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 Emphasizing the role of training and empowering employees as one 

of the effective factors in improving the creativity of employees, 
considering the close and direct connection of each dimension of 

organizational learning with the organizational creativity of 

employees, which leads to the improvement of knowledge and 
working information of employees. One of the most important 

prerequisites will be to improve their performance and creativity. 

Therefore, the present research was conducted with the aim of 
designing a model of learning transfer with the approach of 

organizational creativity using metacombination method. In this 

study, a number of 4081 scientific documents were examined, and 

finally, 143 key studies in this field were examined using the meta-
combination method. In the metasynthesis process, Sandelowski 

and Barroso's metasynthesis step method was used. Three main 

stages of coding were done to achieve the final model of this study. 
After identifying the components in the open and central coding 

stage, these components were classified again and for the last time, 

in the form of 4 dimensions of learning transfer with organizational 
creativity approach. Then, based on the findings, the model of 

learning transfer with organizational creativity approach with 4 

dimensions and 16 components was formulated and presented 

schematically. 
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Islamic Life Style Centeredon Health Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

 خالقیت رویکرد با یادگیری انتقال الگوی طراحی

 فراترکیب روش از استفاده با سازمانی

 1حقیقی زادهنبی آفرین
 اهدانشگ جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2طالب زهرا
 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3زفرقندی سمیعی مرتضی
 و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش مطالعات پژوهشگاه ،دانشیار
 .ایران تهران، آموزشی، ریزیبرنامه

 
 4ندوشن مسعودی عصمت

 آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد تربیتی، علوم گروه ،ستادیارا
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 دهیچک

 از یکی عنوان به کارکنان سازی توانمند و آموزش نقش بر تأکید
 ارتباط به توجه با کارکنان، خالقیت بهبود در مؤثر عوامل

 قیتخال با سازمانی، یادگیری ابعاد از یک هر مستقیم و تنگاتنگ
 کاری اطالعات و دانش بهبود به منجر که کارکنان، سازمانی
 ردعملک ارتقای های شرط پیش مهمترین از یکی گردد، می کارکنان

 هدف با حاضر پژوهش رو این از. بود واهدخ آنها در خالقیت و
 ستفادها با سازمانی خالقیت رویکرد با یادگیری انتقال الگوی طراحی

 علمی سند 4081 تعداد مطالعه این در. شد انجام فراترکیب روش از
 یبفراترک روش از استفاده با نهایتا که گرفت قرار بررسی مورد
 فرایند در. است دهش بررسی زمینه این در محوری مطالعه 143

 استفاده باروسو و سندلوسکی فراترکیبی هایگام روش از فراترکیب
 این نهایی مدل به دستیابی برای کدگذاری اصلی مرحله سه. شد

 مرحله در ها مؤلفه شدن مشخص از پس. گرفت صورت مطالعه
 بار، آخرین برای و مجدداً ها مؤلفه این محوری، و باز کدگذاری

 ،سازمانی خالقیت رویکرد با یادگیری انتقال گانه 4 دابعا قالب در
 نتقالا الگوی آمده بدست های یافته براساس سپس. شدند بندی طبقه

 به مولفه 16 و بعد 4 دارای سازمانی خالقیت رویکرد با یادگیری
 .شد ارائه و تدوین شماتیک صورت

 
 یری،یادگ انتقال الگوی یادگیری، انتقال یادگیری، :کلیدی واژگان

 فراترکیب سازمانی، خالقیت
 

_________________________________ 
1 Transfer of Learning  

 07/03/1400: دریافت تاریخ
 11/06/1400: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولz_taleb@azad.ac.ir 

 
 مقدمه

ها، ها، ارزشکسب درک، دانش، رفتار، مهارت ندیفرآ یریادگی
( در تعریفی پرمراجعه 1. )است دیجد حاتیها و ترجنگرش

 غییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاریِیادگیری را فرایند ایجاد ت
های توان آن را به حالت تعریف می کند که نمی تجربهاز حاصل 

موقتی بدن، مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا مصرف داروها 
که  افتدیاتفاق م یزمان 1انتقال یادگیری (.2) آید، نسبت داد پدید می

اند در را که آموخته ییهاهارتو م هایافراد اطالعات، استراتژ
مجزا  تیفعال کی. انتقال رندیگیبه کار م دیجد نهیزم ای تیموقع

ققان است. مح یریادگی ندیاز فرآ ریناپذ ییجدا یبلکه بخش ست،ین
یژکنند و استرات ییاساانتقال را شن یزمان و چگونگ کنندیتالش م

 دیجد یآموزش یهابرنامه (. 3) بهبود انتقال ارائه دهند یبرا ییها
ته گرف ادی یدانش و مهارت ها نکهیا یباشد برا ینیتواند تضم ینم

 وجود ندارد، یانتقال چیکه ه یشود. زمان یشده به محل کار منتقل م
 یارزش چیوجود ندارد، بدون انتقال آموزش ه ییایگونه مزا چیه

آموزش اگر به عملکرد منتقل نشود  گریشود؛ به عبارت د یاضافه نم
ا ب یفرد رییارتباط تغ ثیاست و انتقال آموزش از ح دهیفا یب

 تأکید رغم به (.4) است یموضوع اصل کی، یالزامات نظام سازمان

 آموزش های هزینه از ایعمده ظاهر بخش به آموزش، بر بسیار

باعث  یابیموزش بدون ارزدهند آنمی دست به را نظر مورد بازده
 (.5) ازگشت سرمایه شده استو کاهش ب سرمایه هدر رفت شیافزا

و ارزشمند شکل  دیجد یزیاست که در آن چ یا دهیخالقیت پد
 ده،یا کیشده ممکن است ناملموس )مانند  جادیا تمی. آردیگ یم
 یش کی ای( یشوخ کی ای ،یقیموس بیترک کی ،یعلم هینظر کی
( ینقاش کی ای ،یچاپ یاثر ادب کیاختراع،  کی)مانند  یکیزیف

 کی دیو تول ییدایپ یبه معنا در بعد ناملموس تیالقخاما باشد. 
فکر  کی جادیا یبرا یذهن یهاییتوانا یریو فکر نو، بکارگ شهیاند

شده  یراه ط کی مودنیپ ایتازه  یکردن راه یط د،یمفهوم جد ای
آموزش  قیز طر، خالقیت را می توان اباشدیم دیجد یبه طرز یقبل

 یو استفاده از منابع خالق برا یمل یمنافع اقتصاد یو پرورش برا
 یخالقیت سازمانی توسعه داد. ریادگیآموزش و  یبهبود اثربخش

 قیخود از طر یطیمح یتکامل مداوم پارامترها یسازمان برا ییتوانا
به سازمان  جهیدر نتمی شود که  فیمحرک نوآورانه خود تعر

 یاتیداخل و خارج از حوزه عمل یها برترسازمان رینسبت به سا
نوآور  دیبودن، سازمان ها با یرقابت یبرااز طرفی  .دهندیخود م

نند. بر ک لیتبد یاتیح تیقابل کیرا به  یسازمان تیباشند و خالق
محققان به  انیدر م یا ندهیاساس، در دهه گذشته توجه فزا نیا

بوده است.  تیو خالق یعملکرد سازمان ،یمانند نوآور ییها نهیزم
 تیریمد یعنی ،یانسازم تیخالق نهیدر زم وجود، مطالعات نیبا ا

مدل  کیهنوز پراکنده است و به  ،یدر سطح سازمان تیخالق
تأکید بر نقش آموزش و توانمند  جامع همگرا نشده است. یمفهوم
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 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

سازی کارکنان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود خالقیت 
بعاد اکارکنان، با توجه به ارتباط تنگاتنگ و مستقیم هر یک از 

یادگیری سازمانی، با خالقیت سازمانی کارکنان، که منجر به بهبود 
دانش و اطالعات کاری کارکنان می گردد، یکی از مهمترین پیش 

مساله  (.6شرط های ارتقای عملکرد و خالقیت در آنها خواهد بود )
مرکز ت دیبا یریادگیمدل  کیهر گونه استفاده از اصلی این است که 

 می توانندداشته باشد که چگونه کارآموزان امر  نیبر ا یثابت
ن تا ایکنند  یبه توسعه خود منتقل مها  خود را از آموزش یریادگی

 جهیحرفه خود و در نت یارزش افزوده برا کیبه  لیتبدبتواند  امر
(. اما پیشینه مطالعات نشان می دهد تاکنون در 7شود ) انیکارفرما

ویکرد خالقیت سازمانی پژوهشی باره الگوی انتقال یادگیری بار
 است تا ضمن مرور یلذا پژوهش حاضر کوششصورت نگرفته است. 

ن کار، در سازما طیدر مح یریادگیبر مفهوم انتقال  یمبتن اتیادب
 هیرماس تیو ترب یمنابع انسان عهمانند بانک ها، به توس یدولت یها

 یوالگپاسخ دهد که  یسوال اساس نیخالق کمک کند و به ا یانسان
چه مولفه  یدر سازمان ها دارا تیخالق کردیبا رو یریادگیانتقال 

 و چگونه است؟  ییها
 پیشینه پژوهش

بهره  فاقد جامعیت مدل های انتقال یادگیری، اغلباز بعد تئوریک 
انتقال یادگیری )فردی، آموزشی و  بر مؤثر عوامل کلیه از گیری

 مؤلفه کدام هر ها مدل این در که گونه ای به هستند سازمانی(

 نمونه عنوان به نمودند انتقال یادگیری شناسایی بر را متفاوتی های

 (،1993)2گلدشتاین رویل، (،1992) 1کرایجر"مدل های  در

 فردی عوامل به "(1995) 4همکاران و فکتیو (و1994) 3میلهیم

 (،1992کرایچر ) مثل ها مدل از بعضی همچنین و نشده اشاره ای
 ذکر یادگیری  انتقال بر مؤثر عوامل جزء را رکا محیط عوامل

 (،1992کرایچر) مدل"مثل  مدل هایی اند و  نکرده

 (،1994میلهیم ) (،1993گلدشتاین) و رویلر (،1999)5شومیکر

 انگیزشی عوامل "(1995)7تیکوت و تایر (،1988)6فورد و بالدوین

 هایمدل اگرچه اندننموده شناسایی انتقال یادگیری عوامل جزء را

 و تاننبوم و (2000)9(، کونیرگیورگس2000)8هولتون
 جامعیت بیشتری از دیگر هایمدل به نسبت (1992)10همکاران

 موثر عوامل جزو را شده ذکر های مولفه و و هستند برخوردار

 هایویژگی توان گفتمی ولی نمودند شناسایی انتقال یادگیری بر

 نمودند و ذکر را تیمتفاو کار محیط و فردی، آموزشی، انگیزشی

بهره  فاقد جامعیت ها مدل این اغلب گفت توان می طرفی از
 این اکثر عبارتی به هستند آموزش انتقال بر مؤثر عوامل از گیری

 انتقال یادگیری پرداختند از متفاوتی هایمؤلفه به کدام هر هامدل

 تأکید عوامل این از خاصی هایجنبه بر هامدل این از کدام هر

انتقال  مؤثربر عوامل درباره زیادی تحقیقات طرفی از و نددار
 ویژگی بر آنها از کدام هر که است پذیرفته صورت یادگیری

_________________________________ 
1 Kurt Kraiger 
2 Janice Z. Rouiller, Irwin L. Goldstein 
3 William D. Milheim Milheim 

4 Jeffrey D.Facteau et al 

 است سازمان شده باعث عوامل این داشتند. تعدد تأکید خاصی های

 انجام گذاری الزم را سرمایه ها، کدام ویژگی بر ها ندانند که

 نگاه به نیاز یادگیری، و زشآمو اثربخشی برای بدیهی است دهند.

هر  است. مشهود یادگیری  انتقال بر مؤثر کلیدی عوامل به جامع
  انتقال بر مؤثر کلیدی عوامل از بیشتری بتواند تعداد مدل اندازه

 مؤثرتری کمک آموزش به دهد قرار خود چتر زیر را یادگیری

 نمود.  خواهد
قال و انت یادگیریانتقال  ساختار ها در خصوصمرور پیشینه پژوهش

به کارکنان موسسات مالی و  های مناسب نیروی انسانی مهارت
وجود اهمیت و نقش انتقال یادگیری،  با دهد کهنشان می بانکی
ها با یکدیگر در بانک استفاده شدهیادگیری  انتقال راهبرد نیچند

اشاره کردند  ییهابه روش یموسسات مال رانیمد .ستندیسازگار ن
موارد شامل مالقات با  نی؛ اکردندیم یبانیرمندان پشتکه از کا

حضور در  یبه کارآموز برا ازین ایبعد از آموزش  ایکارمندان قبل 
 یبانیتپش یبرا ییهاراه دیبودند. متخصصان با ی بانکمیجلسه ت کی

 رانیکنند تا مد دایبا ارائه اطالعات مربوط به آموزش پ رانیاز مد
در  یموسسه مال رانیآشنا باشند. مد یشدوره آموز کیبا اهداف 

آموزش بحث و تبادل نظر کردند.  یاز محتوا یمورد نحوه آگاه
 .شوندیم رانیمد یادگیری مانع از انتقال محیطی عوامل یبرخ

انتقال آموزش و تمرکز بر مهارت های آموخته شده در محیط کار 
 شمار یکی از مهم ترین شاخص های اثربخشی برنامه های آموزش به

 40پژوهش های انجام شده نشان می دهند که تنها حدود . می رود
درصد از آموخته های کارکنان در برنامه های آموزشی بالفاصله 

ماه این مقدار  6پس از آموزش به محیط کار انتقال می یابند، پس از 
این  درصد کاهش می یابد 15درصد و با گذشت یک سال به  25به 

با گذشت زمان، کارآموزان قادر به حفظ و به بدان معنی است که 
باوجود توجه بسیار به . کارگیری اطالعات آموخته شده نیستند

اند که بسیاری از نشان دادهمتعددی  های سازمانی، مطالعات آموزش
ها اثربخشی الزم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و این برنامه

عنوان یکی از کار، بهشده به محیط آموخته هایانتقال مهارت
صورت  بندرت های آموزشی،های اثربخشی برنامهترین شاخصمهم
 نهیهز یردولتیو غ یدولت یها ، سازماننیزدر کشور ما  .گیردمی
 یها نهیکنند. هرچند هز یرا صرف آموزش خود م ینیسنگ یها

بر  راثربخشیغ یها آموزش یبرا یردولتیانجام شده در بخش غ
 از یاست خسارت ناش یهیبد ؛گذارد یبعاد آن اثر مو ا یتوسعه مل

 یعموم ودجهبدان سبب که از ب ،یدولت یها سازمان یامر برا نیا
 (.8زاتر خواهد بود ) بیآس کنند، یارتزاق م

 
 مواد و روش ها

این پژوهش از نظر هدف و ماهیت کاربردی است و نظر به ابعاد و 
ی الگوی انتقال شود موجب طراحمؤلفه هایی که شناسایی می

5 Judy Shoemaker 
6 Timothy Baldwin & J. Kevin Ford  
7 Paul W. Thayer & Mark S. Teaqute 
8 Elwood F. Holton 
9 Constantine Kontoghiorghes 
10Scott I. Tannenbaum et al 
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یادگیری با رویکرد خالقیت سازمانی می گردد که در سازمان ها 
قابل استفاده است. در این تحقیق از سنتز پژوهی )فراترکیب( استفاده 

های معتبر در مورد گردیده است. به طوری که با گرداوری پژوهش
انتقال یادگیری و رویکرد خالقیت در آن، شناسایی اولیه و دستیابی 
به مؤلفه های تاثیر گذار بر آن پرداخته است.  مراحل فراترکیب 

 به شرح زیر است:
 تعریف سوال پژوهش .1

 بررسی نظام مند متون .2

 جستجو به منظور انتخاب مقاله مناسب .3

 استخراج اطالعات و ارزیابی کیفیت مقاالت .4

 گزینش روش ترکیب و تحلیل یافته ها .5

 اعتباریابی یافته .6

 گزارش نتایج سنتز .7

های انتقال مولفه»ام اول، سوال پزوهش عبارت است از در گ
با  سپس فراترکیب«. یادگیری با رویکرد خالقیت سازمانی کدامند؟

تعیین جمعی آماری گزارش های موردمطالعه و انتخاب نمونه نهایی 
سر و کار دارد. این کار در فراترکیب شامل تعیین مطالعاتی است 

ند و مواردی که باید مستثنا گردند. که باید در این فرایند شامل شو
های تخصصی مرتبط با موضوع و موتورهای در این پژوهش پایگاه

و با استفاده  2021تا  2000جستجوگر مختلف در بازی زمانی سال 
از تحلیل اسنادی )تحلیل داده ها به صورت ثانویه( مورد بررسی قرار 

ی در جدول گرفت. پایگاه های علمی داخلی و خارجی مورد بررس
 آورده شده است: 1

 یو خارج مورد بررس یداخل یعلم یها گاهیپا: 1جدول 
 پایگاه های اطالعاتی منابع

 داخلی

sid.ir 

Magiran.com 

Noormags.com 

civilica.com 

irandoc.ac.ir 

 خارجی

googlescholar.com 

sciencedirect.com 

springer.com 

emeraldinsight.com 

Scopus.com 
ISC.ac 

Researchgate.net 

آورده  2همچنین واژگان کلیدی جستجوشده در پژوهش در جدول 
 شده است:

 در پژوهششده جستجو  دییواژگان کل: 2جدول 
 انگلیسی یفارس

 Learn یادگیری

 Transfer of learning انتقال یادگیری

 Education آموزش

 Transfer training انتقال آموزش

 Organizational creativity خالقیت سازمانی

 Employee Creativity خالقیت کارکنان
 Creativity in learning خالقیت در یادگیری

سند علمی )مقاله،  4081با توجه به کلیدواژه ها، نمونه شامل تعداد 
کتاب و پایان نامه( بود که موردبررسی قرار گرفت و در نهایت 

 14مطالعه نهایی کاهش داد که از مجموع آنها،  143ا به نمونه ر

منبع به زبان انگلیسی بوده است. روند  129منبع به زبان فارسی و 
 ارائه شده است:  1این انتخاب در شکل 
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 : فرایند انتخاب مستندات1شکل 

فراترکیب، رویکرد کدگذاری سه  6تا  3برای عبور از مراحل 
که از طریق آن، همه ی مطالعات باقیمانده مرحله ای به کار رفت 

خوانده شده و در سه مرحله کدگذاری شدند: کدگذاری آزاد، 
 محوری و گزینشی.

 
 یافته ها

در این بخش از تحقیق، به بررسی تحقیقات مختلف در زمینه 
موضوع تحقیق پرداخته شده است. در این مرحله با استفاده از تحلیل 

انتقال یادگیری با رویکرد  یخص هاشاادبیات و متون تحقیق، 
منبع تحقیقاتی به اشباع  82خالقیت شدند. در این تحقیق با بررسی 

نظری دست پیدا شد و بررسی های بیشتر نتایج جدیدی به همراه 
نداشت. منابع مورد استفاده در این تحقیق و کدگذاری آنها به صورت 

 ( است.3جدول زیر )جدول 
 

 ستفاده در فرایند فراترکیب: منابع مورد ا3جدول 
 کد منبع ردیف کد منبع ردیف

 L49 1997فورد و وایسبین  ، L1 49 (2020پانگاریبوآن و همکاران  ) 1
 L50 (2012ریتر پالمون و همکاران ) L2 50 (2020گوتام و بسنت ) 2

 L51 (2019)ادموندسون ،  L3 51 (2020سامرز ) 3
 L52 (2018ساکلی  و نیکلسون ، ) L4 52 (2021وانگ و همکاران ) 4

 L53 (2015)شوارز ،  L5 53 (2021چابی و همکاران  ) 5

 L54 (2019)آندرسون و آدامز،  L6 54 (2021دانیل ) 6

 L55 2019چانگ و شی ،  L7 55 (2021کالینرت آلتامیرانو   ) 7

 L56 2017گاجدا و همکاران،  L8 56 (2022رجیناتو و همکاران  ) 8

 تعداد مقاالت یافت شده

 
 تعداد مقاالت رد شده از نظر عنوان

N= 3864 

 کل چکیده های غربال شده

N= 217 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر چکیده

N= 43 

 تعداد کل مقاالت اولیه

N= 174 

مقاالت رد شده از نظر محتوا تعداد  

N= 31 

 تعداد مقاالت بررسی شده از نظر محتوا

N= 143 
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 b L57 2019بگتو  L9 57 (1394فرد و همکاران ) تقوی 9

 a L58 2019بگتو  L10 58 (1398استانستی و شعلی بر ) 10

 L59 2020استوکس  L11 59 (1398سلیمانی و همکاران ) 11

 a L60 2019بگتو  L12 60 (1398عسگری و همکاران ) 12

 a L61 2017بگتو  L13 61 (1399اناری نژاد و همکاران ) 13

 L62 2016مولت، ویلرسون، المپ و کتلر  L14 62 (1399عبدالهی و همکاران ) 14

 L63 2017رنزولی  L15 63 (1400میراحمدی و همکاران ) 15

 L64 2013بگتو  L16 64 (1400قنبری و همکاران ) 16

 L65 2019کارووفسکی و بگتو،  L17 65 (2021فاوت و همکاران ) 17

 L66 2020پالمون، -بگتو، کارووسکی، رایتر L18 66 (2009براون و مک کراکن  ) 18

 L67 2021رونالد بگتو   L19 67 (2013النکاستر و همکاران  ) 19

 L68 2022خایاال اسماعیلوا و کالرا بوالندر   L20 68 (2014کنتوگیروگیس ) 20

 L69 (1901ثورندایک و ودورث     ) L21 69 (2016هارت  ) 21

 L70 (1982هوفدینگ    ) L22 70 (2004) بیتس و هالتون 22

 L71 (1979رویر        ) L23 71 1997آکستل وهمکاران؛  23

 L72 (2000کلودیا        ) L24 72 1992تاننبام و یوکل،  24

 L73 (1986نوئه     ) L25 73 1999بورک و بالدوین،  25

 L74 (1988بالدوین و فورد    ) L26 74 2012)بالستروس و دی سا،  6

 L75 (1993رویلر و گلدشتاین  ) L27 75 2004کنتوگیورگس،  27

 L76 (1994میلهیم   ) L28 76 2001کنتوگیورگس،  28

 L77 (1995کوینسز  ) L29 77 2002کنتوگیورگس،  29

 L78 (1995فکتیوو همکاران ) L30 78 1991تاننبام و همکاران،  30

 L79 (1995تایر و تیکوت ) L31 79 (2007والدا و همکاران )  31

 L80 (1996پوتیت   ) L32 80 (2020یانگ و همکاران ) 32

 L81 (1996،2000،2005هالتون ) L33 81 (2020کیوانوکا و همکاران  ) 33

 L82 (1997ماتبو و مارتینو ) L34 82 (2000هولتون و همکاران  ) 34

 L83 (1997کالسن ) L35 83 2010بلوم و همکاران،  35

 L84 (1999شومیکر ) L36 84 2007هاتاال و فلمینگ ،  36

 L85 (1999ماچین و فوگارتی ) L37 85 (2019جکسون و همکاران  ) 37

 L86 (2001تریسی و همکاران ) L38 86 (2021یعقوب و همکاران  ) 38

 L87 (2002،2004کونتو گیوارگس ) L39 87 (2007هاتاال و فلمینگ  ) 39

 L88 (2005آیرس    ) L40 88 (2019ی  )فاطیما و صدیق 40

 L89 (2005چیابورو و تکلیاب ) L41 89 (2009بالدوین و همکاران  ) 41

 L90 (2007ویلدا و همکاران ) L42 90 (2006کوپ  ) 42

 L91 (2006ساهیندیس و بوریس ) L43 91 (2005مریام و لیهی ) 43

 L92 (2013ن )بهاتی و همکارا L44 92 (2002لیم و جانسون  ) 44

 L93 (2014لی و همکاران ) L45 93 (2001یامنیل و مک کلین  ) 45

 L94 (20015چنگ و همکاران ) L46 94 (2018گوائرتز و همکاران  ) 46

 L95 (2020یاقی و بیتس ) L47 95 2013لنکستر و همکاران ،  47

 L96 (1398فرهاد و همکاران ) L48 96 (2001چنگ و هو  ) 48

وهشی که انجام می شود، باید دارای روایی و پایایی قابل قبول هر پژ
باشد؛ پژوهش های کیفی و مـرور سیــستماتیک نیـز بدین گونه 
هستند. در مرور سیستماتیک پس ازجستجوی جامع و یافتن پژوهش 
های مرتبط ممکن است تعدادی از آنها از کیفیت مناسب برخوردار 

العات و استخراج نتایج هر یک از آنها نباشند لذا با مرور دوباره مط
با ابزار مناسب مواردی که کیفیت مطلوب دارد وارد تحلیل شود. 
در این پژوهش از چک لیستی که شامل معیارهای مختلف برای 
ارزیابی کیفیت باال، پایین و متوسط هر یک از مطالعات اولیه 
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و خروج باشد، استفاده شده است. با امتیاز دهی به هر پژوهش می
 پژوهش با کیفیت پایین اعتبار پژوهش افزایش میابد.

مطالعه بر اساس الگوی  3ای از چک لیست ارزیابی درادامه نمونه
 ( آورده شده است.2007) 1کارلسون و همکارانش 

 
 (2007پژوهش بر اساس الگوی کارلسون و همکارانش ) 3 ای از چک لیست ارزیابی: نمونه4جدول 

 ردیف معیار پژوهش 3مطالعه  2عه مطال 1مطالعه 

X X X 1 نوع استراتژی نمونه گیری 

X X X 2 روش جمع آوری داده 

X X X 3 نحوه تجزیه تحلیل داده 

X X X 4 تناسب طرح پژوهش با هدف پژوهش 

? X X 5 بیان روشن یافته ها 

X X X 6 توجیه مناسب نتیجه تحقیق 

X X X 
کننده پروژه تحقیقاتی با  های هدایتتجانس بین پارادایم

 های انتخاب شدهروش
7 

 درجه کیفیت)باال/پایین/متوسط( پایین باال متوسط

نیازمند بازنگری توسط مرورگر 
 سوم

 توضیحات عدم پذیرش پذیرفته شده

 مرورگر"دراین مرحله پژوهش های جمع آوری شده، توسط دو 

ررسی قرار مورد ب 4به طور دیگر بررسی و با چک لیست  جدول "
می گیرد. در صـورت عدم پذیرش، با ذکردلیل از فرایند سنتز خارج 

داورى  "مرورگرسوم"می شود. در صـورت اخـذ امتیاز متوسط ، 
 بین دو مرورگر بـا آزمـون کاپـا"میزان توافق"خواهد کرد. 

است. هر چه مقدار  1تا  0مشخص میگردد. مقدار شاخص کاپا بین 
تر باشد به معنی توافق بیشتری بین داوران نزدیک 1این شاخص به 

نشان از عدم اشتراک نظر میان  0است. نزدیک بودن به عدد 
است که نشان دهنده  73/0شاخص کاپا در این پژوهش،  . آنهاست

 وارد"اشتراک نظر باال بین داوران است. در نهایت، تمامی مقاالت 
آن زمینه توسط یک نفر متخصص و صاحب نظر در  "مطالعه شـده

نـام مؤلـف، مؤسـسه کنترل و تاییـد مـیشـود. منـابع بـدون ذکر 
گیرند. در ادامه، قرار می "مرورگرها"در اختیار  ومجله مربوطه

اطالعات برخی از منابع انتخاب شده بر اساس مشخصات نویسنده، 
سال انتشار، ابزار روش، هدف پژوهش و مضامین اصلی در یک 

به صورت نمونه بیان  5 و نتایج  در جدول جدول طبقه بندی شده
 .شده است

 
  

_________________________________ 
1 Carlsen et al 
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 های مورد استفاده در سنتز: توصیف مقاله5جدول 
 های انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت سازمانیمولفه ابزار پژوهش نوع پژوهش عنوان پژوهش نویسنده/ سال شماره 

L66 

بگتو، 
 ،یکارووسک

و  تریرا
 2020/پالمون

پذیری ریسک
ی: رابطه فکر

کننده تعدیل
بین اعتماد به 
نفس خالق و 
 رفتار خالق؟

 

 کیفی

جمع  یبرا
داده ها از  یآور

پرسش نامه 
استاندارد 

استفاده شد. داده 
ها با روش مدل 

معادالت  یابی
 لیتحل یساختار

 دیگرد

 اعتماد به نفس خالق
 تیخالق یگذارارزش

ی رورداشتن اعتماد به توانایی خالق برای رفتار خالق ض
به نظر می رسد. با این حال، این رابطه ممکن است آنطور 
که محققان خالقیت در ابتدا مطرح کرده اند مستقیم 
نباشد. تحقیقات قبلی در مورد رابطه بین اعتماد به نفس 

یافته های متفاوتی  (CB) و رفتار خالق (CC) خالق
را به همراه داشته است. عالوه بر این، کار نظری و تجربی 

توسط  CC-CB دهد که رابطهدر حال ظهور نشان می
شود. در این مطالعه اکتشافی، ما باورهای دیگر تعدیل می

 CB و CC، (IRT) پذیری فکریرابطه بین ریسک

گزاره نظری را  2را بررسی کردیم. به طور خاص، ما 
آزمایش کردیم. اولین مورد شامل بررسی رابطه بین اعتماد 

رهای خالقانه بود. مطابق با انتظارات به نفس خالق و رفتا
ما، نتایج اولیه ما حاکی از همبستگی مثبت، البته تا 

بین اعتماد به نفس خالق و دستاوردهای حدودی متوسط 
 r) ، دستاوردهای خالقانه در هنر(r = 0.33) خالق

 (r = 0.27) ، دستاوردهای خالقانه در علم(0.17 =

 = r) ی خالقاست. ، و مشارکت در فعالیت ها

 IRT پیشنهاد دوم شامل بررسی اینکه آیا .(0.35

را تعدیل می کند یا خیر. نتایج  CB و CC رابطه بین
به عنوان تعدیل کننده در  IRT ما نشان می دهد که

عمل می کند. به طور خاص،  CB و CC رابطه بین
های دهد که تمایل به ریسکنتایج اولیه ما نشان می

دهد. عالوه را افزایش می CB و CC فکری، رابطه بین
بر این، یافته های ما همچنین نشان می دهد که در سطوح 

وجود  CB و CC ، هیچ رابطه ای بینIRT بسیار پایین
دهد که حتی اگر افراد ندارد. در مجموع، نتایج ما نشان می

دارای سطح باالیی از اعتماد به خالقیت خود باشند، ممکن 
های خالقانه داشته باشند تا ریسکاست نیاز به پذیرش 

اعتماد خالقانه به رفتار خالق تبدیل شود. مفاهیم نظری 
 .و پژوهشی این یافته ها نیز مورد بحث قرار می گیرد

، PsycInfo (c) 2021 APA سوابق پایگاه داده)
 .کلیه حقوق محفوظ است

L15 

میراحمدی و 
همکاران 

(1400) 

 یشناس بیآس
نظام آموزش 

 ینسانمنابع ا
در آموزش 

و  نی: تدویعال
 کی یابیاعتبار

 الگو

مطالعه 
 یفیک یمورد

 یها دانشگاه
 تهران یدولت

 کردیبا رو
 اریهدفمند و مع

از  یاشباع نظر
مصاحبه  قیطر

 ساختمند-مهین
در مرحله و 

با استفاده  دوم
از روش 

 یشیمایپ

 و انتقال آموزش یزیر و برنامه یطراح ش،یو پا یابیارزش
 نش و تجاربدا تیریمد
 از یریگ در مرحله اول با بهره ها، بیآس ییشناسا یبرا

نفر از  11و تجارب  ها دگاهید ،یفیک یمطالعه مورد
 قیاز طر یاشباع نظر اریهدفمند و مع کردیخبرگان با رو

قرار گرفته و سپس  یساختمند مورد بررس-مهیمصاحبه ن
دند. ش لیهها تحل مضمون، داد لیتحل کیبا استفاده از تکن

 ابعاد و مؤلفه ،یشیمایبا استفاده از روش پ دومدر مرحله 
ساخته از  پرسشنامه محقق قیاستخراج شده از طر یها
 یو کارشناسان منابع انسان رانینفر از مد 98 دگاهید
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 یریگ تهران بر اساس روش نمونه یدولت یها دانشگاه
 یها، برا داده لیشد. جهت تحل یبررس ینسبت یتصادف
حداقل  لیاز تحل دهش نیچهارچوب تدو یابیاعتبار

س . ال. ایافزار اسمارت. پ با استفاده از نرم یمربعات جزئ
 لیحاصل از تحل یها داده یکدگذار جهیاستفاده شد. در نت

مؤلفه  34کد استخراج شد که که در قالب  215مصاحبه 
 ،ینجازسین ،یستگیمشاغل و شا لیو تحل هیبعد؛ تجز 14و 

 ش،یو پا یابیرزشآموزش، ا یاجرا ،یزیر هو برنام یطراح
دانش و تجارب،  تیریمد ،یستمیانتقال آموزش، س
و اسناد  نیقوان ،یو منابع انسان یفرهنگ دانشگاه

 ،یبخش یو آگاه یو بودجه، آشناساز یمال ،یباالدست
و  یبند دسته یو فنآور ،یو منابع انسان یساختار سازمان

ها  دانشگاه یآموزش منابع انسان یشناس بیآس یالگو
 ،شیو پا یابیارزش یرهایشد. متغ یاعتبارسنجو  نیتدو

 نییتع بی)با ضر و انتقال آموزش یزیر و برنامه یطراح
 تیریمد یرهایو متغ نییتب نیشتری( ب71/0، 73/0، 74/0

 و بودجه یو مال یو اسناد باالدست نیدانش و تجارب، قوان
ز را ا نییتب نی( کمتر31/0، 40/0، 50/0 ن،ییتع بی)با ضر

 نشان دادند. شده نیتدو یالگو

L14 

عبدالهی و 
همکاران 

(1399) 

شناسایی و 
بینی پیش

عوامل مؤثر بر 
انتقال یادگیری 
 به محیط کار

 پژوهش کمی

با روش 
 فراتحلیل

 
با استفاده از 

افزار جامع نرم
و  فراتحلیل

 تفسیر نتایج

 بازخورد عملکرداستعداد فردی، طراحی انتقال و 
خودکارآمدی عملکردی، محتوای آموزشی مرتبط و 

 مقاومت در برابر تغییرات
مقاله علمی و طرح پژوهشی از سال  85مستندات شامل 

میالدی  2018تا  1988شمسی و از سال  1397تا  1390
لیست انتخاب سند با چک 27بوده که از میان آنها 

به دلیل تطابق های درون گنجی های دارای مالکپژوهش
گیری صورت نمونهها بهبا هدف اصلی پژوهش و شاخص

ها با استفاده از وتحلیل دادههدفمند انتخاب شد. تجزیه
ری از گیو تفسیر نتایج نیز با بهره افزار جامع فراتحلیلنرم

نتایج حاصل از اندازۀ اثر  انجام شد. سیستم تفسیری کوهن
 عامل فردی»ان داد: عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری نش

بیشترین تأثیر را بر  عامل سازمانی»و  عامل آموزشی،
های استعداد فردی، اند و مؤلفهانتقال یادگیری داشته

طراحی انتقال و بازخورد عملکرد با بیشترین اندازۀ اثر 
های خودکارآمدی عملکردی، ترین و مؤلفهعنوان مهمبه

بر تغییرات، محتوای آموزشی مرتبط و مقاومت در برا
های مؤثر در ترین مؤلفهاهمیتکمترین اندازۀ اثر و کم

انتقال یادگیری به محیط کار بودند. نتایج نشان داد توجه 
به عوامل فردی و آموزشی، تأثیرگذاری مثبت و قوی در 

 .افزایش انتقال یادگیری به محیط کار خواهد داشت

کدگذاری باز، تمام در این پژوهش ابتدا به منظور تجزیه با روش 
نکات و عوامل کلیدی و مهم استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن 
مفهوم کدها و قیاس آنها و دریافت وجه اشتراک از نظر پژوهشگر، 
دسته بندی شده اند. سپس با مرور چندباره اسناد و شناسایی درست 

مفاهیم و یافتن ارتباط بین آنها به منظور ترکیب نتایج، از روش 
شود و در آخر، مقوالت اصلی گذاری محوری استفاده میکد

 شود.استخراج می
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 : شاخص های انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت6جدول 
 

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  

 کدگذاری محوری:

 مقوالت فرعی

 ویژگی های مدرس

L4 – L12 – L81 
 طراحی انتقال

یدات اعمال نتایج آموزش در رفتار و فعالیتهاطراحی آموزش تا تمه  

 ویژگی های مدرس

L20 - L63 
 حمایت و فرصت دادن یادگیری به فراگیر

 فرصت بروز خالقیت، اشتباه و تالش های مجدد

L37- L64 
 شبکه سازی

هاشبکه ای از فراگیران و ایجاد بستر تعامالت با هدف خالقیت و بهبود فعالیت  

L13 قابلیت علمی دانشجویان باور داشتن  

L17 صالحیت و مهارت مدرسان 

L13 ویژگی های خالقانـه اسـاتید 

L13 ویژگی های مهارت های فنی اسـاتید 

L61 پذیرش خطرات آموزشی 

L61 
 دانش ارتقا خالقیت آموزشی

 علم تحریک و ایجاد، تثبیت و عملیات خالقیت

L63 

 محرک های جدید

اره به ابعاد نگرشی متفاوت به موضوع و تحریک یافتن ارائه مطالب با اش

 رویکرد چدید توسط فراگیران با مثالهای ناب و خالقانه

 

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  

 کدگذاری محوری:

 مقوالت فرعی

 ویژگی های سازمان

L7- L10- L11- L12- L21- L41- 

L47- L48- L49- L76- L78-L80- 

L81- L87- L88- L89- L90- 

L92- L93- L95- L96 

 حمایت مدیران از مهارت جدید

پشتیبانی و حمایت مدیران و سرپرستان سازمان از فرآیند انتقال 

و کسب مهارت جدید  یادگیری  

 ویژگی های سازمان

L3- L5- L10- L11- L35- L36- 

L38- L39- L49- L54- L75- 

L77- L79 – L83- L84- L85- 

L87- L88 -L94 - L96 

 جو انتقال سازمانی

ویژگی های حاکم بر فرآیند انتقال ) اجبار، تشویق، ...( میزان و 

 چگونگی نگرش

L7 – L10- L78- L80- L81 -L87 

– L92 – L93 – L95- L96 

 حمایت همکاران از مهارت جدید

 پشتیبانی و درک اهمیت یادگیری و انتقال آن

L1- L2 -L20 – L31- L48- L54 

– L55- L94 
 فرهنگ سازمانی
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L3- L12 – L19 -L20 -L45- L48 

– L96 
 سیستم جبران خدمات

L3 – L18 – L43 – L76 – L93 - 

L96 
 حمایت سازمانی

L5- L49 – L56 – L62 – L78 
 حمایت از خالقیت

 پذیرش ریسک آموزشی و نمهیدات حمایتی بروز خالقیت

L75 – L81 – L87 – L91 سازمانی عملکرد واحد  

L6- L47 – L49 – L87 فرصت استفاده از دانش جدید 

L28 – L87 – L49 – L96 فرهنگ یادگیری مداوم 

L3 – L19 -L54 سبک رهبری 

L2 - L37 – L76 ارتباطات 

L46 – L87 – L96 سازمان مشارکتی 

L12 – L41 – L78 مشوق های بیرونی 

L18 – L72 – L78 فرصت تمرین کردن 

L34 – L37 آمادگی برای اجرا 

L42 – L83 ارزش عملکرد 

L27 – L87 فرهنگ کیفیت محمر 

L86 – L90 محیط کار 

L15 – L96 مدیریت دانش 

L45 - L94 ویژگی های ساختاری 

L55 -L87 سیستم انگیزشی برای استفاده از دانش و مهارت جدید 

L28 فرهنگ کار تیمی 

L27 فرهنگ نوآورانه 

L51 اعتماد 

L51 ایمنی روانی 

L50 خالقیت گروهی 

L55 شیوه های مدیریت منابع انسانی 

L51 همدلی 

L50 همکاری ویژه 

L44 بودجه آموزش 

L45 خود گردانی تصمیم کارکنان 

L37 

 فرهنگ انتقال

وجود انتظارات  و قواعد سازمانی برای تکمیل فرآیند انتقال 

 یادگیری

L46 ولیت پذیریمسئ  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            11 / 19

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1514-en.html


 276 ...خالقیت رویکرد با یادگیری انتقال الگوی طراحی  

 
Islamic Life Style Centeredon Health Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

L44 هماهنگی بین بخش ها 

L78 اجبار در وظیفه 

L87 احترام به افراد یک ارزش است 

L94 ارتباطات باز 

L87 انتظار بهبود عملکرد با آموزش 

L87 تسهیم اطالعات 

L87 تعهد به تعالی 

L37 

 جو پیاده سازی

 چگونگی قواعد و میزان و چگونگی حمایت مدیران از پیاده

 سازی انتقال یادگیری

L96 صالحیت حرفه ای مدیر 

L87 فرصت های پیشرفت 

L87 فرهنگ تغییر محور 

L87 فرهنگ فناوری محور 

L87 مدیریت کیفیت 

L82 ویژگی های وضعیتی 

L21 مدیریت ارشد 

 

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  

 کدگذاری محوری:

 مقوالت فرعی

ی های آموزشویژگ  

L18 - L31- L35 – L38 

– L76 – L81 – L84 – 

L90 – L95 – L96 

 بازخورد

 ویژگی های آموزش

L15 – L 20 – L38- 

L40- L84 – L90 – L96 
 طراحی و ارائه آموزش

L10 - L14 – L41 – 

L69 – L76 
 محتوای مرتبط

L41 – L76 – L96 
 نیاز سنجی

انتقال یادگیری قابل درکی خواهد شتحلیل نیاز های آموزشی، موثر در   

L79- L86- L88 واکنش به آموزش 

L15 – L76 برنامه ریزی 

L91 – L96 فضا و امکانات آموزشی 

L15 – L96 ارزش یابی یادگیری 

L38 – L69 انتقال رفتار یادگرفته شده 

L15 پایش آموزش 
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L78 اهمیت آموزش 

L76 تعریف هدف 

L25 ز بازگشت یادگیریگیری اپیش  

L12 تعهد آموزشی 

L16 )سبک های یادگیری )همگرا، واگرا، جذب کننده 

L81 آموزش های مرتبط با نیاز های فردی 

L70 آموزش نظری و تمرین 

L4 – L9 – L14 – L20 -

L74 – L87 -L96 
 محتوای آموزش

L74- L89 – L90 -L92 نگهداری و تعمیم 

L74- L87 یریاصول یادگ  

L74- L87 توالی 

L74- L89 یادگیری و تعمیم پذیری 

L59 انعطاف پذیری 

L58 
 برنامه باز درسی

 ویژگی محتوای منعطف و هوشمند در همسو سازی حداکثری نتایج مختلف

L60 

 طراحی ترکیبی

ویژگی محتوا بر اساس بکار گیری اهداف مختلف ) فرعی و اصلی( و درگاه های 

فراگیران برای افزایش خالقیت ورودی متفاوت  

L71 اتصال یا ارتباط درونی  بین اطالعات 

 

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  
 کدگذاری محوری:

 مقوالت فرعی

L1 – L12 – L20 – L87 

– L88 
 سود مندی شغلی

 شغلی

L18 - L87 – L88 آزادی و استقالل کاری 

L79- L81 -L84 نگرش شغلی 

L18 – L87 انگیزش شغلی 

L39 -L82 رفتار شغلی 

L12 
 امکانات و ابزار مورد نیاز شغل

 وجودامکانات رفع محدودیت های انتقال یادگیری ارزیابی شده است

L87 استفاده شغل از استعداد ها و توانایی ها 

 

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  
 کدگذاری محوری:

ت فرعیمقوال  
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L96 فرهنگ یادگیری در جامعه 
عوامل محیطی و 

 فراسازمانی
L96 مسائل خانوادگی کارکنان 

L96 نظارت سازمان فرادستی 

 

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  
 کدگذاری محوری:

 مقوالت فرعی

L9 -L10- L71 – L74 – 

L81- L87 

 فرصت کاربرد

های باز، متفاوت و خالقیت محور ایجاد فرصت اجرای آموزش  

 ویژگی های محیط کار

L4 – L47 – L57 
 الگو های تعامل

 زمینه ها فرهنگی محیط شامل ساختار و فرهنگ سازمانی و ...

L68 ساختار و فرهنگ 

L52 طراحی فضای کاری 

L87 محیط کاری تیمی 

L87 محیط کاری چند مهارتی 

L87 محیط یادگیری مداوم 

L20 عوامل مختل کننده در محیط کار 

  

ها(های مرتبط )شاخصکدگذاری باز: کد واژه منبع  

 کدگذاری محوری:

 مقوالت فرعی

رندهیادگی  یها یژگیو  

L20- L22- L23- L24- 

L25- L26- L27- L29 – 

L30 – L31- L40 –L73 

– L77- L78- L81 – 

L82 – L83 – L85 – 

L86 – L87 – L88 - 

L92 – L93 

نگیزه یادگیریا  

رندهیادگی  یها یژگیو  

L2 – L22 –L23 – L25 

– L26 – L27 – L29 – 

L31 – L33 – L72 – 

L73- L81 – L82 – L83 

– L87 –L88 – L91 – 

L93 – L94 – L95 

 انگیزه انتقال

L9 – L10 – L12 – L14 

– L33 – L38 – L77 –

L79 – L80 – L81 – 

L83 – L88 – L90 – 

L96 

 خودکارآمدی

های خوداعتقاد و باور به قابلیت  
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L9 – L73 – L75 – L76 

– L77- L79 – L81 – 

L82 – L83 – L87 – 

L91 –L96 

 نتایج و بهبود عملکرد

L10 –L39 – L44 – 

L72 – L73 – L74 – 

L79 – L80 – L81 –

L84 –L87 – L88 

 توانایی یادگیری و انتقال

L32 – L33 – L71 –

L73 – L74 – L75 –

L77 – L81 –L82 –L85 

–L86 –L96 

 یادگیری )واکنش تا رفتار(

L10 – L24 – L29 –

L30 – L78 – L81 – 

L86 – L87 
 تعهد سازمانی

L9 – L10 – L73 – L74 

– L87 – L96 
 انگیزش

L73 – L78 – L80 –

L87 – L88 
 برنامه ریزی مسیر شغلی

L12-L14 – L20 – L73 

– L87 
 تغییر و نحوه پذیرش آن

L8 – L39 – L80 – L84 

– L99 
 دانش

L73 – L79 – L80 – 

L86 – L88 
 مشارکت شغلی

L10 – L22 – L92 – 

L96 
 آمادگی یادگیرنده

L10 – L73 – L79 – 

L81 
 کانون کنترل

L39 – L44 – L84 – 

L96 
 نگرش کار آموزان

L10 – L15 – L53 – 

L88 

 تجربه

لی برای آزمایش روش های جدید که به طور کلی مشکاست افرادی ویژگی 

و  انجام کارها یا قرار گرفتن در معرض احساسات جدیدی برای آنها ندارند

دبیشتر از افراد عادی ریسک می کنن  

L10 – L80 - L87 پاسخ گویی مورد انتظار 

L1 –L84 –L88 سن 

L73 – L74 – L87 شخصیت 

L6 – L67 تمایل به اشتراک گذاری ایده 

L1 – L53 سابقه 

L8 – L32 مهارت ها و نگرش های جدید 

L10 – L32 نگرش های عاطفی 

L1 – L88 جنسیت 

L11 – L96 مشارکت در یادگیری 
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L32 – L94 نگرش نسبت به رفتار 

L66 
 ارزش گذاری خالقیت

ها حتی در صورت شکست توسط فرداعتقاد به با ارزش بودن ایده  

L66 اعتماد به نفس خالق 

L68 تخیل 

L65 
 ریسک پذیری فکری

 نترسیدن از شکست ها و انعطاف در میسر تحقق اهدف

L67 سوابق یادگیری 

L76 استراتژی کارآموزان 

L81 
 انعطاف پذیری

 انعطاف در پذیرش نتایج خالق متفاوت با اهدف ترسیم شده

L84 تجارب آموزشی 

L73 رفتار اکتشافی 

L94 اک شدهکنترل رفتاری ادر  

L73 واکنش به ارزیابی 

L94 هنجار ذهنی 

L71 ادارک و فهم مطالب 

اقدامات انجام شده در این پژوهش به منظور اعتبار یابی بر اساس 
 آمده است: 7( در جدول 2007باروسو) و مدل سندلوسکی

 
 : اقدامات به منظور اعتباریابی7جدول 

 عملی نظری تفسیری توصیفی
جانبه منابع  به صورت همه

مختلف مورد جستجو قرار 
 گرفت.

تشکیل جلسات به طور مرتب و 
 مقایسه گزارشات با یکدیگر

تشکیل جلسات منظم بمنظور 
تفسیر یافته ها. مشاوره با 

 خبرگان

سعی بر قابل کاربرد بودن یافته 
 ها بود.

، فرایندهای بهینه سازی اعتبار فراترکیب بر اساس مدل 8در جدول 
 ( آمده است:2007باروسو ) و یسندلوسک

 
 سازی اعتبار فراترکیب:  فرآیندهای بهینه8جدول 

 عملی نظری تفسیری توصیفی فرآیندها
     ارتباط با نویسندگان اصلی پژوهش های اولیه

     مشورت با متخصص مراجع
     های سنتزپژوهیمشورت با متخصص پژوهش

     دو مرورگرجستجوی مستقل منابع حداقل توسط 
     ارزیابی مستقل هر گزارش حداقل توسط دو مرورگر

های منظم تیم پژوهش به درجهت بحث درخصوص نتایج و بازنگری راهبردهای جستجوی جلسه
     منابع

     های منظم تیم پژوهش به منظورارزیابی نتایججلسه
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     ع کلیهای منظم تیم پژوهش به منظور  رسیدن به اجماجلسه

     های تیمی پژوهشها، تغییرات در روند کار و  نشستمستندسازی از تمامی فرآیندها، رویه

در پژوهش حاضر بمنظور ارتقای اعتبار به جز ارتباط با نویسندگان 
اصلی مقاالت از تمامی مراحل  دیگر، استفاده شد. بنابراین پژوهش 

حل از چهار نوع اعتبار توصیفی، حاضر با توجه به انجام این مرا
 کنترل تفسیری، نظری و عملی برخوردار است. همچنین برای

خبره )آشنا  یک با نظر پژوهشگر مقایسة از استخراجی، مفاهیم
 با موضوع انتقال یادگیری و خالقیت سازمانی و فن سنتزپژوهی(

ته فشد و میزان توافق دو رتبه دهنده با شاخص کاپا اندازه گر استفاده
 در بطور رندم مقاالت از تعدادی امر، این به دستیابی شد. برای

 طریق بدست آمده از نتایج و گرفت خبرگان قرار از یکی اختیار

مقدار   SPSSشد. با استفاده از نرم افزار  ارزیابی کاپا شاخص
محاسبه شد . با  α= 000/0و عدد معناداری  712/0شاخص کاپا 

قالل کدهای خارجی وجود دارد و فرض است α< 05/0توجه به 
عدم وابستگی کدهای استخراجی به یکدیگر تایید می شود . پس 

توان ادعا کرد که استخراج کدها از پایایی مناسبی برخوردار می
 هستند و میزان توافق دو کدگذار در سطح خوب می باشد.

 گیرینتیجه
تقال با توجه به تحلیل های آماری در بخش یافته ها، الگوی ان

مؤلفه است 16بعد و  4دارای  سازمانی خالقیت یادگیری با رویکرد
با  سازمانی خالقیت الگوی انتقال یادگیری با رویکرد که در نهایت

 نشان داده شده است: 2فرآیند سنتزپژوهی طراحی گردید و در شکل 
  

 
 راترکیب )منبع: پژوهشگر(: مدل مفهومی انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت سازمانی از طریق ف2شکل 

حداقل با دو دلیل عمده  اخیر،انتقال یادگیری در قرن اهمیت موضوع 
مسائل مربوط به انتقال یادگیری هنوز  اول این کهقابل تبیین است. 

 مورد ،یادگیریانتقال میزان زمانی که اند.  طور کامل حل نشده به
 وجود راریهمچنان مشکالت عملکردی تک ارزیابی قرار می گیرد،

 کردیبا رو یریادگیانتقال 

یسازمان تیخالق  

رندهیادگی اتیخصوص  

 آموزش ندیفرا مدرس اتیخصوص

 یعوامل سازمان

یشناخت تیجمع یها یژگیو یروانشناخت یها یژگیو  یریادگی یبرا یآمادگ زانیم رفتار در محیط کار   

یآموزش یروش ها  

یآموزش یمحتوا  

یموزشآ جینتا  

یطیمح یها یژگیو ی سازمانبانیپشت  آموزش یساز ادهیپ  یفرهنگ سازمان ارتباطات  یسازمان یها یاستراتژ   

یروانشناخت یها یژگیو  

یآموزش یها یژگیو  

 تسلط تخصصی و حرفه ای
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 بلکه ، آموزش نه تنها همچنان منشأ سوء عملکرد در حقیقتدارند. 
پدیده انتقال  دوم اینکهمنبع هزینه پنهان و عملکرد پنهان است. 

آموزش پذیری،  زندگی از قبیل؛ جامعه های یادگیری با همه جنبه
یادگیری به همه افراد  جامعه سروکار دارد. انتقال و ، کارو پرورش

 شمار به دائمیا در سراسر جهان مربوط بوده و یک مسئله و نسله
(. از جمله مزیت های انجام این پژوهش می توان به 9می آید )

ها مبالغ سازماناشاره نمود.  « بهبود عملکرد و افزایش بهره وری»
تا کارکنان  کنندیآموزش، م یبرا ژهیورا صرف منابع، به یهنگفت

شان مجهز کنند تا عملکرد و با حرفهخود را به دانش الزم مرتبط 
مطالعات نشان داده اند که سازمان . دهند شیخود را افزا یوربهره
خاص و  یها تیبه مز یابیدست یها را برا یگذار هیسرما نیها ا

 یادگیریانتقال . دهند یانجام م یدر بازار جهان یرقابت تیحفظ مز
ه در نظر گرفت ینمنابع انسا یاتیعمل ح کیبه طور خاص به عنوان 

ها از نظر نگرش ها و سازمانافراد، گروه یبرا تواندیکه م شودیم
ارتقا سطح دانش (. »10)کارکنان سودمند باشد  انیمثبت در م یشغل

یکی دیگر از مزیت های انجام این پژوهش « فنی و سطح کیفیت
است. فرآیند انتقال یادگیری فرآیندی هدفمند و متمرکز بر بهبود 

دانش دریافتی کارکنان سازمان در جریان آموزش سازمانی  سطح
است. وجود الگوی مناسب انتقال یادگیری اختصاصی صنایع و 
تمرکز بر بهبود فرآیند ها و مولفه های مورد نیاز می تواند به ارتقا 

( از جمله مزیت 7سطح دانش فنی و سطح کیفیت آن کمک نماید. )
ئه مدل متناسب با نیازهای های دیگر اجرای این پژوهش و ارا

افزایش رضایت »و « کاهش میزان شکایات مشتریان»سازمانی 
و شناسایی الگوی « مشتریان با توجه به ارائه خدمات نوآورانه

 (.12، 11مناسب انتقال یادگیری با رویکرد خالقیت می باشد )
 نیو رقابت مؤثر در جذب ا یمنابع مال شتریجذب باز آنجا که 
 است که مورد یاز موضوعات یمختلف بانک یهاگروه منابع توسط
قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها  یو اعتبار یمال یاهتوجه نهاد

 ازمندیبقا و رشد ن یبرا یو رقابت جهان ایپو طیدر مواجهه با مح
ل انتقا ،یتیمز نیداشتن چن ی. براباشندیم داریپا یرقابت تیمز کی
 متخصص و یانسان یرویبه ن یو بانک یمال یها طیدر مح یریادگی

 اریمطالب بس نیاگرچه ا .(13)است ییابتدا اتیخالق جزء ضرور
رتب متتا کنون بر مباحث موجود  ییهای روشنگر هستند؛ اما کاست

به  یگرفته توجه چندان مطالعات صورت نکهیت؛ اول ابوده اس
قدند معت نهیزم نیاند. در اخارج از سازمان نداشته یطیعوامل مح

است.  یطیمح گرفتن عوامل هدیموجود ناد یهامدل یکه ضعف جد
 ؤلفهم ةدر پرداختن به هم یمطالعات قبل تیعدم جامع گرید یکاست

واقع، اگرچه . در آموزش کارکنان بوده است نظام یدرون یها
 ییناساش یریادگیعنوان عوامل مؤثر بر انتقال  بهی مختلف یرهایمتغ

 یرگیار دذاثرگی رهایکه متغ رسدی ه نظر ماند؛ اما کماکان ب شده
کمتر مورد توجه قرار  ایاند وجود دارند که همچنان ناشناخته مانده

(. در این پژوهش تالش بر آن بوده است که هم عوامل 10) اندگرفته
محیطی مورد توجه قرار گیرد و هم با جامعیت مطالعات، همه ی 

ر نظر گرفته شود. در مولفه های درونی نظام آموزشی کارکنان د
نتیجه می توان مدل ارائه شده در این پژوهش را مدلی جامع در این 
زمینه دانست که می تواند به تالش بی وقفه جهت ارتقای توانمندی، 

دانش و مهارت کارکنان بانک در چارچوب برنامه های آموزشی 
 منجر شود.
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