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 مقدمه و بیان مسئله

بر نیاز افرراد بره ارت را و ترداوم      ،مداوم و یادگیری که امروزه بسیار مورد توجه استمفهوم توسعة 

زش را کرارکرد آمرو   ترری   شاید مهر  . کند میکید أشان تهای آموزشی در طول زندگی کاری فعالیت

 ,Yildizlar & Kargi)گری آن در انطباق بیشتر با شررای  متییرر مطری  دانسرت     بتوان ن ش تسهیل

مدیریت منابع انسانی یا  واحدی با عنوان ،امروزه در هر سازمانی اع  از دولتی و خصوصی(. 2010

عملکررد و   جذب و استخدام، ارت را، ارزیرابی   مانندعناوی  مشابه وجود دارد که عالوه بر وظایفی 

ها یکری   ای  باور که انسان .آموزش و بهبود منابع انسانی را نیز بر عهده دارد ةوظیفجبران خدمات، 

ن متخصصران و اندیشرمندا    از سوی اکثرر مردیران،   ،ها هستند ها و منابع سازمان تری  داراییاز مه 

مزیرت رارابتی   حاضر  ها در عصر انسان. است پذیرفته شدهنظر در علوم مدیریت و سازمان  صاحب

انسران  رشد و توسعه،  متون نظریامروزه در . دهند ها را شکل می شوند و میز سازمان مطسوب می

بسریاری از اندیشرمندان بردی  ح ی رت     (. Chuang, 1999)موتور مطرك رشد شناخته شده اسرت  

 یرت، بهبرود و   های جدید و منابع مالی برای موف بودن به فناوریمجهز ف  اند که دیگر  دست یافته

ترری  اجرزای   عنروان یکری از مهر     هرا بره   انسانصراحت بتوان گفت  توسعه کافی نیست و شاید به

هرای ااتصرادی و    اجرزا  و سررمایه     منابع،  و سایر عوامل، کنند  میی را ایفا اصلهای  ن ش ،ها سازمان

رسد که بهبرود   به نظر می ،تیببه ای  تر. کننداهداف سازمان را مط ق گیرند تا  کار می ورانه را بهافن

و  ردهای هر سرازمان اررار دا   گیریها در رأس تصمی  های آن های کیفی و مهارت و افزایش ویژگی

بررسی . آموزشی الزم برای تط ق چنی  اهدافی یکی از الزامات و نیازهای اساسی است های برنامه

هرا توجره ویرژه بره      مرز موف یرت آن  دهد ر یافته نشان می ها در کشورهای توسعه سیر تطول سازمان

نیرا و همکراران،    معتمردی )های تخصصی در حی  کار بوده اسرت   تطصیالت، بازآموزی و آموزش

افرادی کره مرورد    های نگرش ، بایدشود سازمانی داده می های اهمیتی که به آموزش همةبا (. 2931

با توجه بره   .وری حاصل شودرهنیز مورد توجه باشد تا اثربخشی در کنار به ،گیرند آموزش ارار می

های کارکنران   نگرشرسد  به نظر می ،های دولتی و غیردولتی وجود دارد هایی که بی  سازمان تفاوت

 نسربتا  های با توجه به هزینه. مختلف از جمله آموزش متفاوت باشد های ها نیز نسبت به موضوع آن
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هرای   ، شرناخت تفراوت  کننرد  ف مری های دولتی برای آموزش کارکنان خود صرر  زیادی که سازمان

ترر چنری    ترر و اجررای اثرربخش   هرای مناسرب   گیرری  منظور تدوی  جهرت  بهموجود بی  کارکنان 

هرا  بخش اابل توجهی از زمان کاری افراد در سرازمان . رسد های آموزشی ضروری به نظر می برنامه

های متعدد و اعتبرارات  ریزیهایی که با تخصیص برنامهدوره .شودهای آموزشی سپری میدر دوره

بنردی ادراك و  سرنجش و دسرته   هردف پرژوهش حاضرر    بنابرای ،. شوندمالی چشمگیر برگزار می

، هردف  عبرارت دیگرر   بره . هرایی اسرت  های دولتی نسبت به چنی  دورههای اعضای سازماننگرش

هرای  ها چه ذهنیتی نسبت بره دوره اعضای ای  سازمان تط یق حاضر پاسخ به ای  پرسش است که

 آموزشی دارند؟

 مباني نظری 

. عنوان موتور مطرك توسعه مورد توجره اندیشرمندان اررار گرفتره اسرت      انسانی به ةامروزه سرمای

طرور فزاینرده افرزایش     شرود و بره   ک  نمری  ،بیشتر کارگیری بهای است که با انسانی سرمایه ةسرمای

به تعامل پویای آن با مطی  بسرتگی   تداوم حیات هر سازمان(. Chandler & Hanks, 1998)یابد  می

. ها اسرت  کارگیری آن به ةها و فنون جدید کاری و نطوای  اادام آشنایی با ابزارها، شیوه ةالزم. دارد

  (.Warts, 2005)انسانی از دو بعد دانش و مهارت تشکیل شده است  ةسرمای

مهرارت و نگررش    ،هرا اسرت کره دانرش    ای از برنامره آموزش در سازمان در ح ی ت مجموعره 

آمیز وظایف مطوله و افرزایش آمرادگی بررای کسرب     درست و موف یت دادن انجام برایکارکنان را 

هرای فنری،    حج  دانش، مهارت ةدهند انسانی که نشان ةسرمای. بخشدهای بیشتر بهبود میمسئولیت

عنروان    نره بره   ای یافته و به همی  نطو نیروی کرار ، اهمیت فزایندهاستسازمانی  ةخالایت و تجرب

دهرد   ها نشران مری  نتایج پژوهش. شوند های مولد تل ی میعنوان دارایی بلکه به، برهای هزینهدارایی

  وکار بیشتری را شناسایی کرده، های کسبانسانی باالتر در زمان معی  فرصت ةافراد با سطح سرمای

یدالهی فارسری  )ها باالتر است  وکار آن کنند و پایداری کسب برداری میهای بیشتری بهرهاز فرصت

های پراکنرده و غیرکراربردی    امروزه هدف آموزش پرکردن میز کارکنان با دانش(. 2932و رضوی، 

 کننرد کره بتواننرد اردرت تفکرر خرود را فعرال        طروری  بره هاست  ساختار فکری آن ةتوسع ،نیست
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(Yildizlar & Kargi, 2010 .)تنظری  شرود کره ایر       طروری  های آموزشی باید  برنامه ،به ای  ترتیب

 .کنندهدف را مط ق 

د و از کننر روز  کنند نیاز دارند اطالعات و دانش خرود را بره   ای که فعالیت می افراد در هر حرفه

 & Yildizlar)های ضم  خردمت اطمینران داشرته باشرند      ای خود از طریق آموزش پیشرفت حرفه

Kargi, 2010 .)ةرات سرریع، مردیران بایرد خرود را آمراد     های جدیرد و تیییر  در مواجهه با فناوری 

هر سازمانی که به دنبرال  . (Judge & Blocker, 2008) کنندرویارویی با حوادث جدید و غیرمنتظره 

باید کارکنان خالق، باانگیزه و مراهری در اختیرار داشرته باشرد     ، پیشروبودن در چنی  فضایی است

(Dehghani et al., 2013 .)نیازهرا  . اند همواره به دنبال تأمی  نیازهایشان بودهها در طول تاریخ  انسان

اند و خرود   تأمی  نیازهای انسانی پدید آمده برایها نیز  سازمان. ناپذیرند و همواره تداوم دارند پایان

آموزش بررای تولیرد اسرت و ایر       ، زیراها به آموزش نیاز دارند سازمان. هستندها  متشکل از انسان

های امرروزی بررای موف یرت در     سازمان(. Yildizlar & Kargi, 2010)ت کارکرد وااعی آموزش اس

ای نیراز بره    های حرفره  و ای  گروه شتهنیاز به کارکنان ماهر و متخصص دا ،راهی که پیش رو دارند

یرادگیری مرداوم اسرت و     ةآمروزش الزمر  (. Kaya & Altuk, 2012)آموزش مستمر و مداوم دارند 

هرای پیشررفته و    انطباق با شرای  حاک  برر عصرر حاضرر و فنراوری     سازی افراد برایهدفش آماده

آموزش (. Yildizlar & Kargi, 2010)هاست  ای آنهای حرفه دانش و مهارت یاز طریق ارت ا ،متییر

مناسرب خردمات    عرضرة تری  ابزارها برای م ابله با تیییرات مطیطی بوده و ضام   سازمانی از مه 

نیازهرای وااعری کارکنران     بررای رفرع  منظ  و هدفمنرد و   اگرتی است و های دول در سازمان ویژه به

بلکه موجب افزایش رضرایت   ،برد عملکرد کارکنان و سازمان را باال می ف   نه ،تدوی  و اجرا شود

بدون مشارکت داوطلبانره و   ،با وجود ای (. 2939جمشیدیان و رضائی، )شود  خود کارکنان نیز می

های کارکنانی که تطت چنی   ها و نگرش ذهنیت. شودنمی مط قی  هدفی رضایتمندانه کارکنان چن

شی ، فررد یرا    ةنگرش ارزیابی و برآوردی است که دربار. ، اهمیت داردگیرند هایی ارار می آموزش

موضروعات اسرت   برارة  احسراس افرراد در   ةبازتابی از شریو  ،گیرد و در ح ی تمی انجامرویدادی 

(Robbins & Judge, 2009, p.75.) 
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هرای   هرای مردیران و کارکنران نسربت بره آمروزش       نگررش  یادشده، بایدبا توجه به توضیطات 

منظرور آمروزش کارکنران صررف      هایی که به و هزینه شودتری  سازمانی بازبینی و بررسی موشکافانه

 دربرارة ها و ع اید کارکنران   بردن به نگرشبا پی بنابرای ،. به نطو اثربخشی تخصیص یابد ،شود می

مرتب  را  های و همچنی  تصمی  ،های آموزشی توان ضرورت برگزاری دوره های آموزشی می برنامه

طرز فکرها و   ها، شناخت نگرش ،ها گامتری   ییابتدابرای ای  منظور یکی از . کردبررسی و بازبینی 

ورت هرا ضرر   اینکه آیرا آن . هایی نسبت به موضوع آموزش است های کارکنان چنی  سازمان ذهنیت

های آموزشری   دانند؟ آیا با هدف یادگیری در دوره ای اضافی می پذیرند یا آن را هزینه آموزش را می

هرا ایجراد تنروعی در کرار و دورشردن از فضرای سرازمان اسرت؟          یرا م صرود آن   ،کنند شرکت می

 .حاضر است ةمشابه هدف اساسی م ال های پرسش و ها پرسشپاسخگویی به ای  

 پژوهش ةپیشین

ترا کنرون پژوهشری برا موضروع مشرابه توسر          گرفته انجامجوهای و ها و جست وجه به بررسیبا ت

های  رفته بیشتر به دنبال ارزیابی اثربخشی دورهگ انجام هایپژوهش. پژوهشگران انجام نگرفته است

؛ 2933؛ آهنچیران و ظهرور پرونرده،    2932رشیدی،  عباسی و  ؛ 2932 و حسینی،  اراملکی)آموزشی 

 ,.Movahhedi et al؛ Estaki et al., 2014؛ 2933نیکوکار و همکراران،   ؛ 2931وند، ی و غیاثفضایل 

 ,Samwel & Mwasalwiba؛ 2933 پرور،   اکبرری عمروآبرادی و رجرایی   )های آموزش  ، روش(2014

 & Mehrmohammadi, 2013; Chenari, 2008; Parsa Yekta)هرای آمروزش   اسرتراتژی ( 2010

Nikbakht Nasabadi, 2004 )؛ 2931 خنیفررر و همکرراران،  )هررا  استانداردسررازی و بهبررود آمرروزش

هرای  پرژوهش بیشرتر  . بوده است( 2931 زهرائی و همکاران، حس  ؛ 2933 و همکاران مطمدی شاه

های سطوح مختلرف تطصریلی    آموزش، به آموزش نسبت بههای موجود  نگرش گرفته دربارة انجام

هرای سرازمانی    و در سطح سرازمان و آمروزش   ،(Yildizlar & Kargi, 2010)ت اختصاص داشته اس

های مشابه چندانی انجام نگرفته است و تعداد معدودی پژوهش نسربتا  مررتب  بره موضروع      بررسی

عوامرل مررثر برر     ةبررسی نگرش معلمان در زمین»اولی پژوهشی است با عنوان  .است گرفتهانجام 

های است که نتایج آن نشان داد مرلفه« های آموزش ضم  خدمت دورهها به تطصیل در  گرایش آن
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نیاز به دستیابی به مهارت در شیل، عوامرل فرهنگری و عوامرل      ای شامل نیاز به پیشرفت، چهارگانه

هرای آموزشری ضرم  خردمت مررثر اسرت        هرا در شررکت در دوره   هرای آن  ااتصادی بر گررایش 

بررسری نگررش اعضرای    »گرفته با عنوان  انجامی  پژوهش دوم(. 2931زاده،  ااضی میرزامطمدی و )

نشان داد توجه بره ارزش زمران در   « هیئت علمی نسبت به فرهنگ پژوهش در آموزش عالی کشور

هرای علمری    اعت اد و اعتمراد بره یافتره     فرهنگ پژوهش در جامعه،  های گروهی، همکاری  دانشگاه،

ساختار نظام آموزشری بررای پررورش مط رق و       توجه به پژوهش در نظام آموزشی کشور،  داخلی،

هرای مررثر برر     عنروان مرلفره   اول تا هفت  را بره  ایه هرتب ،ها در کشور به ترتیبحمایت از پژوهش

موجرود   هرای پژوهش دیگر نظر(. 2931 رزای شیرسوار و پیراینده، ) کردندفرهنگ پژوهش کسب 

 Kaya)است را بررسی کرده  ای آنان توسعه حرفه برایهای ضم  خدمت معلمان  راجع به آموزش

& Altuk, 2012 .)هرای   معت دند آموزش ها هنتایج پژوهش نشان داد معلمان و عوامل اجرایی در ادار

در پرژوهش دیگرری انتظرارات و    . اسرت ثر رای معلمان بسریار مر   ضم  خدمت در پیشرفت حرفه

نترایج ایر    . شرده اسرت  های ضرم  خردمت بررسری     دبستانی از آموزش های معلمان پیش ارزیابی

 & Yildizlar)شرود  مری  منجرر  ای بیشرتری  پژوهش نشان داد انتظارات باالتر به کسب دانش حرفه

Kargi, 2010 .)با مطوریت آموزش کرارآفرینی و برا هردف شناسرایی      نیز های نسبتا  زیادیپژوهش

بررای   .ه اسرت رفتر گهرا انجرام    راهکارهای خالاانه برای آموزش کارآفرینی و ارزیابی اثربخشی آن

 ةهای موجود دربار مدلی برای ارزیابی ایده ،در پژوهشی که توس  کری و ماتلی انجام گرفت ،مثال

پژوهش نشران داد بیشرتر    بررسی پیشینة(. Carey & Matlay, 2010) شد طراحیآموزش کارآفرینی 

ون روش کیو برای ای، توصیفی و میدانی بوده است و تاکن کتابخانه روش ای  حوزه با هایپژوهش

 .نشده است اجرادر ای  حوزه  پژوهش دادن انجام

 مورد پژوهش معرفي سازمان

منظرور اجررای    بره  2911در سرال   (سهامی خاص)برق ایران  ةشرکت دولتی سهامی سازمان توسع

 ،هرا  نیروگاه ةاحداث و توسع ةمصوب در زمین های برنامهبراساس  ،صنعت برق های پروژهو  ها طرح

مخرابراتی   هرای  شبکه انت ال برق، های پستخطوط و  ةو ایجاد و توسع ،ظرفیت تولید برق افزایش
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و  هرا  نیروگراه  ةاحداث و توسرع موضوع فعالیت سازمان  .شد تأسیسمرتب  با آن  تأسیساتبرق و 

خطروط و   سرازی  بهینره توسرعه و   احرداث،  ملری،  هرای  پرروژه  یاجررا ، افزایش ظرفیت تولید برق

و مخرابراتی بررق    هرای  شربکه مراکرز دیسرپاچینگ و    ةاحرداث و توسرع  ، رقانت رال بر   هرای  پست

 .استهایی از ای  دسته  فعالیت

روز  های متناسب و به طور مداوم تطت آموزش کارکنان به ، بایدفعالیت سازمان ةبا توجه به زمین

یرزی انجرام   ر معاونرت برنامره  ریزی منابع انسرانی در   فرایند آموزش توس  دفتر برنامه. ارار بگیرند

رغ  تخصیص امتیازهای  رسد علی به نظر می. شود های آموزشی برگزار می و هر ساله دوره گیرد می

 .های آموزشی ندارند شیلی، بسیاری از کارکنان تمایلی به شرکت در دوره یآموزشی و امکان ارت ا

. شناسایی کنی  ند،که نسبت به آموزش سازمانی وجود دار را هایی بر آن شدی  تا نگرش ،از ای  رو

هرای  هرای کارکنران سرازمان   نگرش ،تا پیش از ای  نخست،نوآوری پژوهش آن است که  بنابرای ،

آموزشری غیرعلمری و    بیان پیشرنهادهای های پیشی  صرفا  به دولتی شناسایی نشده است و پژوهش

عملری   هاییشرنهاد و تجویز پ بیانعلمی به  طور اند و حال آنکه ای  پژوهش بهانتزاعی بسنده کرده

روش کیو در  دوم،و  ،های دولتی پرداخته استآموزش کارکنان در سازمان ةویژه برای حوز طور به

 .کار گرفته شده است های داخلی و بومی کمتر شناخته شده و بهپژوهش

ارکنران دولتری نسربت بره     کره ک  اسرت  پرسرش به ای  دو  گوییپژوهش حاضر در صدد پاسخ

 ها چگونه است؟شناسی ای  ذهنیت نوعو  هایی دارند؟ چه ذهنیتهای سازمانی  آموزش

 پژوهش روش

ها نسربت   های ذهنی افراد و ترجیطات آن جوی گرایشواز آنجا که پژوهش حاضر به دنبال جست

همچنی  با توجره بره اینکره    . شود می مطسوبهای سازمانی است، نوعی پژوهش کیفی  به آموزش

شده  کار گرفته بهروش کیو  است،های افراد  بردن به اذهان و نگرش پژوهش پی دادن هدف از انجام

موضروع   ةهای جدید و مفیرد دربرار   ها و فرضیه یری ای  روش یافت  اندیشهکارگ بههدف از . است

و  فرد ییدانا)کاربردی است  -ای پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ،پژوهش است و بدی  ترتیب

 .(2931، همکاران
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 (22، ص1831، دخوشگويان فر)دادن پژوهش کيو و جزئيات آن  ترتيب مراحل انجام. 1شکل 

گرذاری  پایههای افراد  منظور سنجش ذهنیت توس  ویلیام استفنسون به 2391روش کیو در سال 

و  کنرد، نخسرت، ادراك   شناسی کیو، فنی است که پژوهشگر را اادر مری  روش (.2931لطفی، ) شد

 دستة کیو ایجاد

 کنندگان انتخاب مشارکت

بندی  ارزیابی و جمع

 فضای گفتمان

تعیی  موضوع 

 پژوهش

انتخاب عبارات برای 

 نمونة کیو
 سازی مرتب

 ها تطلیل آماری داده

 

 ها آوری اطالعات مصاحبه جمع

آوری فضای     مراجعه به متون نظری موضوع برای جمع

 شناسی فراترکیب کارگیری روش گفتمان پژوهش با به

 
 تنظی  سرال پژوهش

 دادن مبانی نظری سیتماتیک انجام

 های مناسب وجو و انتخاب م اله جست

 های کیفی تطلیل و ترکیب دادهو تجزیه

 ها استخراج اطالعات م اله

 ها یافته ةارائ

 کنترل کیفیت
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 بندی کند دسته ادراکشانهای افراد براساس  گروه دوم،بندی کرده و  فردی را شناسایی و طب ه ع اید

(Stephenson, 1953, pp.103-104 .)گیری خصوصیات افراد  روش کیو پژوهشگر به دنبال اندازه در

یرک موضروع خراص بیران کننرد       برارة هرای خرود را در   خواهرد ذهنیرت   بلکه از افراد مری  یست،ن

نه شمارش  ،هدف اصلی ای  روش شناخت الگوهای تفکر است (.21، ص2931ن فرد، خوشگویا)

روشری کیفری    یادشرده تروان گفرت روش   می نظر،از ای  . تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند

 کار گرفته بههای اصلی  ها تطلیل عاملی و تطلیل مرلفه وتطلیل داده تجزیه برایاما از آنجا که  ،است

به همری  دلیرل روش کیرو را روش    . شود روش به نوعی روش کمی نیز مطسوب می ای  ،شود می

و را بره همرراه جزئیرات آن نشران     پژوهش کیر  جرایترتیب مراحل ا 2شکل . نامند کیفی می-کمی

 .دهد می

 كیو ةتشكیل مجموع

بررای تنظری    . تشرکیل شرود   اسرت،  2هرای کیرو   کیو که شامل گزینه ةمجموع باید در اولی  مرحله

و ع ایرد   هرا ای از نظر مجموعه ةضروری است که در برگیرند 1های کیو ایجاد فضای گفتمان نهگزی

ها  گزینه. ، عکس، تصویر، صدا و فیل  منعکس شودها تتواند در االب جمالت و عبار است که می

 طروری بایرد   هرا  گزینره استفنسون معت د است که یا عبارات حاصل باید به صورت خبری باشند و 

ها  گزینه ،کیو ةمجموع در(. Pnina, 2009) باشندبتوانند با آن مخالف یا موافق  وند که افرادتعیی  ش

مصراحبه برا خبرگران     21موجرود، از طریرق   ة مترون نظرری   و عبارات کیو پس از بررسی و مطالع

ت علمری  ئر مصراحبه برا اعضرای هی    1مصاحبه،  21از ای  . دانشگاهی و اجرایی تنظی  و نهایی شد

مصاحبه با مدیران عالی و اجرایی سازمان مرورد   1مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی، و  هایرشته

 .کیو به شرح ذیل است ةگزینه مجموع 21. گرفته است انجامبررسی 

 .های آموزشی بیش از یادگیری، تنوع و تفریح است انگیزة م  جهت شرکت در دوره .2

                                                           
1. Q Items 

2. Concourse  
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 .ان پرداخت شودهای آموزشی به خود کارکن های دوره بهتر است هزینه .1

 .های آموزشی در بسیاری از مدیران وجود ندارد اعت اد به شرکت در دوره .9

( معری  )های آموزشری ترا سر ف سراعات مرورد نظرر        الزم نیست که م  هر سال در دوره .1

 .شرکت نمای 

 .های آموزشی برای بهبود کیفیت کار م  ضروری است شرکت در دوره .1

هرا   ان ، غیرضروری هستند و م  در حی  کرار برا آن  گذر هایی که م  می بسیاری از آموزش .1

 .گیرم ها را فرامی شوم و آنمواجه می

هرای آموزشری، در انجرام     شرده در دوره  م  عمال  از هیچ یک از جرزوات و کترب تردریس    .1

 .کن  کارهای مطوله استفاده نمی

هرای آموزشری بره کارهرای شخصری خرود        جای شرکت در برخری دوره  ده  بهترجیح می .3

 .ازمبپرد

 .از اینکه سازمان مبلغ زیادی را برای آموزش م  هزینه کند، احساس خوبی ندارم .3

 .مند هست  های آموزشی عالاه م  به شرکت در دوره .21

 .هدف مشخصی از آموزش کارکنان وجود ندارد .22

 .تر استها مه  های آموزشی از نوع و کیفیت آن میزان ساعات دوره .21

 .کن  های آموزشی شرکت می یاز در دورهم  بیشتر از هر چیزی برای کسب امت .29

ام،  ها را دیده دلیل اینکه ابال  آموزش آن م  با موارد بسیار زیادی در کارم مواجه هست  که به .21

 بخش است ها برای  لذت انجام آن

 ها گردآوری داده

 هرای بعرد گرردآوری نظر   ةهای کیو، مرحل پس از طراحی پژوهش از نظر موضوعی و تدوی  گزینه

 & Watts)وجرود نردارد    کنندگان استاندارد مشخصی برای تعداد مشارکت. کنندگان است کتمشار

Stenner, 2005; Lipgar, 1999 .)ها چه  کنندگان در پژوهش باید تصمی  بگیرند که از نظر آن شرکت

 & Coogan)دهنرد   بندی کیو انجام مری  ای  کار را از طریق رتبه ،و مه  است اچیزی برایشان بامعن
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Herrington, 2011 .)هرایی کره مربروط بره      گزینره  شرد کنندگان خواسرته   از مشارکت ،بدی  ترتیب

 کنندبندی  کیو را به ترتیب اهمیت رتبه ةهای مجموع یعنی همان گزینه است،موضوع مورد بررسی 

(Pnina, 2009 .) کنرد کره ارتبراط     از آنجا که پژوهشگر در ای  روش معموال  افرادی را انتخاب مری

نفر  11در ای  پژوهش  ،(2931لطفی، ) دارندای  یا ع اید ویژهداشته، صی با موضوع مورد بطث خا

طرور تصرادفی انتخراب     بره  ،اند گرفته های سازمانی ارار سال تطت آموزش 1از کارکنان که حداال 

 .دنر های کیو را در آن ارار داد کنندگان گزینه و شرکتشد در ای  مرحله جدول کیو طراحی . شدند

خانره اسرت کره     21د و شرامل  شر طراحری   1شکل  شرحبندی کیو در ای  پژوهش به  جدول رتبه

 .اندها ارار داده ها را به ترتیب اولویت در آن گزینه همةکنندگان  مشارکت
 

 کامال  مخالف
9- 

 تفاوتبی 
 1 

 موافق کامال 
9+ 

9- 1- 2- 1 2 1 9 

       
       
       
       

 بندی کيو رتبه جدول .2شکل 

 روايي و پايايي

کند که آزمون برای تط ق بخشیدن به آن درست شده  روایی اصطالحی است که به هدفی اشاره می

هرای نترایج سرنجش     در وااع، روایی یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسریرها و اسرتفاده  . است

و  1، روایی معیرار 2روایی مطتوا: بندی کرد توان تطت سه عنوان گروه های روایی را می آزمون. است

سنجش میزان اعتبرار   برایدر ای  پژوهش، (. 111 ،الف2932و همکاران،  فرد ییدانا) 9روایی سازه

طری آن  شد که یکی از مشت ات روایی مطتواست و  کار گرفته بهابزار گردآوری داده روایی صوری 

                                                           
1. Content validity 

2. Criterion-Related validity 

3. Construct validity 
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، مدیران و مسئوالن آموزش سرازمان  های کیو را از طریق مصاحبه به تأیید خبرگان پژوهشگر گزینه

 .است شده های نهایی تأیید همان گزینه ،شده بندی های کیو رتبه گزینه. رسانده است

دهرد و بره    گیری را نشان می ها در ابزار اندازه پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منط ی پاسخ

بررای  (. 11، صالرف 2932و همکراران،   فررد  ییدانرا )کنرد   بودن یک سنجه کمک میارزیابی خوب

ای  چندگزینره  هرای   پرسشر  شد که بررای  مطاسبهآلفای کرونباخ  ضریبهای کیو  تعیی  پایایی گزینه

هرا در بررآورد میرزان پایرایی یرک ابرزار        ترری  شریوه   ای  روش یکی از دایق. شود گرفته میکار  به

ة جورشرد  هرای  پرسرش میان تمامی جفت ( تجانس)گیری است و طی آن، همبستگی درونی  اندازه

همبستگی درونی باال و اابل ابرول   ةدهند نشان 11/1ضریب آلفای باالتر از . شود ممک  مطاسبه می

درصد مطاسبه شرد   1/31پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ میزان  .گیری استیک ابزار اندازه

هرا در نمرودار   زی آنسرا  کیو و نتایج مرتب ةاعتماد باالی عبارات مجموعدهندة  نشانکه ای  م دار 

 .کیو است

 ها وتحلیل داده تجزيه

 در ای  مرحله پژوهشگر با توجه به هدف و استراتژی خود روند پرژوهش را مشرخص و هردایت   

اما ایر  روش برا   ، پژوهش خود داشته باشد دادن تواند انتظاراتی از انجام البته پژوهشگر می. کندمی

مردت نترایج مثبرت و     های کوتراه  ای  است که آموزشاستراتژی پژوهشگر . شود فرضیه شروع نمی

 ها آموزش در ای های کارکنانی که  و نگرش هابرای شناسایی نظر. مفیدی ندارند و کاربردی نیستند

های کیرو   های گزینه ها رتبه پس از گردآوری داده .است های کیو تدوی  شده گزینهاند،  شرکت کرده

هرا و   ترا شرباهت   ،ماتریس همبستگی تشرکیل شرود   باید  گام در اولی .وارد شد SPSSافزار  در نرم

 ،از ایر  رو . هر یک از افرراد نسربت بره هر  سرنجیده شرود       مربوط به های نمودارهای کیو تفاوت

 2هرر نمرودار کیرو بره شررح جردول        2داشتجدول همه ،در ادامه. شدماتریس همبستگی تشکیل 

 :شودمی طراحی
                                                           
1. Communality 
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 داشتجدول همه .1جدول 
 کنندگانشرکت داشتمقدار همه کنندگانشرکت داشتهمقدار هم

 2 ةکنند شرکت 111/1 21کنندة  شرکت 311/1

 1کنندة  شرکت 331/1 29کنندة  شرکت 331/1

 9کنندة  شرکت 331/1 21کنندة  شرکت 391/1

 1کنندة  شرکت 311/1 21کنندة  شرکت 312/1

 1کنندة  شرکت 311/1 21کنندة  شرکت 321/1

 1کنندة  شرکت 131/1 21کنندة  رکتش 313/1

 1کنندة  شرکت 321/1 23کنندة  شرکت 391/1

 3کنندة  شرکت 131/1 23کنندة  شرکت 313/1

 3کنندة  شرکت 131/1 11کنندة  شرکت 391/1

 21کنندة  شرکت 311/1 12کنندة  شرکت 312/1

 22کنندة  شرکت 319/1 11کنندة  شرکت 111/1

شده تا چره میرزان بره بیران دیردگاه       های شناسایی عامل دهد نشان می یادشدهداشت جدول همه

ری تر کننرده ذهنیرت عرام    شرکت ،داشت بیشتر باشدهرچه میزان همه. موردنظر اادرند ةکنند شرکت

هرای   در عامرل  چشرمگیری های وی ن رش   دیدگاه ،و در نتیجهنسبت به موضوع مورد بررسی دارد 

ترتیب، با توجه به م ادیر جردول  بدی  (. 219، ص2931، همکارانو  فرددانایی)شده دارد  شناسایی

تری نسبت به موضوع کنندگان ن ش عام است، شرکت 1/1ها بیش از داشت، از آنجا که میزان همه2

 .کنندگان در تعیی  عوامل پررنگ است مشارکت هاینظر دارند و

ستی  و ایر  کرار را از طریرق    ها ه بیان شد در روش کیو به دنبال شناخت ذهنیتطور که  همان

کرار   بره ها معیارهرای مختلفری    برای تعیی  تعداد عامل. دهی  ها انجام می استخراج عامل شناسایی و



277                                                                         1315پايیز ، 3، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

هسرتند کره بررای     هاییها ابزار عامل. است 2ها معیار کایزر گاتم  تری  آن شود که متداول می گرفته

اند و الگوهرای   های مشترك ها دیدگاه ملهمی  عا ،در ح ی ت. های مشترك وجود دارند بیان دیدگاه

های هر عامل شناسایی ن اط مشترك نمودارهای  بهتری  راه شناخت دیدگاه. دهند ذهنی را شکل می

 .گیری آن عامل ن ش دارند کیویی است که در شکل

ها  ای  جدول م دار ویژه و پراکندگی عامل. است 1افزار، جدول  های نرم یکی دیگر از خروجی

 ،شده اسرت کار گرفته  بهاز آنجا که از معیار کایزر گاتم  در ای  بخش از پژوهش . دهدان میرا نش

. انرد  شرده  هرای اصرلی انتخراب   عنروان عامرل   بره  اسرت،  2ها بیشتر از  آن ةهایی که م دار ویژ عامل

درصرد از   121/31،اصلی در مجمروع  ةشد های شناسایی عامل ،دهد نشان می 1طور که جدول  همان

درصرد از   313/12ذهنیرت   ،همچنری  . شروند  کننردگان را شرامل مری    های مشرترك شررکت   تذهنی

کننردگان در چرارچوب   درصد از شررکت  111/13کنندگان در چارچوب عامل اول، ذهنیت  شرکت

 .گیردکنندگان در چارچوب عامل سوم ارار میدرصد از شرکت 911/1عامل دوم و ذهنیت 
 

 ها عاملپراکندگي  مقدار ويژه و. 2جدول ادامة 

اجزا
 

 شده بعد از چرخشهای استخراجمجموعة مقادیر عامل اولیه ةمقدار ویژ

 مجموع
درصد از 
 واریانس

 مجموع  درصد تجمعی
درصد از 
 واریانس

  درصد تجمعی

2 199/22 313/12 313/12 1/22 313/12 313/12 

1 123/1 111/13 191/31 1/1 111/13 191/31 

9 2.119/2 911/1 12/31 1/2 911/1 12/31 

1 331/1 111/1 1/31    

1 111/1 113/9 1/39    

1 193/1 331/2 1/31    

1 931/1 131/2 1/31    

                                                           
1. Kaiser-Guttman Criterion 
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 ها عاملپراکندگي  مقدار ويژه و. 2جدول ادامة 

اجزا
 

 شده بعد از چرخشهای استخراجمجموعة مقادیر عامل اولیه ةمقدار ویژ

 مجموع
درصد از 
 واریانس

 مجموع  درصد تجمعی
درصد از 
 واریانس

  درصد تجمعی

3 911/1 132/2 33    

3 131/1 919/1 9/33    

21 111/1 11/1 1/33    

22 191/1 21/1 3/33    

21 111/1 211/1 3/33    

29 121/1 113/1 211    

21 111/1E-21 21/3 E-21 211    

21 13/9-E-21 11/2-E-21 211    

21 191/2-E-21 11/1 -E-21 211    

21 121/2-E-21 11/1 -E-21 211    

23 319/2 -E-21 11/3 -E-21 211    

23 111/1-E-21 11/2 -E-21 211    

11 121/1-E-21 12/2-E-21 211    

12 912/9 -E-21 19/2 -E-21 211    

11 333/1-E-21 111/1-E-21 211    

ها باید مست ل از ه  باشند و باه  وابستگی  عامل. هاست خروجی دیگر جدول همبستگی عامل

  .ندمست ل ها کامال  عامل 9طبق جدول . نداشته باشند
 

 ماتريس کوواريانس .8جدول 

 3 2 1 هاعامل

2 2 1 1 

1 1 2 1 

9 1 1 2 
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، 9، 1، 2هرای   به شرماره  کننده شرکت 21دهد  ها نشان می عامل ةیافت ماتریس چرخش ،همچنی 

، 3، 1، 1هرای   به شماره کننده شرکت 21، 2 ةگیری عامل شمار در شکل 23، 21، 21، 29، 21، 1، 1

 12و  21های  گان شمارهکنند شرکتو  ،1 ةگیری عامل شمار در شکل 11، 11، 23، 21، 21، 22، 3

شرده اسرت    بیانها  های عامل رتبه 1جدول در . اند ن ش مهمی داشته 9 ةگیری عامل شمار در شکل

شود که  ای  کار بدی  صورت انجام می. ها نمودار کیو برای هر عامل را تشکیل دهی  تا از طریق آن

یعنری حالرت کرامال  موافرق      ؛تری  جایگاه را داردبیش داشته،را  2 ةکیویی که رتب ةدر هر عامل گزین

 .و حالت کامال  مخالف است را داردکمتری  جایگاه  داشته، را 21 ةکیویی که رتب ةاست و گزین
 

 هاعامل ةيافت ماتريس چرخش .4جدول 

 هاعامل
 کنندگانشرکت

 هاعامل
 کنندگانشرکت

3 2 1 3 2 1 

 2کنندة  شرکت 113/1 -111/1 131/1 21کنندة  شرکت -131/1 391/1 113/1

 1کنندة  شرکت 311/1 -231/1 211/1 29کنندة  شرکت 313/1 -111/1 211/1

 9کنندة  شرکت 311/1 -239/1 133/1 21کنندة  شرکت 211/1 911/1 313/1

 1کنندة  شرکت 331/1 -111/1 192/1 21کنندة  شرکت 311/1 -111/1 -192/1

 1کنندة  شرکت 112/1 331/1 -111/1 21نندة ک شرکت 331/1 -911/1 213/1

 1کنندة  شرکت 111/1 119/1 111/1 21کنندة  شرکت 113/1 391/1 -113/1

 1کنندة  شرکت 311/1 -211/1 112/1 23کنندة  شرکت 313/1 -291/1 221/1

 3کنندة  شرکت -231/1 311/1 991/1 23کنندة  شرکت -211/1 311/1 -131/1

 3کنندة  شرکت -913/1 111/1 111/1 11کنندة  شرکت -111/1 311/1 111/1

 21کنندة  شرکت 311/1 -111/1 192/1 12کنندة  شرکت 111/1 231/1 331/1

 22کنندة  شرکت -911/1 311/1 119/1 11کنندة  شرکت -111/1 311/1 111/1

و یافتره، عبرارات کیر    هرا در مراتریس چررخش   شدن امتیازهرای عامرل   پس از مشخص ،در ادامه

عبارتی که بزرگتری  امتیراز   ،سپس ،شوداز بیشتری  به کمتری  مرتب می ،براساس امتیازهای عاملی
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و به همی  ترتیب عبارتی که کمترری  امتیراز   + 1، دو عبارت بعد از آن در رتبه +9 ةدر رتب د،را دار

 بیران  1رح جردول  شر و به  ،ها مطاسبهعامل همةای  روند برای . گیردارار می -9در رتبه  ،را دارد

 .شده است
 های عاملي های آرايه رتبه .5جدول 

 های کیوگزینه
 ذهنیت 

1 2  3 

 -1 9 -9 .های آموزشی بیش از یادگیری تنوع و تفریح است م  جهت شرکت در دوره ةانگیز

 -1 -2 1 .های آموزشی به خود کارکنان پرداخت شود های دوره بهتر است هزینه

 1 1 9 .های آموزشی در برخی از مدیران وجود ندارد دوره اعت اد به شرکت در

 1 1 1 .شرکت نمای ( معی ) های آموزشی تا س ف ساعات مورد نظر الزم نیست که م  هر سال در دوره

 1 2 2 .های آموزشی برای بهبود کیفیت کار م  ضروری است شرکت در دوره

- ها مواجه می هستند و م  در حی  کار با آنگذران  غیرضروری  هایی که م  می بسیاری از آموزش

 .گیرم ها را فرا می شوم و آن
1 1 1 

های آموزشی، در انجام کارهای  شده در دوره م  عمال  از هیچ یک از جزوات و کتب تدریس

 .کن  مطوله استفاده نمی
1 1 9- 

 -2 -9 -2 .پردازمهای آموزشی به کارهای شخصی خود ب جای شرکت در برخی دوره ده  بهترجیح می

 1 -1 1 .احساس خوبی ندارم ،از اینکه سازمان مبلغ زیادی را برای آموزش م  هزینه کند

 9 1 2 .مند هست  های آموزشی عالاه م  به شرکت در دوره

 1 -2 1 .به نظر م  هدف مشخصی از آموزش کارکنان وجود ندارد

 2 -1 -1 .است تر مه ها  کیفیت آنهای آموزشی از نوع و  به نظر م  میزان ساعات دوره

 -2 1 -1 .کن  های آموزشی شرکت می م  بیشتر از هر چیزی برای کسب امتیاز در دوره

ام انجام  ها را دیده دلیل اینکه ابال  آموزش آن هم  با موارد بسیار زیادی در کارم مواجه هست  که ب

 .بخش است ها برای  لذت آن
2- 2 2 

 و پیشنهادها نتیجه

مندی برای تفسیر نتایج در روش کیرو وجرود    روش نظام. کار گرفته شد در ای  تط یق روش کیو به

شرود؛ یعنری ایر      ندارد و ای  مرحله با توجه به اهرداف پژوهشرگر و نروع پرژوهش تردوی  مری      

در . کنرد  های خود نتایج را تفسیر مری  فرض پژوهشگر است که با توجه به ترجیطات، ع اید و پیش
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روش روایرت  تطلیرل عراملی،    طریرق  شرده از  از عوامل استخراجهش برای تفسیر هر یک ای  پژو

شردن   های کیو و مشخصپس از واکاوی و تطلیل گزینه ،در ادامه. شده است گرفته کار به 2داستانی

اسراس ایر    . شرده اسرت   1گرذاری هرا نرام  ها در هر یک از عوامل، ذهنیرت های مشترك آنویژگی

ها در افرادی است که وجود صفات و خصوصیات مشترك میان انواع ذهنیت ،هاگذاری در گروه نام

ها طبق دستورالعمل روش پژوهش کیو به که در گام بعدی ای  گروه اند کردهای  پژوهش مشارکت 

.یابدتعمی  می -باشندهای دولتی میکه در پژوهش حاضر کارکنان سازمان-هدف  ةکل جامع

 (مندالقهگروه ع)تفسیر عامل اول 

هرای آموزشری    ها، عامل اول را تشرکیل داده اسرت، بره شررکت در دوره     کسانی که نمودار کیو آن

هرا   با وجود ای ، از نظرر آن . هایی بیشتر یادگیری است مشتااند و هدفشان از شرکت در چنی  دوره

ی آمروزش  هرا  ای  دسته از افرراد شررکت در دوره  . اعت اد به آموزش در برخی مدیران وجود ندارد

دادن وظرایف شریلی    داننرد و آن را بررای انجرام    سازمانی را برای بهبود در کیفیت کار ضروری می

راسرتا برا نیازهرای     هرا هر    هرای آموزشری آن   رسرد دوره  به نظرر مری  . کنند خویش مفید ارزیابی می

هرای آموزشری بسریاری از جرزوات و کترب       طوری که معت دنرد پرس از دوره   شان است، به شیلی

در مجموع، ای  کارکنان عالوه بر انگیزة کرافی و  . شان اابل استفاده استشده در کار روزانه یستدر

از ایر  رو، ایر    . کنندها را مطلوب نیز ارزیابی میهای آموزشی، ای  دورهتمایل به شرکت در دوره

گرذاری  منرا منرد  های مشابهی به آموزش سازمانی دارنرد، گرروه عالاره   گروه از کارکنان که ذهنیت

 .شوند می

 (طلب گروه منفعت)تفسیر عامل دوم 

شرده اسرت، کارکنرانی    منجرر  گیری ذهنیت نروع دوم   ها به شکل آن هایکنندگانی که نظر مشارکت

های آموزشی بیش از یادگیری، تنروع و تفرریح اسرت و     شان برای شرکت در دوره هستند که انگیزه
                                                           
1. Narrative 

2. Labeling 
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کرار   بره هرای دولتری    رشدن از فضای تکراری سرازمان عنوان فرصتی برای دو به یادشده راهای دوره

مرنظ  و   طرور  بره ی آموزشری  هرا  کرالس ایر  دسرته از افرراد خرود را بره مشرارکت در       . اند گرفته

 ف ر  ها آن. کنند آموزشی را اثربخش تل ی نمی ةهای ساالن دانند و برنامه نمی متعهد شده ریزی برنامه

هرایی کره ملرزم بره     توس  مدیران خرود در دوره  ننشد اخذهربا هدف کسب امتیازات آموزشی و م

شررکت در   بررای کرافی   ةای  کارکنران انگیرز   ،بدی  ترتیب. کنند شرکت می ،ها هستندگذراندن آن

توجه بره کفایرت و تناسرب     بیمنظور کسب منافع شخصی و  به ف  های آموزشی را ندارند و دوره

برای ، کارکنان یادشده که ای  نوع ذهنیت مشابه بنا. کنندها شرکت میخود در آنها با مشاغل دوره

 .شودطلب نامیده می را دربارة آموزش سازمانی دارند، گروه منفعت

 (گروه منتقد)تفسیر عامل سوم 

 ةماننرد دسرت   ،آموزش ذهنیت نوع سوم را تشکیل داده اسرت  بارةای  دسته از افراد که نظراتشان در

هرای آموزشری هسرتند و     ای مورد نیاز شیلی خرود از دوره هاول به دنبال یادگیری و کسب مهارت

رغر    هرا علری  آن. داننرد  کار خود ضروری مری  دادن هایی را برای بهبود انجام شرکت در چنی  دوره

راسرتا برا اهرداف     گرفتره را هر    انجرام هرای   های آموزشری، آمروزش   مندی به شرکت در دوره عالاه

آمروزش برا    ةها نسبت به سرایر کارکنران بره م ولر    سد آنر به نظر می. دانند استراتژیک سازمان نمی

طلرب، برگرزاری   مند و منفعتنگرند، زیرا برخالف دو گروه عالاهبینی بیشتری میانصاف و باریک

سرربار   ف  هایی را سازمان برای چنی  دوره ةبودج ةرویهای آموزشی نامتناسب و صرف بیکالس

هرا بررای ایر  افرراد کسرب امتیراز و رعایرت         کت در کالسشر ةانگیز. دانند های سازمان می هزینه

. کننرد  شررکت مری   یادشرده های بلکه با هدف یادگیری در دوره ،مورد سازمانی نیستتشریفات بی

 ،شان بوده اسرت  وظایف شیلیدادن  انجامنیازها و  برای رفعهایی که  ضم  اینکه در معدود آموزش

کرار برایشران    کرار  شرده حری  انجرام    آموخته های تهارگیری نکک برند و به ها می الزم را از دوره ةبهر

ریرزی و  آموزش را صرف برنامره  ةها بهتر است سازمان بودجاز نظر آن ،همچنی . استبخش  لذت

از ای  رو، ایر  گرروه از کارکنران کره ایر  نروع       . کندهای آموزشی مفید و اثربخش  برگزاری دوره

 .شودمی انی دارند، گروه منت د نامیدهذهنیت و نگرش مشابه را به آموزش سازم
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هرای  دوره برارة تنوع عالیق و سالیق کارکنان دولتری در  گفتتوان میبیان شد، از رهگذر آنچه 

از ایر   . های مختلرف اسرت  نیز مرید ذهنیت گرفته پژوهش انجام. آموزشی بر کسی پوشیده نیست

 . ای  تنوع را در نظر بگیرند دبایود های آموزشی خریزیها در برنامهمدیران عالی سازمان ،رو

 پیشنهادهای كاربردی

و منت د پیشرنهادهای کراربردی بره     طلب منفعتمند، شده عالاه با توجه به سه نوع ذهنیت شناسایی

  :شودمی مطرحشرح زیر 

مند بره آمروزش ضرروری اسرت نگررش مثبتری در       با توجه به ذهنیت کارکنان گروه عالاه -

 .های آموزشی ایجاد شودبرای برگزاری دوره مدیران عالی سازمان

های سازمانی در ، آموزشطلب منفعتشود با توجه به نوع ذهنیت گروه کارکنان پیشنهاد می -

تنروع و جرذابیت در ذات روش    کره طروری   ، بهگیرد انجامفضایی به دور از تکرار و اجبار 

یشتر و نه صرفا  برای کسرب  آموزش گنجانده شود تا ای  دسته از کارکنان با میل و رغبت ب

 .ها حضور یابندامتیازهای سازمانی در آن

شود با توجه به ذهنیت منت د کارکنان در گروه سوم، نیازسنجی آموزشی مناسبی پیشنهاد می -

سرازمانی   ،همچنری  . گیررد  انجرام هرای شراغل   همراستایی نیازهای شیل و توانمندی برای

مست ی ، بخشری از آن را در اختیرار کارکنران     طور آموزش به ةجای صرف بودج تواند به می

هرای آموزشری   ها خود شخصا  نسبت به انتخاب و شرکت در دورهمند ارار دهد تا آنعالاه

 .دکننمعتبر و مورد نیاز اادام 

 های آتيپژوهش ي برایپیشنهادهاي

به پژوهشگران موضوع یادگیری و آموزش،  ةهای دولتی در حوزدانش سازمان منظور توسعة مرز به

 :شودهای زیر پیشنهاد میدر زمینه و بررسی مطالعه

 .های آموزشی متنوع و دلخواهدوره برگزاری سنجش میزان بهبود عملکرد کارکنان از طریق -

 .های دولتی با نیازهای شیلی کارکنانهای سازمانبررسی میزان همراستایی آموزش -
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