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 چکیده
هدف از این پ وه ، مطالعه نق  ميانجی فرهن  یادگيری مشارکتی در تبيين ارتباط بين 
رهبری دان  و انتقال آموزش است. این پ وه  ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، 

وع همبستگی است. سازمان موردمطالعه، ادارات آموزش و پرورش شهر سنندج توصيفی از ن
نفر از کارکنان مورد  193ای به حجم  ای، نمونه گيری تصادفی طبقه هستند. با استفاده از روش نمونه

ها سه پرسشنامۀ رهبری دان ، فرهن  یادگيری مشارکتی  مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده
ها با استناد به نظر متیصصان و پایایی آنها نيز با  موزش است. روایی ظاهری پرسشنامهو انتقال آ
  tها از آزمون  وتحليل داده ضری  آلفای کرونباخ تأیيد شده است. برای تجزیه استناد به
ای، آزمون همبستگی پيرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان  نمونه تک
بين رهبری دان ، فرهن  یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش، رواب  م بتِ معناداری دهد که  می

یابی معادالت ساختاری نيز تأثير مستقيم رهبری دان  بر انتقال  وجود دارد. براساس نتایج مدل
صورت بيرمستقيم و با واسطه فرهن  یادگيری مشارکتی،  آموزش، معنادار نيست اما این متغير به

 ناداری بر انتقال آموزش دارد.تأثير مع
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 مقدمه
ای است که  گونه به  های آموزشی هدف مدیران و آموزشگران سازمانی، طراحی و ارائه فعاليت

این هادف تنهاا    (.004: 0514، 1ارمغان آورد )رابسون و ماوین کار را بهمزایای کاربردی در محي  

شده را به محي  کار انتقال دهناد   های آموخته یابد که کارکنان بتوانند مهارت صورتی تحقو میدر

هاای   عناوان معياار مهام موفقيات دوره     ، انتقال آموزش به(.  بنابراین074: 0513، 0)باتی و همکاران

تقال یادگيری آن اسات کاه   (. منظور از ان014: 0557، 3آموزشی مطرح شده است )ویالدا و کاتانو

گيرد، در بافت و زميناه   می ها و رفتارهایی را که در یک بافت و زمينه فرا فرد بتواند دان ، مهارت

طاور   دیگر، انتقال یادگيری ميزانای اسات کاه افاراد باه      بيان (. به0559، 4کار گيرد )نيلسن دیگری به

بندناد   کار می وزشی را در محي  شغلی بههای آم آمده از برنامه دست های به مؤثری دان  و مهارت

 (. 0557، 0)پارک و ونتلين 

بار اسات.    هاا هزیناه   تاوجهی بارای ساازمان    طرز قابل آموزش و توسعه منابع انسانی به ،حال هر به

رساد، باه یکای از     نياز به شناسایی شرایطی که تحت آن انتقاال آماوزش باه حاداک ر مای      ،بنابراین

(. در این زمينه مطالعات قبلی نشاان  95: 0513، 6تبدیل شده است )والتها  های مهم سازمان دبدبه

، 7کننده در انتقال آموزش باشد )کيم و کاالهان تواند یکی از عوامل تعيين که رهبری می است  داده

0514 .) 

تباع آن،   تواند به ایجاد و بازساازی یاادگيری و باه     های رهبری که می نظریهیکی از جدیدترین 

(. منظاور از رهباری   035: 0554، 9اسات )ویتااال   1رهباری دانا    نظریۀادگيری منجر شود، انتقال ی

منظاور یاادگيری، مادیریت دانا  و      های فردی، گروهی و سازمانی باه  دان ، فرایند تسهيل تالش

(. رهباران دانا ، از طریاو    341: 0559، 15دسترسی به اهداف مشترک در سازمان است )الکشامن 
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 نظاام ورزناد و از طریاو ایجااد     ای خود اهتماام مای   ه بهبود تیصو حرفهکاربست مناس  دان  ب

نوآوری دان  و پرورش محي  یادگيری درون سازمان، به بهبود عملکرد کاری کارکناان کماک   

گياری   توان گفت نق  رهبری دان ، ارتقای جهت (. می1074: 0514، 1کنند ) يو و همکاران می

ای است که باه یاادگيری مساتمر     گونه اخ و تسهيم دان  بهسوی اکتس فرهنگی م بت در سازمان به

، 0د )یانا  و همکااران  شوارج نهاده شود و تجربه، تیصو و نوآوری در سازمان جاری و ساری 

شیصی است که با تأکيد بر کس  دان ، یاادگيری ساازمانی و توزیاع     ،(. رهبر دان 041: 0513

د رسا  نظر مای  به ،(. بنابراین107: 0513، 3وزدوباندهد )ب های کارکنان را افزای  می دان ، مهارت

 کننده معنادار انتقال آموزش از سوی کارکنان باشد.  بينی که رهبری دان  بتواند پي 

شاود   دانستن ارتباط بين رهبری دان  و انتقال آموزش، مسئله دیگری که مطرح مای  با مفروض

آورد؟  ود انتقال آماوزش را فاراهم مای   طریو  ه سازوکاری زمينه بهباست که رهبری دان  از این

نق  ميانجی را در این رابطاه ایفاا    ،توان گفت که احتماالً فرهن  یادگيری مشارکتی در پاسخ می

تواناد نقا  مهمای در بهباود      که رهبری دانا  مای   است  کندس  راکه مطالعات قبلی نشان داده می

ک اطالعات باين کارکناان و درنهایات    بر یادگيری مشارکتی و تسهيل اشترا مبتنی سازمانی فرهن 

 ،(. در ایاان زمينااه11: 1394ارتقااای داناا  سااازمانی و انتقااال آن ایفااا نمایااد )فتحاای و همکاااران، 

کناد و معتقاد    ( به نق  اعتمادسازی رهبر در ایجاد فرهنا  یاادگيری تأکياد مای    0553) 4پریویت

نسابت باه یاادگيری را کااه       هاا رس کارکنان و رفتارهاای تادافعی آن  است که اعتماد به رهبر، ت

هاا   ند از طریو ایفای برخی نق توا دهد. اندیشمندان دیگر نيز اعتقاد دارند که رهبری دان  می می

ترویج اهداف مشترک، ایجاد فرهن  همکارانه، تشویو کار گروهی و تسهيل راهبردهاای   :قبيلاز

جتماعی اثرگذار بار یاادگيری و   یادگيری و مدیریت دان ، زمينه مدیریت مؤثر عوامل ارتباطی و ا

 (. 113: 0510، 0آفرینی را فراهم آورد ) ان  و  ن  دان 

تواند نق   دهد که فرهن  یادگيری مشارکتی می اگر ه مرور مبانی نظری نشان می ،حال هر به
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بودن ایان  باه جدیاد   نتقال آموزش ایفاا کناد، اماا باتوجاه    ميانجی را در ارتباط بين رهبری دان  و ا

بر بررسای روابا  رهباری دانا ،      ل کشور، شواهد تجربی  ندانی مبنیخصو  در داخ ها به سازه

باه خاأل پ وهشای     ، باتوجاه فرهن  یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش در دسترس نيست. بنابراین

موجود، دبدبه اصلی پ وه  حاضر، مطالعه نق  ميانجی فرهن  یاادگيری مشاارکتی در تبياين    

لحااظ  رود نتایج این پا وه  بتواناد از   یو انتقال آموزش بوده است. انتظار مارتباط رهبری دان  

دادهای رهباری دانا  و همچناين گساترش ادبياات موجاود پيراماون         نظری به شناخت بيشتر برون

 هااای آمااوزش سااازمانی بينجامااد و از جنبااه عملاای نيااز بتوانااد بااه عواماال مااؤثر باار اثربیشاای دوره

 شود.های ایرانی  هبود نرخ انتقال یادگيری به محي  کار در سازمانشنهادهایی کاربردی جهت بپي 

 

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین
ناپذیر از  یی نظران معتقدند که مفاهيمی همچون یادگيری، رهبری و تغيير، مفاهيمی جدا صاح 

ت تواناد جریاان یاادگيری را تساهيل کناد و درنهایا       (. رهبری می0510، 1یکدیگر هستند )کالدوِِل

مارور   ،(. در ایان زميناه  1570: 0513، 0د )ناوروزی و همکااران  شوموج  بهبود عملکرد کارکنان 

تواناد از طریاو ایجااد     دهناد کاه رهباری مای     طور ضمنی یا آشکار نشان می های پيشين، به پ وه 

فرهن  یادگيری مستمر و همکارانه، زمينه بهبود انتقال آموزش را فاراهم آورد )کايم و کاالهاان،    

(. درواقع، اگر ه در ادبيات موجود، شواهد تجربی زیادی در ماورد روابا  رهباری دانا ،     0513

فرهن  یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش در دسترس نيسات، اماا مطالعاات پيراماون متغيرهاای      

نتاایج   ،م اال  های مزبور را مفاروض دانسات. بارای    توان ارتباط بين سازه دهد که می مشابه نشان می

( نشان داد کاه حمایات مادیران، جاو انتقاال و البتاه حمایات        1390الهی و همکاران ) وحپ وه  ر

( نشان دادند که 1390همکاران ازجمله عوامل مؤثر بر انتقال آموزش هستند. کشاورز و همکاران )

اساس نتایج پ وه  رحيمياان و  اجتماعی دارد. بررابطه معناداری با سرمایه فکری و  ،رهبری دان 

گاری عملکارد و فرهنا  یاادگيری در ساازمان برخای از        ( حمایات مادیران، مربای   1394نجفی )

( رابطاه باين جاو    1390ترین عوامل مؤثر بر انتقال آموزش بودند. دادگرپناه و عرفانی خاقاانی )  مهم
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(، روابا  باين رهباری،    1394یادگيری و انتقال آموزش را تأیياد نمودناد. اساماعيلی و همکااران )    

( نشاان دادناد کاه    1390گروهی را تأیيد نمودند. قنبری و همکااران )  ثربیشی کاردان  و ا يمتسه

تواند نق  ميانجی را در ارتباط بين رهبری تيمی و عملکرد کارکنان ایفا نمایاد.   یادگيری تيمی می

( بر نق  ميانجی فرهنگای یاادگيری در ارتبااط باين     1390مشابه با این نتایج، سنجقی و همکاران )

( در توضايح رهباری   0515) 1اناد. کوما    تأکياد کارده   ،ر و آمادگی کارکنان برای تغييررفتار رهب

آوردن زمينۀ کاوش، همکاری  از رهبری با ایجاد امنيت و فراهمگوید که این شکل  می 0مدار امنيت

(. 00: 0515آورد )کوما ،   و همفکری، زمينۀ رشد، یادگيری، و نوآوری را در سازمان فراهم مای 

تأثير مستقيمی بر یاادگيری ساازمانی، مادیریت     ،آفرین مشیو شد که رهبری تحول طی پ وهشی

(. در پاا وه  0513داناا ، نااوآوری سااازمانی و عملکاارد سااازمانی دارد )نااوروزی و همکاااران، 

تواناد بار    بار یاادگيری مای    مبتنای  ساازمانی  دیگری مشیو شد که رهبری از طریو ایجاد فرهنا  

های پ وه  دیگری نشان داد که  (. یافته0557، 3ذارد ) ن  و لیرضایت شغلی کارکنان تأثير بگ

اجتماعی، تأثير معنااداری بار تساهيم دانا  دارد ) انا  و  نا ،         رهبری دان  با واسطه سرمایه

همکاراناه در مياان   هاای مشاارکتی و    (. نتایج پ وهشی نيز حاکی از اهميت توجه باه فعاليات  0510

هاایی کاه    دهاد ساازمان   قال یادگيری بود. دیگر مطالعات نشان میمنظور تضمين انت یادگيرندگان به

دهناد، کارکنانشاان در محاي  شاغلی از رضاایت بيشاتری        یادگيری مساتمر را تشاویو و ارتقاا مای    

آیند و متعاق  آن نياز انتقاال یاادگيری باه      برخوردارند و متقابالً در جستجوی یادگيری بيشتر برمی

( بياان  0515) 4(. ليمبااخ 010: 0557خواهد باود )ویاالدا و کاتاانو،    محي  شغلی در این افراد بيشتر 

هاای جدیاد    کارگيری مهارت سازمانی از تغيير، یادگيری و به کند که ميزان حمایتی که فرهن  می

کند، تأثير معناداری بر انتقال یادگيری به محي  کار دارد و لذا جو و فرهن  یادگيری،  حمایت می

اسااس ادبياات موجاود    شاوند. بر  ی به محي  کار محسوخ میدر انتقال یادگيرای  کننده عامل تعيين

کنناده انتقاال یاادگيری، فرهنا  یاادگيری       ترین و پرتکرارترین متغيرهاای تعياين   نيز، یکی از مهم
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هاا باا عناوان     تارین پا وه    (. درنهایت نتيجه یکی از مرتب 0514، 1مستمر است )کانتوگيروگيس

اساس ، دستيابی به مدلی بود که بر«بریگيرنده و انتقال یادگيری: اهميت رهفهم ارتباط سازمان یاد»

آن رهبریِ جریان یادگيری در کنار حمایت ناظر، اثر معناداری بر انتقال یاادگيری داشاته و انتقاال    

گوناه کاه    افزایی ایان پا وه ، آن   باشد. سهم دان  یادگيری نيز بر عملکرد سازمانی تأثيرگذار می

عناوان مؤلفاه کليادی     که اهميت رهبری جریان یاادگيری باه  اند این است  اشاره کردهپ وهشگران 

دهاد )کايم و کاالهاان،     سازمان یادگيرنده را در تسهيل انتقال یاادگيری باه محاي  کاار نشاان مای      

0513.)  

ایان مفروضاه قائال باود کاه       توان باه   های گزارش شده، می به نتایج پ وه  ، باتوجهمجموعدر

تواند زميناه بهباود    صورت مستقيم و از طریو ایجاد فرهن  یادگيری مشارکتی می به رهبری دان 

 ،تواننااد شاارایطی را ایجاااد کننااد کااه زیردسااتان انتقااال آمااوزش را فااراهم آورد. ایاان رهبااران ماای

تاری   طور آساان  های دانشی خود را تقویت نمایند، بر منابع دان  شیصی خود بيفزایند و به مهارت

توانناد مواناع مهام ایجااد و      دست آورناد. ایان رهباران همچناين مای      با کار خود را بهدان  مرتب  

(.   ناين رهبرانای، از   365: 0514، 0پاابلو  بودن دان  را مشیو نمایند )دونات و ساانچز دی  پایين

رساندن اثربیشی سازمانی آگااه  حدأک ر های دان  در جهت به شبکهنق  تسهيم دان  و طراحی 

منظور تمرکز و تعامال بهتار باا     فناوری اطالعات و مدیریت دان  بهران همچنين از هستند. این رهب

سااز یاک فرهنا      توانناد زميناه   کنند. این رهبران می نفعان درونی و بيرونی سازمان استفاده می ذی

و ماانع بار سار انتقاال      4کنناده  فرهنا  تحاریم  بر یادگيری باشند و یا اینکاه یاک    و مبتنی 3حمایتی

 (. 173: 0510، 0را ایجاد نمایند )دیرانییادگيری 

بار نقا  رهباری     ( مبنی1مدل مفهومی پ وه  در شکل ) شده، به  ار وخ نظری ارائه باتوجه

گيری مشاارکتی ارائاه   صورت مستقيم و با واسطه فرهن  یااد  بهبينی انتقال آموزش،  دان  در پي 

شاود ابعااد و    ناد. یاادآور مای   ا هاای جزئای پا وه  مطارح شاده      مبنای آن، فرضايه شده است و بر

                                                                                                                                        

1. Kontoghiorghes 

2. Donate & Sánchez de Pablo 
3. Supportive culture 

4. Sanctuary culture 

5. Dirani 
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اند. ابعاد فرهن  یادگيری مشارکتی  ( برگرفته شده0514های رهبری دان  از مدل ویتاال ) شاخو

های انتقاال آماوزش نياز از     عمدتاً از نظریۀ یادگيری سازمانی پيتر سنگه اقتباس شده است. شاخو

شاود   اناد. یاادآور مای    شاده  ( برگرفتاه 0510شده توس  محمادتراخ و کاسايمير )   پرسشنامه تدوین

های ونزل و  گذاری ابعاد انتقال آموزش، پس از انجام تحليل عاملی اکتشافی و با الهام از دیدگاه نام

 ( صورت گرفته است. 0514کوردری )

 

 
 

 چارچوب مفهومی پژوهش .7 نمودار

 

 تأثير معناداری بر انتقال آموزش دارد.  ،رهبری دان  :فرضيه اول

 تأثير معناداری بر فرهن  یادگيری مشارکتی دارد.  ،رهبری دان  :فرضيه دوم

 . داردتأثير معناداری بر انتقال آموزش  ،فرهن  یادگيری مشارکتی :فرضيه سوم
 

 شناسی پژوهش روش
تحقيو توصيفی از نوع همبستگی است.  ،لحاظ روشاین پ وه  ازلحاظ هدف، کاربردی و از

 0و ناحياه   1ش شهر سنندج شامل اداره کل و دو اداره ناحياه  موردمطالعه، ادارات آموزش و پرور

نفار از کارکناان    193ای باه حجام    ای، نمونه گيری تصادفی طبقه باشد. با استفاده از روش نمونه می

پاساخ باوده اسات. اولاين      هاا ساه پرسشانامه بساته     مورد مطالعه قرار گرفتناد. ابازار گاردآوری داده   
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 09باشد. ایان پرسشانامه مشاتمل بار      ( می0554بری دان  )ویتاال، پرسشنامه پ وه ، پرسشنامه ره

یابی یادگيری، ایجااد فضاای حمایات از     گزاره است که رهبری دان  را در قال   هار بعد جهت

باودن(  و گروهی و عمل در نق  الگاو )الگو یادگيری، حمایت از فرایند یادگيری در سطح فردی 

ای  سااخته  فرهن  یاادگيری مشاارکتی، پرسشانامه محقاو    دهد. ابزار سنج   مورد سنج  قرار می

هاایی همچاون فرهنا      اساس ادبيات موجود پيرامون ساازه . درواقع، برشاخو است 16مشتمل بر 

گازاره   16سازمانی، ساازمان یادگيرناده، یاادگيری ساازمانی، کاار تيمای و جاو انتقاال یاادگيری،          

هاا   نظر گرفته شدند و سرس این شاخودربيانگر فرهن  یادگيری مشارکتی های  عنوان شاخو به

انداز مشترک، احتارام باه    دوستی،  شم از طریو تحليل عاملی اکتشافی در  هار بعد حمایت و نوع

 6نهایات پرسشانامه انتقاال آماوزش نياز مشاتمل بار        بندی شدند. در ، دستهیادگيری و تسهيم دان 

گيری در پ وه  محمدتراخ و گانه سنج  انتقال یاد های ش  مبنای شاخوکه بر شاخو است

طریاو تحليال عااملی     اناد. سااختار عااملی ایان پرسشانامه نياز از       ( اساتیراج شاده  0510) 1کاسيمير

بندی شدند.  گانه در قال  دو بعد تعميم و نگهداری یادگيری دسته های ش  شده و شاخو بررسی

اهری هر سه پرسشنامه با استناد به نظر قبل از انجام تحليل عاملی اکتشافی، روایی ظ ،شود یادآور می

دگيری مشارکتی و بررسی شد و ضری  روایی سه پرسشنامه رهبری دان ، فرهن  یا ،متیصصان

هاا اطميناان    از روایای ظااهری پرسشانامه    ،بنابراین .بود 70/5و  11/5، 14/5ترتي   انتقال آموزش به

و مورد تأیيد قارار   شدآلفای کرونباخ بررسی ها نيز با استناد به ضری   حاصل شد. پایایی پرسشنامه

، بارای  11/5اساس، ميازان آلفاای کرونبااخ بارای پرسشانامه رهباری دانا  برابار باا           براینگرفت. 

 74/5و برای پرسشنامه انتقاال آماوزش برابار باا      19/5پرسشنامه فرهن  یادگيری مشارکتی برابر با 

یاابی   ای، آزمون همبساتگی پيرساون و مادل    نمونه تک tها از آزمون  تحليل دادهو . جهت تجزیهبود

تحليال   و افزارهای ماورد اساتفاده جهات تجزیاه     شود نرم معادالت ساختاری استفاده شد. یادآور می

 بوده است.   15/1و ليزرل نسیه  16نسیه  SPSSها،  داده

                                                                                                                                        

1. Mohammed Turab & Casimir 



 نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش

761 

 های پژوهش یافته
، محاسبه شاد.  غيرهای اصلیهای پ وه ، ميانگين و انحراف استاندارد مت قبل از بررسی فرضيه

اسات. مياانگين    11/5و انحاراف اساتاندارد آن    30/3 ميانگين رهبری دانا  برابار باا     ،اساس براین

ميانگين و  ،نهایت. دراست 60/5و انحراف استاندارد آن   60/3فرهن  یادگيری مشارکتی برابر با 

هاا نشاان    اسات. تأمال در مياانگين    67/5و  53/3ترتي  برابر باا   نحراف استاندارد انتقال آموزش بها

لحااظ  ، ازاناد. بناابراین   قارار گرفتاه   66/3تاا   33/0دهد که ميانگين هر ساه متغيار در دامناه باين      می

نياز نتاایج    (1)توان گفت که هر سه متغير در ساطح متوساطی قارار دارناد. در جادول       توصيفی می

شود، همبستگی بين هر ساه   میکه مالحظه طور پيرسون گزارش شده است. همان آزمون همبستگی

ميان، باالترین ميزان همبساتگی مرباوط باه رابطاه      معنادار است. دراین 51/5وه  در سطح متغير پ 

ترین ميزان همبستگی نياز مرباوط باه     بين فرهن  یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش است و پایين

 ارتباط بين رهبری دان  و انتقال آموزش است. 

 
 همبستگی پیرسون پیرامون بررسی ارتباط بین متغیرهای اصلی پژوهشآزمون  .7جدول 

 متغیر

 انتقال آموزش فرهنگ یادگیری مشارکتی

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

 555/5 064/5 555/5 076/5 رهبری دان 

 555/5 467/5 - - فرهن  یادگيری مشارکتی

 - - - - انتقال آموزش

 

ترتي  در حالت تیماين اساتاندارد و    یابی معادالت ساختاری به نتایج مدل (،3)و  (0)شکل  در

دهاد کاه    حالت عدد معناداری ارائه شده است. تأملی بر بی  تحليل عاملی تأیيدی مدل نشان مای 

تار   بازرگ متناظر با بارهای عاملی نيز  tبوده و مقادیر  33/5ها باالتر از  عاملی همه ابعاد پرسشنامه بار

مشیو  (3)و  (0)سازی معادالت ساختاری در شکل  بندی نتایج مدل جمع ،. بنابرایناست 96/1از 

گانه رهبری دان ، فرهن  یادگيری مشاارکتی و انتقاال    خوبی بر متغيرهای سه سازد که ابعاد به می 

چناين تأمال در   عمال آورناد. هم   توانند توصيف مناسبی از این متغيرها باه  اند و می آموزش بار شده
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دهد که ضری  مسير رهبری  رواب  ساختاری موجود در مدل و تحليل مسيرهای مفروض نشان می

 ،بناابراین  سمتنااظر باا آن معناادار نيسات     tاست که البته مقدار  16/5دان  به انتقال آموزش برابر با 

ی  مساير رهباری   شود. ضار  بر تأثير رهبری دان  بر انتقال آموزش رد می فرضيه اول پ وه  مبنی

 سمتنااظر باا آن معناادار اسات     tاسات و مقادار    00/5دان  به فرهن  یادگيری مشاارکتی برابار باا    

بار تاأثير رهباری دانا  بار فرهنا  یاادگيری مشاارکتی تأیياد           فرضيه دوم پ وه  مبنی ،بنابراین

اسات و   67/5شود. همچنين ضری  مسير فرهن  یادگيری مشارکتی به انتقال آموزش برابار باا    می

بار تاأثير فرهنا  یاادگيری      ، فرضيه سوم پا وه  مبنای  بنابراین سمتناظر با آن معنادار است tمقدار 

دهد که فرهنا  یاادگيری مشاارکتی     شود. این نتایج نشان می مشارکتی بر انتقال آموزش تأیيد می

 تواند نق  ميانجی را در ارتباط بين رهبری دان  ایفا نماید. می
 

 
 

 شده پژوهش در حالت استاندارد شاهده. مدل م2شکل 

 

شاده، الزم   بودن یا نبودن مادل مشااهده   قبول گيری در مورد قابل ی کلی و تصميمبند جمع برای

( 0)های نيکویی برازش در جادول   های برازندگی مدل توجه شود. مطالعه شاخو است به شاخو

د و شو ل مشاهده شده تأیيد میهای مورد مطالعه، برازش مد اساس اک ر شاخودهد که بر نشان می

تواند نق  ميانجی را در ارتبااط باين رهباری     توان گفت که فرهن  یادگيری مشارکتی می لذا می

هاای   های حاصل از بررسای فرضايه   منظور فهم بهتر نتایج، یافته دان  و انتقال آموزش ایفا نماید. به

 نيز خالصه شده است.  (3)جزئی پ وه ، در جدول 
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 مدل مشاهده شده پژوهش در حالت معناداری .9شکل 

 
 های نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل پژوهش شاخص .2جدول 

 شاخص
عالمت 

 اختصاری
 مالک برازش

مقدار 

 شاخص
 نتیجه

 برازش ندارد. 75/10 عدم معناداری X2 کای دو

 د.برازش دار 01/0  3تر از  کم X2/d f نسبت مجذور کای به درجه آزادی

خطاهای  مجذوراتشه ميانگين ری

 نتیمي
RMSEA برازش دارد. 591/5  1/5تر از  کم 

 برازش دارد. 96/5  9/5تر از  مساوی یا بزرگ CFI شاخو برازندگی تطبيقی

 برازش دارد. 96/5  9/5تر از  مساوی یا بزرگ IFI شاخو برازندگی فزاینده

 برازش دارد. 94/5  9/5ر از ت مساوی یا بزرگ NFI شده برازندگی شاخو نٌرم

 برازش دارد. 549/5 باشد. 50/5تر از  کم RMR ماندها ميانگين مجذور پس

 برازش دارد. 90/5  9/5تر از  مساوی یا بزرگ GFI شاخو نيکویی برازش

 برازش دارد. 16/5  9/5تر از  مساوی یا بزرگ AGFI شاخو نيکویی برازش تعدیل شده
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 های جزئی پژوهش بررسی فرضیهخالصه نتایج  .9جدول 

 فرضیه
آماره 

 بتا
 نتیجه tآماره 

 عدم تأیيد فرضيه 07/1 16/5 اثر رهبری دان  بر انتقال آموزش 

 تأیيد فرضيه 56/3 00/5 اثر رهبری دان  بر فرهن  یادگيری مشارکتی

 تأیيد فرضيه 59/4 67/5 اثر فرهن  یادگيری مشارکتی بر انتقال آموزش

 

 گیری هبحث و نتیج

رابطاه معنااداری وجاود     ،نتایج آزمون پيرسون نشان داد که بين رهبری دان  و انتقال آموزش

 (0515( و کوما  ) 0513(، کايم و کاالهاان )  0510های  انا  و  نا  )   دارد. این نتيجه، با یافته

است. همچنين بين رهبری دان  و فرهن  یادگيری مشارکتی، رابطه معناداری مشاهده شاد    مسوه

(، یانا  و همکااران   0514(،  ياو و همکااران )  0510های  انا  و  نا  )   که این نتيجه، با یافته

نهایت مشیو شد که درسو است. هم( 0553( و پریویت )0559(، نيلسن )0510(، دیرانی )0513)

رابطه معناداری وجاود دارد. نتيجاه اخيار نياز  باا       ،بين فرهن  یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش

(، ليمبااخ  0510(، دیرانی )0514) 1های بسياری از پ وهشگران پيشين از جمله کانتوگيروگيس یافته

 سو است. هم( 0557( و ویالدا و کاتانو )0515)

تواناد از طریاو ایجااد     یابی معادالت ساختاری نيز نشاان داد کاه رهباری دانا  مای      نتایج مدل

قاال آماوزش باشاد. ایان نتاایج در راساتای       کننده معناادار انت  بينی فرهن  یادگيری مشارکتی، پي 

س 0557س  ان  و لای،  0513س بوزدوبان، 0510های پ وهشگران پيشين است ) ان  و  ن ،  یافته

بار کسا     اسات کاه رهبار دانا  باتأکياد      ( معتقد0513بوزدوبان ) ،م ال عنوان . به(0553پریویت، 

( 0553دهد. پریویت ) را افزای  میهای کارکنان  دان ، یادگيری سازمانی و توزیع دان ، مهارت

کند و معتقاد اسات کاه اعتمااد باه       به نق  اعتمادسازی رهبر در ایجاد فرهن  یادگيری تأکيد می

دهد.  ان  و  ن   ها نسبت به یادگيری را کاه  میرس کارکنان و رفتارهای تدافعی آنرهبر، ت

اهاداف مشاترک، ایجااد فرهنا       تواند از طریو ترویج ( اعتقاد دارند که رهبری دان  می0510)

                                                                                                                                        

1. Kontoghiorghes 
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آفرینای را فاراهم آورد.    همکارانه، تشویو کار گروهی و تسهيل راهبردهای یادگيری، زمينه دانا  

بار یاادگيری    ایجاد فرهن  سازمانی مبتنی( هم نشان دادند که رهبری از طریو 0557 ان  و لی )

 تواند بر رضایت شغلی کارکنان تأثير بگذارد. می

بر نق  ميانجی فرهن  یادگيری مشارکتی در تبيين ارتباط بين  پ وه  مبتنی ، نتایجمجموعدر

گوناه تبياين نماود کاه رهباری دانا  باا نماای           تاوان ایان   رهبری دان  و انتقاال آماوزش را مای   

نمودن انتظارات آموزشای، حمایات از یاادگيری در ساطح فاردی و       همچون مشیوهایی  وی گی

ای،  دادن عالقاه باه یاادگيری و توساعه مساتمر حرفاه       طریاو نشاان  تر از هماه، از  بته مهمگروهی و ال

شاود   دهد و این امر موجا  مای   تصویری از یک الگوی یاددهی یادگيری را نزد کارکنان ارائه می

که کارکنان ضمن دستيابی به انگيزه مشارکت، همکاری، یاادگيری و یااددهی، محاي  ساازمان را     

نتيجاه  و پيشرفت شغلی خود دریابناد و در  دادن یادگيری نامن و آکنده از حمایت برای نشا فضایی

اه خاود را در  تنهاا جایگا   ها باه محاي  کاار، ناه     کنند تا از طریو کاربست آموخته احتماالً تالش می

بار یاادگيری ارتقاا دهناد، بلکاه در مساير حمایات از انتقاال آماوزش توسا             محي  سازمانی مبتنی

ایی، احتمال ارتقاای نارخ انتقاال آماوزش، باه یاک هادف        همکاران نيز گام بردارند. در  نين فض

 یافتنی تبدیل خواهد شد.   دست

البته نباید فراموش کرد که مغایر با ادبيات نظری، نتایج پ وه  حاکی از آن است که رهباری  

سویی از یک طرف نده انتقال آموزش باشد. این ناهمکن بينی تواند پي  مستقيم نمی صورت بهدان  

له باشاد کاه وظاایف رهباران ساازمانی بسايار متعادد باوده و اثربیشای          ئناشی از ایان مسا  تواند  می

های سازمانی حتی برای مدیران منابع انسانی نيز شاید تنها یکی از  ندین اهداف و وظایف  آموزش

در انتقال آموزش داشاته  صورت مستقيم نق  معناداری  بهرهبری است و لذا بعيد نيست که نتوانند 

جاه باه ایجااد فرهنا      پاي  تو از تواناد مباين اهميات باي      نتایجی مای  دیگر،  نين ازطرفباشند. 

 بر یادگيری و همکاری باشد.  سازمانی مبتنی

 ه نتایج پ وه  بر نق  مهم و ميانجی فرهن  یادگيری مشارکتی در ارتباط بين رهباری  اگر

های مهم پ وه   ز محدودیتاما باید توجه داشت که یکی ا ،کند دان  و انتقال آموزش تأکيد می

فراهم نبود و  بودن جامعه آماری تر تر با هدف معرف نمونه گسترده حاضر این بود که امکان انتیاخ

های تکميلی دیگار اسات. محادودیت     لذا فهم بيشتر رواب  بين متغيرهای پ وه  در گرو پ وه 
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است کاه مقيااس سانج  انتقاال      دیگری نيز که باید در استفاده از نتایج مورد توجه قرار گيرد این

تار از ميازان    بيناناه  تر و واقاع  دهی بوده است و لذا برای درک دقيو آموزش، یک ابزار خودگزارش

هااا و ابزارهااای دیگاار همچااون مصاااحبه بااا سرپرسااتان،  انتقااال آمااوزش الزم اساات کااه از مقياااس

شادن نقا  مهام     ه مشایو باراین، نظار با     ... نيز اساتفاده نماود. عاالوه   های قلم و کابذی و آزمون

بينی انتقاال آماوزش، پيشانهاد     متغيرهایی  ون رهبری دان  و فرهن  یادگيری مشارکتی در پي 

طراحای الگاوی باومی رهباری دانا ،       :قبيلهای آتی به بررسی موضوعاتی از   شود در پ وه می

هاای   به یافتاه  ، باتوجهنهایتل آموزش و... پرداخته شود. درگر انتقا طراحی الگوی فرهن  حمایت

تقویت فرهن  یادگيری و پ وه ، پيشنهادهایی کاربردی با هدف بهبود رفتارهای رهبری دان ، 

 ها با هدف افزای  احتمال انتقال آموزش مطرح شده است:به تبع آن

دادن  رهای سازمانی بازنگری نموده و تاحدامکان ازطریو مشاارکت مدیران سازمان در ساختا -

تر و از پاایين   سوی ساختارهای مشارکتی های مهم، زمينه حرکت به يریگ کارکنان در تصميم

 به باال را فراهم آورند. 

رد توجاه قارار دهناد و ازطریاو     های آموزشی سازمانی را با جدیت بيشتری ماو  مدیران دوره -

های آموزش ضمن خدمت، انگيزه انتقال آماوزش در   دادن عالقه به پيگيری نتایج دوره نشان

 را افزای  دهند.کارکنان 

هاای    نظریاه هاای آموزشای، مطالعاه     هایی همچون مشارکت در دوره مدیران از طریو فعاليت -

ازمانی بارای زیردساتان و البتاه    های س نوین مدیریت و رهبری و بازگویی دستاوردهای نظریه

نان، طریو پایبندی به این دستاوردها، ضمن ارائه تصویری از یک رهبر یادگيرنده نزد کارکاز

 محي  مساعدی برای یادگيری و تسهيم آن در سازمان را فراهم آورند. 

پاساخ و رسايدگی باه مشاکالت فاردی،      و هایی را به برگزاری جلسات پرسا   نزما ،مدیران -

 ای کارکنان اختصا  دهند.  آموزش و حرفه
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