تخصصی و حرفه »، و «های آموزشیویژگی»، «روانشناختی
، «های آموزشیروش»های ، بعد فرآیند آموزش با مولفه«ای
باشد. یادگیری که نتیجه می« نتایج آموزشی»و « محتوای آموزشی»

فرآیند آموزش است، در سازمان به ویژه با رویکرد خالقانه ضمن 
زی، ریهای شناختی مانند تفکر، استدالل، برنامهالیتکمک به فع

ها و گیری و حل مساله باعث تسهیل روشفراشناخت، تصمیم
های نوین سازمانی و اساسا پذیرش تغییر و در نهایت خالقیت فرآیند

های رقابتی خواهد بود. این مهم از پر و نوآوری و کسب مزیت
گردد. از سوی مداد میترین دستاوردهای یک سازمان قلاهمیت

فرآیند  موفقیت مهم معیار عنوان به یادگیری نیز دیگر انتقال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://islamiclifej.com/article-1-1625-fa.html


 514....  رویکرد با یادگیری انتقال بر موثر عوامل شناسایی  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

 آموزشی و از نتایج آن محسوب می گردد که در آن فراگیران،

 را در آموزش شده کسب هاینگرش و رفتارها ها،مهارت دانش،

گردد. توجه به انتقال تعریف می برند،می کار به خود مشاغل در
آموزش در سازمان به ویژه با رویکرد بکارگیری ابعاد یادگیری و 

ارتقا »، «وریبهبود عملکرد و افزایش بهره»خالقیت درآن، اهداف 
 «کاهش میزان شکایات مشتریان»، «سطح دانش فنی و سطح کیفیت

، «افزایش رضایت مشتریان با توجه به ارائه خدمات نوآورانه»و 
بهبود »و « رمایه های انسانیتوسعه س»، «ایجاد سازمان یادگیرنده»

را « سازمانینوآوری در محصوالت، خدمات و ابزارهای اختصاصی
کند، بر این اساس است که در صورت وجود الگوی مناسب دنبال می

انتقال یادگیری اختصاصی صنایع و تمرکز بر بهبود فرآیندها و 
فیت یتواند به ارتقا سطح دانش فنی و سطح کهای مورد نیاز میمولفه

 آن و در نتیجه  کمک نماید.
( در پژوهش خود به 18میراحمدی و همکاران )در این ارتباط 

 و نی: تدویدر آموزش عال ینظام آموزش منابع انسان یشناس بیآس»
 ،خود یفیک یمطالعه مورد پرداختند. آنها در« الگو کی یابیاعتبار
 34 نهایتداده ها در  لیحاصل از تحل یها داده یکدگذار جهیدر نت

 ،یستگیمشاغل و شا لیو تحل هیتجز شامل بعد 14مؤلفه و 
و  یابیرزشآموزش، ا یاجرا ،یزیر و برنامه یطراح ،یازسنجین

دانش و تجارب، فرهنگ  تیریمد ،یستمیانتقال آموزش، س ش،یپا
جه، و بود یمال ،یو اسناد باالدست نیقوان ،یو منابع انسان یدانشگاه
و  ،یو منابع انسان یساختار سازمان ،یبخش یو آگاه یآشناساز

 در این تحقیق مولفه های. نمودند یاعتبارسنجو  یبند دسته یفنآور
 نیرشتیب و انتقال آموزش یزیر و برنامه یطراح ش،یو پا یابیارزش

 یتو اسناد باالدس نیدانش و تجارب، قوان تیریمدولفه های و م نییتب
 ند.نشان داد شده نیتدو یرا از الگو نییتب نیکمتر و بودجه یو مال

که در مقایسه هر چهار مولفه که دارای بیشترین تبیین را داشته اند 
در مولفه های اعتباریابی شده تحقیق حاضر نیز تبیین گردیه و در 
نهایت در تشکیل سازه الگو جای نمایی گردیدند. همچنین هر چهار 

لی رغم مولفه که کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند ع
بررسی اولیه، در نهایت در تشکیل سازه الگی این تحقیق منظور 

آموزش »( مطالعه ای تحت عنوان 19آناند و همکاران ) نگردیده اند.
مداوم معلمان در آموزش پیش دبستانی: حمایت مدیران از انتقال 

انجام دادند. هدف از آن تحلیل حمایت مدیران از انتقال « یادگیری
ان پس از شرکت درجلسات آموزش معلمان بود. یادگیری معلم

روش مورد استفاده یک روش آمیخته بود و تکنیک های مورد 
هد که داستفاده مصاحبه و گروه کانونی متمرکز بود. نتایج نشان می

مدرسان در مقابل حمایت در انتقال یادگیری موفق تر بوده اند و 
یادگیری معلمان،  مدیران آنها تمایل دارند در مقایسه با انتقال

رفتارها و نگرشهای حمایتی بیشتری را در مورد معلمان نشان دهند.  
این نتایج موید یکی از مهمترین مولفه های بعد عوامل سازمانی این 

( 20می باشد. وسپری و همکاران )« پشتیبانی سازمان»تحقیق یعنی 
در پروژه: مطالعه انتقال  یتوسعه حرفه ا»در پژوهش خود به 

نشان داد که  جینتاپرداخت. « یدانش سازمان جادیو ا یریادگی
 یریدگایانتقال  یبرا ییباال ییو توانا زهیانگ پروژه ها،کارکنان در 

 تیاز جمله حما ،یکل طیداشتند، اما مح یخود از جلسات آموزش
کرد. داده ها  جادیمانع ا ،یمثبت و منف یشخص جیو نتا ینظارت

به  یبرا یکاف یکارکنان فرصت هادهد که  ینشان م نیهمچن
 یروش ها قیخود در سراسر سازمان از طر انشاشتراک گذاشتن د

مولفه  3مقایسه این تحقیق نشان از اشتراک ندارند.  اریدر اخت حیصر
( و آمابیل و خایر 21موثر در انتقال یادگیری دارد. از نظر شوارز )

( دیدگاه ، تجربه و سابقه از عناصر مهم دیگر تاثیر گذار بر 22)
( 23خالقیت سازمانی منظور می شود. یافته های فاطیما و صدیقی )

 یابر زهیانگ جادیدر ا یتوجه و قابل ارتباط معنی دارنشان داد که 
وجود دارد.  یادگیری حین کارآموزش در انتقال  یو طراح یریادگی

مهم کی از ، یبرادو  وسترومیبا استناد به مطالعات ن سیروگیکنتوگ
ایجاد انگیزه برای یادگیری موانع انتقال آموزش را کمبود  نیتر

ری نگیزه یادگی. در مدل انتقال یادگیری لی و همکاران، ادانسته است
که در این تحقیق در دسته ویژگی های جمعیت شناختی منظور شده 
است به عنوان یکی از مولفه های اصلی تاثیر پذیر و تاثیر گذار بر 

همچنین پانگاریبوآن  مدل انتقال یادگیری خود درج گردیده است.
 یریادگیفرهنگ  یمعنادار( نیز در پژوهش خود 24و همکاران )

 .دندنشان دا یریادگیانتقال  زهیبر انگرا  یشغل سودمندی و یسازمان
دانش و  تیریرابطه مد» یبررس در( 25بر ) یو شعل یاستانست

 نیکه ب نتیجه گرفتندکارکنان  یبا بهره ور یسازمان تیخالق
کارکنان  یبا بهره ور یسازمان تیدانش و خالق تیریمد یرهایمتغ

پاسخ گویی »ومولفه ها ابعاد  انیوجود دارد. از م یرابطه معنادار
را که در این تحقیق در دسته مولفه های رفتار در « مورد انتظار

بعد  ی وسازمان تیابعاد خالق محیط کاری منظور شده است را در
 . موثر یافته اند یمنابع انسان تیصالح

های چابک، فعال و متعالی همواره در جستجوی کسب سازمان
مزیت رقابتی و توسعه کسب و کار و ادامه حیات موفق در عرصه 

وجه و با ت یتوسعه منابع انسانفعالیت خود هستند. این مهم از طریق 
 متعالی سازمانها یهایخالق از استراتژ یانسان هیسرمامناسب به 

 مکن برای تحقق این مقصودیکی از راهبردهای م می گرددمحسوب 
ی ی به ویژه با به کارگیرریادگیانتقال  فرآیند اجرای کامل قیاز طر

انتقال یادگیری در  .از رویکرد توسعه خالقیت در آن می باشد
ها و ابعاد ویژه است که هرچه میزان سازمان همواره دارای مولفه

اد با ابع پذیر در آنگذار و تاثیرهای تاثیرتناسب ابعاد و مولفه
های کسب و کار آن سازمان بیشتر باشد و در عملیاتی و ویژگی

ود های عملیاتی خصورت امکان از الگویی متناسب با ابعاد و ویژگی
یابی به اهداف فرآیند آموزش و انتقال یادگیری مند باشد دستبهره

شد،  ها اشارهبیشتر خواهد بود. همانگونه که در بخش تفسیر یافته
های شناسایی شده در الگوی مورد بررسی متناسب با و مولفهابعاد 

ها و نیازهای سازمان مورد بررسی یعنی بانک مسکن که ویژگی
-گردد طراحی و اعتباریک نهاد مالی بزرگ دولتی محسوب می

سنجی گردید. در پژوهش حاضر از طریق سنتز پژوهی ابتدا کلیه 
دسترس در ایران و سایر ها و ادبیات موضوعی قابل ها، نظریهمدل

ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق مصاحبه با کشور
های سنتزپژوهی مجددا به بحث و خبرگان و اساتید موضوع یافته

عوامل موثر بر انتقال یادگیری بررسی گذارده شد و در مرحله بعد 
 گردید.  با رویکرد خالقیت سازمانی

ها برای اجرای هر نوع که سازمان گرددپیشنهاد میبنابر یافته های 
برنامه ایجاد و یا ارتقاء سازمانی در حوزه انتقال یادگیری به ویژه 
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با رویکرد خالقیت سازمانی، ابتدا با توجه به ارزیابی سطح بلوغ 
های احصا ها و شاخصسازمان خود با شاخص قراردادن ابعاد، مولفه

پردازند. و با شده در این پژوهش، به شناخت وضعیت موجود ب
مقایسه وضعیت موجود و وضعیت سازمان خود بر اساس الگو، 

های احصا شده برنامه ریزی داشته باشند.  همچنین بر اساس مولفه
شود که بانک و سازمان پیشنهاد می« عوامل سازمانی»ی مربوط به 

های مشابه، با هدف توسعه انتقال یادگیری به ویژه با رویکرد 
ظور نمودن ابعاد عملیاتی و راهبردی آن در خالقیت، ضمن من

های های سازمانی، با ایجاد و یا بهبود عوامل و شاخصاستراتژی
تالش هدفمندی برای بهبود « های محیطیویژگی»و « ارتباطات»

وهش های این پژبستر انتقال یادگیری، فراهم نمایند. بر اساس یافته
قال یادگیری بوده و لذا فرهنگ سازمانی از جمله عوامل موثر بر انت

ها باید در توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی در این خصوص سازمان
 اهتمام ورزند.

های مربوط به های پژوهش بر اساس مولفهبا توجه به یافته
شود با انتخاب مدرسانی که از پیشنهاد می« خصوصیات مدرس»
انتقال  دمتناسبی با توسعه و بهبود فرآین« های روانشناختیویژگی»

یادگری به ویژه با رویکرد خالقیت دارند از این رکن فرآیند 
 «ویژگی های آموزشی»یادگیری، استفاده مناسبی نمایند. همچنین 

آنان مولفه های بسیار « تسلط تخصصی و حرفه ای»مدرسان و میزان 
تاثیر گذاری هستند که سازمان ها در بخش آموزش خود باید مورد 

 توجه قرار دهند.

 هاینیز به مولفه« خصوصیات یادگیرنده»این پژوهش در  خصوص 
بسیار مهمی دست یافت که توجه ویژه بانک و سازمانهای مشابه با 
هدف ایجاد و یا بهبود انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت، را الزام 
آور می نماید. به سازمانها پیشنهاد می شود در فرآیند آموزش 

یادگیرندگان توجه نمایند. « اختیهای جمعیت شنویژگی»به
همچنین برای بهبود بستر انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت، برنامه 

ویژگی های »های اجرای آموزش را بر اساس ها، محتوا و روش
یادگیرنده گان تنظیم و ارائه نمایند. در همین ارتباط « روانشناختی

کارکنان به طور « رفتار در محیط کار»در صورت توجه سازمان به 
مثال ارائه فرصت تمرین کردن، فرصت به کارگیری آنچه در فرآیند 

شود با توجه به آموزش فراگرفته است و همچنین پیشنهاد می
 در بهبود« میزان آمادگی برای یادگیری»ها و ابعاد عملیاتی شاخص

 بستر انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت تالش نمایند.

« آیندفر»های مربوط به های پژوهش بر اساس مولفهبا توجه به یافته
های بالغی که فرآیند انتقال یادگیری به گردد سازمانپیشنهاد می

ویژه با رویکرد خالقیت برای آنان دارای اهمیت است، کلیه 
ها، محتوا و روش»های موجود در مولفه های مربوطه شامل شاخص

نها فرآیند آموزشی خود را را بررسی و با توجه به آ« نتایج آموزشی
بهبود ببخشند. به طور نمونه توجه به طراحی مناسب آموزشی، 

آموزشی و رعایت مجموعه نکات « برنامه ریزی»بهبود و بازبینی 
ی هاهای مختلف در کلیه زیر فرآیندرا در روشهای« اصول یادگیری»

در بخش محتوا نیز به عنوان مثال رعایت ، لحاظ نمایندآموزشی 
یعنی بخشی از محتوای درس به انتخاب و « انعطاف پذیری محتوا»

یا بر اساس دیدگاه، تفکر و حتی تخیل مخاطب منظور گردد، 
از دیگر نمونه های قابل « باز درسیبرنامه»در « طراحی ترکیبی»

نیز نظارت با رویکرد « نتایج آموزشی»توجه است. در بخش 
مورد « اهپذیری یادگیری تعمیم»و « پیشگیری از بازگشت یادگیری»

 پیشنهاد است.
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