فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
سال هفتم ،شماره ( 0شماره پياپی  ،)06تابستان  :1397صو 170-109

نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط
بین رهبری دانش و انتقال آموزش
مژگان درخشان ،مصطفی الماسی
خلیل زندی

**

***

تاریخ دریافت96/15/00 :
تاریخ پذیرش97/53/09 :

چکیده
هدف از این پ وه  ،مطالعه نق
رهبری دان

ميانجی فرهن

و انتقال آموزش است .این پ وه

یادگيری مشارکتی در تبيين ارتباط بين

ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش،

توصيفی از ن وع همبستگی است .سازمان موردمطالعه ،ادارات آموزش و پرورش شهر سنندج
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و انتقال آموزش است .روایی ظاهری پرسشنامهها با استناد به نظر متیصصان و پایایی آنها نيز با
استناد بهضری

آلفای کرونباخ تأیيد شده است .برای تجزیهوتحليل دادهها از آزمون

t

تکنمونه ای ،آزمون همبستگی پيرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج نشان
میدهد که بين رهبری دان  ،فرهن

یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش ،رواب م بتِ معناداری

وجود دارد .براساس نتایج مدل یابی معادالت ساختاری نيز تأثير مستقيم رهبری دان بر انتقال
آموزش ،معنادار نيست اما این متغير به صورت بيرمستقيم و با واسطه فرهن یادگيری مشارکتی،
تأثير معناداری بر انتقال آموزش دارد.
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مقدمه
هدف مدیران و آموزشگران سازمانی ،طراحی و ارائه فعاليتهای آموزشی بهگونهای است که
مزایای کاربردی در محي کار را بهارمغان آورد (رابسون و ماوین .)004 :0514 ،1این هادف تنهاا
درصورتی تحقو می یابد که کارکنان بتوانند مهارتهای آموخته شده را به محي کار انتقال دهناد
(باتی و همکاران .)074 :0513 ،0بنابراین ،انتقال آموزش بهعناوان معياار مهام موفقيات دورههاای
آموزشی مطرح شده است (ویالدا و کاتانو .)014 :0557 ،3منظور از انتقال یادگيری آن اسات کاه
فرد بتواند دان  ،مهارت ها و رفتارهایی را که در یک بافت و زمينه فرا میگيرد ،در بافت و زميناه
دیگری بهکار گيرد (نيلسن .)0559 ،4بهبيان دیگر ،انتقال یادگيری ميزانای اسات کاه افاراد باهطاور
مؤثری دان

و مهارتهای بهدستآمده از برنامههای آموزشی را در محي شغلی بهکار میبندناد

(پارک و ونتلين

0

.)0557 ،

بههرحال ،آموزش و توسعه منابع انسانی بهطرز قابلتاوجهی بارای ساازمانهاا هزیناهبار اسات.
بنابراین ،نياز به شناسایی شرایطی که تحت آن انتقاال آماوزش باه حاداک ر مایرساد ،باه یکای از
دبدبههای مهم سازمانها تبدیل شده است (والت .)95 :0513 ،6در این زمينه مطالعات قبلی نشاان
داده است که رهبری میتواند یکی از عوامل تعيينکننده در انتقال آموزش باشد (کيم و کاالهان،7
.)0514
یکی از جدیدترین نظریههای رهبری که می تواند به ایجاد و بازساازی یاادگيری و باهتباع آن،
انتقال یادگيری منجر شود ،نظریۀ رهباری دانا  1اسات (ویتااال .)035 :0554 ،9منظاور از رهباری
دان  ،فرایند تسهيل تالش های فردی ،گروهی و سازمانی باهمنظاور یاادگيری ،مادیریت دانا

و

دسترسی به اهداف مشترک در سازمان است (الکشامن .)341 :0559 ،15رهباران دانا  ،از طریاو
1. Robson & Mavin
2. Bhatti, et al.
3. Velada & Caetano
4. Nielsen
5. Park & Wentling
6. Volet
7. Kim & Callahan
8. Knowledge Leadership
9. Viitala
10. Lakshman
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کاربست مناس
نوآوری دان

دان

به بهبود تیصو حرفهای خود اهتماام مایورزناد و از طریاو ایجااد نظاام

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

میکنند ( يو و همکاران .)1074 :0514 ،1می توان گفت نق
فرهنگی م بت در سازمان بهسوی اکتساخ و تسهيم دان

رهبری دان  ،ارتقای جهتگياری

بهگونهای است که باه یاادگيری مساتمر
و همکااران،0

ارج نهاده شود و تجربه ،تیصو و نوآوری در سازمان جاری و ساری شود (یانا
 .)041 :0513رهبر دان  ،شیصی است که با تأکيد بر کس
دان  ،مهارتهای کارکنان را افزای
که رهبری دان

دان  ،یاادگيری ساازمانی و توزیاع

میدهد (بوزدوبان .)107 :0513 ،3بنابراین ،بهنظر مایرساد

بتواند پي بينیکننده معنادار انتقال آموزش از سوی کارکنان باشد.

با مفروض دانستن ارتباط بين رهبری دان
این است که رهبری دان

و انتقال آموزش ،مسئله دیگری که مطرح مایشاود

ازطریو ه سازوکاری زمينه بهبود انتقال آماوزش را فاراهم مایآورد؟

در پاسخ می توان گفت که احتماالً فرهن

یادگيری مشارکتی ،نق

میکندس راکه مطالعات قبلی نشان داده است که رهبری دانا
فرهن

ميانجی را در این رابطاه ایفاا

مایتواناد نقا

مهمای در بهباود

سازمانی مبتنیبر یادگيری مشارکتی و تسهيل اشتراک اطالعات باين کارکناان و درنهایات

ارتقااای دانا

سااازمانی و انتقااال آن ایفااا نمایااد (فتحاای و همکاااران .)11 :1394 ،در ایاان زمينااه،

پریویت )0553( 4به نق

یاادگيری تأکياد مایکناد و معتقاد

اعتمادسازی رهبر در ایجاد فرهنا

است که اعتماد به رهبر ،ترس کارکنان و رفتارهاای تادافعی آنهاا نسابت باه یاادگيری را کااه
می دهد .اندیشمندان دیگر نيز اعتقاد دارند که رهبری دان
ازقبيل :ترویج اهداف مشترک ،ایجاد فرهن

میتواند از طریو ایفای برخی نق هاا

همکارانه ،تشویو کار گروهی و تسهيل راهبردهاای

یادگيری و مدیریت دان  ،زمينه مدیریت مؤثر عوامل ارتباطی و اجتماعی اثرگذار بار یاادگيری و
دان آفرینی را فراهم آورد ( ان

و ن

.)113 :0510 ،0

بههرحال ،اگر ه مرور مبانی نظری نشان میدهد که فرهن

یادگيری مشارکتی میتواند نق
1. Chiu, et al.
2. Yang, et al.
3. Bozdoğan
4. Prewitt
5. Zhang & Cheng
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ميانجی را در ارتباط بين رهبری دان
سازهها بهخصو
فرهن

و انتقال آموزش ایفاا کناد ،اماا باتوجاهباه جدیادبودن ایان

در داخل کشور ،شواهد تجربی ندانی مبنیبر بررسای روابا رهباری دانا ،

یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش در دسترس نيست .بنابراین ،باتوجاهباه خاأل پ وهشای

موجود ،دبدبه اصلی پ وه
ارتباط رهبری دان

حاضر ،مطالعه نق

ميانجی فرهن

یاادگيری مشاارکتی در تبياين

و انتقال آموزش بوده است .انتظار میرود نتایج این پا وه

نظری به شناخت بيشتر برون دادهای رهباری دانا

بتواناد ازلحااظ

و همچناين گساترش ادبياات موجاود پيراماون

عواماال مااؤثر باار اثربیشاای دوره هااای آمااوزش سااازمانی بينجامااد و از جنبااه عملاای نيااز بتوانااد بااه
پيشنهادهایی کاربردی جهت بهبود نرخ انتقال یادگيری به محي کار در سازمانهای ایرانی شود.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
صاح نظران معتقدند که مفاهيمی همچون یادگيری ،رهبری و تغيير ،مفاهيمی جداییناپذیر از
یکدیگر هستند (کالدوِِل .)0510 ،1رهبری می تواناد جریاان یاادگيری را تساهيل کناد و درنهایات
موج

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

پ وه های پيشين ،بهطور ضمنی یا آشکار نشان میدهناد کاه رهباری مایتواناد از طریاو ایجااد
فرهن

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

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

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

مشابه نشان میدهد که میتوان ارتباط بين سازه های مزبور را مفاروض دانسات .بارایم اال ،نتاایج
پ وه

روحالهی و همکاران ( ) 1390نشان داد کاه حمایات مادیران ،جاو انتقاال و البتاه حمایات

همکاران ازجمله عوامل مؤثر بر انتقال آموزش هستند .کشاورز و همکاران ( )1390نشان دادند که
رهبری دان  ،رابطه معناداری با سرمایه فکری و اجتماعی دارد .براساس نتایج پ وه
نجفی ( )1394حمایات مادیران ،مربایگاری عملکارد و فرهنا

رحيمياان و

یاادگيری در ساازمان برخای از

مهم ترین عوامل مؤثر بر انتقال آموزش بودند .دادگرپناه و عرفانی خاقاانی ( )1390رابطاه باين جاو
1. Caldwell
2. Noruzy, et al.
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یادگيری و انتقال آموزش را تأیياد نمودناد .اساماعيلی و همکااران ( ،)1394روابا باين رهباری،
تسهيم دان

و اثربیشی کار گروهی را تأیيد نمودند .قنبری و همکااران ( )1390نشاان دادناد کاه

یادگيری تيمی می تواند نق

ميانجی را در ارتباط بين رهبری تيمی و عملکرد کارکنان ایفا نمایاد.

مشابه با این نتایج ،سنجقی و همکاران ( )1390بر نق

ميانجی فرهنگای یاادگيری در ارتبااط باين

رفتار رهبر و آمادگی کارکنان برای تغيير ،تأکياد کاردهاناد .کوما  )0515( 1در توضايح رهباری
امنيتمدار 0میگوید که این شکل از رهبری با ایجاد امنيت و فراهمآوردن زمينۀ کاوش ،همکاری
و همفکری ،زمينۀ رشد ،یادگيری ،و نوآوری را در سازمان فراهم مایآورد (کوما .)00 :0515 ،
طی پ وهشی مشیو شد که رهبری تحولآفرین ،تأثير مستقيمی بر یاادگيری ساازمانی ،مادیریت
دانا  ،نااوآوری سااازمانی و عملکاارد سااازمانی دارد (نااوروزی و همکاااران .)0513 ،در پا وه
دیگری مشیو شد که رهبری از طریو ایجاد فرهنا
رضایت شغلی کارکنان تأثير بگذارد ( ن
رهبری دان

ساازمانی مبتنایبار یاادگيری مایتواناد بار

و لی .)0557 ،3یافتههای پ وه

با واسطه سرمایه اجتماعی ،تأثير معنااداری بار تساهيم دانا

دیگری نشان داد که
دارد ( انا

و نا

،

 .)0510نتایج پ وهشی نيز حاکی از اهميت توجه باه فعالياتهاای مشاارکتی و همکاراناه در مياان
یادگيرندگان بهمنظور تضمين انتقال یادگيری بود .دیگر مطالعات نشان میدهاد ساازمانهاایی کاه
یادگيری مساتمر را تشاویو و ارتقاا مای دهناد ،کارکنانشاان در محاي شاغلی از رضاایت بيشاتری
برخوردارند و متقابالً در جستجوی یادگيری بيشتر برمیآیند و متعاق

آن نياز انتقاال یاادگيری باه

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

سازمانی از تغيير ،یادگيری و بهکارگيری مهارتهاای جدیاد

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

یادگيری،

عامل تعيينکنندهای در انتقال یادگيری به محي کار محسوخ میشاوند .براسااس ادبياات موجاود
نيز ،یکی از مهمترین و پرتکرارترین متغيرهاای تعياينکنناده انتقاال یاادگيری ،فرهنا

یاادگيری

1. Coombe
2. Secure Base Leadership
3. Chang & Lee
4. Leimbach
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مستمر است (کانتوگيروگيس .)0514 ،1درنهایت نتيجه یکی از مرتب تارین پا وه هاا باا عناوان
«فهم ارتباط سازمان یادگيرنده و انتقال یادگيری :اهميت رهبری» ،دستيابی به مدلی بود که براساس
آن رهبریِ جریان یادگيری در کنار حمایت ناظر ،اثر معناداری بر انتقال یاادگيری داشاته و انتقاال
یادگيری نيز بر عملکرد سازمانی تأثيرگذار میباشد .سهم دان افزایی ایان پا وه  ،آنگوناه کاه
پ وهشگران اشاره کرده اند این است که اهميت رهبری جریان یاادگيری باهعناوان مؤلفاه کليادی
سازمان یادگيرنده را در تسهيل انتقال یاادگيری باه محاي کاار نشاان مایدهاد (کايم و کاالهاان،
.)0513
درمجموع ،باتوجهبه نتایج پ وه های گزارش شده ،میتوان باه ایان مفروضاه قائال باود کاه
رهبری دان

یادگيری مشارکتی میتواند زميناه بهباود

بهصورت مستقيم و از طریو ایجاد فرهن

انتقااال آمااوزش را فااراهم آورد .ایاان رهبااران ماایتواننااد شاارایطی را ایجاااد کننااد کااه زیردسااتان،
مهارت های دانشی خود را تقویت نمایند ،بر منابع دان
دان

مرتب با کار خود را بهدست آورناد .ایان رهباران همچناين مایتوانناد مواناع مهام ایجااد و

پایينبودن دان
نق

شیصی خود بيفزایند و بهطور آساانتاری

تسهيم دان

را مشیو نمایند (دونات و ساانچز دیپاابلو .)365 :0514 ،0ناين رهبرانای ،از
و طراحی شبکه های دان

در جهت بهحدأک ررساندن اثربیشی سازمانی آگااه

هستند .این رهبران همچنين از فناوری اطالعات و مدیریت دان

بهمنظور تمرکز و تعامال بهتار باا

ذینفعان درونی و بيرونی سازمان استفاده میکنند .این رهبران میتوانناد زميناهسااز یاک فرهنا
حمایتی 3و مبتنیبر یادگيری باشند و یا اینکاه یاک فرهنا

تحاریمکنناده 4و ماانع بار سار انتقاال

یادگيری را ایجاد نمایند (دیرانی.)173 :0510 ،0
باتوجهبه ار وخ نظری ارائهشده ،مدل مفهومی پ وه
دان

در شکل ( )1مبنیبار نقا

در پي بينی انتقال آموزش ،بهصورت مستقيم و با واسطه فرهن

شده است و برمبنای آن ،فرضايههاای جزئای پا وه

رهباری

یاادگيری مشاارکتی ارائاه

مطارح شادهاناد .یاادآور مایشاود ابعااد و
1. Kontoghiorghes
2. Donate & Sánchez de Pablo
3. Supportive culture
4. Sanctuary culture
5. Dirani
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شاخو های رهبری دان

از مدل ویتاال ( )0514برگرفته شدهاند .ابعاد فرهن

یادگيری مشارکتی

عمدتاً از نظریۀ یادگيری سازمانی پيتر سنگه اقتباس شده است .شاخوهای انتقاال آماوزش نياز از
پرسشنامه تدوینشده توس محمادتراخ و کاسايمير ( )0510برگرفتاه شادهاناد .یاادآور مایشاود
نام گذاری ابعاد انتقال آموزش ،پس از انجام تحليل عاملی اکتشافی و با الهام از دیدگاههای ونزل و
کوردری ( )0514صورت گرفته است.

نمودار  .7چارچوب مفهومی پژوهش

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

یادگيری مشارکتی دارد.

یادگيری مشارکتی ،تأثير معناداری بر انتقال آموزش دارد.

روششناسی پژوهش
این پ وه

ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش ،تحقيو توصيفی از نوع همبستگی است.

موردمطالعه ،ادارات آموزش و پرورش شهر سنندج شامل اداره کل و دو اداره ناحياه  1و ناحياه 0
می باشد .با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای ،نمونهای باه حجام  193نفار از کارکناان
مورد مطالعه قرار گرفتناد .ابازار گاردآوری دادههاا ساه پرسشانامه بساتهپاساخ باوده اسات .اولاين
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پرسشنامه پ وه  ،پرسشنامه رهبری دان
گزاره است که رهبری دان

(ویتاال )0554 ،می باشد .ایان پرسشانامه مشاتمل بار 09
هار بعد جهتیابی یادگيری ،ایجااد فضاای حمایات از

را در قال

یادگيری ،حمایت از فرایند یادگيری در سطح فردی و گروهی و عمل در نق
مورد سنج

قرار میدهد .ابزار سنج

فرهن

الگاو (الگوباودن)

یاادگيری مشاارکتی ،پرسشانامه محقاوسااختهای

مشتمل بر  16شاخو است .درواقع ،براساس ادبيات موجود پيرامون ساازههاایی همچاون فرهنا
سازمانی ،ساازمان یادگيرناده ،یاادگيری ساازمانی ،کاار تيمای و جاو انتقاال یاادگيری 16 ،گازاره
بهعنوان شاخوهای بيانگر فرهن

یادگيری مشارکتی درنظر گرفته شدند و سرس این شاخوهاا

از طریو تحليل عاملی اکتشافی در هار بعد حمایت و نوعدوستی ،شمانداز مشترک ،احتارام باه
یادگيری و تسهيم دان  ،دستهبندی شدند .در نهایات پرسشانامه انتقاال آماوزش نياز مشاتمل بار 6
شاخو است که برمبنای شاخوهای ش گانه سنج

انتقال یادگيری در پ وه

محمدتراخ و

کاسيمير )0510( 1اساتیراج شادهاناد .سااختار عااملی ایان پرسشانامه نياز از طریاو تحليال عااملی
بررسیشده و شاخوهای ش گانه در قال

دو بعد تعميم و نگهداری یادگيری دستهبندی شدند.

یادآور میشود ،قبل از انجام تحليل عاملی اکتشافی ،روایی ظاهری هر سه پرسشنامه با استناد به نظر
متیصصان ،بررسی شد و ضری
انتقال آموزش بهترتي

روایی سه پرسشنامه رهبری دان  ،فرهن

 5/11 ،5/14و  5/70بود .بنابراین ،از روایای ظااهری پرسشانامههاا اطميناان

حاصل شد .پایایی پرسشنامهها نيز با استناد به ضری

آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تأیيد قارار

گرفت .براین اساس ،ميازان آلفاای کرونبااخ بارای پرسشانامه رهباری دانا
پرسشنامه فرهن

یادگيری مشارکتی و

برابار باا  ،5/11بارای

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

بود .جهت تجزیهوتحليل دادهها از آزمون  tتکنمونه ای ،آزمون همبساتگی پيرساون و مادلیاابی
معادالت ساختاری استفاده شد .یادآور میشود نرمافزارهای ماورد اساتفاده جهات تجزیاهوتحليال
دادهها SPSS ،نسیه  16و ليزرل نسیه  1/15بوده است.

1. Mohammed Turab & Casimir
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یافتههای پژوهش
قبل از بررسی فرضيه های پ وه  ،ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای اصلی ،محاسبه شاد.
برایناساس ،ميانگين رهبری دانا
فرهن

برابار باا  3/30و انحاراف اساتاندارد آن  5/11اسات .مياانگين

یادگيری مشارکتی برابر با  3/60و انحراف استاندارد آن  5/60است .درنهایت ،ميانگين و

انحراف استاندارد انتقال آموزش بهترتي

برابر باا  3/53و  5/67اسات .تأمال در مياانگينهاا نشاان

می دهد که ميانگين هر ساه متغيار در دامناه باين  0/33تاا  3/66قارار گرفتاهاناد .بناابراین ،ازلحااظ
توصيفی می توان گفت که هر سه متغير در ساطح متوساطی قارار دارناد .در جادول ( )1نياز نتاایج
آزمون همبستگی پيرسون گزارش شده است .همانطورکه مالحظه میشود ،همبستگی بين هر ساه
متغير پ وه

در سطح  5/51معنادار است .دراینميان ،باالترین ميزان همبساتگی مرباوط باه رابطاه

بين فرهن

یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش است و پایينترین ميزان همبستگی نياز مرباوط باه

ارتباط بين رهبری دان

و انتقال آموزش است.

جدول  .7آزمون همبستگی پیرسون پیرامون بررسی ارتباط بین متغیرهای اصلی پژوهش
فرهنگ یادگیری مشارکتی
متغیر

رهبری دان
فرهن

یادگيری مشارکتی
انتقال آموزش

انتقال آموزش

ضریب

سطح

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

5/076

5/555

5/064

5/555

-

-

5/467

5/555

-

-

-

-

در شکل ( )0و ( ،)3نتایج مدلیابی معادالت ساختاری بهترتي
حالت عدد معناداری ارائه شده است .تأملی بر بی

در حالت تیماين اساتاندارد و

تحليل عاملی تأیيدی مدل نشان مایدهاد کاه

بار عاملی همه ابعاد پرسشنامهها باالتر از  5/33بوده و مقادیر  tمتناظر با بارهای عاملی نيز بازرگتار
از  1/96است .بنابراین ،جمعبندی نتایج مدلسازی معادالت ساختاری در شکل ( )0و ( )3مشیو
میسازد که ابعاد بهخوبی بر متغيرهای سه گانه رهبری دان  ،فرهن

یادگيری مشاارکتی و انتقاال

آموزش بار شدهاند و می توانند توصيف مناسبی از این متغيرها باهعمال آورناد .همچناين تأمال در
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رواب ساختاری موجود در مدل و تحليل مسيرهای مفروض نشان میدهد که ضری
دان

به انتقال آموزش برابر با  5/16است که البته مقدار  tمتنااظر باا آن معناادار نيساتس بناابراین،

فرضيه اول پ وه
دان

مسير رهبری

به فرهن

مبنیبر تأثير رهبری دان

بر انتقال آموزش رد میشود .ضاری

یادگيری مشاارکتی برابار باا  5/00اسات و مقادار  tمتنااظر باا آن معناادار اساتس

بنابراین ،فرضيه دوم پ وه
می شود .همچنين ضری

مبنی بار تاأثير رهباری دانا
مسير فرهن

بار فرهنا

یاادگيری مشاارکتی تأیياد

یادگيری مشارکتی به انتقال آموزش برابار باا  5/67اسات و

مقدار  tمتناظر با آن معنادار استس بنابراین ،فرضيه سوم پا وه

مبنایبار تاأثير فرهنا

مشارکتی بر انتقال آموزش تأیيد میشود .این نتایج نشان میدهد که فرهنا
می تواند نق

مساير رهباری

ميانجی را در ارتباط بين رهبری دان

یاادگيری

یاادگيری مشاارکتی

ایفا نماید.

شکل  .2مدل مشاهدهشده پژوهش در حالت استاندارد

برای جمعبندی کلی و تصميمگيری در مورد قابلقبولبودن یا نبودن مادل مشااهدهشاده ،الزم
است به شاخوهای برازندگی مدل توجه شود .مطالعه شاخوهای نيکویی برازش در جادول ()0
نشان میدهد که براساس اک ر شاخوهای مورد مطالعه ،برازش مدل مشاهده شده تأیيد میشود و
لذا میتوان گفت که فرهن
دان

یادگيری مشارکتی می تواند نق

ميانجی را در ارتبااط باين رهباری

و انتقال آموزش ایفا نماید .بهمنظور فهم بهتر نتایج ،یافتههای حاصل از بررسای فرضايههاای

جزئی پ وه  ،در جدول ( )3نيز خالصه شده است.
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شکل  .9مدل مشاهده شده پژوهش در حالت معناداری
جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل پژوهش
شاخص

عالمت

مالک برازش

اختصاری

مقدار
شاخص

نتیجه

کای دو

X2

عدم معناداری

10/75

برازش ندارد.

نسبت مجذور کای به درجه آزادی

X2/d f

کمتر از 3

0/01

برازش دارد.

RMSEA

کمتر از 5/1

5/591

برازش دارد.

شاخو برازندگی تطبيقی

CFI

مساوی یا بزرگتر از 5/9

5/96

برازش دارد.

شاخو برازندگی فزاینده

IFI

مساوی یا بزرگتر از 5/9

5/96

برازش دارد.

شاخو نٌرمشده برازندگی

NFI

مساوی یا بزرگتر از 5/9

5/94

برازش دارد.

ميانگين مجذور پسماندها

RMR

کمتر از  5/50باشد.

5/549

برازش دارد.

شاخو نيکویی برازش

GFI

مساوی یا بزرگتر از 5/9

5/90

برازش دارد.

شاخو نيکویی برازش تعدیل شده

AGFI

مساوی یا بزرگتر از 5/9

5/16

برازش دارد.

ریشه ميانگين مجذورات خطاهای
تیمين
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جدول  .9خالصه نتایج بررسی فرضیههای جزئی پژوهش
آماره

آماره t

نتیجه

5/16

1/07

عدم تأیيد فرضيه

یادگيری مشارکتی

5/00

3/56

تأیيد فرضيه

یادگيری مشارکتی بر انتقال آموزش

5/67

4/59

تأیيد فرضيه

فرضیه

اثر رهبری دان
اثر رهبری دان
اثر فرهن

بتا

بر انتقال آموزش

بر فرهن

بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون پيرسون نشان داد که بين رهبری دان
و نا

دارد .این نتيجه ،با یافتههای انا

همسو است .همچنين بين رهبری دان
که این نتيجه ،با یافتههای انا

( ،)0510کايم و کاالهاان ( )0513و کوما

و فرهن

و نا

و انتقال آموزش ،رابطاه معنااداری وجاود
()0515

یادگيری مشارکتی ،رابطه معناداری مشاهده شاد
و همکااران

( ،)0510ياو و همکااران ( ،)0514یانا

( ،)0513دیرانی ( ،)0510نيلسن ( )0559و پریویت ( )0553همسو است .درنهایت مشیو شد که
بين فرهن

یادگيری مشارکتی و انتقال آموزش ،رابطه معناداری وجاود دارد .نتيجاه اخيار نياز باا
1

یافته های بسياری از پ وهشگران پيشين از جمله کانتوگيروگيس ( ،)0514دیرانی ( ،)0510ليمبااخ
( )0515و ویالدا و کاتانو ( )0557همسو است.
نتایج مدل یابی معادالت ساختاری نيز نشاان داد کاه رهباری دانا
فرهن

مایتواناد از طریاو ایجااد

یادگيری مشارکتی ،پي بينیکننده معناادار انتقاال آماوزش باشاد .ایان نتاایج در راساتای
و ن

یافته های پ وهشگران پيشين است ( ان

0510 ،س بوزدوبان0513 ،س ان

پریویت .)0553 ،بهعنوانم ال ،بوزدوبان ( )0513معتقد اسات کاه رهبار دانا
دان  ،یادگيری سازمانی و توزیع دان  ،مهارتهای کارکنان را افزای
به نق

اعتمادسازی رهبر در ایجاد فرهن

باتأکيادبار کسا

میدهد .پریویت ()0553

یادگيری تأکيد میکند و معتقاد اسات کاه اعتمااد باه

رهبر ،ترس کارکنان و رفتارهای تدافعی آنها نسبت به یادگيری را کاه
( )0510اعتقاد دارند که رهبری دان

و لای0557 ،س

میدهد .ان

و ن

می تواند از طریو ترویج اهاداف مشاترک ،ایجااد فرهنا
1. Kontoghiorghes
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همکارانه ،تشویو کار گروهی و تسهيل راهبردهای یادگيری ،زمينه دانا آفرینای را فاراهم آورد.
ان

سازمانی مبتنیبار یاادگيری

و لی ( )0557هم نشان دادند که رهبری از طریو ایجاد فرهن

میتواند بر رضایت شغلی کارکنان تأثير بگذارد.
درمجموع ،نتایج پ وه
رهبری دان

مبتنیبر نق

ميانجی فرهن

یادگيری مشارکتی در تبيين ارتباط بين

و انتقاال آماوزش را مایتاوان ایان گوناه تبياين نماود کاه رهباری دانا

باا نماای

وی گیهایی همچون مشیونمودن انتظارات آموزشای ،حمایات از یاادگيری در ساطح فاردی و
گروهی و البته مهمتر از هماه ،ازطریاو نشااندادن عالقاه باه یاادگيری و توساعه مساتمر حرفاهای،
تصویری از یک الگوی یاددهی یادگيری را نزد کارکنان ارائه میدهد و این امر موجا

مایشاود

که کارکنان ضمن دستيابی به انگيزه مشارکت ،همکاری ،یاادگيری و یااددهی ،محاي ساازمان را
فضایی امن و آکنده از حمایت برای نشاندادن یادگيری و پيشرفت شغلی خود دریابناد و درنتيجاه
احتماالً تالش میکنند تا از طریو کاربست آموختهها باه محاي کاار ،ناهتنهاا جایگااه خاود را در
محي سازمانی مبتنی بار یاادگيری ارتقاا دهناد ،بلکاه در مساير حمایات از انتقاال آماوزش توسا
همکاران نيز گام بردارند .در نين فض ایی ،احتمال ارتقاای نارخ انتقاال آماوزش ،باه یاک هادف
دستیافتنی تبدیل خواهد شد.
البته نباید فراموش کرد که مغایر با ادبيات نظری ،نتایج پ وه
دان

حاکی از آن است که رهباری

بهصورت مستقيم نمیتواند پي بينیکننده انتقال آموزش باشد .این ناهمسویی از یک طرف

میتواند ناشی از ایان مسائ له باشاد کاه وظاایف رهباران ساازمانی بسايار متعادد باوده و اثربیشای
آموزش های سازمانی حتی برای مدیران منابع انسانی نيز شاید تنها یکی از ندین اهداف و وظایف
رهبری است و لذا بعيد نيست که نتوانند بهصورت مستقيم نق

معناداری در انتقال آموزش داشاته

باشند .ازطرفدیگر ،نين نتایجی مایتواناد مباين اهميات باي ازپاي

توجاه باه ایجااد فرهنا

سازمانی مبتنیبر یادگيری و همکاری باشد.
اگر ه نتایج پ وه
دان

بر نق

مهم و ميانجی فرهن

یادگيری مشارکتی در ارتباط بين رهباری

و انتقال آموزش تأکيد میکند ،اما باید توجه داشت که یکی از محدودیتهای مهم پ وه

حاضر این بود که امکان انتیاخ نمونه گستردهتر با هدف معرفتربودن جامعه آماری فراهم نبود و
لذا فهم بيشتر رواب بين متغيرهای پ وه

در گرو پ وه های تکميلی دیگار اسات .محادودیت
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دیگری نيز که باید در استفاده از نتایج مورد توجه قرار گيرد این است کاه مقيااس سانج

انتقاال

آموزش ،یک ابزار خودگزارش دهی بوده است و لذا برای درک دقيوتر و واقاعبيناناهتار از ميازان
انتقااال آمااوزش الزم اساات کااه از مقياااسهااا و ابزارهااای دیگاار همچااون مصاااحبه بااا سرپرسااتان،
آزمونهای قلم و کابذی و ...نيز اساتفاده نماود .عاالوهباراین ،نظار باه مشایوشادن نقا
و فرهن

متغيرهایی ون رهبری دان

مهام

یادگيری مشارکتی در پي بينی انتقاال آماوزش ،پيشانهاد

میشود در پ وه های آتی به بررسی موضوعاتی ازقبيل :طراحای الگاوی باومی رهباری دانا ،
طراحی الگوی فرهن

حمایتگر انتقال آموزش و ...پرداخته شود .درنهایت ،باتوجهبه یافتاههاای

پ وه  ،پيشنهادهایی کاربردی با هدف بهبود رفتارهای رهبری دان  ،تقویت فرهن
به تبع آنها با هدف افزای

یادگيری و

احتمال انتقال آموزش مطرح شده است:

 مدیران سازمان در ساختارهای سازمانی بازنگری نموده و تاحدامکان ازطریو مشاارکتدادنکارکنان در تصميمگيریهای مهم ،زمينه حرکت بهسوی ساختارهای مشارکتیتر و از پاایين
به باال را فراهم آورند.
 مدیران دوره های آموزشی سازمانی را با جدیت بيشتری ماورد توجاه قارار دهناد و ازطریاونشاندادن عالقه به پيگيری نتایج دوره های آموزش ضمن خدمت ،انگيزه انتقال آماوزش در
کارکنان را افزای

دهند.

 مدیران از طریو فعاليتهایی همچون مشارکت در دورههاای آموزشای ،مطالعاه نظریاههااینوین مدیریت و رهبری و بازگویی دستاوردهای نظریههای سازمانی بارای زیردساتان و البتاه
ازطریو پایبندی به این دستاوردها ،ضمن ارائه تصویری از یک رهبر یادگيرنده نزد کارکنان،
محي مساعدی برای یادگيری و تسهيم آن در سازمان را فراهم آورند.
 مدیران ،زمانهایی را به برگزاری جلسات پرسا وپاساخ و رسايدگی باه مشاکالت فاردی،آموزش و حرفهای کارکنان اختصا

دهند.
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