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Abstract 
Introduction: The effectiveness of organizational training courses depends on learning transfer to 
workplace; therefore, identifying the predictor’s transfer of learning has become one of the Necessities in 
human resource development. On the other hand, recent studies support the idea that the predictor’s 
transfer of learning are influenced by culture and context of each organization. In accordance with this 
approach, the purpose of this study was to investigate the role of moderating type of organization (private 
or public) in the relationship between organizational factors and learning transfer to workplace. 
Methods: The present studying terms of the method, is descriptive-correlation. Data collected in late 2017 
and early 2018. The statistical population included nursing staff at private hospital of Bu-Ali Sina's and 
public hospital of Besat in Hamedan. 283 people were selected as a statistical sample by Available sampling 
method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire for assessing organizational factors 
and a questionnaire for assessing learning transfer to workplace. Validity of the questionnaires were 
confirmed by experts, and their reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The data were 
analyzed using SPSS software and moderator regression analysis and multiple regression analysis. 
Results: The results showed that the manner of relationship between organizational factors and learning 
transfer is different in public and private hospitals (t=4.17; P <0.05); this means that in public hospital, two 
variables of peer support (Beta=0.221; P <0.05) and collaborative climate (Beta=0.195; P <0.05) are the 
most important predictors of learning transfer to workplace. But in the private hospital, the most important 
predictors transfer of learning were opportunity to use (Beta=0.526; P <0.05) and supervisor support 
(Beta=0.260; P <0.05). 
Conclusions: According to study findings, the predictors of learning transfer to workplace are different in 
public and private hospitals. So in order to improve learning transfer to workplace, it is suggested that 
administrators of government hospitals focus more on promoting collaborative and collaborative climate. 
But in private hospitals, it's best to focus on improving interactions between supervisors and subordinates 
and giving more freedom to subordinates. 
Keywords: Learning Transfer to Workplace, Collaborative Climate, Supervisor Support, Peer Support, 
Opportunity to Apply 
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 مقاله پژوهشی           ایران پرستاری پژوهش نشریه

ر کار د طیبه مح یریادگیکننده انتقال  ینیبشیعوامل پ یاسهیمقا یبررس

 یو خصوص یدولت یهامارستانیب
 

 3 ی، لیال نعمت2 یبابک عبدالملک، *،1 یخلیل زند

 
 ایران ،علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدانآموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه دانش 1
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 ، ایرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان 3
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 13/23/1335 تاریخ پذیرش مقاله:    11/22/1335 تاریخ دریافت مقاله:

 
 است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

مقدمه

های آموزش شغلی به عنوان ابزاری برای توسعه سرمایه انسانی، دوره

روز اهمیت بیشتری یافته و به عنوان یکی از لوازم بهبود روزبه

. اعتقاد بر این [1]شوند های کاری و اجتماعی در نظر گرفته میظرفیت

های مناسب توانند از طریق فراهم آوردن برنامهها میاست که سازمان

. بنابراین [2]ها را بهبود ببخشند آموزشی برای کارکنان، عملکرد آن

 ایگونهبه یهای آموزشههدف آموزشگران سازمانی، طراحی و ارائه برنام

است که مزایای کاربردی در محیط کار را به ارمغان آورد و بتواند 

. منظور از انتقال [3]ها گردد ساز انتقال یادگیری به محیط کار آنزمینه

 چکیده

انتقال  کننده ینیبشیعوامل پ ییکار است و لذا شناسا طیبه مح یریادگیدر گرو انتقال  یآموزش سازمان یهادوره یاثربخش :مقدمه

 تیاحم دهیا نیاز ا ریحال، مطالعات اخ نیشده است. در ع لیتبد یپژوهش در حوزه توسعه منابع انسان یهااز دغدغه یکیبه  یریادگی

ر هدف از پژوهش حاض کرد،یرو نیو بافت خاص هر سازمان هستند. با افرهنگ  ریتحت تأث یریادگی نتقالکه عوامل مؤثر بر ا کنندیم

 ود.کار ب طیبه مح یریادگیو انتقال  یعوامل سازمان نی( در ارتباط بیدولت ای یکننده نوع سازمان )خصوص لینقش تعد یبررس

شد.  یگردآور 1331دوم سال  مهیپژوهش در ن نیا یهااست. داده یاز نوع همبستگ یفیتوص قاتیپژوهش حاضر جزو تحق روش کار:

 وهیبعثت شهر همدان بودند. با استفاده از ش یدولت مارستانیو ب نایس یبوعل یخصوص مارستانیب یکارکنان پرستار ،یجامعه آمار

ساخته سنجش ها پرسشنامه محققداده یانتخاب شدند. ابزار گردآور ینمونه آمار واننفر به عن 283در دسترس تعداد  یریگنمونه

ها آن ییایها با استناد به نظر متخصصان، و پاپرسشنامه ییکار بود. روا طیبه مح یریادگیو پرسشنامه سنجش انتقال  یعوامل سازمان

 لیتحل یآمار یهاونو آزم 22نسخه   SPSSافزار ها، از نرمداده لیو تحل هیشد. جهت تجز دییکرونباخ تأ یآلفا بیبا استناد به ضر

 چندگانه استفاده شد. ونیرگرس لیکننده و تحل لیتعد ونیرگرس

طوری که در ؛ به(P ،15/4  =t < 27/2) ها نشان داد که نحوه ارتباط دولتی و خصوصی متفاوت از یکدیگر استیافته ها:یافته

ترین ، مهم(P ،137/2  =Beta < 27/2)و جو مشارکتی  (P ،221/2  =Beta < 27/2) بیمارستان دولتی، دو متغیر حمایت همکار

قال یادگیری، های انتکنندهبینیترین پیشهای انتقال یادگیری به محیط کار هستند. اما در بیمارستان خصوصی، مهمکنندهبینیپیش

 هستند. (P ،212/2  =Beta < 27/2)و حمایت سرپرست  (P ،721/2  =Beta < 27/2)فرصت کاربست 

 یو خصوص یدولت یهامارستانیکار، در ب طیبه مح یریادگیانتقال  یهاکننده ینیبشیپژوهش، پ یهاافتهی یبر مبنا گیری:نتیجه

 یدولت یهامارستانیدر ب رانیکه مد شودیم شنهادیکار، پ طیبه مح یریادگیمنظور بهبود انتقال اساس، به نیمتفاوت هستند. بر ا

به بهبود  رشتیبهتر است که ب زین یخصوص یهامارستانیو در ب ندیمعطوف نما یو مشارکت ارانهجو همک یبه ارتقا شتریتوجه خود را ب

 توجه شود. ردستانیبه ز شتریعمل ب یو دادن آزاد ردستانیتعامالت سرپرستان و ز

 همکار، فرصت کاربست تیسرپرست، حما تیحما ،یکار، جو مشارکت طیبه مح یریادگیانتقال  واژگان کلیدی:
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 هایکاربرد مستمر و اثربخش دانش و مهارت»یادگیری به محیط کار، 

 .[4]است « دست آمده در آموزش به محیط شغلی از سوی کارآموزبه

طرز قابل توجهی برای به هر حال آموزش و توسعه منابع انسانی به

بر است. بنابراین نیاز به شناسایی شرایطی که تحت آن ها هزینهسازمان

ها های مهم سازمانرسد، به یکی از دغدغهانتقال آموزش به حداکثر می

دهد . در این راستا، مرور ادبیات موضوع نشان می[7]تبدیل شده است 

ز، های کارآموکه عوامل مؤثر بر انتقال آموزش عمدتاً در سه طبقه ویژگی

بندی طرح آموزشی و عوامل محیط کار یا عوامل سازمانی دسته

د که کمترین ده. در این میان اما، مرور مطالعات نشان می[1]شوند می

. بنابراین یکی از [5]توجه مربوط به عوامل سازمانی بوده است 

تواند شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال ی پژوهشی میهادغدغه

 یادگیری باشد.

توان گفت که در جستجوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال آموزش، می

، حمایت [17, 14, 12, 12]، حمایت همکار [13-8]حمایت سرپرست 

و فرهنگ سازمانی  [13-12]، فرصت کاربست [18-11]مدیریت ارشد 

اند. البته عالوه بر عوامل بوده [22, 14, 12]محور همکارانه و یادگیری

سازمانی ذکر شده، بسیاری از عوامل دیگری نیز وجود دارند که در 

اند. عواملی همچون پیوند شغلی ری تصریح شدهادبیات انتقال یادگی

و  [12]، بازخورد [21]، مدیریت عملکرد [15]ها ، نظام پاداش[12]

بسیاری متغیرهای دیگر، از جمله عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال 

طور که گفته شد، حال همانا اینیادگیری به محیط کار هستند. ب

پرتکرارترین عوامل سازمانی، عبارت از حمایت سرپرستان، حمایت 

همکاران، حمایت مدیران ارشد، فرصت کاربست و جو و فرهنگ 

 اند.مشارکتی بوده

شود، که صحبت از عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری میهنگامی

فرد هر سازمان مورد توجه قرار گیرد و الجرم باید بافت منحصربه

گوید: در جستجوی عوامل سازمانی مؤثر بر گونه که دیرانی میهمان

های حاکم بر انتقال یادگیری، باید به شرایط فرهنگی و ارزش

عنوان یکی از عوامل مهم توجه شود و تالش شود  های کاری بهمحیط

های فرهنگی خاص هر که انتقال یادگیری با درنظر گرفتن ارزش

. با مبنا قرار دادن این مهم که [22]جامعه یا سازمان صورت گیرد 

عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری تحت تأثیر فرهنگ و بافت خاص هر 

 بینیشود که عوامل پیشسازمان هستند، لذا این احتمال مطرح می

های دولتی و خصوصی متفاوت از کننده انتقال یادگیری در سازمان

 گویند: مطالعات نشاناین زمینه، چوی و پارک مییکدیگر باشند. در 

های دولتی، های خصوصی در مقایسه با سازماندهد که سازمانمی

ه ککنند. همچنانهزینه و زمان بیشتری را صرف آموزش کارکنان می

های مشهودی در نحوه تخصیص زمان و اعتبارات به آموزش، تفاوت

های ثر بر اثربخشی دورهرسد که عوامل مؤنظر میوجود دارد، به

. [4]های دولتی و خصوصی، متفاوت باشند آموزشی نیز در سازمان

های انجام گرفته در داخل ایران نیز از متفاوت بودن جو پژوهش

کنند. برای های دولتی و خصوصی حمایت مییادگیری در سازمان

های یادگیری سازمانی اند که قابلیتمثال مطالعات قبلی نشان داده

های های دولتی تفاوتهای خصوصی و بیمارستاندر بیمارستان

 .[22, 21]ا یکدیگر دارد معناداری ب

لحاظ نظری این امکان وجود دارد که عوامل هر حال اگرچه بهبه

های دولتی و خصوصی بینی کننده انتقال یادگیری در سازمانپیش

متفاوت از یکدیگر باشند، اما حقیقت آن است که در تحقیقات قبلی، 

و عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری،  توجه خاصی به این مهم نشده

شمول در نظر گرفته شدند. با توجه به خالء عمدتاً یکسان و جهان

 پژوهشی مزبور، تحقیق حاضر در صدد پاسخ به سؤاالت زیر بوده است

( آیا نوع سازمان بر رابطه بین عوامل سازمانی و انتقال یادگیری تأثیر 1

 گذارد؟می

های دولتی مؤثر بر انتقال یادگیری در سازمان( عوامل سازمانی 2

 کدامند؟

های خصوصی ( عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری در سازمان3

 کدامند؟

 کار روش

پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه 

آماری، کارکنان پرستاری بیمارستان خصوصی بوعلی سینا و بیمارستان 

شهر همدان بودند. در هر بیمارستان، با استفاده از شیوه دولتی بعثت 

پرسشنامه توزیع شده که پس از  172گیری در دسترس تعداد نمونه

پرسشنامه در بیمارستان دولتی بعثت  142چندبار پیگیری، تعداد 

صورت کامل و سالم بازگردانده شد و در بیمارستان خصوصی بوعلی به

(. 34/2گویی: ه بازگردانده شد )نرخ پاسخپرسشنام 141سینا نیز تعداد 

های ورود افراد ترین مالکنفر بود. مهم 283بنابراین حجم نمونه نهایی، 

نمونه، برخورداری از مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر، و حدأقل یک سال 

ود شهای مورد مطالعه بود. یادآور میسابقه خدمت در یکی از بیمارستان

ها به افراد نمونه اطمینان داده شد که سشنامهکه در هنگام توزیع پر

ها کامالً محرمانه مانده و نتایج به صورت کلی تجزیه و های آندیدگاه

چه فردی تمایل به تکمیل گردد. همچنین چنانتحلیل می

های پژوهش نداشت، فرد دیگری به صورت تصادفی انتخاب پرسشنامه

ین، در سایر مراحل پژوهش نیز گرفت. عالوه بر او مورد مطالعه قرار می

 از رعایت مالحظات اخالقی اطمینان حاصل شد.

ساخته بود. پرسشنامه اول به ها دو پرسشنامه محققابزار گردآوری داده

سنجش عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری اختصاص داشت. این 

شاخص و پنج مؤلفه حمایت همکار، حمایت  42پرسشنامه مشتمل بر 

ت، حمایت مدیران ارشد، فرصت کاربست و جو مشارکتی بود. سرپرس

شاخص بود که به سنجش میزان انتقال  1پرسشنامه دوم نیز مشتمل بر 

گانه سنجش های ششیادگیری به محیط کار اختصاص داشت. شاخص

( 2217انتقال یادگیری عمدتاً از پژوهش محمدتراب و کاسیمیر )

های هر ها، شاخصرسشنامهاستخراج شدند. جهت بررسی روایی پ

پرسشنامه در قالب فرم روایی در اختیار پنج تن از اساتید مدیریت 

ر ها دآموزشی و مدیریت منابع انسانی که از تجربه همکاری با سازمان

قالب مدرس، مشاور و... برخوردار بودند، قرار گرفت. با استناد به نظر 

ال تغییراتی جزئی در ها پس از اِعماین متخصصان، روایی پرسشنامه

ها بندی برخی سؤاالت، مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامهجمله

نیز با استناد به ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده و مورد تأیید قرار 

گرفت. بر این اساس، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عوامل سازمانی، 

نتقال یادگیری، و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ا 343/2برابر با 

ها، از تحلیل رگرسیون بود. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده 512/2

شود تعدیل کننده و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یادآور می

 SPSSها، نرم افزار نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده



و همکاران یزند  
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 27/2ها، تهبود و سطح معناداری برای قضاوت و تفسیر یاف 22  نسخه

 در نظر گرفته شد.

 هایافته

، توزیع افراد نمونه بر حسب نوع بیمارستان، جنسیت و 1جدول در 

مدرک تحصیلی ارائه شده است. از لحاظ مدرک تحصیلی، بیشترین 

فراوانی مربوط به کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و پس 

ی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر، کاردانی از آن، کارکنان دارا

های بعدی قرار دارند. حدود نیمی تر به ترتیب در ردهو دیپلم و پایین

نفر( در بیمارستان دولتی بعثت شهر همدان و  143از افراد نمونه )

ها نیز در بیمارستان خصوصی بوعلی سینا حدود نیمی دیگر از آن

نفری که در این  283چنین از مجموع اند. هممشغول به کار بوده

ها مرد بوده و درصد( از آن 42نفر ) 113اند، پژوهش مشارکت داشته

 اند.درصد( نیز زن بوده 78نفر ) 114
 

 شناختیتوزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت :1جدول 

 مجموع مدرک تحصیلی متغیر

  کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی ترپاییندیپلم و  

      بیمارستان دولتی

 15 15 33 13 4 مرد

 57 17 33 11 7 زن

      بیمارستان خصوصی

 72 11 28 12 1 مرد

 83 18 73 12 2 زن

 283 11 173 71 12 مجموع

 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 سازمان خصوصی سازمان دولتی افراد نمونهکل  متغیر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 571/2 53/3 842/2 15/3 822/2 53/3 حمایت سرپرست

 751/2 32/3 522/2 53/3 141/2 81/3 حمایت همکار

 125/2 81/3 153/2 13/3 177/2 55/3 حمایت مدیران ارشد

 131/2 81/3 858/2 13/3 533/2 51/3 فرصت کاربست

 551/2 11/3 321/2 35/3 873/2 43/3 جو مشارکتی

 444/2 53/3 712/2 12/3 488/2 52/3 عوامل سازمانی

 718/2 33/3 131/2 55/3 123/2 88/3 انتقال یادگیری

طور میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش، به، 2جدول در 

طور که مالحظه کلی و بر حسب نوع سازمان ارائه شده است. همان

شود، میانگین متغیرهای مورد بررسی در سازمان خصوصی، اندکی می

طور کلی نیز میانگین وضعیت عوامل بیش از سازمان دولتی است. به

گزارش  88/3یادگیری به محیط کار،  و میانگین انتقال 52/3سازمانی 

 شده است.

ین های افراد نمونه و میانگپس از ارائه اطالعاتی توصیفی پیرامون ویژگی

متغیرهای مورد بررسی، در ادامه نتایج بررسی سؤاالت پژوهش گزارش 

 شده است:

( آیا نوع سازمان بر رابطه بین عوامل سازمانی و انتقال یادگیری تأثیر 1

 ؟گذاردمی

منظور بررسی این سؤال که آیا دولتی یا خصوصی بودن سازمان به

تواند رابطه بین عوامل سازمانی و انتقال یادگیری را تحت تأثیر قرار می

دهد یا خیر؛ از تحلیل رگرسیون تعدیل کننده استقاده شد. بر مبنای 

ی و نوع سازمان وارد ، در گام اول، ترکیب عوامل سازمان3جدول نتایج 

از تغییرات انتقال یادگیری را  35/2معادله رگرسیون شده و حدود 

معنادار است. با  21/2کنند که این میزان تأثیر، در سطح تبیین می

اضافه شدن اثر تعاملی عوامل سازمانی و نوع سازمان، ضریب تبیین 

ات شود که اثرافزایش یافته و مشخص می 23/2تعدیل شده، حدود 

 41/2هم رفته حدود اصلی و تعاملی عوامل سازمانی و نوع سازمان، روی

 کنند و این تأثیر، در سطحاز تغییرات انتقال یادگیری را تبیین می

 معنادار است. 21/2

کنندگی نوع سازمان در ارتباط بین عوامل برای بررسی نقش تعدیل

 تقابل عواملسازمانی و انتقال یادگیری، الزم است به میزان اثر م

، اثر تعاملی 4جدول سازمانی و نوع سازمان استناد نمود. بر مبنای نتایج 

معنادار است و این امر  21/2در سطح  عوامل سازمانی و نوع سازمان،

دهد که دولتی یا خصوصی بودن سازمان، ارتباط بین عوامل نشان می

. به دهدکار را تحت تأثیر قرار می محیطسازمانی و انتقال یادگیری به

دست آمده، نحوه تأثیر عوامل سازمانی بر بیان دیگر، بر مبنای نتایج به

 های دولتی و خصوصی متفاوت هستند.انتقال یادگیری، در سازمان

که مشخص شد، نوع سازمان بر رابطه بین عوامل سازمانی و پس از آن

امه، از تحلیل رگرسیون چندگانه گذارد، در ادانتقال یادگیری تأثیر می

بینی کننده استفاده شد تا مشخص گردد که عوامل سازمانی پیش

های خصوصی، به های دولتی و سازمانانتقال یادگیری در سازمان

 ترتیب کدامند.

( عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری در بیمارستان دولتی 2

 کدامند؟

 235/2، ضریب تببین تعدیل شده برابر با 7جدول های بر اساس یافته

معنادار  21/2، در سطح Fجا که مقدار بوده است. از آن F ،51/3و مقدار 

ت بین یعنی حمایشود که ترکیب متغیرهای پیشاست، لذا مشخص می
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سرپرست، حمایت همکار، حمایت مدیران ارشد، فرصت کاربست، و جو 

یط معنادار انتقال یادگیری به مح  بینی کنندهشتوانند پیمشارکتی می

درصد از تغییرات انتقال یادگیری را  24بینی باشند و حدود کار پیش

 تبیین نمایند.

ل جدوبین در در ادامه ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرهای پیش

با متناظر  tدهد که مقادیر گزارش شده است. نتایج نشان می 1

 27/2بتای دو متغیر حمایت همکار و جو مشارکتی، در سطح 

ترین توان گفت که این دو متغیر مهممعنادار است و لذا می

های های انتقال یادگیری به محیط کار در سازمانکنندهبینیپیش

متناظر با بتای سایر متغیرهای  tدولتی هستند. در عین حال مقادیر 

ست، حمایت مدیران ارشد و فرصت بین، یعنی حمایت سرپرپیش

شود که این متغیرها کاربست معنادار نبوده و لذا مشخص می

بینی کننده معنادار انتقال یادگیری در تنهایی پیشتوانند بهنمی

 های دولتی باشند.سازمان

( عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری در بیمارستان خصوصی 3

 کدامند؟

 752/2، ضریب تببین تعدیل شده برابر با 5جدول های بر اساس یافته

 21/2، در سطح Fجا که مقدار بوده است. از آن F ،37/38و مقدار 

نه، گاشود که ترکیب عوامل سازمانی پنجمعنادار است، لذا مشخص می

معنادار انتقال یادگیری به محیط کار باشند و حدود   بینی کنندهپیش

درصد از تغییرات انتقال یادگیری را تبیین نمایند. در واقع مقایسه  75

ر دهد که تأثیر عوامل سازمانی باین نتایج با نتایج سؤال قبل نشان می

های خصوصی بیش از دو برابر این تأثیر در انتقال یادگیری در سازمان

 دولتی است.های سازمان

ل جدوبین در در ادامه ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرهای پیش

متناظر با  tدهد که مقادیر گزارش شده است. نتایج نشان می 8

 21/2بتای دو متغیر حمایت سرپرست و فرصت کاربست، در سطح 

 ترینتوان گفت که این دو متغیر مهممعنادار است و لذا می

های های انتقال یادگیری به محیط کار در سازمانکنندهبینیپیش

متناظر با بتای سایر  tخصوصی هستند. در عین حال مقادیر 

بین، یعنی حمایت همکار، حمایت مدیران ارشد و متغیرهای پیش

شود که این متغیرها جو مشارکتی معنادار نبوده و لذا مشخص می

ی کننده معنادار انتقال یادگیری در بینتنهایی پیشتوانند بهنمی

 های خصوصی باشند.سازمان
 

 کنندهخالصه تحلیل رگرسیون تعدیل :3جدول 

 سطح معناداری Fآماره  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین بینمتغیرهای پیش 

 222/2 22/81 355/2 381/2 عوامل سازمانی؛ نوع سازمان گام اول: اثرات اصلی

 222/2 12/11 411/2 415/2 عوامل سازمانی؛ نوع سازمان؛تعامل عوامل سازمانی و نوع سازمان گام دوم: اثر تعاملی

 

 محیط کار بینی کننده انتقال یادگیری بهضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش: 4جدول 

 سطح معناداری tآماره  آماره بتا Bآماره  متغیر

 223/2 713/2 - 527/2 مقدار ثابت

 223/2 153/13 527/2 327/2 عوامل سازمانی

 211/2 225/2 135/2 242/2 نوع سازمان

 222/2 115/4 323/2 121/2 تعامل عوامل سازمانی و نوع سازمان

 

 بینی کننده انتقال یادگیری در بیمارستان دولتیتحلیل رگرسیون چندگانه پیرامون عوامل سازمانی پیش :5جدول 

 بینمتغیرهای پیش مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

آماره 

F 

سطح 

 معناداری

 زمانهم
حمایت سرپرست، حمایت همکار، حمایت مدیران ارشد، فرصت کاربست، جو 

 مشارکتی
214/2 235/2 51/3 222/2 

 

 بینی کننده انتقال یادگیری در بیمارستان دولتیضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش :6جدول 

 سطح معناداری tآماره  آماره بتا Bآماره  متغیر

 222/2 142/3 - 531/1 مقدار ثابت

 213/2 832/1 152/2 128/2 حمایت سرپرست

 231/2 153/2 221/2 218/2 حمایت همکار

 138/2 232/1 127/2 113/2 حمایت مدیران ارشد

 317/2 812/2 214/2 273/2 فرصت کاربست

 233/2 711/2 137/2 143/2 جو مشارکتی

 

 یادگیری در بیمارستان خصوصی بینی کننده انتقالتحلیل رگرسیون چندگانه پیرامون عوامل سازمانی پیش :7جدول 

 بینمتغیرهای پیش مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

آماره 

F 

سطح 

 معناداری

 زمانهم
حمایت سرپرست، حمایت همکار، حمایت مدیران ارشد، فرصت کاربست، جو 

 مشارکتی
785/2 752/2 37/38 222/2 
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 بینی کننده انتقال یادگیری در بیمارستان خصوصیضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش: 8جدول 

 سطح معناداری tآماره  آماره بتا Bآماره  متغیر

 222/2 124/3 - 318/2 مقدار ثابت

 222/2 738/3 212/2 137/2 حمایت سرپرست

 315/2 227/1 251/2 214/2 حمایت همکار

 148/2 477/1 232/2 281/2 حمایت مدیران ارشد

 222/2 344/8 721/2 358/2 فرصت کاربست

 112/2 735/1 234/2 214/2 جو مشارکتی

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نحوه ارتباط عوامل سازمانی و انتقال 

های دولتی و خصوصی متفاوت از یکدیگر است. یادگیری، در سازمان

. [23, 22, 4]های پیشین است های پژوهشسو با یافتهاین نتایج هم

دو متغیر حمایت همکار و  های دولتی،بر اساس این نتایج، در سازمان

ط های انتقال یادگیری به محیکنندهبینیترین پیشجو مشارکتی، مهم

(. اما [24, 22, 17, 14, 12, 12, 5]های سو با یافتهکار هستند )هم

های انتقال کنندهبینیترین پیشهای خصوصی، مهمدر سازمان

یادگیری به محیط کار، حمایت سرپرست و فرصت کاربست هستند 

[8-13]. 

نقش معنادار حمایت همکار و جو مشارکتی در انتقال یادگیری در 

های دولتی، در مقابل نقش معنادار حمایت سرپرست و فرصت سازمان

های خصوصی، به خوبی تأثیر بافت سازمان را در کاربست در سازمان

ین ادهد. شاید بتوان تبیین انتقال یادگیری به محیط کار نشان می

ر تبیین نمود. بر این اساس، د« گوییپاسخ»تفاوت را با استفاده از سازه 

های خصوصی که بقای سازمان در گرو سودآوری آن است، سازمان

رسد که انتظار مدیران کالن از پاسخگو بودن کارکنان و نظر میبه

گویی کارکنان در قبال منابع اعضای سازمان باالتر باشد. اهمیت پاسخ

 هایها، گویی سبب شده است که نقش سرپرستان در سازمانینهو هز

ها بیش از پیش خود را گری آنخصوصی و رفتارهای حمایتی و مربی

نشان دهد و به عنوان یک عامل مهم جهت نظارت، مشاوره، راهنمایی 

های کارکنان در جهت انتقال یادگیری و افزایش و راهبری فعالیت

سازمان مطرح شود. این درحالیست که در ها برای سودآوری فعالیت

های دولتی، شاید سرپرستان بیشتر درگیر انجام وظایف سازمان

بوروکراتیک خود بوده و این همکاران هستند که به دلیل ارتباط و 

توانند عامل تعیین کننده در انتقال نزدیکی بیشتر با کارمند، می

 یادگیری به محیط کار از سوی فرد باشند.

 های دولتی وبینی کننده انتقال در سازمانت بودن عوامل پیشمتفاو

خصوصی از زاویه دیگری نیز قابل تبیین است. شاید بتوان گفت که 

های خصوصی برای بقا و دوام خود، اهمیت زیادتری به ایجاد سازمان

مزایای رقابتی با هدف سودآوری بیشتر قائل هستند. بدیهی است ایجاد 

گروه دادن آزادی عمل بیشتر به کارکنان،  مزایای رقابتی در

های کارکنان و دادن فرصت کاربست گرایی، اعتماد به تواناییتخصص

شود که ارتباط بین فرصت ها است. بنابراین مالحظه میها به آنآموخته

تر کاربست و انتقال یادگیری در بیمارستان خصوصی مورد بررسی قوی

رایی رسد که تمرکزگدر مقابل به نظر میاز بیمارستان دولتی بوده است. 

گرددکه های دولتی، موجب میو رسمیت احتماالً باالتر در سازمان

کارکنان برای اجتناب از کاهش روحیه و انگیزه، نیازمند جو 

شود که در بیمارستان دولتی مورد تری بوده و لذا مالحظه میمشارکتی

 تر از بیمارستان، قویبررسی، رابطه جو مشارکتی و انتقال یادگیری

 خصوصی بوده است.

 گیرینتیجه

ها نشان داد که نحوه ارتباط عوامل سازمانی و انتقال یادگیری، در یافته

ی که طورهای دولتی و خصوصی متفاوت از یکدیگر است؛ بهبیمارستان

رین تدر بیمارستان دولتی، دو متغیر حمایت همکار و جو مشارکتی، مهم

های انتقال یادگیری به محیط کار هستند. اما در کنندهبینیپیش

ری، های انتقال یادگیکنندهبینیترین پیشبیمارستان خصوصی، مهم

حمایت سرپرست و فرصت کاربست هستند. نکته مهمی که نباید از 

بینی نظر دور شود، این است که مطالعات تطبیقی پیرامون عوامل پیش

های دولتی و غیردولتی، در آغاز راه کننده انتقال یادگیری در سازمان

خود است و مطالعات تکمیلی بسیاری الزم است تا بتوان به شناخت 

بینی کننده انتقال یادگیری در تری از ماهیت عوامل پیشدقیق

های دولتی و غیردولتی دست یافت. با این توضیح، توصیه سازمان

هش حاضر توجه های پژوها و محدودیتشود که به برخی از محدودهمی

که نمونه مورد مطالعه در این پژوهش از دو گردد. از جمله این

العات شود که مطبیمارستان دولتی و خصوصی انتخاب شدند. توصیه می

های دولتی و خصوصی بپردازند. آتی، به بررسی موضوع در سایر سازمان

صورت در دسترس و نه تصادفی گیری، در عمل بههمچنین روش نمونه

مل بود، لذا در استفاده از نتایج الزم است به این نکته توجه شود. کا

که با توجه به تأیید نقش تعدیل کننده نوع سازمان در نکته دیگر این

ارتباط بین عوامل سازمانی و انتقال یادگیری به محیط کار، پیشنهاد 

های آتی، نقش تعدیل کننده برخی متغیرهای دیگر شود در پژوهشمی

ل جنسیت، وضعیت استخدامی، ساختار سازمانی و. نیز مورد از قبی

 بررسی قرار گیرد.

ها، شود در سازماندر پایان، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

های دولتی، به نکاتی همچون بحث و تبادل نظر خصوص سازمانبه

 هایمنظور تعمیق یادگیری، حمایتهمکاران شرکت کننده در دوره به

علمی همکاران از یکدیگر در طول دوره آموزشی، اطمینان  معنوی و

دادن همکاران به کارآموز جهت کمک به انجام وظابف معوقه ناشی از 

های آموزشی، حمایت و تشویق کارآموز از سوی همکاران حضور در دوره

ها، تشویق و حمایت کارآموز به استفاده از جهت جدی گرفتن دوره

همکاران، جاری بودن جو همکاری و کمک  های جدید از سویآموخته

به یکدیگر در انجام وظایف، مشارکت و کار تیمی در انجام وظایف جدید 

ای مبذول و غالب بودن فرهنگ تسهیم دانش در سازمان، توجه ویژه
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های خصوصی ها، به ویژه سازمانگردد. همچنین به مدیران و سازمان

بودن انتظارات سرپرستان از شود به مواردی از قبیل روشن توصیه می

عملکرد آموزشی کارکنان، آگاه ساختن کارکنان از محتوای دوره 

رو از سوی سرپرستان، حمایت و تشویق کارآموز به آموزشی پیش

مشارکت فعال در دوره آموزشی از سوی سرپرستان، پیگیری مشکالت 

یادگیری کارکنان در طول دوره آموزشی از سوی سرپرست، توانایی 

اسخگویی سرپرستان به سؤاالت احتمالی کارکنان در طول دوره پ

آموزشی، تبادل نظر سرپرستان با کارآموزان در طول دوره آموزشی 

منظور تعمیق یادگیری، منطقی بودن حجم وظایف کارمند پس از به

بازگشت به محیط کار، برخورداری از استقالل و آزادی عمل کافی برای 

د و برخورداری کارآموز از زمان کافی برای های جدیکاربست آموخته

ه رود کای داشته باشند. امید میهای جدید توجه ویژهکاربست آموخته

کاربست این پیشنهادهای ساده و قابل اجرا، موجب ارتقای نرخ انتقال 

 های آموزش سازمانی گردد.یادگیری و افزایش اثربخشی دوره

 سپاسگزاری

دانند از همه افرادی که در انجام این نویسندگان بر خود الزم می

 پژوهش همکاری داشتند، تشکر و قدردانی نمایند.
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