
 

 

 شناسی صنعتی و سازمانی  مجله مطالعات روان

 7831، پاییز و زمستان 4(2، )83-71
 71/22/7831تاریخ دریافت مقاله: 
 24/21/7831تاریخ پذیرش مقاله: 

Journal of Industrial and Organizational 
Psychology Studies 
2018, 4(2), 17-38 
Received: 5 May, 2017 
Accepted: 16 October, 2017 
DOI : 10.22055/jiops.2019.25752.1084 

 

 شده ریزی رفتار برنامه نظریهتبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای 
 

Explaining the Transfer of Learning to Workplace on the Basis of 

Planned Behavior Theory 
 

 خلیل زندی
 Khalil Zandi 

 سیروس قنبری
 Siroos Ghanbari 

 
 چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتقاا  یاایریر    
ریای  شادص راور      به محیط کار مبتنی بر نظریاه رتتاار برناماه   

هاا  یوتتای    کارکناا  ساااما   تمامی ررتت. جامعه آمار  شامل 
 روشایار  شهر سنندج بویص است. با استفایص اا  محوطه واقع یر
نفار اا کارکناا     581ا  به حجا    ، نمونهریر  یر یسترس نمونه

هاا   انتخاب و ماوری مااتعاه قارار ررتتناد. ابایار راریآور  یایص      
سؤا  بوی که روایای آ  باا اساتنای باه      44ا  مشتمل بر  پرسشنامه

نظر متخصصا  و پایایی آ  ه  با استنای به ضریب آتفا  کرونباخ 
ررسیو  خای ها اا آامو  ر تأیید شد. جهت تجییه و تحلیل یایص

 سایص، تحلیل رررسیو  چندراناه و تحلیال مرایر اساتفایص شاد.     
ها نشا  یای که رتتار انتقا  یایریر  تحت تأثیر قصاد انتقاا     یاتته

است و قصد انتقا  نیی اا طریق سه متغیر نگرش به انتقا ، هنجار 
شدص قابل تبیین اسات.   ذهنی پیرامو  انتقا  و کنتر  رتتار  ایراک

طاور مراتقی  نیای     شادص، باه   یاا ، کنتار  رتتاار  ایراک   یر این م
کنندص رتتار انتقا  یایریر  است. یرنهایت نگرش به انتقاا    تعیین

یایریر  نیی خوی تحت تأثیر سه ساااص جایگااص اجتمااعی ماوری     
 باشد. انتظار، انتظار مفید بوی  و پایاش موری انتظار می

 

نگارش، هنجاار    انتقا  یایریر ، قصاد انتقاا ،   :کلیدواژگان
 شدص ذهنی، کنتر  رتتار  ایراک

  

Abstract 
 

The purpose of this study was to identify the factors 

affecting learning transfer to workplace based on the 

theory of planned behavior. Statistical population 

included all employees of public organizations 

located in official site of Sanandaj city. A sample 

size of 185 employees were selected by convenience 

sampling method. The instrument was a questionnaire 

consisting of 44 questions that its validity confirmed 

according to the experts and its reliability confirmed 

according to cronbach's alpha coefficient. Data were 

analyzed by multiple regression and Path analysis. 

The results showed that transfer of learning affected 

by the transfer intention and transfer intention 

explained through attitudes to learning transfer, 

subjective norm and perceived behavioral control. 

Perceived behavioral control directly affects on the 

behavior of learning transfer. Eventually, the attitude 

to learning transfer is influenced by the expected 

social status, expected contribution and expected 

rewards. 

 
Keywords: transfer of learning, transfer intention, 

attitude, subjective norm, perceived behavioral control 
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 مقدمه

 هاا و یاناش    هاا، تواناایی   ها  آمواش سااامانی، ارتقاا  مهاار     هدف ارلی تعاتیت

 کارکنا  جهت یستیابی به اهاداف سااامانی اسات. ایان هادف تنهاا یر راورتی تحقاق         

 شادص را باه محایط کاار انتقاا  یهناد        هاا  آموختاه   یابد کاه کارکناا  بتوانناد مهاار      می

(Bhatti, Battour, Sundram, & Othman, 2013 .) عناوا    باه  یاایریر   انتقا بنابراین امرواص

این سااص توجه خوی را به  بریار  و محققا  شدص مارحآمواشی  ها  معیار مه  موتقیت یورص

عنوا  مییانی تعریفای شادص    به یایریر انتقا  (. Velada & Caetano, 2007اند ) معاوف نمویص

هاا  آمواشای را یر    یسات آمادص اا برناماه    ها  به طور مؤثر  یانش و مهار  است که اترای به

بایاد بتواناد یاناش،    (. یر این معنا، تری Park & Wentling, 2007بندند ) کار می محیط شغلی به

کاار    ریری، یر باتت و امیناه ییگار  باه    ها و رتتارهایی را که یر یک باتت و امینه ترا می مهار 

ا   کاه بیاانگر یرجاه    رفه آمواشی حیااتی اسات چارا   ریری. این مفهوم اا بریار  جها  برا  تل

یر تعریفای ییگار،    (.Nielsen, 2009ها  جدید تکرار شاوی )  تواند یر موقعیت است که رتتار می

شدص به محیط  ها  تااص کرب عنوا  کاربری، تعمی  و نگهدار  یانش و مهار  انتقا  یایریر  به

چیای    یایریر انتقا   بر مبنا  این تعریف، (.Cheng & Ho, 2007) شوی یر نظر ررتته میکار 

ها  آمواشی است و این اطالعا  باید باه   بیش اا یایریر  اطالعا  ناشی اا شرکت یر یورص

(. Weldy, 2009محیط کار تعمی  یایص شوند و بیش اا یک یورص امانی محادوی حفاش شاوند )   

ربری مراتمر و اثاربخش یاناش و    کاا »عناوا    انتقا  یایریر  بهیرنهایت مشابه با تعریف اخیر، 

تعریف شدص است. این « یست آمدص یر آمواش به محیط شغلی اا سو  کارآموا  ها  به مهار 

اطالعا  و نگهدار  طور آشکار یا ضمنی بر سه مفهوم قابلیت کاربری، قابلیت تعمی   تعریف به

 (.Choi & Park, 2014) کند شدص اا سو  کارآموا یر برنامه آمواشی تأکید می کرب

یهاد کاه تنهاا یرراد کاوچکی اا       رغ  اهمیت انتقاا  یاایریر ، برآوریهاا اماا نشاا  مای       علی

بارا    (.Velada & Caetano, 2007شوند ) ها  ساامانی واقعاً به محیط شغلی انتقا  یایص می آمواش

ر رارف  بیلیو  یال 575تا  15ها  آمریکایی ساالنه بین  یهد که سااما  مثا  برآوریها نشا  می

هاا موجاب    یررد اا آماواش  51تا  55با این وجوی تنها حدوی  ،کنند ها  ساامانی می آمواش

  Hurt( Lancaster, Milia, & Cameron, 2013( .)2016راریی )  بهبوی رتتار یر محیط کاار مای  
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یانناد اماا    ها آمواش را ابیار مهمی برا  کرب میایا  رقابتی می معتقد است که اررچه سااما 

شادص، یر محایط کاار برایار یشاوار باویص        ها  آموخته عمل انتقا  و نگهدار  یانش و مهار  یر

هاا یر   رااار   یهاد کاه باارشات سارمایه     است. چنین نربت پایینی اا انتقا  یایریر ، نشا  مای 

و باه   یاایریر  هایی برا  بهبوی انتقا   آمواش بریار موری تریید است. بنابراین شناسایی استراتژ 

 ؛(Lancaster, Milia, & Cameron, 2013یاری ) ایاای  ور  سااامانی اهمیات    آ  بهبوی بهرصتبع 

و نتاوا  نارخ انتقاا  را بهباوی بخشاید،       اندیشایدص نشاوی  ا  برا  چنین نرخ پایینی  چرا که ارر چارص

 ,Kontoghiorghesاتتاد )  ها  ساامانی تا حد ایای  به خاار مای   احتماالً اعتبار و اثربخشی آمواش

ما نیاا یاری  که بفهمی  کدام متغیرها واقعاً یر انتقا  یاایریر  باه محایط کاار     یر واقع  (.2014

نقش یارند. همچنین الام است مشخص شوی که چه متغیرهایی نقش میانجی را یر ارتباط بین 

 ,De Rijdt, Stes, Van der Vleuten, & Dochyکنناد )  متغیرها  مؤثر بر انتقا  یایریر  ایفا مای 

ها   با این رویکری، جرتجو  عوامل مؤثر بر انتقا  یایریر ، به یکی اا یغدغهبنابراین  (.2013

 مه  پژوهشگرا  حواص آمواش و بهراا  منابع انرانی تبدیل شدص است.  

انجاام   هاا   پژوهشیر تالش برا  شناسایی عوامل مؤثر بر انتقا  یایریر ، تقریباً یر بریار  اا 

  Baldwin and Ford (1988) همچاو   میمتقاد  نظارا   ها  راحب ها و ییدراص اا مد  به پیرو  ،ررتته

اناد کاه یر ایبیاا  مرباوط باه ایان        عوامل مشابهی موری بررسی قرار ررتته Holton( 1996)و 

توا  عوامال ماؤثر بار انتقاا       یهد که می حواص، مشترک هرتند. یر واقع مرور ایبیا  نشا  می

هااا  کااارآموا؛ طاارح آمااواش و مداخلااه؛ و  اراالی شااامل ویژراای آمااواش را یر سااه طبقااه

بند  نموی. همچنین یک ویژری ییگار تحقیقاا  انجاام ررتتاه یر      ها  محیط کار یسته ویژری

بین و انتقا  آمواش  متغیرها  پیشامینه انتقا  آمواش، بررسی متغیرها  میانجی یر ارتباط بین 

یاا   Baldwin and Ford (1988) هایی همچو  اتگو  ه مد حا  اررچ  با این(. Volet, 2013هرتند )

توانناد برایار مفیاد باشاند اماا یر عاین حاا          مای  Holton (1996) سیاهه سیرت  انتقاا  یاایریر   

پژوهشگرا  متأخر معتقدند که باید بریار  عوامل ییگر نیی کاه یر مااتعاا  پیشاین ناییادص ررتتاه      

یر ایان  (. Bhatti et al., 2013قارار ریرناد )  ست، موری بررسی ها شدص ا اند یا توجه کمتر  به آ  شدص

ها  موجوی مغفاو    چه یر مد  کنند که آ  بیا  می Cheng, Sanders and Hampson (2015) امینه

 منظاور توضای      اا سو  کارآموا است. این پژوهشگرا  به« 5قصد انتقا »ماندص است، تأکید بر 
 

                                                           
1-  transfer intention 
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ها، منظور اا رتتار انتقاا ، تغییار    کنند. اا نظر آ  استفایص می« نتقا رتتار ا»اا سااص « قصد انتقا »

تغییار   وقتای شاوی.   ها یر شاغل ایجاای مای    کارریر  آموخته به هنتیجرتتار کارآموا است که یر 

ریری، پس معنا  آ  این اسات کاه    وار انجام نمی رور  اتوماتیک  رتتار، اجبار  نیرت و یا به

تواناد اا آ    کار بنادی و یاا مای    یر  حارل اا آمواش را یر محیط کار بهتواند یایر کارآموا می

« رتتاار انتقاا   »کنندص مه  بارا    بینی یک پیش« قصد انتقا »استفایص نکند. بنابراین یر این مواری 

 (.Cheng et al., 2015شوی ) محروب می

ویاژص   شاناختی و باه   وا ها  ر تریید نظریه شوی، بی هنگامی که رحبت اا قصد و انگییص رتتار می

توانند بریار مفید باشند و به تبیین واریانس رتتار انتقا  آمواش کمک نمایناد.   ها  انگییش می نظریه

 یرکتوانناد باه    کنند و مای  ها  رتتار کمک می ها به ته  ما یر شناخت بهتر یالیل و انگییص این نظریه

 ,Quesada-Pallares & Gegenfurtnerمایناد ) عوامل مؤثر بر قصد رتتار و انجام آ  کمک ن تر عمیق

عناوا  یکای اا    باه  5شادص  ریی  رتتار برنامه نظریهرسد کاربرت  (. یر این امینه به نظر می2015

تارین   ها  مختلف یر تبیین رتتار و تعیین مه  ها  علوم رتتار  که یر پژوهش ترین نظریه مه 

 ,Javadzade, Sharifirad, Reisi, Nasr Esfahaniه )عوامل تأثیرراار بر آ ، موری استفایص قارار ررتتا  

Mahaki, & Mostafavi, 2015شادص،  ریای   رتتار برنامه نظریهبر اساس کنندص باشد.  (، بتواند بریار کمک 

کنندص بریار  اا رتتارها  انرانی همچاو  یاایریر  یاا رتتاار      بینی ترین پیش قصد رتتار احتماالً مه 

( و این سااص خوی تحت تأثیر سه سااص مرتقل نگرش، هنجاار  Cheng et al., 2015) بویصانتقا  

 به بیا  ییگر، بر مبناا  (. Javadzade et al., 2015ریری ) شدص قرار می کایراو کنتر  رتتار   ذهنی

شاوی. بااور رتتاار  کاه      شدص، قصد رتتار بر مبنا  سه عامل هدایت می ریی  رتتار برنامه نظریه

شوی )نگرش(؛ بااور اراوتی کاه یر     یا منفی یربارص انجام رتتار هدف می منجر به نگرش مثبت

کند و به مفهوم تأثیرپایر  اتارای اا ییگارا  یر انجاام رتتاار هادف       هنجار ذهنی نموی پیدا می

رریی؛ یعنی اعتماای   شدص می است )هنجار ذهنی(؛ و باور کنترتی که منجر به کنتر  رتتار  یرک

یر انجام رتتار هدف و مییا  یسترسی به منابع موری نیااا بارا  انجاام     ها  خوی تری به توانایی

 (.Alavion, Chizari, & Alahyari, 2014رتتار )

 شدص برا  تبیین یالیل رتتار استفایص شدص  ریی  رتتار برنامه نظریهها  متعدی  یر ایرا  اا  یر پژوهش
 

                                                           
1-  Theory of Planned Behavior (TPB) 
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شناسای مرضای یاا     هاا یر حاواص روا    یشتر آ یهد که ب ها نشا  می مرور این پژوهش حا  اینبا است، 

  نظریاه پیشکی بویص و تنها یر چند سا  اخیر است که یر حواص مدیریت و رتتار ساامانی، کااربری ایان   

  ;Akhavan & Hosseini Sarkhosh, 2015بینای متغیرهاایی همچاو  رتتاار تراهی  یاناش )       یر پایش 

Hosseini Sarkhosh, Akhavan, Kia, & Aminpour, 2015) پایرش باااریاابی اتکترونیاک    یا

(Alavion et al., 2014 ) اخیار نیای،    مادیریتی  هاا   موری توجه قرار ررتته است. یر معدوی پاژوهش

شدص پریاخته باشاد،   ریی  تحقیقی که به تبیین یالیل رتتار انتقا  یایریر  بر اساس تئور  رتتار برنامه

مااتعاا  خاارجی، اثربخشای ایان نظریاه بارا        سات کاه یر    ا یر یسترس نیرت و این یر حااتی 

 و .Cheng et al (2015) هاا   عنوا  نموناه پاژوهش   بینی انتقا  یایریر  به تأیید رسیدص است به پیش

(2015) Mohammed Turab and Casimir.    بنابراین با توجه به خالء پژوهشی موجوی و باا یر نظار

 قا  یایریر  به محیط کار، هدف اا پاژوهش حاضار  یاشتن اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر رتتار انت

باویص اسات.   ریای    نظریه رتتار برناماه تبیین عوامل مؤثر بر انتقا  یایریر  به محیط کار با استفایص اا 

روی ریارش این پژوهش اا تحاظ نظار  باه رراترش یاناش موجاوی پیراماو  شناساایی         انتظار می

 ا  یریچاه ویژص عوامل انگییشی کمک نماویص و عاالوص بار آ      عوامل مؤثر بر رتتار انتقا  یایریر ، به

؛ بگشااید ها  انگییشای یر حاواص آماواش و بهرااا  مناابع انراانی        کارریر  بیشتر نظریه برا  به

هاا    به تحاظ کاربری  به بهبوی تصمیما  مرئوتین آماواش  پژوهشروی که نتایج  همچنین امید می

 کمک نماید. به محیط کار ساامانی و ارتقا  نرخ انتقا  یایریر 

باه بعاد،    5315ا  طوالنی برخوریار است. اا یهاه   اا سابقه یایریر تحقیق پیرامو  انتقا  

ها   اند که تحت چه شرایای یانش و مهار  هیارا  مااتعه تجربی به بررسی این مه  پریاخته

حاا    هار باه   د.شاون  ررتتاه مای  کار   شدص یر خال  یورص آمواشی واقعاً یر محیط کار به کرب

بر است. بناابراین نیااا    ها هیینه طرا قابل توجهی برا  سااما   آمواش و توسعه منابع انرانی به

مه  ها   رسد، به یکی اا یغدغه کثر میابه حد یایریر به شناسایی شرایای که تحت آ  انتقا  

 راک کارکناا  اا (. منظاور اا جاو انتقاا  یاایریر ، ای    Volet, 2013ها تبدیل شدص اسات )  سااما 

را « سیاهه سیرت  انتقاا  یاایریر   »محیط ساامانی پیرامو  انتقا  یایریر  است. این پژوهشگرا  

بعاد و یو طبقاه کلای جاو      51با هدف ارایابی جو انتقا  یایریر  تدوین نمویند که مشتمل بار  

حاا ،    یان باا ا  (.Choi & Park, 2014انتقا  آمواش عمومی و جو انتقا  آمواش تخصصی بوی )
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 ماد   یاک  ری کدایا پ  بارا  دیا کند، پژوهشاگرا  با  بیا  می Holton (1996همچنا  که خوی )

  نناد ک  رااار  هیمناسب اا طریق شناسایی ساایر عوامال تأثیررااار بار انتقاا  یاایریر  سارما       

(cited in Changiz, Fakhari, & Omid, 2014). 

نظریه رتتار تار انتقا  یایریر  مفید باشد، تواند یر تبیین یالیل رت هایی که می یکی اا نظریه

 شادص، براط یاتتاه     ریای   رتتاار برناماه   نظریاه (. Cheng et al., 2015شادص اسات )  ریی   برنامه

مارح کریناد.    Fishbein and Ajzen(1975) است. تئور  کنش مناقی را 5ریه کنش مناقیظن

باه باورهاا  هنجاار  و نگرشای      ، رتتار اترای تصایتی نیرت بلکه برتگینظریهبر اساس این 

کنندص انجام رتتار است و خوی نیی تحت تاأثیر   بینی قصد رتتار پیش؛ به این ترتیب که ها یاری آ 

نگرش نربت به رتتار و هنجارها  ذهنی است. نگرش، به نحوص احرااس اشاخاد یر ماوری    

تفکر ما یر موری ایان  رتتار اشارص یاری. هنجار ذهنی نربت به یک رتتار خاد نیی بیانگر نحوص 

نهایات   کنناد. یر  است که محیط اجتماعی و اترای پیرامو  ما یر موری یک رتتار چگونه تکر می

ایادص ارالی یر    .قصد رتتار نیی بیانگر مییا  تمایل یا تصمی  به انجام یک رتتاار خااد اسات   

  یر ارتبااط  کنش مناقی این است که قصد رتتار ه  یر ارتباط بین نگرش و رتتار و ها  نظریه

 ,Mohammed Turab & Casimirکناد )  بین هنجار انتیاعی و رتتار، نقش میاانجی را ایفاا مای   

ا  اا باورها و اعتقایا  مه  اسات. هار    (. هر نگرش و هنجار ذهنی تحت تأثیر مجموعه2015

واند ت واحد ررتاً می  تری ممکن است باورها  ایای  یربارص یک رتتار یاشته باشد؛ اما او یر آ

به تعدای نربتاً کمی اا این باورها توجه یاشته باشاد. باورهاا  ماوری توجاه، باورهاا  مهمای       

هرتند که یر باالترین بخش اا ذهن تری قرار یارند. نگرش اا طریق باورهاا  رتتاار  مارتبط    

شوی. هنجارها  ذهنی نیای توساط باورهاا      با نتایج موری انتظار اا انجام آ  رتتار مشخص می

شاوند   ار  پیرامو  احتما  تشویق یا عدم تشویق یک رتتار توسط مراجع مه  تعیاین مای  هنج

(Akhavan & Hosseini Sarkhosh, 2015.) 

(1985 )Ajzen    عنااوا   بااه شاادص ایراکنظریااه خااوی را بااا اتاایوی  مؤتفااه کنتاار  رتتااار

شادص را اراهاه    ریای   برط یایص و نظریه رتتاار برناماه   ،کنندص ییگر  برا  قصد و رتتار بینی پیش

(. بنابراین یر ایامه هر یک اا عنارار  cited in Akhavan, & Hosseini Sarkhosh, 2015نموی )

                                                           
1-  Theory of Reasoned Action (TRA) 



 ... نظریه رفتار مبنایتبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر 

 

28 

 .اناد  شدص با تأکید بر رتتار انتقا  یاایریر  شارح یایص شادص    ریی  کنندص تئور  رتتار برنامه تعیین

 یهد. شدص را نشا  می ریی  شما  نظریه رتتار برنامه 5شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شده  ریزی نظریه رفتار برنامه. 7 شکل

 

تارین   شادص، قصاد رتتاار احتمااالً مها       ریای   رتتاار برناماه   نظریاه بر اسااس  قصد رفتار: 

. مشخصاه  باشاد  میکنندص بریار  اا رتتارها  انرانی همچو  یایریر  یا رتتار انتقا   بینی پیش

رور  آراهانه تعیین خواهد شاد. ایان بادا     شدص آ  است که اا قبل به  ریی  یک رتتار برنامه

شدص، تری باید تمایل به انجام رتتاار را یاشاته باشاد. بناابراین      ریی  معناست که یر رتتار برنامه

تمایل به رتتار )قصد رتتار( بیانگر خواست تری مبنی بر انجاام یاک تعاتیات مشاخص اسات.      

اناد. باه اباا      خاوبی نشاا  یایص    ار را بهمااتعا  تجربی نیی ارتباط بین قصد رتتار و انجام رتت

که تمایل و قصاد باه    یهد مگر آ  سایص، بر اساس نتایج این مااتعا ، تری رتتار  را انجام نمی

اسات  « قصاد انتقاا   »، یایریر انجام آ  را یاشته باشد. پس با این استدال ، الامه رتتار انتقا  

(Cheng et al., 2015.)  صد انتقا  یر مقایره با عوامل بیرونی ماؤثر بار   قاعتقای بر این است که

باشد. همچنین واضا  اسات کاه هار چاه قصاد        تر  برا  رتتار می کنندص قو  بینی رتتار، پیش

شاوی   رتتاار انتقاا  نیای بیشاتر مای      تر باشد، احتما  شارو  و اساتمرار   انتقا ، شدیدتر و مداوم

(Cheng et al., 2015.) (2016) Krishnamani and Haider       نیی بیرت متغیار ماؤثر بار انتقاا

نقاش کلیاد  را   « انگییص انتقاا  »یایریر  را شناسایی کریص و یریاتتند که یر میا  این متغیرها، 

توانناد بار انتقاا      ییگر اا طریق تاأثیر بار انگیایص انتقاا  مای      متغیرها ی. به این ترتیب که یار

 یایریر  به محیط کار تأثیرراار باشند.

 باور به خوشایند یا ناخوشایند باوی  یاک   »عنوا   نگرش به رتتار بهه رفتار: نگرش نسبت ب
 

 نگرش نربت به رتتار

 هنجار ذهنی

 شدص کنتر  رتتار  ایراک

 رتتار رتتار قصد
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توا  رفت نگرش، ارایابی مثبت یاا   (. میCheng et al., 2015تعریف شدص است )« رتتار خاد

نگرش نرابت   قدر(. هر Javadzade et al., 2015مشخص است ) موریمنفی تری اا انجام یک 

 ,.Alavion et alتر خواهد بوی ) باشد، تمایل تری به آ  رتتار قو  تر موری نظر مثبت موضو به 

(. برا  نشا  یای  روابط بین نگرش نربت به انتقا  آمواش، قصد انتقا  آمواش و رتتار 2014

ها  پیشاین اساتنای    به نتایج پژوهش Mohammed Turab and Casimir (2015) انتقا  آمواش

ها روابط مثبات باین ساه     ها  پیشین یر همه حواص همه پژوهش کنند که تقریباً نمویص و بیا  می

 اند.  متغیر میبور را تأیید کریص

بیانگر تشارها  اجتماعی یرک شدص اسات کاه ممکان اسات باعا        ذهنی: هنجار هنجار ذهنی

 (. Javadzade et al. 2015شوی تری رتتاار  خااد را انجاام یهاد یاا اا انجاام آ  سار بااا اناد )         

، هنجارهاا  ذهنای باه ایراک کاارآمواا  اا تشاارها       یاایریر  س، یر امینه انتقا  بر این اسا

شادص را باه    ختاه هاا  آمو  اجتماعی اشارص یاری که آیا بر اساس این تشارها باید یانش و مهار 

تواند اا جانب همکارا ، سرپرستا ، ایریستا ، تی   ی یا خیر؛ این تشارها میمحیط کار انتقا  یا

نفع ییگر  که کارمند باا آ  یر ارتبااط اسات    یما ، ارباب رجو ، مدرسا  و هر ذمدیریتی ساا

 (. Quesada-Pallares & Gegenfurtner, 2015باشد )

، بیاانگر احرااس تاری اا ساهوتت یاا      شادص  ایراککنتر  رتتاار   : شده ادراککنترل رفتاری 

، ناه تنهاا باا    شادص  ایراکر  کنتر  رتتاا  Ajzen (1985)باشد. اا نظر  یشوار  انجام یک رتتار می

واسااه نیای     راور  مراقی  و بادو     رااری، بلکاه باه   واساه قصد رتتار بر رتتار باتفعل تأثیر می

 شادص  ایراک(. کنتر  رتتاار   Quesada-Pallares & Gegenfurtner, 2015کنندص رتتار است ) تعیین

به مییا  اعتماای تاری    است و 5مشتمل بر یو ویژری مه  است. ویژری او  احراس خویکارآمد 

 2هایش برا  انجام یک کار خاد اشارص یاری. ویژری یوم نیای ایراک اا قابلیات کنتار     به توانایی

است و اشارص به مییا  کنتر  آ  یسته اا عوامل بیرونی است که ممکن است ماانع اا انجاام یاک    

آمیای    طور موتقیات  وانند بهت رتتار باشند. بر این اساس مناقی است ارر تکر کنی  اترای امانی می

هاا و مناابع ماوری     یک تعاتیت را انجام یهند که اا کنتر  شغلی مناسبی برخوریار بویص و تررات 

  (. مشاابه باا ییادراص اخیار    Cheng et al., 2015نیاا برا  انجام کاار را یر اختیاار یاشاته باشاند )    

(2015) Quesada-Pallares and Gegenfurtner کنناد کاه ساااص کنتار       تدال  مای رونه اس نیی این

                                                           
1-  perceived self-efficacy 

2-  perceived controllability 
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اا یو سااص کلید  ییگر یعنی قابلیت کنتر  و خویکارآمد  تشاکیل شادص اسات.     شدص ایراکرتتار  

ایراک اا قابلیت کنتر  بیانگر باور کارآموا نربت به مییا  و چگونگی کنتر  و  بر رتتار است و 

آاای  عملش یر انجاام رتتاار اسات.    تر بیانگر احراس و  یربارص مییا  استقال  و  طور واض  به

آمیای   موتقیات هایش برا  انجاام   ها و توانایی همچنین خویکارآمد  نیی بیانگر باور تری به ظرتیت

هر قدر  Ajzen (1985)(. به باور Quesada-Pallares & Gegenfurtner, 2015یک رتتار است )

نظر اتیایش خواهاد یاتات    به رتتار موری بریاشت ذهنی اا قابلیت کنتر  رتتار بیشتر باشد، تمایل تری

(Alavion et al., 2014 .)جهات تبیاین رتتاار انتقاا       شادص  ریای   چه کاربری تئور  رتتار برناماه  ارر

نقاش  رساد متغیرهاا  ییگار  نیای بتوانناد       نظار مای    تواند مفید باشد، یر عین حا  به می یایریر 

 رساد کاه عامال پیشاایند      طور ویژص به نظر می ا نمایند. بهتر یر تبیین این رتتار را ایف متقدم پیشایندها 

تار و   خاوی نیاامناد تبیاین عمیاق     ،شدص یعنی نگرش نربت باه رتتاار   ریی  رتتار برنامه نظریهاو  یر 

طای   Mohammed Turab and Casimir( 2015) شناسایی باورها  مؤثر بر آ  باشد. یر ایان امیناه  

شادص را   ریای   نظریاه رتتاار برناماه   ها   ، سااص«انتقا  آمواشمد  پیشایندها  »با عنوا  پژوهشی 

به انتقا  آمواش تحت تأثیر سه عامال   برط یایند و مدتی مارح نمویند که طی آ  نگرش نربت

رسانی و مفید بوی  رتتار تری و پاایاش ماوری انتظاار     جایگاص اجتماعی موری انتظار، انتظار اا کمک

باا   شدص ریی  برنامهرتتار  نظریهرچه این پژوهشگرا  رراحتاً اا تلفیق باشد. ار برا  رتتار انتقا  می

سارمایه اجتمااعی، نظریاه مبایتاه اجتمااعی و نظریاه انتظاار راحبت          هایی همچو  نظریه نظریه

هاا  میباور    نظریاه ها  مؤثر بر نگرش به رتتاار انتقاا  یاایریر  را اا طریاق      اند، اما سااص نکریص

ین یر ایامه، به تبیین عوامل مؤثر بر نگرش نربت به رتتار انتقا  یایریر  باا  اند. بنابرا توضی  یایص

 شناسی پریاخته شدص است: ییگر حواص روا  نظریهاستفایص اا سه 

بار اسااس نظریاه سارمایه     : جایگاه اجتماعی مورد انتظار و نگرش نسبت به انتقاال مماوزش  

  محراوس یاا غیرمحروسای هماراص باشاد.      تواناد باا میایاا    اجتماعی، برقرار  روابط اجتماعی می

شاوی.   سرمایه اجتماعی یرو  یک سااما  یر نتیجه اتیایش اعتمای و مشارکت میا  کارکنا  ایجای می

هاا  مشاارکتی کارکناا  تراهیل      یر این معنا، سرمایه اجتماعی بیانگر حاتتی است که طی آ  تعاتیت

کاارریر  یاناش،    آوری. یر هماین ارتبااط، باه    ه  مای اامینه موتقیت تری و سااما  را تار  رریی و می

تواند ثبا  اجتماعی تری و بهباوی جایگااص اجتمااعی و      شدص می ها  تااص آموخته ها و نگرش مهار 

اماانی   یر سااما  را بهبوی بخشد. قدر  تخصصی و ثبا  اجتمااعی تاری یرو  ساااما ، احتمااالً    

هاا    ا رالحیت و برخاوریار اا یاناش و مهاار    عنوا  شخصی شایرته، ب یابد که تری به اتیایش می
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موجاب اتایایش جایگااص     یاایریر  که رتتار انتقا   بروا یر نظر ررتته شوی. بنابراین انتظار تری اا این

شوی کاه باین انتظاار اا جایگااص اجتمااعی ناشای اا        ، احتماالً باع  میشویاجتماعی و  یر سااما  

جاا کاه تاری     نتقا  راباه مثبتی ایجای شوی. به ابا  ساایص، اا آ  رتتار انتقا ، و نگرش نربت به رتتار ا

تواند به بهبوی موقعیت اجتماعی و  یر سااما  کمک کناد، تااا    باور یاری که رتتار انتقا  آمواش می

 (.Mohammed Turab & Casimir, 2015نگرش مثبتی به رتتار انتقا  خواهد یاشت )

اا  ییگار  یکای  5مبایتاه اجتمااعی   نظریاه : تقال مماوزش انتظار مفید بودن و نگرش نسبت به ان

کلای مبایتاه    طاور  کار رتته است. به ها  کار  کارکنا  به ها  مهمی است که یر بررسی ررایش نظریه

ماای ، بار اسااس     روی که یر آ  یایص و ستاندص منابع ماای  و غیار   کار می اجتماعی یربارص تعامالتی به

بار   (.Mamirkafi & Hashemi Nasab, 2013)ریاری   راور  مای  انتظار باارشت یاا بادص و براتا     

هاا و بهباوی    مبایته اجتماعی، وقتی کارکنا  یریابند که سااما  یغدغه کمک به آ  نظریهاساس 

یهاد، متقاابالً    تضا  کار  را یاری و به امنیت و آسایش کارکناا  یر محایط کاار اهمیات مای     

یانند که بارا  ساااما  مفیاد اسات      رتتارهایی می کارکنا  نیی خوی را متعهد و موظف به انجام

(Zumrah & Boyle, 2015یر این امینه، اشخاری که باور یارند که می .)    توانند با رتتار انتقاا

خواهناد   یاایریر  برا  سااما  مفید باشند، احتماالً نگرش مثبتای نرابت باه انتقاا       یایریر 

تواناد   مفید بوی  و نگرش به انتقا  آماواش مای  رونه است که ارتباط بین انتظار   یاشت و این

 (.Mohammed Turab & Casimir, 2015نظر برسد )  مناقی به

  2بار اسااس نظریاه انتظاار    : پاداش مورد انتظاار و نگارش نسابت باه انتقاال مماوزش      

(1964) Vroom          انگییص انجام یک رتتار براتگی باه انتظاار منجار شاد  عملکاری باه پاایاش

انتظاار تبادیل   » مبناا  (. بار  cited in Mohammed Turab & Casimir, 2015یاری )اراشامند  

 روی که تغییار یر عملکاری شاغلی، باه نتاایج اراشامند بیانجاماد        ، انتظار می«عملکری به پایاش

(Velada & Caetano, 2007 .)ه شخص بر این بااور باشاد کاه رتتاار انتقاا       چبر این اساس چنان

 به پایاش مالوب منجر خواهد شد، احتماالً نگرش مثبتی نرابت باه   نهایت  اا سو  و  یر یایریر 
 

ش، راباه مثبتی با نگارش  اتوا  تصور نموی که انتظار اا پای خواهد یاشت. بنابراین می یایریر انتقا  

(. یر مقابل ارر کارکنا  باه ایان بااور    Mohammed Turab & Casimir, 2015به انتقا  یاشته باشد )

هاا   هاا  آ   ها یر انتقا  یایریر  به بهبوی موقعیت شاغلی و اتایایش پاایاش    ها  آ  نرسند که تالش

                                                           
1-  Social Exchange Theory 
2-  Expectancy Theory 
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شدص به محایط کاار نخواهناد یاشات      ها  آموخته ا  برا  انتقا  مهار  شوی، احتماالً انگییص منجر می

(Bhatti et al., 2013  .) 

رتتاار   نظریاه بر اسااس   چه پیرامو  عوامل مؤثر بر رتتار انتقا  یایریر  یر مجمو  با توجه به آ 

رفته شد و نیی با یر نظر ررتتن مبانی نظر  موجوی پیرامو  عوامل مؤثر بار نگارش    شدص ریی  برنامه

شدص را مبنا قرار یایص و یر عاین حاا  آ  را براط یای.     ریی  رتتار برنامه نظریهتوا   به رتتار انتقا ، می

شوی که رتتار انتقاا  یاایریر  تحات     می بر این اساس، مد  مفهومی پژوهش به این رور  مارح

تأثیر قصد انتقا  است و این سااص نیی خوی تحت تأثیر نگرش نربت به رتتار انتقا ، هنجاار ذهنای و   

نهایت نگرش به رتتار انتقا  نیی اا سه سااص ییگر یعنی جایگااص   باشد. یر می شدص ایراککنتر  رتتار  

پاایری. یر   تاأثیر مای   ش موری انتظار برا  رتتاار انتقاا     و پایااجتماعی موری انتظار، انتظار مفید بوی

 .  یهد را نشا  می مد  مفهومی پژوهش 2شکل 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 
 

 های پژوهش  فرضیه

 یار رتتار انتقا  یایریر  است.   یکنندص معن بینی قصد انتقا ، پیش :ترضیه او 

قصد انتقا ، تحت تأثیر سه متغیر نگرش نرابت باه انتقاا  یاایریر ، هنجاار       :ترضیه یوم

 است.   شدص  ایراکذهنی و کنتر  رتتار  

نگرش نربت به انتقا  یایریر  تحت تأثیر سه متغیر جایگاص اجتمااعی ماوری    :ترضیه سوم

 انتظار، انتظار مفید بوی ، و پایاش موری انتظار است.  

کنندص رتتار انتقا  یاایریر    بینی طور مرتقی  پیش به شدص ایراکرتتار  کنتر   :ترضیه چهارم

 است.  

 نگرش نربت به رتتار

 هنجار ذهنی

 شدص کنتر  رتتار  ایراک

 پایاش موری انتظار انتقا  یایریر  رتتار قصد

 انتظار مفید بوی 

 یگاص اجتماعی موری انتظارجا
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 روش
 گیری جامعه مماری، نمونه و روش نمونه

همبرتگی اسات.  -پژوهش حاضر اا تحاظ هدف، کاربری  و اا تحاظ روش به شیوص توریفی

شاهر سانندج   ایار   محوطاه هاا  یوتتای واقاع یر     جامعه آمار  پژوهش، کلیه کارکنا  ساااما  

نفر اا کارکنا  انتخااب   581ا  به حج   ریر  یر یسترس، نمونه با استفایص اا شیوص نمونهاند.  بویص

ساؤا  باوی. یر    44ا  مشاتمل بار    هاا پرسشانامه   و موری مااتعه قرار ررتتند. ابیار راریآور  یایص 

 راهه شدص است.  ، ابعای پرسشنامه میبور، تعدای سؤاال  هر بعد و ضریب پایایی آ  ا5جدو  
 

 ها مشخصات ابزار گردموری داده .7 جدول
 ملفای کرونباخ منبع طراحی سؤاالت تعداد سؤاالت متغیر

 Mohammed Turab and Casimir 35/5 (2015)  1 جایگاص اجتماعی موری انتظار
 Mohammed Turab and Casimir 88/5 (2015)  1 انتظار مفید بوی 
 Mohammed Turab and Casimir 35/5 (2015)  1 پایاش موری انتظار

 Mohammed Turab and Casimir 35/5 (2015)  4 نگرش
 35/5 ساخته محقق 1 هنجار ذهنی

 31/5 ساخته محقق 8 شدص کنتر  رتتار  ایراک
 Mohammed Turab and Casimir 83/5 (2015)  1 قصد انتقا 

 Mohammed Turab and Casimir 83/5 (2015) 4 رتتار انتقا  یایریر 
 

قابل استنباط است، سؤاال  یو بعد هنجار ذهنای و کنتار  رتتاار      5طور که جدو   هما 

سااخته بویناد و ساؤاال  ساایر ابعاای نیای برررتتاه اا پرسشانامه          محققشدص به رور   ایراک

ای بویند. روایی پرسشنامه با استن Mohammed Turab and Casimir( 2015) شدص توسط تدوین

به نظرا  پنج نفر اا متخصصا  حواص آمواش و بهراا  منابع انرانی و رتتار ساامانی بررسی 

تاا   88/5و تأیید شد. پایایی ابعای پرسشنامه نیی بر اساس ضریب آتفا  کرونباخ یر یامناه باین   

قرار یاشتند که حاکی اا پایایی قابل قبو  پرسشانامه بویناد. یرنهایات جهات تجییاه و       31/5

اماا    شیوص ها    ها اا آامو  رررسیو  خای سایص و تحلیل رررسیو  چندرانه به یل ترضیهتحل

رور  تحلیل  ها، مد  نهایی پژوهش به  بند  نتایج بررسی ترضیه استفایص شد و اا طریق جمع

راور    SPSS-16اتایار   ها با استفایص اا نرم شوی تجییه و تحلیل یایص مریر اراهه شد. یایآور می

 جهت تفریر نتایج یر نظر ررتته شد.  51/5یار   یو سا  معن پایرتت
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 ها یافته
 شاامل میاانگین و انحاراف معیاار    ها  پژوهش، اطالعاا  تورایفی    قبل اا بررسی ترضیه

 اراهه شدص است.  2یر جدو  متغیرها  پژوهش 

 

 اطالعات توصیفی پیرامون متغیرهای پژوهش. 2 جدول

 میانگین متغیر ردیف
انحراف 

 رمعیا
7 2 8 4 1 1 1 

       5 741/5 99/9 جایگاص اجتماعی موری انتظار 5

      5 894/5 781/5 93/9 انتظار مفید بوی  2

     5 777/5 844/5 783/5 28/9 پایاش موری انتظار 9

    5 745/5 718/5 852/5 813/5 21/9 نگرش 4

   5 771/5 713/5 743/5 891/5 739/5 25/9 هنجار ذهنی 1

  5 755/5 725/5 135/5 791/5 111/5 324/5 98/9 شدص کنتر  رتتار  ایراک 1

 5 144/5 157/5 751/5 118/5 755/5 171/5 774/5 27/9 قصد انتقا  7

 771/5 757/5 133/5 758/5 115/5 729/5 187/5 858/5 45/9 رتتار انتقا  یایریر  8

 

 تقال یادگیری است. کننده رفتار ان بینی قصد انتقال، پیش :فرضیه اول

بینای رتتاار انتقاا  یاایریر  اا آاماو        یر پایش آماواش  جهت بررسی نقش قصد انتقاا   

که یر این آامو  تنهاا یاک متغیار     . با توجه به این(9)جدو   رررسیو  خای سایص استفایص شد

 باشد. بین وجوی یاری تاا ضریب رررسیونی هما  ضریب همبرتگی می پیش

 

 بینی رفتار انتقال یادگیری سیون خطی ساده پیرامون نقش قصد انتقال در پیشمزمون رگر .8جدول 

 خالصه مدل  ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای پیش
 t Sig.  R R2 Adjusted R2 F Sig. 

 555/5 83/274 138/5 155/5 771/5  555/5 185/51 771/5 قصد انتقا 

 

متناظر آ   tو مقدار  771/5نتفا  برابر با ، ضریب رررسیونی متغیر قصد ا9بر مبنا  جدو  

(، تاا ترضایه او   >51/5pیار است ) یمعن 51/5یر سا   tجا که مقدار  باشد. اا آ  می 185/51

 شوی.  رتتار انتقا  یایریر  تأیید می پژوهش مبنی بر تأثیر رررسیونی قصد انتقا  بر
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به انتقال یادگیری، هنجار ذهنی  قصد انتقال، تحت تأثیر سه متغیر نگرش نسبت :فرضیه دوم

 است. شده  ادراکو کنترل رفتاری 

سه متغیر نگارش نرابت باه انتقاا ، هنجاار ذهنای و کنتار  رتتاار          جهت بررسی نقش 

 اساتفایص شاد   اما  چندرانه به شیوص ه رررسیو   تحلیلانتقا  اا  قصدبینی  یر پیش شدص ایراک

 . (4)جدو  
 

 شده ادراکنه پیرامون نقش نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری تحلیل رگرسیون چندگا .4جدول 

 بینی قصد انتقال  در پیش

 خالصه مدل  ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای پیش
 t Sig.  R R2 Adjusted R2 F Sig. 

  547/5 552/2 534/5 نگرش
  559/5 152/2 293/5 هنجار ذهنی 555/5 49/554 128/5 194/5 731/5

  555/5 151/1 494/5 شدص ر  رتتار  ایراککنت
 

شدص برابر باا   و ضریب تبیین تعدیل 731/5، ضریب همبرتگی چندرانه برابر با 4بر مبنا  جدو  

اا تغییرا  قصد انتقا  اا طریق سه متغیر نگرش نرابت   19/5است. به این ترتیب که حدوی  128/5

متنااظر باا ضارایب     tشدص قابال تبیاین اسات. مقااییر      راکبه انتقا ، هنجار ذهنی و کنتر  رتتار  ای

(، بناابراین ترضایه یوم   >51/5pهرتند ) یار معنی 51/5بین نیی یر سا   رررسیونی هر سه متغیر پیش

کننادص   بینای  تنهاایی نیای پایش     شوی که هر سه متغیر میباور باه   رریی و مشخص می پژوهش تأیید می

شادص باا ضاریب بتاا       . یر این میا ، متغیر کنتر  رتتار  ایراکقصد انتقا  یایریر  هرتند یار معنی

بیشترین تأثیر رررسیونی را بر قصد انتقا  یاشته و پس اا آ  یو متغیر هنجار ذهنی و نگارش   494/5

 ها  بعد  قرار یارند.   ترتیب یر ریص نربت به انتقا  به
 

یر جایگاه اجتمااعی ماورد   نگرش نسبت به انتقال یادگیری تحت تأثیر سه متغ :فرضیه سوم

 انتظار، انتظار مفید بودن و پاداش مورد انتظار است. 

 جایگاص اجتماعی موری انتظار، انتظار مفیاد باوی ، و پاایاش ماوری     جهت بررسی نقش سه متغیر 
 

اماا  اساتفایص    اا تحلیل رررسیو  چندرانه به شیوص ها   یایریر  نگرش به انتقا بینی  یر پیش انتظار

 .  (1  )جدو شد
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 بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به انتقال یادگیریتحلیل رگرسیون چندگانه پیرامون  .1جدول 

 خالصه مدل  ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای پیش
 t Sig.  R R2 Adjusted R2 F Sig. 

  554/5 472/2 574/5 جایگاص اجتماعی موری انتظار
  555/5 777/1 419/5 د بوی انتظار مفی 555/5 51/255 779/5 777/5 885/5

  555/5 179/9 231/5 پایاش موری انتظار

 

شادص   و ضریب تبیاین تعادیل   885/5، ضریب همبرتگی چندرانه برابر با 1بر مبنا  جدو  

اا تغییرا  نگرش به انتقا  اا طریق سه متغیر  77/5است. به این ترتیب، حدوی  779/5برابر با 

 tری انتظار، انتظار مفید بوی ، و پایاش موری انتظار قابل تبیین است. مقااییر  جایگاص اجتماعی مو

یار هراتند   یمعنا  51/5باین نیای یر ساا      متناظر با ضرایب رررسایونی هار ساه متغیار پایش     

(51/5p<بنابراین ترضیه سوم پژوهش تأیید می ،) شوی کاه هار ساه متغیار      رریی و مشخص می

نگرش به انتقا  یایریر  هرتند. یر این میا ، انتظار  یار معنیکنندص  بینی تنهایی نیی پیش میبور به

بیشترین تأثیر رررسیونی را بر نگرش به انتقا  یاشاته و پاس    419/5مفید بوی  با ضریب بتا  

 ها  بعد  قرار یارند.  ترتیب یر ریص اا آ  پایاش موری انتظار و جایگاص اجتماعی موری انتظار به

 

دار رفتار انتقال  یکننده معن بینی طور مستقیم پیش به شده ادراکنترل رفتاری ک: فرضیه چهارم

 یادگیری است.

بار رتتاار انتقاا  یاایریر  اا آاماو        شدص ایراکجهت بررسی تأثیر مرتقی  کنتر  رتتار  

 . (1)جدو   رررسیو  خای سایص استفایص شد

 

بینی رفتاار   در پیش شده ادراکتاری مزمون رگرسیون خطی ساده پیرامون نقش کنترل رف .1جدول 

 انتقال یادگیری

 خالصه مدل  ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای پیش
 t Sig.  R R2 Adjusted R2 F Sig. 

 555/5 83/274 115/5 114/5 744/5  555/5 512/51 744/5 شدص کنتر  رتتار  ایراک

 

  tو مقادار   744/5ص برابار باا   شد ، ضریب رررسیونی کنتر  رتتار  ایراک1بر مبنا  جدو  
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(، تااا  >51/5pاسات )  یار معنی 51/5یر سا   tجا که مقدار  باشد. اا آ  می 512/51متناظر آ  

شادص بار رتتاار انتقاا       ترضیه چهارم پژوهش مبنی بر تاأثیر رررسایونی کنتار  رتتاار  ایراک    

، 9  پاژوهش یر شاکل   هاا  بند  نتایج حارل اا بررسای ترضایه   با جمعشوی.  یایریر  تأیید می

 مد  نهایی تحقیق اراهه شدص است.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 مدل تجربی پژوهش .8شکل 

 

توا  رفت که رتتار انتقا  تحت تأثیر قصد انتقا  بویص و قصد انتقا  نیی اا  بر این اساس می

شادص   و کنتار  رتتاار  ایراک   طریق سه متغیر نگرش به انتقا ، هنجاار ذهنای پیراماو  انتقاا     

باشد. به بیا  ییگر، قصد انتقا  نقش میانجی را یر ارتباط نگرش، هنجار و کنتر  رتتار  با  می

طاور مراتقی  ها      شدص، باه  کند. یر این میا ، کنتر  رتتار  ایراک رتتار انتقا  یایریر  ایفا می

انتقا  یایریر  نیی خوی تحت تاأثیر   نهایت نگرش به کنندص رتتار انتقا  یایریر  است. یر تعیین

 باشد. سه سااص جایگاص اجتماعی موری انتظار، انتظار مفید بوی  و پایاش موری انتظار می

 

 گیری بحث و نتیجه
 رتتاار انتقاا    یار معنای کنندص  بینی پیش  او  پژوهش نشا  یای که قصد انتقانتایج بررسی ترضیه 

  ،.Bhatti et al.، (2015) Cheng et al (2013) هاا   تتاه ساو باا یا   اسات. ایان نتاایج ها      یاایریر  

(2016)  Krishnamani and Haider، (2015) Mohammed Turab and Casimir    بار  باوی کاه

انتقاا    یار معنای کننادص   بینای  پایش ایان ساااص   نشا  یایناد  نقش کلید  قصد انتقا  تأکید کریص و 

 نگرش نربت به رتتار

 هنجار ذهنی

 شدص کنتر  رتتار  ایراک

 پایاش موری انتظار انتقا  یایریر  رتتار قصد

 انتظار مفید بوی 

 574/5 جایگاص اجتماعی موری انتظار

419/5 

293/5 231/5 

534/5 

494/5 

711/5 

774/5 
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وا  باه ایان واقعیات اشاارص کاری کاه یکای اا        تا  یر توضی  چرایی این ارتباط می. یایریر  است

ها  تار  آیمیا ، ررایش به استقال  و آاای  عمل است. کارکنا  نیی به مثاباه اتارای     ویژری

ها باشد. بناابراین   باتغ، تمایل به انجام رتتار  یارند که نه اا سر اجبار بلکه با میل و انتخاب آ 

که واقعاً قصاد انجاام ایان انتقاا  را یاشاته       ااند مگر آ پری مینها معموالً به انتقا  یایریر   آ 

توا  تحقق انتقا  یایریر  را بادو  تمایال    چنا  قو  است که معموالً نمی باشند. این راباه آ 

هاا    سو با یاتتاه  رو یور اا ذهن نیرت که نتایج پژوهش حاضر ه  به انتقا  متصور بوی. اا این

تقاا  و رتتاار انتقاا     و قو  بین قصاد ان  یار معنیا ارتباط بریار  اا تحقیقا  پیشین، حاکی ا

 بویص باشد.

نتایج بررسی ترضیه یوم نشا  یای که قصد انتقا  تحت تأثیر نگرش به انتقا ، هنجار ذهنای و  

همچاو   هاا  پژوهشاگرانی    ها و یاتته یدراصسو با ی این نتایج ه است.  شدص  ایراککنتر  رتتار  

(2013) Bhatti et al.، (2016) Krishnamani and Haider، (2015) Cheng et al.،  

(2015 )Mohammed Turab and Casimir (2015) و Quesada-Pallares and Gegenfurtner 

آید این است که قصد انتقاا  یاایریر     چه یر تبیین این ارتباط بیش اا همه به چش  می آ است. 

و یاا باورهاا  کنترتای      رتتار ، یاا باورهاا  هنجاار   ررتاً تحت تأثیر یک عامل مثالً باورها  

کنندص قصد انتقا  باشند و ایان هماا     توانند تعیین یگر میبلکه همه این عوامل یر کنار همد نیرت

رتتاار   نظریاه مناقای و تادوین    نظریاه عمال  تکمیال  یر  Ajzen (1985) چیی  است که بعادها 

که کارکنا  تمایل به انجام یک رتتاار   واقع برا  آ شدص، اساس نظریه خوی قرار یای. یر  ریی  برنامه

ارایابی مثبتی اا پیامدها  این انتقاا  یاشاته    یارا  الام است که ،انتقا  یایریر  یاشته باشند مثل

باشند )نگرش به انتقا (؛ همکاارا ، سرپرساتا  و مادیرا  ساااما  را حاامی خاوی بدانناد و باه         

ها  باه    ،ایریر  باور یاشته باشند )هنجار ذهنی(؛ و یرنهایات ها یر جریا  انتقا  ی ها  آ  حمایت

ها  خوی و ه  به مناسب بوی  امکانا  و برخوریار  کاتی اا آاای  عمال بارا  انتقاا      توانایی

هاا آ  اسات کاه     (. یالتت ضمنی ایان یاتتاه  شدص ایراکیایریر  یقین یاشته باشند )کنتر  رتتار  

کا    تواند همانند چتر ، همه یا یست شدص می ریی  تتار برنامهعوامل پیشایند  مندرج یر تئور  ر

بریار  اا عوامل تری  و ساامانی ماؤثر بار انتقاا  یاایریر  اا قبیال خویکارآماد ، انگیایش،        

 مانناد  پریااانای  نظریاه هاا    سو با ییادراص  پوشش یهد و ه  ها را ها و تحری  ها و حمایت نگرش
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(1988 )Baldwin and Ford، (1996 )Holton، (2013 )Bhatti et al. (2015) وCheng et al. 

 باشد.  

نتایج بررسی ترضیه سوم نشا  یای که نگرش به انتقا  یایریر  تحات تاأثیر جایگااص اجتمااعی     

 موری انتظار، انتظار مفید بوی  و پایاش موری انتظاار اسات. تاأثیر جایگااص اجتمااعی ماوری انتظاار و        

 Mohammed Turab and Casimir (2015)هاا  نهاایی پاژوهش     یاتتاه سو باا   ه  انتظار مفید بوی 

تأیید نشد. این و  است اما تأثیر پایاش موری انتظار بر نگرش به انتقا  یر مد  نهایی پژوهش 

تواناد باه یو یساته     هاا  ماوری انتظاار مای     پاایاش اا این ااویه قابل تبیین است که  سویی ناه 

  یار معنای نو  اا کارآموا، احراس مفید بوی ، احرااس  قدیر معتها  یرونی همچو   پایاش

تقرای    بهترا   پایاش ماتی، حقوق بیشتر و امکانا  حرته همچو ها  بیرونی  یر کار و پایاش

هاا  یرونای بتواناد     احتمااالً یریاتات پاایاش    اناد،  رفتاه  .Bhatti et al( 2013)طور که  و هما  شوی

اشد. اکنو  ارر یر یو عامل ییگر مؤثر بر نگارش باه رتتاار تأمال     ها  بیرونی ب تر اا پایاش انگییانندص

توانناد ناوعی پاایاش     که ارتقا  جایگاص اجتماعی و ایراک اا مفید باوی  مای   شوی شوی مشخص می

 Mohammed Turab and Casimir (2015)یرونی محروب شاوند، بناابراین احتمااالً یر پاژوهش     

تظار با یو متغیر جایگاص اجتماعی ماوری انتظاار و انتظاار    پس اا حاف همپوشی متغیر پایاش موری ان

چاه   نمانادص و هار آ    مفید بوی ، واریانس مشترک چندانی بین پایاش موری انتظار و قصد انتقا  باقی

یر پژوهش حاضار اماا   واریانس قصد انتقا  بویص است، اا طریق یو متغیر او  قابل تبیین بویص است. 

هاا  بیرونای را نیای مها  تلقای       هاا  یرونای، پاایاش      یر کنار پایاشکارکنارسد که  نظر می  به

کننادص قصاد    بینای  ها  موری انتظار نیی باه تنهاایی پایش    شوی که پایاش نمایند و تاا مالحظه می می

اساتنای   .Bhatti et al (2013) توا  به نتاایج پاژوهش   . یر تأیید ایعا  اخیر میاستانتقا  یایریر  

ها  و  یر آمواش موجب یستیابی به پاایاش یر کاار    که تالش د باور تری به ایننموی که نشا  یاین

 رااری.   شوی، بر انگییص انتقا  یایریر  تأثیر می می

 طور مرتقی  بار انتقاا  یاایریر     نتایج بررسی ترضیه چهارم نشا  یای که ایراک اا کنتر  رتتار  به

و  et al.  De Rijdt(2013) پژوهشاگرانی همچاو   هاا    ساو باا یاتتاه    این نتایج ها  رااری.  تأثیر می

(2015) Cheng et al.   بخشی اا آ  یعنای خویکارآماد     یا شدص ایراکاست که تأثیر کنتر  رتتار

کاه انتقاا     بریار روشان اسات؛ ایان   یالتت ارلی یاتته اخیر را بر انتقا  یایریر  تأیید کریند. 
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ها و نیی  آاای  عمل کاتی برا  کاربرت آموختهکه کارمند اا  ریری مگر آ  یایریر  رور  نمی

 اا احراس خویکارآمد  برا  این کاربرت برخوریار باشد. 

 نظریاه  بریکاار رونه که رفته شد، یستاوری پژوهش حاضر ایان اسات کاه     ر حا  هما ه  به

هاا   شدص را برا  تبیین رتتار انتقا  یاایریر  و اتبتاه برایار  ییگار اا رتتار     ریی  رتتار برنامه

شدص ماؤثر بار    بند  و ته  بهتر عوامل شناخته توا  برا  یسته کارکنا  نشا  یایص و تاا اا آ  می

شاوی یر   انتقا  یایریر  و شناسایی سایر عوامل یر آیندص استفایص نماوی. بناابراین پیشانهای مای    

ع انرانی یر سایر رتتارها  مرتبط با آمواش و بهراا  مناب نظریهها  آتی، کاربری این  پژوهش

ماوری توجاه قارار     شدص و اا قبیل رتتار کارآموا یر یورص آمواشی، رتتار ترهی  تجارب آموخته

نتاایج  اا تواند یر اساتفایص بهتار    ها  پژوهش حاضر می یر عین حا  توجه به محدوییتریری. 

  امکاا  کاه  مترتب بوی. او  اینتحقیق حاضر مه  بر  محدوییتیو سویمند باشد. یر این امینه 

 با استفایص اا ابیارهایی همچو  مشاهدص یاا مصااحبه باا   مشاهدص و بررسی رتتار انتقا  یایریر  

و تاا به پیرو  اا بریار  ییگر اا پژوهشاگرا  همچاو     وجوی نداشتبرا  پژوهشگرا   سرپرستا 

(2015 )Cheng et al. (2015) و Mohammed Turab and Casimir  یهای  خویریارش پرسشنامهاا 

ریر   که روش نمونه یوم این جهت سنجش مییا  انتقا  یایریر  استفایص شد. ،سو  کارمنداا 

ا  ها  یر پژوهش حاضر به رور  یر یسترس بویص و تاا تعمی  نتایج تنها با استفایص اا پژوهش

 پایر است. تکمیلی ییگر امکا 

ها  سااامانی   ن آمواشو مرئوتی ، سرپرستا به مدیرا ها  پژوهش،  یر مجمو  با توجه به یاتته

 :نمایندبه پیشنهایها  کاربری  ایر با هدف ارتقا  نرخ انتقا  یایریر  توجه شوی  توریه می

هاا  جدیاد    ها  کارکنانی که به استفایص اا آموخته رسمی اا تالش به رور  رسمی و غیر

 وراند، تقدیر به عمل آید.  یر محیط کار اهتمام می

اشی را باا ساایر   وها  آم رب مثبت حارل اا حضور یر یورصکارکنا  تشویق شوند که تجا

 همکارا  یرمیا  بگاارند.

ها  آمواشی و پیگیر  کا  و کیاف آ ، عالقاه و توجاه      راار  یر یورص مدیرا  با سرمایه

 ها  حارل اا آ  را نشا  یهند. ها  ساامانی و انتقا  آموخته خوی به آمواش

ها  آمواشی را نشا  یایص و پیگیر مرااهل   ر یورصمدیرا  حمایت خوی اا حضور کارکنا  ی

 ها  آمواشی باشند.   ها  کارکنا  پس اا باارشت اا یورص و خواسته
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 راار  بنگرند نه هیینه.  عنوا  سرمایه ها  ساامانی به مدیرا  به آمواش

گو    را تنها نگاارناد و هماوارص پاساخ   مدیرا  مربوطه پس اا اتمام یورص آمواشی کارکنا

 ها باشند.   ال  آ سؤا

جا که انتقا  یایریر  به محیط کار ممکن اسات یر آغااا باا باروا اشاتباهاتی هماراص        اا آ 

 ردر بیشتر  اا خوی نشا  یهند. باشد، تاا مدیرا  و سرپرستا  یر چنین مواقعی سعه

ریر  برا  ارتقا  کارکنا ، رارتاً باه تعادای     مدیرا  یر امینه نظام جبرا  خدمت و تصمی 

 هاا   شدص کارکنا  توجه نکنند و اهمیت بیشتر  برا  انتقاا  آموختاه   اعا  آمواشی راراندصس

 ها قاهل شوند. حارل اا این یورص
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