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چکيده
امروزه توانمندسازی و ایجاد فرصت برای بهکارگيری و انتقال آموختههای کارکنان به موقعيت شغلي از
کليدیترین دغدغههای مدیران سازمان در آموزشهای سازماني بهشمار ميرود .انتقال آموزش فرآیندی است که
با ارزیابي آن ميتوان نقاط قوت و قابل بهبود را شناسایي کرد و دستيابي به اهداف سازماني را تسریع بخشيد.
عوامل مختلفي بر فرآیند انتقال آموزش در سازمان تأثيرگذار هستند؛ بهطور ویژه عامل فردی دربرگيرندهی آن دسته
از ویژگيهای مربوط به فراگير است که در انتقال آموختهها به محيط کار تأثير ميگذارد .هدف از پژوهش حاضر،
ارزیابي نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزشهای ضمن خدمت کارکنان بانک انصار به محيط کار ميباشد.
با روش نمونهگيری تصادفي طبقهای ساده بر حسب متغيرهای جمعيتشناختي ،سنوات خدمت و مدرک تحصيلي
تعداد  595نفر از کارکنان بانک انصار کشور ،انتخاب شدند و مقياس پژوهشگرساخته بين آنها توزیع گردید .نتایج
نشان داد که  )6اهميت ابعاد آمادگي یادگيرنده ،انگيزه انتقال ،انتظارات از نتایج عملکرد ،انتظار از نتایج انتقال،
خودکارآمدی یادگيرنده ،از ميانگين معيار باالتر ميباشد؛  )2از بين ابعاد متعدد عامل فردی مؤثر بر انتقال آموزش،
باالترین ميانگين متعلق به خودکارآمدی عملکرد و پایينترین ميانگين متعلق به نتایج فردی مثبت ميباشد؛
 )9بين اهميت ابعاد هفتگانه عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش به محيط کار از دیدگاه کارکنان با مدارک
تحصيلي مختلف تفاوت معنادار وجود دارد و  )4بين اهميت ابعاد هفتگانه عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش
به محيط کار از دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت مختلف تفاوت معنادار وجود دارد .بهطور کلي ميتوان گفت
که عامل فردی یکي از مهمترین عوامل مؤثر بر انتقال آموزش کارکنان به محيط کار ميباشد .بر این اساس الزم
است برنامهریزان و مدیران آموزشي در ارزیابي و تقویت ابعاد مرتبط با این عامل در سازمانها توجه ویژهای داشته
باشند.
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مقدمه
در عصر حاضر ،سرمایهی انساني ،مهمترین عامل توسعهی سازماني ،و آموزش ،بهترین ابزار
برای توسعهی منابع انساني بهحساب ميآید (مهدوی و فياض .)6939 ،محيطهای تجاری مدرن به
سرعت در حال تغيير ،پویا و در حال رقابت با دیگر سازمانهای تجاری هستند .در این راستا
سازمانها برای دستيابي به اهداف خود نيازمند منابع انساني توانمند و دارای مهارت و تخصص
سطح باال هستند .در این ميان فرض بر این است که منابع انساني عنصر حياتي ،پایدار و در حال
توسعه در سازمان است .دورههای آموزش ضمن خدمت ،منابع انساني را برای انعطاف پذیری و
هماهنگي با تغييرات و پویایيهای محيط کار آماده ميکند و حتي ميتواند با فراهم آوردن تخصص
و دانش مورد نياز سازمان ،مزیت رقابتي برای سازمان به ارمغان آورد (ادواردز.)2069 ،6
آموزش و توسعهی کارکنان یکي از راههای دستيابي به دانش و تخصص الزم برای کارکنان است
(فورد .)6332 ،2موفقيت بلندمدت شرکتها بهطور معناداری به این بستگي دارد که آیا کارکنان
بهصورت اثربخش و مناسب یاد ميگيرند و اطالعات جدید را به انجام کار اثربخش انتقال ميدهند.
آموزش مداوم کارکنان بهدليل این است که عنصر اصلي تأمين آیندهی شرکتها ميباشد .بهطور
متوسط ،شرکتهای بزرگ آلماني بيش از 6000یورو در سال برای آموزش مداوم هر کارمند در
منزل صرف ميکنند (لنسک و ورنر .)2003 ،9البته فقط برگزاری دورههای آموزشي و هزینههای
باالیي که صرف آن ميشود تضمينکنندهی اثربخش بودن آنها و بازگشت مالي برای سازمان نيست
و اینجاست که نياز به ارزشيابي بهعنوان ضرورتي انکارناپذیر مطرح ميشود ،ارزشيابي به این منظور
صورت ميگيرد که مشخص گردد آموزش چه تأثيری بر عملکرد کارکنان و در نهایت منافع سازمان
داشته است .اثربخشي آموزش در نهایت بستگي به این دارد که آیا نتایج آموخته شده از آموزش به
محيط کار انتقال ميیابد.
طبق مطالعات صورت گرفته ،عامل فردی یکي از عوامل مهم در اثربخشي انتقال آموزش بهشمار
ميرود .مدلهای مختلفي چون فورد و بالدوین ( ،)6311تایر و تيکوت ( ، )6335فکتيو و همکاران
( ،)6335شوميکر ( ،)6333کالسن ( ،)6332تریسي و همکاران ( ،)2006به ترسيم و معرفي ابعاد و
شاخصهای انتقال آموزش پرداختهاند .الگوی هالتون یکي از الگوهای انتقال آموزش است که
بهصورت جامعي به معرفي ابعاد عامل فردی پرداخته است .هالتون و همکارانش ،)2000( 4برای
عامل فردی ،هفت بعد آمادگي یادگيرنده ،انگيزه انتقال ،ظرفيت فردی برای انتقال ،نتایج فردی مثبت،
نتایج فردی منفي ،انتظارات از نتایج عملکرد و خودکارآمدی عملکرد را ارائه ميکنند .با ارزیابي این
عوامل نقاط قوت و قابل بهبود عامل فردی در انتقال آموزش به موقعيت شغلي مشخص ميگردد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال ارزیابي عامل فردی در انتقال آموزشهای ضمن خدمت به
محيط کار ميباشد.
در بيش از سه دههی گذشته ،برخي از پژوهشگران بر روی توسعهی سازوکارها و ابزارهای
سنجش انتقال آموزش در محيط کار تمرکز نمودند .پژوهشگران انتقال آموزش را بهعنوان درجهای
که مشارکتکنندگان؛ دانش ،مهارتها و نگرشهای کسب شدهشان را در حيطهی کاریشان بهکار
ميبرند تعریف کردهاند (بالدوین و فورد ،)6311 ،این یک شيوهی اصلي در تعيين توانایي ميزان
نتایج آموزش در محيط کار بوده و مستلزم ارتباط هزینه ،فایده در سازمان است .در سطح گستردهای
پذیرفته شده است که ویژگيهای فراگير نقشي قدرتمند و قوی در انتقال آموزش دارد (بورک و
هاچکينز .)2002 ،6برخي ادعا ميکنند که چنين ویژگيهایي حجم وسيعي از نوسانات نتایج آموزشي
را تشکيل ميدهند (ون در کلينک و همکاران .)2006 ،2در پژوهش حاضر شاخصهایي مورد تأکيد
قرار گرفته است که با ثباتترین رابطه با انتقال را نشان داده اند .این شاخصها عبارتند از :آمادگي
یادگيرنده ،انگيزه انتقال ،ظرفيت فردی برای انتقال ،نتایج فردی مثبت ،نتایج فردی منفي ،انتظارات از
نتایج عملکرد و خودکارآمدی عملکرد .شاخصهای عامل فردی ،تعاریف و خالصهای از مالحظات
پيشنهادی در جدول  6مشخص گردیده است.
جدول -1تعاريف و سؤاالت مربوط به ابعاد عامل فردي
رديف
6

ابعاد عامل فردي
آمادگي یادگيرنده

تعاريف

9

چه چيزهايی را میبايست مورد توجه قرار داد؟

ميزاني که کارآموز برای ورود و شرکت در آموزش آماده ميشود /ميزان آمادگي کارآموز آیا کارآموزان قبل از دوره آموزشي ورودی الزم را فراهم ميآورند ،آیا آنها
ميدانند که در نتيجه دوره آموزشي خود عملکرد شغلي خود چگونه باید تغيير یابد،

برای ورود و شرکت در آموزش

و آیا آنها آمادگي الزم برای آموزش را دارند؟
4

تمایل کارآموزان به استفاده از دانش و مهارتهای تسلّطیافته در برنامهی آموزش به آیا کارآموزان در محيط کار انگيزه کاربردی کردن مهارتهای تازه فراگرفته خود را

2

انگيزه انتقال

9

ظرفيت فردی برای انتقال

4

نتایج شخصي – مثبت

5

نتایج شخصي – منفي

1

انتظارات از نتایج عملکرد

2

خودکارآمدی عملکرد

دارند؟

شغل.
5

حد و اندازهای که افراد زمان ،انرژی و ظرفيت ذهني در کارشان دارند تا تغييرات خواسته کاربردی کردن و پيادهسازی دانش و مهارتهای فراگرفته در طي دوره آموزشي
چگونه روی زمان ،برنامه ،و سطح استرس فراگيران تاثير ميگذارد؟

شده را جهت انتقال یادگيری به شغل ایجاد کنند.
1

ميزاني که کاربرد آموزش در شغل ،نتایجي را به بار ميآورد که برای کارآموزان ،مثبت در صورتي که فراگيران مهارتهای تازه فراگرفته خود را اجرا و پيادهسازی نمایند
چه نتایج و پيامدهایي مثبت برای فراگيران خواهند داشت؟

است.
2

ميزاني که افراد معتقدند به کارگيری مهارتها و دانشآموخته شده در آموزش ،نتایج در صورتي که فراگيران مهارتهای تازه فراگرفته خود را پيادهسازی کنند چه نتایج
1

منفي فردی را به بار خواهد آورد.

و پيامدهایي منفي برای فراگيران خواهد داشت؟

انتظار اینکه تغييرات در عملکرد شغلي نتایج با ارزشي را به دنبال خواهد داشت.

فراگيران تا چه حد معتقد هستند که اجرا و پياده سازی مهارتهای تازه فراگرفته
خود با تشویق مواجه خواهد شد؟

اعتقاد کلي کارآموزان مبني بر اینکه آنها قادرند عملکردشان را هر زمان که بخواهند فراگيران تا چه ميزان در مورد اجرا و پيادهسازی مهارتهای تازه فراگرفته خود در
محيط کار اطمينان خاطر و اعتمادبهنفس کافي دارند؟

تغيير دهند.
بارنارد2

( ،)9112هالتون ()9119

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- Positive personal outcomes
7- Negative personal outcomes
8- Transfer tperformance expectations
9- Barnard

1- Burke & Hutchins
2- Van der Klink, Gielen & Nauta
3 Learner readiness
4 Motivation toTransfer
5- Personal capacity for transfer
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در ادامهی مقاله ضروری است پس از مفهومشناسيهای اوليه و شناخت و تبين مسألهی پژوهش،
مروری بر مطالعات تجربي پيشين ارائه گردد .در ابتدا باید اشاره شود که عوامل انتقال آموزش
بهخصوص عامل فردی ،بهویژه در دههی اخير نگاه عالقهمندان و پژوهشگران سازماني را بهخود
معطوف داشته است که در ادامه به نمونههایي از مطالعاتي تجربي در این زمينه اشاره خواهد شد.
خراساني و همکاران ( )6934در پژوهشي با عنوان شناسایي عوامل مؤثر بر انتقال آموزش به
محيط کار در دانشگاه هوایي شهيد ستاری به این نتيجه رسيدند که عوامل فردی و سازماني بيشترین
تأثير را بر انتقال آموزش در محيط کار دارند .از ميان عوامل فردی ،مؤلفهی استعداد کارآموز و از
ميان عوامل سازماني ،مؤلفهی عملکرد مورد انتظار از تالش برای انتقال ،تأثير بيشتری بر انتقال
آموزش به محيط کار دارند.
شمس و سيفي حسين آبادی ( )6934در پژوهشي با عنوان ارزیابي اثربخشي دورهی آموزشي
مدیریت اجرایي در شرکت ملي گاز ایران بر اساس مدل کرک پاتریک به این نتيجه رسيدند که
شرکتکنندگان نسبت به طراحي ،محتوا ،مدرس و سازماندهي دوره رضایت باالیي دارند و تا
حدودی آموختههای خود را از طریق گفتگوهای غيررسمي در محيط کار بهکار ميگيرند.
خراساني و همکاران ( ) 6934در پژوهشي با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در
آموزش های ضمن خدمت کارکنان غيرهيأت علمي دانشگاه تهران با استفاده از مدل هالتون به این
نتيجه دست یافت که در بين کارکنان دانشگاه تهران ،عوامل مؤثر بر انتقال آموزش بهعنوان مانع
معمولي در برابر انتقال آموزش محسوب مي شوند .نتایج این پژوهش حاکي از آن بود که در بين
ابعاد عامل فردی در اثربخشي انتقال یادگيری ،سه عامل انگيزش ،انتظارات از نتایج عملکرد و
خودکارآمدی بهعنوان موانع قوی در برابر انتقال آموزش و سه عامل آمادگي یادگيرنده ،انتظارات از
عملکرد-نتایج و ظرفيت فرد برای انتقال بهعنوان موانع معمولي در برابر انتقال آموزش ميباشند.
کرمي و همکاران ( )6939در پژوهشي با عنوان تأثير ویژگيهای فراگير ،طراحي آموزشي و
محيط کاری بر انتقال یادگيری در صنعت بانکداری به این نتيجه رسيدند که ویژگيهای فراگير با
مؤلفههای شرایط فردی ،انگيزه ،خودکارآمدی و ادراک بهرهوری آموزش ،رابطه معناداری با انتقال
یادگيری نداشت و نتوانست انتقال یادگيری را پيشبيني کند و از سوی دیگر طراحي آموزشي نيز
رابطهی مثبت و معناداری با انتقال یادگيری داشت و توانست انتقال یادگيری را پيشبيني کند .محيط
کاری با مؤلفههای پشتيبانيهای محيط کاری و مشوقهای محيطي ،رابطهی معناداری با انتقال
یادگيری نداشت و نتوانست انتقال یادگيری را پيشبيني کند.
سجادی و همکاران ( ،)6939در پژوهش خود با عنوان آسيب شناسي پدیدهی انتقال آموزش
در آموزشهای ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) به
این نتيجه دست یافتند که از جمله عوامل عدم تحقق مؤثر یادگيری ،ضعف یادگيرند ،ضعف
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آموزشدهنده ،ضعف محتوا ،ضعف امکانات و تجهيزات آموزشي ،ضعف مکان و زمان ،ضعف
ارزشيابي و بازخورد ميباشد.
نجفي و طالبي ( )6936در طراحي الگوی سنجش اثربخشي دورههای آموزشي با تأکيد بر انتقال
یادگيری (رفتار) به این نتيجه رسيدند که سامانهی سنجش اثربخشي دورههای آموزشي با تأکيد بر
انتقال یادگيری بر پایهی نظری برای تشخيص نقاط قوت و ضعف انتقال یادگيری به محيط کار در
سازمان را فراهم ميکند .در این مدل ویژگيهای فردی ،آموزشي و سازماني بر نتایج آموزش تأثير
ميگذارد که این مجموعه از ویژگيها ،بهطور مستقيم با یادگيری و عملکرد ارتباط دارد .چراکه این
الگو متغيرهایي را که روی فرآیند ارزشيابي بسيار مهم است و روابط بين عوامل را تشریح مينماید
که از سایر الگوهای ارزیابي اثربخشي متفاوت است .بر اساس این الگو تغيير عملکرد افراد بهعنوان
یک نتيجه از یادگيری بهکار برده شد و نتایج سطح سازمان نتيجهی تغيير در عملکرد افراد ميباشد.
تای )2001(6به بررسي تأثير چارچوب آموزش مدیران بر انگيزهی آموزش و خوکارآمدی
فراگيران پرداخته است .این مسأله تأیيد شده است که فراگيراني که چارچوب آموزشي مثبتي از
سرپرستان خود دارند ،سطوح باالتری از خودکارآمدی و انگيزه آموزش را دریافت ميکنند .بنابراین،
اگر سرپرستان پيش از تنظيم برنامهی آموزشي ،برنامهی آموزشي ویژهای را شکل دهند که برای
کارآموزان مفيد باشد ،آنها خودکارآمدی و انگيزهی آموزشي باالیي را شکل ميدهند.
کيابورو و ليندسي )2001( 2با پژوهش از کارمندان یک سازمان خدماتي بزرگ در ایاالت متحده
آمریکا یک نوع رابطهی قوی ميان سودمندی آموزشي و انتقال مشاهده نمودند ،همچنين سودمندی
با انگيزهی انتقال بهعنوان پيشبيني اصلي انتقال آموزشي در این مطالعه ارتباط داشت.
چيابورو و همکاران 9در سال  ،2060در پژوهشي با عنوان "حمایت اجتماعي در محل کار و
انتقال آموزش" با اشاره به اینکه انتقال آموزش برای اثربخشي محل کار حياتي ميباشد ،به مطالعهی
دو نوع از حمایت اجتماعي( از طرف سازمان و از طرف سرپرست )که تعيين کنندهی انتقال آموزش
ميباشند پرداختهاند .پژوهشگران اظهار داشتهاند که حمایت اجتماعي منجر به افزایش خودکارآمدی
در زمينهی آموزش خواهد شد ،تسلط آموزشگيرنده بر یادگيری هدفگرایي را افزایش ميدهد و
منجر به افزایش انگيزش برای انتقال آموزش خواهد شد.
مجموع مباني نظری نشانگر اهميت عامل فردی در اثربخشي انتقال آموزش به موقعيت شغلي
ميباشد بر این اساس پژوهش حاضر بهدنبال بررسي اهداف زیر ميباشد:
 -6تعيين ميزان اهميت عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش دورههای بانک انصار کشور به
موقعيت شغلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- Chiaburu, Dam & Hutchins

1- Tai
2- Chiaburu, & Lindsay
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 -2شناسایي بعد غالب عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش دورههای بانک انصار کشور به
موقعيت شغلي.
 -9مقایسهی ادراک کارکنان با مدارک تحصيلي مختلف از اهميت ابعاد عامل فردی در انتقال
اثربخش آموزش.
-4مقایسهی ادراک کارکنان با سنوات خدمت مختلف از اهميت ابعاد عامل فردی در انتقال
اثربخش آموزش.

روش پژوهش
باتوجه به هدف پژوهش که ارزیابي عامل فردی در اثربخشي انتقال آموزشهای ضمن خدمت
به محيط کار ميباشد ،روش پژوهش ،توصيفي از نوع پيمایشي ميباشد.
شرکتکنندگان پژوهش
جامعهی آماری مطالعه ،شامل کليهی کارکنان بانک انصار کشور که در دورههای آموزشي
مشتریمداری ویژهی تحویلداران ،بازاریابي و مشتریمداری بانکي و اعتبارات اسنادی؛ شرکت
نمودهاند ( )142بود که بر اساس فرمول کوکران با سطح اطمينان  33درصد و فاصله اطمينان 5
درصد و با استفاده از نمونهگيری تصادفي طبقهای ساده بر حسب مدارک تحصيلي و سنوات خدمت،
 412نفر انتخاب گردیدند.
ابزارهاي پژوهش
ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر ،مقياس پژوهشگرساخته بود .مقياس مورد نظر دارای 26
گویه بوده که بهصورت طيف  5گزینهای ليکرت از کامالً موافقم ( )5تا کامال ًمخالفم ( )6درجهبندی
شده است .این مقياس دارای  2زیرمقياس "آمادگي یادگيرنده ،خودکارآمدی عملکرد ،نتایج فردی
مثبت ،نتایج فردی منفي ،انتظارات از نتایج عملکرد ،انگيزهی انتقال و ظرفيت فردی برای انتقال" بود
که هر زیر مقياس  9گویه داشت.
روايی و پايايی ابزار
روایي صوری مقياس با نظر استادان و خبرگان این حوزه مورد تأیيد قرار گرفت .روایي محتوایي
نيز با استفاده از روش تحليل گویه ،ضریب همبستگي بين گویههای هر زیرمقياس با نمرهی کل
زیرمقياس مربوطه محاسبه گردید که نتایج آن بهصورت کمترین و بيشترین ضریب همبستگي
گویهها در هر زیرمقياس بهدست آمد .باتوجه به طيف همبستگي گویه های آمادگي یادگيرنده
( ،)0/25-0/14انگيزه انتقال ( ،)0/25-0/30ظرفيت فردی برای انتقال ( ،)0/50-0/15نتایج فردی
مثبت ( ،)0/12-0/30نتایج فردی منفي ( ،)0/52-0/21انتظارات از نتایج عملکرد (،)0/22-0/32
خودکارآمدی عملکرد ( ،)0/20-0/19در سطح  ،0/0006با نمره کل زیرمقياسهای مربوطه ،روایي
کليهی زیرمقياسها مورد تأیيد قرار گرفت .همچنين پایایي دروني ابعاد هفتگانه این مقياس نيز با
ضریب آلفای کرونباخ  0/20تا  ،0/39مورد تأیيد قرار گرفت.
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يافتهها
سؤال اول :اهميت عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش دورههاي بانک انصار کشور به
موقعيت شغلی به چه ميزان است؟
جدول شماره  ،2ميانگين و انحراف استاندارد عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش دورههای
بانک انصار کشور به موقعيت شغلي و مقایسهی آن با ميانگين نظری ( )9را نشان ميدهد که بيانگر
این است که ميانگين عامل فردی ( ،)9/45در مقایسه با ميانگين نظری ( )9باالتر است.
جدول  -9آزمون  tتکنمونهاي -مقايسهي ميانگين اهميت عامل فردي انتقال اثربخش آموزش
با ميانگين نظري اثربخشی انتقال آموزش
ميانگين نظري ()2
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

t

درجه آزادي

سطح معناداري

عامل فردي

594

9/45

0/44

29/21

599

0/0006

سؤال دوم :بعد غالب عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش دورههاي بانک انصار کشور
به موقعيت شغلی کدام است؟
جدول شماره  ،9ميانگين و انحراف استاندارد اهميت ابعاد عامل فردی درانتقال اثربخش آموزش
از دیدگاه کارکنان و مقایسهی آن با ميانگين نظری ( )9را نشان ميدهد.
جدول  -2آزمون  tتکنمونهاي -مقايسهي ميانگين اثر ابعاد عامل فردي انتقال اثربخش
آموزش با ميانگين نظري اثربخشی انتقال آموزش
ميانگين نظري ()2
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

t

درجه آزادي

سطح معناداري

آمادگی يادگيرنده

594

9/96

0/265

60/611

599

0/0006

انگيزه انتقال

594

9/14

0/259

25/236

599

0/0006

ظرفيت فردي براي انتقال

599

2/13

0/591

4/902

592

0/004

نتايج فردي مثبت

594

2/21

0/341

5/252

599

0/0006

نتايج فردي منفی

596

2/41

0/120

61/102

590

0/0006

انتظارات از نتايج عملکرد

521

9/13

0/196

24/522

525

0/0006

انتظارات از نتايج انتقال

521

9/44

0/212

69/260

525

0/0006

خودکارآمدي يادگيرنده

521

9/33

0/219

23/003

525

0/0006

همچنانکه مالحظه ميشود ميانگين اهميت ابعاد آمادگي یادگيرنده ( ،)9/96انگيزه انتقال (،)9/14
انتظارات از نتایج عملکرد ( ،)9/13انتظار از نتایج انتقال ( ،)9/44خودکارآمدی یادگيرنده ( ،)9/33از
ميانگين نظری ( )9باالتر بوده و مقادیر بهدست آمده  tدر درجه آزادی  ،525در این ابعاد تفاوت
معناداری را بين ميانگن ابعاد و ميانگين نظری نشان ميدهد .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که از
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دیدگاه کارکنان ،اهميت ابعاد آمادگي یادگيرنده ،انگيزهی انتقال ،انتظارات از نتایج عملکرد،
خودکارآمدی یادگيرنده در انتقال اثربخش آموزش باالتر از حد معيار ميباشد.
اما ميانگين ابعاد ظرفيت فردی برای انتقال ( ،)2/13نتایج فردی مثبت ( )2/21و نتایج فردی منفي
( )2/41در مقایسه با ميانگين نظری ( )9پایينتر بوده و مقادیر بهدست آمده  ، tدر همهی ابعاد تفاوت
معناداری را بين ميانگن ابعاد و ميانگين نظری نشان ميدهد .لذا ميتوان نتيجه گرفت که از دیدگاه
کارکنان بانک انصار ،اهميت ابعاد ظرفيت فردی برای انتقال ،نتایج فردی مثبت و نتایج فردی منفي
در انتقال اثربخش آموزش پایينتر از حد معيار ميباشد.
بر اساس جدول شماره  ،4ميتوان مشاهده نمود که از بين ابعاد متعدد عامل فردی مؤثر بر انتقال
آموزش ،باالترین ميانگين متعلق به خودکارآمدی عملکرد ( )9/33و پایينترین ميانگين متعلق به
نتایج فردی مثبت ( )2/23ميباشد.
جدول  -9آمارهاي توصيفی مربوط به ابعاد فردي
تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

ابعاد فردي
آمادگی يادگيرنده

521

9/96

0/26

انگيزه انتقال

521

9/19

0/25

ظرفيت فردي براي انتقال

521

2/30

0/54

نتايج فردي مثبت

521

2/23

0/34

نتايج فردي منفی

521

9/41

0/12

انتظارات از نتايج عملکرد

521

9/13

0/19

انتظارات از نتايج انتقال

521

9/44

0/21

خودکارآمدي عملکرد

521

9/33

0/21

همچنين مطابق جدول  ،5باتوجه به این که مقدار ماچلي ( )0/46با درجه آزادی  22در سطح
 0/0006معنادار بهدست آمده است ،پس مفروضهی کرویت برقرار نيست (کواریانسهای ابعاد
هفتگانه برابر نيست) و بنابراین از آزمون درونگروهي با تعدیل درجات آزادی استفاده شده است.
در جدول  ،5نتایج حاصل از تحليل واریانس اندازهگيریهای مکرر نشان ميدهد که بر اساس
آزمون گرینهاوس-گيسر ،مقدار  )240/10( Fدر درجه آزادی ( 525و  )2در سطح  0/0006معنادار
بهدست آمده و در آزمون هوین -فلت نيز مقدار  )240/10( Fدر درجه آزادی ( 5/53و  )525در
سطح  0/0006معنادار بهدست آمده است .بنابراین از دیدگاه کارکنان بانک انصار ،بين اهميت ابعاد
هفتگانهی عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش تفاوت معنادار وجود دارد.
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جدول  -9تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر -شاخصهاي معناداري تفاوت
اثر عوامل فردي
شاخص

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداری

کرویت فرض شده

290/15

 2و 525

604/92

240/10

0/0006

گرینهاوس -گيسر

290/15

5/52

692/61

240/10

0/0006

هوین -فلت

290/15

5/53

690/19

240/10

0/0006

باند پایين

290/15

6

290/15

240/10

0/0006

منابع تغيرات

عامل فردی

آزمون تعقيبي بونفروني برای مقایسهی زوجي اهميت ابعاد عامل فردی در جدول نشان داد که
از دیدگاه کارکنان بانک انصار ،بين ميانگين اهميت بعد آمادگي یادگيرنده با ابعاد انگيزهی انتقال،
ظرفيت فردی برای انتقال ،نتایج فردی مثبت ،نتایج فردی منفي ،انتظارات از نتایج عملکرد و
خودکارآمدی عملکرد؛ بين اهميت بعد انگيزهی انتقال با ابعاد ظرفيت فردی برای انتقال ،نتایج فردی
منفي ،نتایج فردی مثبت ،انتظارات از نتایج عملکرد و خودکارآمدی عملکرد ،بين اهميت بعد ظرفيت
فردی برای انتقال با ابعاد نتایج فردی منفي ،انتظارات از نتایج عملکرد ،انتظار از نتایج انتقال،
خودکارامدی عملکرد ،بين اهميت بعد نتایج فردی مثبت با ابعاد نتایج فردی منفي ،انتظارات از نتایج
عملکرد ،انتظار از نتایج انتقال و خودکارآمدی عملکرد ،بين اهميت بعد نتایج فردی منفي با ابعاد
انتظارات از نتایج عملکرد ،انتظار از نتایج انتقال و خودکارآمدی عملکرد ،بين اهميت بعد انتظار از
نتایج عملکرد با ابعاد انتظار از نتایج انتقال ،خودکارآمدی عملکرد و همچنين بعد انتظار از نتایج
انتقال با بعد خودکارآمدی عملکرد تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بين اهميت سایر ابعاد تفاوت
معناداری وجود ندارد.
سؤال سوم :آيا تفاوت معناداري بين ادراک کارکنان با مدارک تحصيلی مختلف از اهميت
ابعاد عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش وجود دارد؟
بر اساس جدول  1در ابعاد هشتگانهی عامل فردی ،باالترین ميانگين اهميت متعلق به کارکنان
با تحصيالت دیپلم ميباشد که به بعد خودکارآمدی عملکرد ( )4/62اختصاص دادهاند و پایينترین
اهميت متعلق به کارکنان با تحصيالت فوق دیپلم که به بعد ظرفيت فردی برای انتقال ( )2/11و
کارکنان با تحصيالت دیپلم که به بعد ظرفيت برای انتقال ( )2/11اختصاص دادهاند ،ميباشد.
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جدول  -6جدول توصيفی ادراک کارکنان با تحصيالت مختلف از اهميت ابعاد عامل
فردي در انتقال اثربخش آموزش
ابعاد

آمادگی يادگيرنده

انگيزه انتقال

ظرفيت فردي براي انتقال

نتايج فردي مثبت

نتايج فردي منفی

انتظارات از نتايج عملکرد

انتظارات از نتايج انتقال

خودکارآمدي

تحصيالت

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

ديپلم

601

9/91

0/26

فوق ديپلم

634

9/91

0/16

ليسانس و باالتر

224

9/26

0/21

کل

521

9/96

0/26

ديپلم

601

9/35

0/19

فوق ديپلم

634

9/31

0/53

ليسانس و باالتر

224

9/11

0/13

کل

521

9/19

0/25

ديپلم

601

2/11

0/50

فوق ديپلم

634

2/13

0/43

ليسانس و باالتر

224

2/36

0/53

کل

521

2/30

0/54

ديپلم

601

2/19

0/33

فوق ديپلم

634

2/12

0/39

ليسانس و باالتر

224

2/19

0/36

کل

521

2/23

0/34

ديپلم

601

9/53

0/15

فوق ديپلم

634

9/51

0/16

ليسانس و باالتر

224

9/92

0/26

کل

521

9/41

0/12

ديپلم

601

4/09

0/20

فوق ديپلم

634

4/09

0/22

ليسانس و باالتر

224

9/20

0/39

کل

521

9/13

0/19

ديپلم

601

9/41

0/26

فوق ديپلم

634

9/52

0/24

ليسانس و باالتر

224

9/94

0/10

کل

521

9/44

0/21

ديپلم

601

4/62

0/14

فوق ديپلم

634

4/66

0/24

ليسانس و باالتر

224

9/16

0/14

کل

521

9/33

0/21
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همچنين مطابق جدول  ،1باتوجه به این که مقدار ماچلي ( )0/492با درجه آزادی  22در سطح
 0/0006معنادار بهدست آمده است ،پس مفروضهی کرویت برقرار نيست (کواریانسهای ابعاد
هشتگانه برابر نيست) و بنابراین از آزمون درونگروهي با تعدیل درجات آزادی استفاده شده است.
در جدول  ،2نتایج حاصل از تحليل واریانس اندازهگيریهای مکرر در مقایسهی اهميت ابعاد
فردی از دیدگاه کارکنان با تحصيالت مختلف (بعد تعاملي) نشان ميدهد که بر اساس آزمون
گرینهاوس -گيسر ،مقدار  )9/25( Fدر درجه آزادی ( 62/66و  )529در سطح  0/0006معنادار
بهدست آمده و در آزمون هوین -فلت نيز مقدار  )9/25( Fدر درجه آزادی ( 11/35و  )523در
سطح  0/0006معنادار بهدست آمده است .بنابراین از دیدگاه کارکنان با تحصيالت مختلف بانک
انصار ،بين اهميت ابعاد هشتگانهی عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش تفاوت معنادار وجود
دارد.
جدول  -7تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر -شاخصهاي معناداري تفاوت
اثر عوامل فردي
شاخص

مجموع مجذورات

درجات

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداری

کرويت فرض شده

261/04

 2و 529

602/23

291/212

0/0006

گرينهاوس -گيسر

261/04

 5/5و 529

621/665

291/212

0/0006

هوين -فلت

261/04

 5/1و 529

621/603

291/212

0/0006

باند پايين

261/04

 6و 529

261/04

291/212

0/0006

کرويت فرض شده

22/55

 64و 529

6/16

9/25

0/0006

گرينهاوس -گيسر

22/55

 66/62و 529

2/06

9/25

0/0006

هوين -فلت

22/55

 66/95و 529

6/31

9/25

0/0006

باند پايين

22/55

 2و 529

66/22

9/25

NS

منابع تغيرات

آزادی

عامل فردي
عامل فردي

تعامل تحصيالت و

بر اساس جدول  ،1مقایسهی بين گروهي دیدگاه کارکنان با تحصيالت مختلف بانک انصار در
مورد اهميت عامل فردی ،نشان داد که کارکنان با مدرک دیپلم ،باالترین ميانگين ( )9/56و کارکنان
با مدرک تحصيلي ليسانس و باالتر ،پایينترین ميانگين( )9/95را به اهميت عامل فردی در انتقال
اثربخش آموزش به موقعيت شغلي اختصاص دادهاند.
جدول  -8مقايسه بينگروهی اهميت عامل فردي در کارکنان با تحصيالت مختلف
عامل
فردی

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

سن
دیپلم

603

9/56

0/92

فوق دیپلم

631

9/59

0/46

ليسانس و باالتر

221

9/53

0/42

کل

594

9/45

0/44
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همچنين در جدول  ،3بر اساس  Fبهدست آمده ( ) 60/29در درجه آزادی  2و  ،529تفاوت
معناداری بين دیدگاه کارکنان با تحصيالت مختلف در مورد اهميت عامل فردی وجود دارد.
جدول  -2آزمون اثرات بين گروهی -مقايسه ادراک کارکنان با تحصيالت مختلف از اهميت
عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش
منبع

مجذور

درجه آزادي

ميانگين

تحصيالت

96/09

2

65/56

خطا

239/66

529

6/5

F

سطح معناداري

60/29

0/0006

سؤال چهارم :آيا تفاوت معناداري بين ادراک کارکنان با مدارک تحصيلی مختلف از اهميت
ابعاد عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش وجود دارد؟
بر اساس جدول  ،60در ابعاد هشتگانهی عامل فردی ،باالترین ميانگين اهميت متعلق به کارکنان
 65سال خدمت و باالتر ميباشد که به بعد خودکارآمدی عملکرد ( )4/69اختصاص دادهاند و
پایينترین اهميت متعلق به کارکنان  61سال به باال ميباشد که به بعد نتایج فردی مثبت ()2/25
اختصاص دادهاند.
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جدول  -11جدول توصيفی ادراک کارکنان با سنوات خدمت مختلف از اهميت ابعاد
عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش
ابعاد

آمادگی يادگيرنده

انگيزه انتقال

ظرفيت فردي براي انتقال

نتايج فردي مثبت

نتايج فردي منفی

انتظارات از نتايج عملکرد

انتظارات از نتايج انتقال

خودکارآمدي

سن به سال

تعداد

کمتر از  5سال

ميانگين

انحراف استاندارد

25

9

0/231

 5تا  60سال

643

9/94

0/262

66تا  65سال

204

9/91

0/116

 61سال به باال

31

9/99

0/260

کل

521

9/96

0/261

کمتر از  5سال

25

9/24

0/110

 5تا  60سال

643

4

0/125

66تا  65سال

204

9/32

0/126

 61سال به باال

31

9/14

0/224

کل

521

9/19

0/254

کمتر از  5سال

25

2/12

0/242

 5تا  60سال

643

2/34

0/411

66تا  65سال

204

2/32

0/423

 61سال به باال

31

2/16

0/552

کل

521

2/30

0/546

کمتر از  5سال

25

9/04

0/213

 5تا  60سال

643

2/21

0/311

66تا  65سال

204

2/25

0/311

 61سال به باال

31

2/20

0/302

کل

521

2/23

0/340

کمتر از  5سال

25

9/62

0/101

 5تا  60سال

643

9/52

0/112

66تا  65سال

204

9/55

0/191

 61سال به باال

31

9/54

0/510

کل

521

9/41

0/122

کمتر از  5سال

25

9/93

0/312

 5تا  60سال

643

9/34

0/231

66تا  65سال

204

9/33

0/210

 61سال به باال

31

9/35

0/222

کل

521

9/13

0/196

کمتر از  5سال

25

9/61

0/231

 5تا  60سال

643

9/59

0/291

66تا  65سال

204

9/41

0/213

 61سال به باال

31

9/40

0/243

کل

521

9/44

0/212

کمتر از  5سال

25

9/54

0/122

 5تا  60سال

643

9/32

0/105

66تا  65سال

204

4/69

0/252

 61سال به باال

31

4/05

0/533

کل

521

9/33

0/219
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همچنين باتوجه به این که مقدار ماچلي ( )0/445با درجه آزادی  22در سطح  0/0006معنادار
بهدست آمده است ،پس مفروضه کرویت برقرار نيست (کواریانسهای ابعاد هشتگانه برابر نيست)
و بنابراین از آزمون درون گروهي با تعدیل درجات آزادی استفاده شده است.
در جدول  ،66نتایج حاصل از تحليل واریانس اندازهگيریهای مکرر در مقایسهی اهميت ابعاد
فردی از دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت مختلف (بعد تعاملي) نشان ميدهد که بر اساس آزمون
گرینهاوس-گيسر ،مقدار  )5/515( Fدر درجه آزادی ( 61/36و  )522در سطح  0/0006معنادار
بهدست آمده و در آزمون هوین -فلت نيز مقدار  )5/515( Fدر درجه آزادی (62/22و  )522در
سطح  0/0006معنادار بهدست آمده است .بنابراین از دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت مختلف بانک
انصار ،بين اهميت ابعاد هشتگانهی عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش تفاوت معنادار وجود
دارد.
جدول  -11تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر -شاخصهاي معناداري تفاوت
اثر عوامل فردي
شاخص

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

کرويت فرض شده

541/526

 2و 522

21/01

614/202

0/0006

گرينهاوس -گيسر

541/526

 5/19و 522

31/32

614/202

0/0006

هوين -فلت

541/526

 5/24و 522

35/26

614/202

0/0006

باند پايين

541/526

 6و 522

54/52

614/202

0/0006

کرويت فرض شده

43/523

 26و 522

2/91

5/515

0/0006

گرينهاوس -گيسر

43/523

 61/36و 522

2/39

5/515

0/0006

هوين -فلت

43/523

 62/22و 522

2/12

5/515

0/0006

باند پايين

43/523

 9و 522

61/521

5/515

0/006

منابع تغيرات

عامل فردي
و عامل فردي

تعامل سنوات خدمت

اما بر اساس جدول  ،62مقایسهی بين گروهي دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت مختلف بانک
انصار در مورد اهميت عامل فردی ،نشان داد که کارکنان با سنوات خدمت  66تا  65سال ،باالترین
ميانگين ( )9/561و کارکنان با سنوات خدمت کمتر از  5سال ،پایينترین ميانگين ( )9/634را به
اهميت عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش به موقعيت شغلي اختصاص دادهاند.
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جدول  -19مقايسه بينگروهی اهميت عامل فردي در کارکنان با سنوات خدمت مختلف
عامل

سن

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

فردي

کمتر از  9سال

21

9/634

0/423

 9تا  11سال

652

9/502

0/443

 11تا  19سال

202

9/561

0/441

 16سال به باال

33

9/453

0/914

کل

594

9/451

0/449

همچنين در جدول  ،69بر اساس  Fبهدست آمده ( ) 62/96در درجه آزادی  9و  ،522تفاوت
معناداری بين دیدگاه کارکنان با تحصيالت مختلف در مورد اهميت عامل فردی وجود دارد.
جدول  -12آزمون اثرات بين گروهی -مقايسه ادراک کارکنان با سنوات خدمت مختلف
از اهميت عامل فردي در انتقال اثربخش آموزش
منبع

مجذور

درجه آزادي

ميانگين

F

سطح معناداري

سنوات خدمت

54/412

9

61/61

62/96

0/0006

خطا

213/112

522

6/42

بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر ارزیابي عامل فردی در اثربخشي انتقال آموزش به محيط کار بود .برای
ارزیابي عامل فردی در اثربخشي انتقال یادگيری از ابعاد آمادگي یادگيرنده ،انگيزهی انتقال ،ظرفيت
فردی برای انتقال ،نتایج فردی مثبت ،نتایج فردی منفي ،انتظارات از نتایج عملکرد و خودکارآمدی
عملکرد استفاده گردید .بر اساس یافتههای بهدست آمده ،در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،اهميت
ابعاد آمادگي یادگيرنده ،انگيزهی انتقال ،انتظارات از نتایج عملکرد ،انتظار از نتایج انتقال،
خودکارآمدی یادگيرنده ،از ميانگين معيار باالتر ميباشد .این بدان معناست که از نظر کارکنان برای
اینکه آموزش های ارائه شده در بانک انصار به موقعيت واقعي شغلي منتقل شود ،باید قبل از شرکت
در دورهها ،ویژگيهای ورودی الزم را در خودشان فراهم آورند ،مطلع شوند که در نتيجهی دورهی
آموزشي ،عملکرد شغلي خود را چگونه باید تغيير دهند و آمادگي الزم برای ورود به دوره را کسب
نمایند .باید برای پياده کردن آموختههای خود انگيزهی الزم را کسب نمایند .باید توانایي
کاربردیکردن و پيادهسازی دانش و مهارتهای فراگرفته در طي دورهی آموزشي را داشته باشند.
نتایج و پيامدهای مثبت و منفي شرکت در دوره را مد نظر قرار دهند و برای اجرا و پيادهسازی
مهارتهای تازه فراگرفتهی خود در محيط کار اطمينان خاطر و اعتمادبهنفس کافي بهدست آورند.
توانایي فراگيران ،بهویژه توانایي شناختاری ،یک پيشبين قوی برای نتایج انتقال محسوب ميشود.
ميزان توانایي افراد برای درک ایدههای پيچيده ،سازگاری با محيط ،یادگيری از تجربيات را برای
یادگيری و اجرای محتوای آموزشي دارای اهميت خاصي ميدانند .انگيزهی یادگيری شامل
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فرآیندهایي است که موجب برانگيختگي ،جهت و پایداری رفتار ميشود .در مجموع بررسي اهميت
عامل فردی و ابعاد آن در انتقال اثربخش آموزش دورههای بانک انصار کشور به موقعيت شغلي از
دیدگاه کارکنان نشان داد که کارکنان نقش این عامل را بسيار مهم و کليدی ميدانند .نتایج بهدست
آمده همسو با پژوهشهای خراساني و همکاران ( ،)6934شمس و سيفي حسينآبادی (،)6934
صفایي موحد و همکاران ( ،)6939نجفي و طالبي ( )6936بورک و هاچکينز2002 ،؛ ون در کلينک
و همکاران ()2006؛ نيسر و همکاران ( ،)6331بالدوین و فورد ( ،)6311کيابورو و مارینوا ()2005؛
والدا و همکاران ( )2002ميباشد .بهطوری که در سطح گستردهای پذیرفته شده است که ویژگيهای
فراگير نقشي قدرتمند و قوی در انتقال آموزش دارند (بورک و هاچکينز .)2002 ،برخي ادعا ميکنند
که چنين ویژگيهایي حجم وسيعي از نوسانات نتایج آموزشي را تشکيل ميدهند (ون در کلينک و
همکاران .)2006 ،بورک و هاچينز ( ،)2002ویژگيها و شاخصههایي را مورد تأکيد قرار دادهاند که
قویترین ماهيت را داشته و باثباتترین رابطه با انتقال را نشان دادهاند .این ویژگيها عبارتنداز
توانایي شناختاری ،خودکارآمدی ،انگيزه و سودمندی ادراک شدهی برنامههای آموزشي .توانایي
فراگيران ،بهویژه توانایي شناختاری یک پيشبين قوی برای نتایج انتقال محسوب ميشود .به اعتقاد
بورک و هاچکينز ( )2000توانایي فراگيران ،بهویژه توانایي شناختاری یک پيشبين قوی برای نتایج
انتقال محسوب ميشود .نيسر و همکاران ( )6331ميزان توانایي افراد برای درک ایدههای پيچيده،
سازگاری با محيط ،یادگيری از تجربيات را برای یادگيری و اجرای محتوای آموزشي دارای اهميت
خاصي ميدانند .توانایي شناختي باالتر فراگيران باعث موفقيت بيشتر در پردازش ،یادداری و تعميم
مهارتهای آموخته ميشود (بالدوین و فورد6311 ،؛ بورک و هاچينز2002 ،؛ کولکيت و همکاران،
2000؛ کانفر و آکرمن6313 ،؛ والدا و همکاران .)2002 ،خودکارآمدی بيشتر فراگيران باعث ميشود
که اطمينان بيشتری به توانایي خود برای یادگيری و عملياتي نمودن دانستههای خود داشته باشند
و احتمال بيشتری باشد که در زمان مواجه شدن با شرایط سخت و دشوار با ثبات بيشتری رفتار
نمایند (بلوم و همکاران2060 ،؛ بورک و هاچينز2002 ،؛ کيابورو و مارینوا2005 ،؛ والدا و همکاران،
.)2002
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،یافتهها نشان داد که از بين ابعاد متعدد عامل فردی مؤثر بر انتقال
آموزش ،باالترین ميانگين متعلق به خودکارآمدی عملکرد و پایينترین ميانگين متعلق به نتایج فردی
مثبت ميباشد .این بدان معناست که کارکنان زماني که قصد داشته باشند که آموختههایشان را که
آموزش دیدهاند در عمل بهکار بگيرند نگرش مثبتي به توانمندی خود دارند و معتقدند ميتوانند به
بهترین نحو کار را انجام بدهند ،از طرفي بر این باورند که بهکارگيری آموختهها در محيط کار نتایج
مثبتي را برایشان به بار نخواهد آورد .در تحليل یافتهها ميتوان پي برد که به اعتقاد کارکنان ،هرچند
که آنها از توانمندی الزم برای انتقال آموختههایشان برخوردارند اما به دليل اینکه تصورشان بر این
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است که عمل به آموختهها نتایج مثبتي برایشان نخواهد داشت؛ احتماالً از انتقال برخي از آنها
خودداری ميکنند.
در پاسخ به سؤال سوم پژوهش ،یافتهها حاکي از آن بود که از دیدگاه کارکنان با تحصيالت
مختلف بانک انصار ،بين اهميت ابعاد عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش تفاوت معنادار وجود
دارد .در ابعاد هفتگانهی عامل فردی ،کارکنان با مدرک ليسانس و باالتر ،باالترین ميانگين و کارکنان
با مدرک تحصيلي دیپلم ،پایينترین ميانگين را به اهميت عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش به
موقعيت شغلي اختصاص دادهاند .در ابعاد هفتگانهی عامل فردی ،باالترین ميانگين اهميت متعلق
به کارکنان با تحصيالت ليسانس و باالتر ميباشد که به بعد خودکارآمدی اختصاص دادهاند و
پایينترین اهميت متعلق به کارکنان با تحصيالت فوق دیپلم که به بعد ظرفيت فردی برای انتقال و
کارکنان با تحصيالت دیپلم که به بعد نتایج فردی منفي اختصاص دادهاند ،ميباشد .مقایسه بين
گروهي دیدگاه کارکنان با تحصيالت مختلف بانک انصار در مورد اهميت عامل آموزشي ،نشان داد
که کارکنان با مدرک ليسانس و باالتر ،باالترین ميانگين و کارکنان با مدرک تحصيلي دیپلم ،پایينترین
ميانگين را به اهميت عامل آموزشي در انتقال اثربخش آموزش به موقعيت شغلي اختصاص دادهاند.
در ابعاد عامل آموزشي ،باالترین ميانگين اهميت متعلق به کارکنان با تحصيالت ليسانس و باالتر
ميباشد که به بعد اعتبار محتوا اختصاص دادهاند و پایينترین اهميت متعلق به کارکنان با تحصيالت
دیپلم ميباشد که به بعد طرح انتقال اختصاص دادهاند.
آموزش بهعنوان یک پيشبين برای ظرفيت انتقال افراد مورد توجه قرار گرفته است .فرض بر
این است که افراد با سطوح تحصيالت عالي نسبت با فراگيران کمتر تحصيل کرده ،از آموزش،
بيشتر بهرهمند گردند .متيو و همکاران ( )6332به نقل از فورد ( ،)6332دریافتند که فراگيران با
سطوح آموزش قبلي ،تأثير مثبتي بر سنجش یادگيری ميگذارند .در مقابل ،سطوح آموزش مدیران
هيچ تأثير معناداری بر تالشهای آنان برای انتقال مهارتهای آموخته شده در آموزش ضمن خدمت
نداشت (بومگرتل و جينپير .)6322 ،همچنين ،سطح آموزشي فرد تأثيری بر نرخ مشارکت افراد
غيراستخدامي در برنامههای آموزش شغلي نداشت (گریسز و ریان.)6339 ،
یافتهها برای پاسخ به سؤال چهار نشان داد که در ابعاد هفتگانهی عامل فردی ،کارکنان با سنوات
خدمت  26سال و باالتر ،باالترین ميانگين و کارکنان با سنوات خدمت  6تا  60سال ،پایينترین
ميانگين را به اهميت عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش به موقعيت شغلي اختصاص دادهاند .در
ابعاد هفتگانهی عامل فردی ،باالترین ميانگين اهميت متعلق به کارکنان  26سال خدمت و باالتر
ميباشد که به بعد انتظارات از نتایج عملکرد اختصاص دادهاند و پایينترین اهميت متعلق به کارکنان
 6تا  60سال خدمت ميباشد که به بعد ظرفيت فردی برای انتقال اختصاص دادهاند .باالترین ميانگين
اهميت ابعاد عامل آموزشي از دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت مختلف متعلق به دیدگاه کارکنان با
سنوات خدمت  26سال و باالتر در مورد اهميت هر دو بعد اعتبار محتوا و طرح انتقال در انتقال
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اثربخش آموزش به موقعيت شغلي و کمترین ميانگين متعلق به دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت 6
تا  60سال در مورد اهميت طرح انتقال در انتقال اثربخش به موقعيت شغلي ميباشد .مقایسهی بين
گروهي دیدگاه کارکنان با سنوات خدمت مختلف بانک انصار در مورد اهميت عامل سازماني ،نشان
داد که کارکنان با سنوات خدمت  26سال و باالتر ،باالترین ميانگين و کارکنان با سنوات خدمت 6
تا  60سال ،پایينترین ميانگين را به اهميت عامل سازماني در انتقال اثربخش آموزش به موقعيت
شغلي اختصاص دادهاند .در ابعاد هفتگانهی عامل سازماني ،باالترین ميانگين اهميت متعلق به
کارکنان  26سال خدمت و باالتر ميباشد که به بعد حمایت همکار اختصاص دادهاند و پایينترین
اهميت متعلق به کارکنان  66تا  20سال خدمت ميباشد که به بعد فرصت کاربرد اختصاص دادهاند.
در نهایت پيشنهاد ميشود که در تحقيقات آتي ،ارزیابيها با استفاده از مؤلفههای دیگری که عامل
فردی را ميسنجند ،بهطور جامعتری صورت پذیرد .همچنين ميتوان از دیدگاه مدیران یا ذینفعان
نيز انتقال اثربخش آموزش در عامل فردی ارزیابي گردد.
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Introduction
In the current era, human investment is the most important factor in organizational
development and education and training are the best media for human development
(Mahdavi & Fayyaz, 2015). The educators' biggest obsession is providing chances to apply
their knowledge in their workplace and practice what they have learned for professional
development. Education and employees' training is one of the ways to gain the essential
expertise and competence (Ford, 1997). Transferring training is a process that through
evaluation its advantages and drawbacks could be recognized and thereby the organizational
aims could be fulfilled. Scholars have defined the transfer of training as the degree to which
the participants use their expertise, knowledge, skills and attitudes adopted at workplace.
Long-term success at firms significantly depends on whether the employees are effectively
learning and transferring new information to their workplace. The efficiency of training is
ultimately dependent on whether the favored results are transferred to the workplace or not.
Halton's pattern is one the training patterns to transmit training which has comprehensively
introduced the individual aspects. Halton et. al (2000) defined seven individual factors: The
learners' preparation, transfer motivation, the individual capacity for transfer, positive
individual results, and negative individual results, the expectations of performance and selfefficacy of the performance. Based on the importance of this dimension, this study focused
on evaluation of the role of individual factor in effective transfer of in-service training at
Ansar Bank. The following research questions were raised:

To what extent is the individual factor important in effective transfer of in-service
trainings to the professional status at Ansar Bank of country?

Which aspect of individual factor is prominent in effective transfer of training to
professional status at Ansar Bank?

Is there a significant difference between the employees' perception of the individual
factors in efficient transfer of training with regard to their educational degree?

Is there a significant difference between the employees' perception of the individual
factors in efficient transfer of training with regard to their years of service?

Method
This study was an applied and descriptive survey. Using a random cluster sampling 535
employees working at Ansar bank were selected based on their demographic features, the
period of service and academic degree. The participants were asked to fill out a selfــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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developed scale. The scale included 211 items based on a 5 point Likert whereby 5 means
strongly agree to 1 strongly disagree. This scale have seven subscales : "The learners'
readiness", self-efficacy of the performance, individual positive outcome, individual negative
outcome, the expectations of results of the performance, the motivation to transmit and
individual's capacity for transfer. For each subscale there were 3 items. The face validity of
this scale was conducted through expert comments. The content validity of this scale has been
conducted through item analysis and correlational coefficiency among the items in each
subscale was calculated. After calculating the reliability though the experts' opinions and
item analysis and Cronbach alpha (.69 to .93), the scales were handed out among the
participants. To analyze the data, SPSS 16 was used and T-test, multiple ANOVA and,
MANCOVA, MANOVA were used.

Results
Overall, the analysis of individual factor in effective transfer of in-service training to the
professional status showed that the learners' preparation, the motivation of transmission, the
expectations of the performance outcomes, the expectations of outcomes of transfer and self
-efficacy were above the mean.
2. Among the several individual factors affecting the transfer of training, the highest mean
belonged to the self-efficacy of the performance and the lowest mean was related to the
positive individual outcomes.
3. There was a significant difference among the importance attached to the seven aspects
of individual factors in efficient transfer of training to the employees at workplace.
4. There was a significant difference among the importance of the seven aspects of
individual factors in effective transfer of training to the workplace with regard to the
employees' years of experience.

Discussion and Conclusions
The aim of this study was to evaluate the individual factor in effective transfer of training
from the view point of learners' preparation, the motivation of transmission, the individual
capacity to transmit, the positive individual outcomes, the negative individual outcome, the
expectations of the performance, and self-efficacy of the performance. The findings showed
that significant differences existed among the aspects. At the end it is suggested that future
evacuations get conducted through a more comprehensive set of variables that assess the
individual factor. Moreover, the managers' viewpoints and stakeholders' views must also be
evaluated in efficacy of training in individual factor.
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