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 مقدمه

روز بیشتتر ست     روزبه  جهانی ةدر دنیای کنونی با گسترش روزافزون ارتباطات نیاز به یک دهکد

 و تماس امکان اخیر،های  سال در ارتباطات فناوری شگرف پیشرفت .(2، ص831  سبیبی،)شود  می

 فتراه   یالکترونیکت  جدیتد هتای   بندی بسته در تجاری کاالهایی صورت به را ها گفرهن سریع ةمبادل

 متک « جهتانی  ةدهکد» تعبیر. است کرده وابسته نزدیک و ه  به را مختلفهای  ملت و اقوام وکرده 

(. 22، ص831 ، زادگتان  صتالیی امیتری و سستین   )نیستت   ارتبتا   بی چندان زمینه این در ،2لوهان

 جهتانی  ةدیگر به رقابت در میتی  میلتی قتانع نیستتند و بته فعالیتت در صتین       ها  امروزه سازمان

ده و با جوامع مختلتف در  های گوناگون بو هایی که متشکل از فرهنگ در چنین سازمان. اندیشند می

آمتوزش از جملته   . بسیار مه  استت رسیدن به این هدف  برایها  استراتژیانتخاب  ،ارتبا  هستند

ن هتدف  یت تواند نقش مهمی را در راه رسیدن به ا می منابع انسانی است کههای  ترین استراتژی مه 

 . ایفا کندها  در سازمان

بته تولیتد بهتتر، کملکترد تجتاری       ،انستانی هتای   سترمایه اند که کیفیت بهتر  دانشمندان دریافته

کملکترد بهتتر    بترای . (Schultz, 1961)کنتد   متی  ی کمتک لت رشتد اقتاتاد م   در کتل، تر و  مطلوب

 & Blunch)شود  میسوب میهر سازمان  یاتآموزش و پرورش آنان از ضرورانسانی، های  سرمایه

Castro, 2005). 

است که آیتا آمتوزش شت لی و فرهنتگ      گرفتهانجام  پرسشاین پژوهش با هدف پاسخ به این 

یک از مت یرهای دیگر تیقیق بر  هر تأثیر ،؟ همچنینگذارد می تأثیرسازمان شدن  جهانیسازمانی بر 

و  استت  شروع شتده ها  ابتدا با بررسی و تعریف مت یر ،این تیقیق چگونه خواهد بود؟شدن  جهانی

بترای   را متدلی ها،  فرضیه وسعةدر داخل و خارج کشور و ت گرفته ماانجهای  ضمن بررسی پژوهش

هتای   فرضیهها،  وتیلیل داده با تجزیه و طراسی کرده،ه   ها با تیقیق و ارتبا  آنهای  لفهؤبررسی م

 .کند را آزمون میپژوهش 
                                                           
1. Global village 
2. McLuhan 
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 تحقيق ةمباني نظري و پيشين

 کته همتة   شود، زمانی گرفته می کار به بشری جهان پیوستة و فراگیر کلیت برای شدن جهانی اصطالح

در  پیوستته  موجودی یا کل یک مثابة به آن را توان می و شود می شناخته ای پدیدة یگانه کنوان به جهان

شتامل فراینتدهایی    و استت  ای اجتمتاکی  شتدن پدیتده   جهتانی . (Albrow, 1996, p.81)نظر گرفت 

  (.57، ص831 ،  گیدنز)کند  یت میشود که رواب  اجتماکی و وابستگی متقابل را تشدید و تقو می

 شدن جهاني ابعاد

 :شدن به شرح زیر است ابعاد جهانی

 خدمات ،کاال جهانی بازارهای ادغام روند ،تعریف به بنا اقتاادشدن  جهانی: شدن اقتصاد جهانی

 آن در کته  استت  جهتان  ستط   در اقتاتادی  نظتام  نتوکی  ،شتده  یجهان اقتااد .است تولید کوامل و

 .اند درآمده جهانی اقتااد یک شمول تیت و ،شده ادغام ملل اقتاادهای

 ستوی  بته  ملتی  دولتت  از سرکتت  روند است کبارت سیاستشدن  جهانی :شدن سیاسی جهانی

 .یکپارچه خارجی سیاست پیدایش و جهانی ساکمیت

 کنتوان  هبت  ،قتومی  و ملتی هتای   فرهنگ ادغام روند را فرهنگشدن  جهانی :شدن فرهنگ جهانی

 (.6-5، ص831  سبیبی،) کنند می تعریف جهانی فرهنگ ایجاد برای ،فرهنگی واسدهای

یافتتته و  در مباستتک کشتتورهای شتتمال و جنتتوب یتتا توستتعه :شاادن یطاایس    اا  جهااانی

کشورهای صتنعتی را متته  اصتلی     ،توسعه شود که کشورهای درسال می توسعه نیز مشاهده درسال

بر ایتن امتر استتوار استت کته      ها  صلی و اساسی آنا ةدانند و تکی می زدن توازن میی  زیست بره 

کشورهای صنعتی، تخریب میتی  زیستت جهتانی را باکتک شتده       ةگسیخت گسترده و لجام ةتوسع

  .(852  ،لواسانی) است

                                                           
1. Giddens 
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 آموزش شغلي

گیرد، باید به مسائل زیادی توجته   شدن قرار می شایان توجه است که وقتی سازمان در مسیر جهانی

  (HRD) منتابع انستانی   ةمختلتف توستع  های  فرهنگی و جنبههای  مسائل تفاوتاین  ةاز جمل. کند

کشتورهای آستیا    ةجهانی ستوز های  در سازمان. مانند آموزش و پرورش کارکنان، اهمیت بسیار داد

 ,Low) تری قترار دارد  نسبت به سایر کشورهای اروپایی و امریکایی در سط  پایین HRDتوجه به 

هتا   رفتاری شود که اثربخش باشند، طوری که این پاسخهای  باکک ایجاد پاسخآموزش باید  (.1998

باکک باالبردن ستازگاری روانتی افتراد یتک ستازمان       ،فرهنگی مؤثر بینهای  کنوان اساس مهارت به

بایتد   ،چندملیتیهای  برای ساول نتایج بهتر در آموزش در سازمان. (Zakaria, 2000, p.492) شوند

 متثالا  (.Appelbaum et al., 2011)برگزار شتود   شوندگان برای ارزیاب و ارزیابی یآموزشهای  دوره

. (Shen & Darby, 2006) شتود  المللی در چین به مستائل آموزشتی توجته نمتی     بینهای  در شرکت

ختدماتی بته نستبت    هتای   المللتی در آستیا آمتوزش در شترکت     بتین هتای   در سازمان ،طور کلی به

آموزش کارکنتان کبتارت استت از     (.Zhen et al., 2007)دارد اهمیت بیشتری  ،تولیدیهای  شرکت

سره ، پیوسته و با هدف یا اهتداف مشتخو و    یک سلسله کملیات مرتب، منظ ، پشت دادن انجام

 :منظور معین به

هتای   ایجاد یتا ارتقتای ستط  مهتارت    ( ب ؛ارتقای سط  دانش و آگاهی کارکنان ایجاد و( الف

کتار   های پایدار جامعه که در کارکنان بته  ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش( ج ؛ش لی کارکنان

در تعریفی دیگر آموزش کبارت استت از کوشتش    ،همچنین(. 5 ، ص838 ابطیی، )گرفته است 

نتایج . (255، ص831  ،جزنی. )کار و مسائل مربو  به آن دادن بهبود کملکرد شاغل در انجام برای

هتای   نیتاز بته آمتوزش   هتا   داده است که در این شترکت  المللی نشان شرکت بین 222تیقیقات در 

در اینجاست (. Lubin, 1992) خارجی میسوس بوده استهای  زبانهای  فرهنگی بیشتر از آموزش

 . چندملیتی پی بردهای    که باید به اهمیت فرهنگ در سازمان

                                                           
1. Human Resource Development 
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 فرهنگ سازماني

و فرهنگ سازمانی را تشتکیل   باشند می باورهای کمیق و پایدار نسبت به بایدها و نبایدها ،ها ارزش

، رضتائیان )توان سیست  ارزشی غالب بترای کتل ستازمان دانستت      فرهنگ سازمانی را می. دهند می

رهتای  وبا ،کنوان یک سلسله مفاهی  مشترک در تعریفی دیگر، فرهنگ سازمانی به(. 217، ص833 

انتد و موجتب    ها و آداب و رسومی بیان شده است کته در طتول زمتان شتکل گرفتته     دایکسان، نم

 .(12، ص831 ، الوانی)انسجام و همبستگی گروهی در سازمان هستند 

 بندي فرهنگ سازماني از نظر دنيسون طبقه

، طتور کلتی   هبت . بین فرهنگ و استراتژی را مورد توجته قترار داده استت    ةرابط  بندی دنیسون طبقه

فرهنتگ ستازمانی مظهتری از نیازهتای     . گذارد میبسیار شدیدی بر فرهنگ سازمانی  آثار تژیااستر

 . شودمؤثر مطالعه  طور هسازمان است که باید درون آن میی  ب

 هایپذیر و از نظر تأکید انعطاف ،این فرهنگ از نظر نیازهای مییطی: 2پذیری فرهنگ انعطاف . 

 ؛نیازهای مشتریان تأمین شود کنند میاستراتژیک به میی  بیرون توجه دارد و کوشش 

از نظر تأکید استتراتژیک بته    ،سازمانی که چنین فرهنگی بر آن ساک  است: 8فرهنگ رسالتی .2

سترکت نیازهتای مییطتی را ت ییتر     بیند که بهمی نمیاولی الز ،کند می میی  خارجی توجه

 ؛دهد

دادن در کارها بتا توجته    دادن و مشارکت کید این فرهنگ، دخالتأاولین ت: 1کتیفرهنگ مشار .8

هدف سازمان در این سالت پاستخگویی   .ت ییر میی  بیرون سازمانی است انتظارات درسال

 ؛سریع به میی  و افزایش بازدهی است

زمانی ستا  بتر امتور درون   ،سازمانی که چنین فرهنگی بر آن ستاک  باشتد   :7فرهنگ سازگاری .1

                                                           
1. Denison 
2. Adaptability culture 
3. Mission culture 
4. Involvement culture 
5. Consistency culture 
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کوشد خود را در میی  ثابت بپندارد و از نظر رفتار نوکی تداوم رویه را  می کند و می تأکید

 .(715، ص833 ، قاسمی)در پیش بگیرد 

 ةچرخت  دارنتد، مختلفتی  هتای   فرهنتگ شتوند،   وارد متی جهانی های  سازمان که به یوقتی افراد

فترد چته از کشتور دیگتری     : فرهنگ جدید (الف :به این شرح است د کهنکن می جدیدی را تجربه

 ؛شتود  متی  رو با فرهنگ جدیدی روبته  ،شود المللی ود وارد سازمانی بینخکشور آمده باشد، چه در 

هتای   آمتوزش ( ج ؛کشد می در اینجا فرهنگ جدید، فرهنگ جدید را به چالش: شوک فرهنگی (ب

فرهنگتی   ارتبتاطی درون هتای   مهتارت  ةتوانتد در توستع   می فرهنگی میانهای  آموزش: فرهنگی میان

وظایف و کنترل  دادن المللی در انجام کارکنان بین: فرهنگی توانایی ارتبا  درون( د ؛کننده باشد کمک

 .(Zakaria, 2000; Havelock, 1936; Conner, 1993)ند تر شرای  موفق

. استت  فرهنتگ  کترد،  بیتک  آن ةدربتار  تتوان  متی  شدن جهانی روند در که مهمی مسائل از یکی

 بتر  آن تأثیرات و فرهنگی شدن جهانی»کنوان  باای  در مقاله( 831 ) زادگان امیری و سسین صالیی

 دنش جهانی تعریف ضمن ابتدا ،در فرهنگ ایرانیشدن  جهانی بررسی تأثیربا هدف  ،«ایرانی فرهنگ

 فرهنتگ  شتدن جهانی پیرامون  ،سپ این مفهوم را بررسی کرده، پیدایشهای  زمینه آن، ةتاریخچ و

شتده   بررستی افتراد جامعته   های  و فرهنگها  دولتشدن  جهانیکه البته در این مقاله  اند بیک کرده

گیری نیازهتای آموزشتی    شش کامل مه  برای اندازه( 2223)آندرا گرف و ماریون مرتساکر . است

 اخوهشتت شت   این تیقیق براساس. اند را بررسی کردهفرهنگی در کشورهای جهانی و چندملیتی 

های  ، صالسیت1های خارجی ، صالسیت زبان8پذیری ، انعطاف2، روشنفکری فرهنگیسساسیت بین

است که  انجام گرفته 3و جرأت 5توانایی ت ییر دیدگاه ،6فرهنگی، خودآگاهی بین7ارتباطی غیرکالمی
                                                           
1. Intercultural sensitivity 

2. Open-mindedness 

3. Flexibility 

4. Foreign language competence 

5. Nonverbal communication competence 

6. Intercultural self-awareness 

7. Ability to change the point of view 

8. Assertiveness 
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هتای   صتالسیت زبتان   ،پتذیری  روشنفکری، انعطاف ،فرهنگی سساسیت بین تأثیر، ها این شاخو در

در . (Graf & Mertesacker, 2008, p.539) .ختارجی و توانتایی ت ییتر دیتدگاه از بقیته بیشتتر بتود       

 در 2221تا  113 های  بین سالاز آثار منتشرشده  یعیوس فیطپژوهشی در کشور کانادا با بررسی 

 بترای جلتوگیری از خطتا   دست آمد که  ها این نتیجه به آنکملکرد  یابیو ارزی تیچندملهای  شرکت

. شتونده در نظتر گرفتته شتود     کتافی بترای ارزیتاب و ارزیتابی    هتای   آموزشها  باید در این سازمان

 ,.Appelbaum et al) قتانونی و مشتتری باشتد    ،فرهنگیهای  درنظرگرفتن تفاوت باباید ها  آموزش

2011, p.570) . در پژوهشی با بررسی ده شرکت از صنایع مختلف  (2227)جی شن و روگر داربی

 شتان در نظتر   ختارجی  کارکنتان هتای چنتدملیتی چینتی آمتوزش میتدودی را       دادند شرکتنشان 

 یها رویکترد  آن ،همچنین. است المللی مدیریت بین ةفقدان سیست  توسع ةدهند گرفتند که نشان می

 2225در سال . (Shen & Darby, 2005, p.342) المللی و توسعه داشتند مدارانه را به آموزش بین قوم

 فیت ط یهتدف بررست  بتا   «ملیتتی در آستیا   های چند کارگیری آموزش شرکت هب»کنوان  باپژوهشی 

یا بته ایتن نتتایج    فعال در آست  یتیچندملهای  شرکت اتخاذشده توس  یآموزشهای  وهیاز ش یعیوس

های چندملیتی در شش کشتور آستیایی    گذاری در بخش آموزش در شرکت دست یافتند که سرمایه

هتای ختدماتی در مقایسته بتا      کته آمتوزش در آستیا در ستازمان     طتوری  هبت . دارداهمیت بستیاری  

 (.Zhen et al., 2007, p.472)تر است  های تولیدی گسترده سازمان

 ها و مدل مفهومي تحقيق فرضيه

 .شود های تیقیق به شرح زیر بیان می گرفته، فرضیه شده و تیقیقات انجام بر مبنای مبانی نظری بیان

 .دگذار می معناداری شدن تأثیر جهانیآموزش ش لی بر  . 

 .دگذار می معناداری شدن تأثیر جهانیفرهنگ سازمانی بر  .2

 .دگذار میمعناداری  تأثیرآموزش ش لی بر فرهنگ سازمانی  .8

 
 

 

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 آموزش ش لی

 فرهنگ سازمانی

 شدن جهانی
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پیشتین،  هتای   پتژوهش هتای   نظتری و یافتته  هتای   رویکردها و متدل  ،با توجه به مباسک نظری

هتای   و شتاخو هتا   معتبر، مؤلفههای  شدن، از کتب و مقاله جهانیهای  و شاخوها  مؤلفه ،ترتیب هب

از  ،آمتوزش هتای   و شتاخو ها  لفهؤمدل فرهنگ سازمانی دنیسون و م فرهنگ سازمانی با توجه به

 (.  جدول) دست آمدند به نظری تیقیقمتون 
 

 ی متناظر با متغیرهای تحقیقها و شاخصها  مؤلفه. 1دول جادامة 

 ها شاخص یؤلفه یتغیر

 شدن جهانی

 اقتاادی

 المللی گذاری بین سرمایه

 تجارت جهانی

 المللی فعالیت بین ةسوز

 سیاسی

 ارتبا  خوب ایران با کشورهای مورد نظر

 المللی های بین  کضویت در سازمان

 کاهش نقش دولت

 فرهنگی -اجتماکی

 کارکنان چندملیتی

 های جدید پیشرفت فناوری

 المللی بیناستفاده از الگوهای سازمانی 

 فرهنگ سازمانی

 مشارکتی

 توانمندسازی

 میوری تی 

 قابلیت توسعه

 ثبات

 بنیادیهای   ارزش

 میوری تی 

 یکپارچگی

 پذیری انعطاف

 ت ییر ایجاد

 مشتری تمرکز بر

 یادگیری سازمانی

 مأموریتی

 هدایت راهبردی

 اهداف و مقاصد

 استراتژی
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 ی متناظر با متغیرهای تحقیقها و شاخصها  مؤلفه. 1دول جادامة 

 ها شاخص یؤلفه یتغیر

 آموزش

 نیازسنجی

 ها ها و استراتژی مشی ها، خ  ت ییر در سیاست

 خدمات جدید کرضة

 ت ییرات در میی  خارجی

 افزایش سوان  کار

 کمبود انگیزش

 افزایش زیان

 گذاری هدف

 

 رفتاری خاص در کارکنانایجاد 

 .رفتارها در چه شرایطی بروز کنند

 مالک از سنجش یادگیری چیست؟

 میتوا

 مهارتی

 مدیریتی

 تخاای

 اجرا

 از طریق سخنرانی

 از طریق کنفران 

 از طریق سمینار

 گری مربی

 آموزش ضمن خدمت

 ارزشیابی

 گرفته کارهای انجام ةبراساس نمون

 مقایسه

 معلومات

 گرفته  وظایف انجام
 

 روش تحقيق

 –روش ایتن تیقیتق توصتیفی    . از نتوع کتاربردی استت    ،این پژوهش با توجه به هتدف تیقیتق  

و از کارشناسان، کارشناستان ارشتد، سرپرستتان     نفر 262این تیقیق شامل  ةجامع .است همبستگی

گیری کوکران بترای جامعتة    نمونة آماری مناسب برای پژوهش براساس فرمول نمونه. مدیران است
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ای بتود کته    گیری تاادفی طبقه روش نمونه. شد نفر میاسبه 7  ، 27/2میدود و در سط  خطای 

کتار   بهها، پرسشنامه  گردآوری داده نظورم هب. شد طبقات پست سازمانی جامعة آماری در نظر گرفته

 2   ،توزیتع و از ایتن تعتداد    818 نفر از این افراد در سال  76 تیقیق بین  ةپرسشنام .گرفته شد

برای تعیتین  . درصد بوده است 52باالتر از  ها نرخ بازگشت پرسشنامه .پرسشنامه بازگشت داده شد

 ضتریب پایتایی  . شتد میاستبه  آلفتای کرونبتاخ   ، ضریب برای تعیین پایایی نظر خبرگان، و ،روایی

. انجتام گرفتت  معتادالت ستاختاری    ستازی  مدل ها برای تیلیل داده. دست آمد به 2/ 17پرسشنامه 

 .بوده است PLSو  SPSSافزارهای مورد استفاده در این پژوهش  نرم

  .استپایا  و 5/2آلفای کرونباخ هر سه مت یر مدل باالتر از  2مطابق با جدول 
 

 ضریب پایایی .2جدول 

 یتغیر آلفای کرونباخ

 شدن جهانی 577/2

 آموزش ش لی 126/2

 فرهنگ سازمانی 2/ 12

 
 (طبقات)نظر پست سازمانی از  افراد نمونه فراوانی .3جدول 

 نرخ با گش  پرسشنایة تکمیل جایعه افراد

 % 5 61 11  کارشناس

 % 5 23 53 ارشد کارشناس

 %61 3  81 سرپرست و مدیر

 %7/52 2   262 جمع

 شناختي  اطالعات جمعيتتوصيف 

دهنتدگان شتامل ستن، ستط       پاستخ  دربتارة در این تیقیق، اطالکات کمومی و مشخاات فتردی  

 .است خدمت در شرکت کیسون، جنسیت و پست سازمانی ةتیایالت، سابق
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 شناختی توصیف اطالعات جمعیت .4جدول 

 جن ی  1
 1/12 17 مرد

 71/  67 زن

 سن 2

 7/7 6 سال 27تا  22

 6 /7 3  سال 82تا  26

 17 11 سال 87تا   8

 88 85 سال 87بیشتر از 

 تطصیالت 3

 1/2   تر دیپل  و پایین

 2 /     کارشناسی

 71/  71 ارشد کارشناس

 1/81 81 باالتر

 سابقة خدی  4

 72 77 سال 7کمتر از 

  3/2 21 سال 2 تا  7

 2 /5 1  سال 7 تا    

 7 /7 5  سال 7 از بیشتر 

 پ   سا یانی 5

 2/73 61 کارشناس

 7/27 23 ارشد کارشناس

 6 /1 3  سرپرست و مدیر

 

 تحقيقهاي   يافته

بیتان شتده    7نتتایج در جتدول   . های مورد استفاده در تیقیق بررسی شتد  ابتدا همبستگی بین مؤلفه

 .است
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 بررسیهای مورد  ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه. 5جدول 

 یؤلفة یورد بررسی

دی
صا

اقت
سی 

سیا
 

گی
رهن

ی ف
اع

تم
اج

 

جی
سن

ا 
نی

ری 
ذا

فگ
هد

 

توا
یط

جرا 
ا

بی 
شیا

ر 
ا

تی 
رک

شا
ی

ری 
گا

ا 
س

 

ف
طا

انع
 

ری
ذ 

پ
 

تی
ور 

یأی
 

              اقتاادی

             2/ 23** سیاسی

            275/2** 82/2  اجتماکی فرهنگی

           176/2** 2/ 78** 56/2  نیازسنجی

          383/2** 725/2** 711/2** 257/2 هدفگذاری

         525/2** 676/2** 6/2 7** 851/2** 238/2 میتوا

        727/2** 2/ 76** 123/2** 252/2** 828/2** 277/2 اجرا

       682/2** 2/ 51** 558/2** 635/2** 2/ 16** 167/2** 22/2  ارزشیابی

      758/2** 8/2 1** 768/2** 622/2** 788/2** 711/2** 621/2** 288/2 مشارکتی

     521/2** 112/2** 811/2** 187/2** 2/2 7** 2/2 1** 723/2** 152/2** 227/2 سازگاری

    685/2** 681/2** 2/ 11** 1/2 1** 785/2** 722/2** 125/2** 5/2 6** 165/2** 212/2 پذیریانعطاف

   737/2** 666/2** 518/2** 738/2** 2/ 81** 732/2** 757/2** 166/2** 777/2** 723/2** 286/2 مأموریتی

 .معنادار است 2/ 2در سط  تشخیو  **

  در این تیقیق بارهای کاملی. ها است نشان از اکتبار خوب داده( 818 )طبق نظر داوری و رضازاده  1/2بارهای کاملی بیش از . سپ ، بارهای کاملی بررسی شد

همچنتین، شتاخو    .ها سذف شتد  بود و این گویه 1/2کمتر از  5و  6، 7، 8، 2،  های  گویه

AVE  (6جدول )است که در میدودة قابل قبول قرار دارد  7/2برای همه مت یرها بیش از 
 

 AVEشاخص . 6جدول 

AVE یتغیر 

 شدن جهانی 721/2

 آموزش ش لی 758/2

 فرهنگ سازمانی 622/2
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با توجه بته   .دهدمینشان تی مدل مورد بررسی تیقیق را در سالت قدر مطلق ضرایب  8شکل 

 . شود رواب  مورد بررسی در تیقیق پذیرفته می همة، است  /16بزرگتر از  تیاینکه مقادیر 

 
 در حالت استانداردمدل تحقیق . 2شکل 

 

 
 

  مدل تحقیق در حالت معناداری. 3شکل 
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بتوده، و   63/2شود، ضریب تعیین فرهنگ سازمانی برابر با  مشاهده می 2طور که در شکل   همان

ت ییترات مت یتر    67/2یعنی آموزش ش لی به ترتیب . است 67/2شدن برابر با  ضریب تعیین جهانی

 .کند ت ییرات مت یر فرهنگ سازمانی را تبیین می 63/2شدن و  جهانی

و آمارة تی برابتر   171/2شدن برابر با  یاز آنجا که ضریب مسیر در تأثیر آموزش ش لی بر جهان

از . شود میدرصد پذیرفته  17اطمینان در سط  تیقیق اول  است، فرضیة  /16از بزرگتر و  11/1با 

و آمارة تتی   2/ 81شدن برابر با  از آنجا که ضریب مسیر در تأثیر فرهنگ سازمانی بر جهانی طرفی،

درصتد پذیرفتته    17اطمینتان  در ستط   دوم تیقیق  فرضیةاست،   /16از بزرگتر و  618/1برابر با 

برای آن، فرضیة ستوم تیقیتق و    327/25و معناداری  321/2در نهایت، با توجه به ضریب  .شود می

 .شود تأیید می کیسون شرکت در سازمانی فرهنگ بر ش لی آموزشتأثیر 

 ث و نتيجهبح

مثبتت و معنتادار   شدن در شرکت کیسون تتأثیر   آموزش ش لی بر جهانیبا توجه به نتایج پژوهش، 

طتوری کته در بتدو ورود افتراد ایتن       به .داردآموزش در شرکت کیسون اهمیت بسیاری . گذارد می

هتای آموزشتی بترای متدیران هت  در نظتر        ستی دوره. و همواره ادامه دارد شود آغاز میها  آموزش

ینتد بهستازی و   ارچه بیشتتر آمتوزش در فر  توان به اهمیت ه با تأیید این فرضیه می. شود گرفته می

گرفتت، آنتان بته     انجامی که با مدیران ارشد و میانی شرکت کیسون  طی . موفقیت سازمان پی برد

از زمانی کته کارکنتان   ( بیشتر مشارکتی و رقابتی) این نکته اشاره کردند که فرهنگ سازمانی موجود

شتدن در افتراد نهادینته     یند اجتمتاکی اطی فر غیرمستقی  و غیرملموسطور  به ،شود وارد سازمان می

. بر فرهنگ ستازمانی اثرگتذار استت    طور مستقی  بهآموزش  که مالسظه شد در این تیقیق. شود می

 همکتاری  همچنتین  و هتا  مسئولیت ترشدن ملموس باکک سازمان، های تامی  در کارکنان مشارکت

 شترکت  222 در (112 ) لتوبین  کته  پژوهشتی  در .شتود  متی  میوله وظایف اجرای در ها آن بیشتر

 از بیشتتر  فرهنگتی  هتای  آمتوزش  بته  باید موفقیت برای نتیجه رسید که این به داد انجام المللی بین

در ژن و هایلند انجام دادنتد،   2225ال طبق پژوهشی که در س. کرد توجه خارجی زبان های آموزش

شترکت   .جهتانی تولیتدی   هتای  های جهانی خدماتی، آموزش بیشتر بوده استت تتا شترکت    شرکت
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 داربتی  و شتن  ،همچنتین  .داردویتژه   یهای خدماتی است و آموزش اهمیت شرکت ءکیسون نیز جز

 در ،انتد  نکترده  توجه آموزش به که هایی آن چین، در چندملیتی های شرکت در که دریافتند (  22)

  .اند بوده ناموفق خود اهداف به رسیدن

توجته بته    ،کیسون شترکتی ختدماتی استت    گفت از آنجا کهتوان  یادشده، میبا توجه به موارد 

مدیران ارشد و میتانی کیستون   . الزم است( های خارجی آموزش زبان ویژه به)آموزش منابع انسانی 

شتدن ایتن شترکت     ثیر زیادی بتر رونتد جهتانی   أمعتقد بودند فرهنگ سازمانی موجود در سازمان ت

هتای چنتدملیتی    شتدن در شترکت   ینتد جهتانی  افرالبته توجه به فرهنتگ ستازمانی در   . داشته است

 .اند ه بسا مدیران کالی کیسون نیز به اهمیت این موضوع پی بردهنشدنی است، چانکار

 سرکتت  در هر تتوپ  انرژی میزان بیلیارد بازی در (152 )  برتون بیلیارد توپ ةنظری اساسبر

 شتوند،  می آغاز ها توپ سرکت آنکه میض به اما دارد، تعلق معینی کشور و سازمان قدرت به اولیه

 هتا  تتوپ  ستایر  مواضتع  و سرکتات  به بلکه، اولیه نیروی تأثیر تیت فق  نه توپ در کمل استقالل

 ایتن  در بتواننتد  بایتد  هتا  سازمان مدیران ،ترتیب بدین .شود می مربو  (کشورها دیگر های سازمان)

 و سرکت و دهند ت ییر خود نفع به را رواب  دارد، جریان آن در ای پیچیده تعامالت که جهانی بازی

 هتا  ستازمان  متدیران (. 7 ، ص812  الوانی،) کنند توفیق قرین جهانی بستر در را خود های فعالیت

 نیز پاستخ  المللی بین و جهانی الزامات به ملی، و ای منطقه ،میلی نیازهای به پاسخگویی ضمن باید

 بلکته  ،نگیرنتد  قرار کشورها دیگر نیروهای تأثیر تیت صرفاا شدن یجهان ةکرص در باید آنان .دهند

 ختود  نهایی اهداف برای تیقق را متقابل اثرگذاری و تعامل این و بگذارند اثر ها آن بر بتوانند خود

 .کنند تنظی 

 پيشنهادها

 .شود برمبنای نتایج تیقیق، پیشنهادهای زیر بیان می

                                                           
1. Burton 
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 .کنند توجه گیری تامی  در کارکنان مشارکت به بیشتر مدیران -

 آثتار  تتا  کنتد  برگتزار  را کملکترد  ارزیتابی های  دوره یکبار ماه شش یا ساالنه طور به سازمان -

 بتاالتر هتای   رتبته  بته  رسیدن برای را شده کسب دانش کارگیری به میزان و کارکنان آموزش

 .بسنجد جهانی

 از کیستون  سازمانی فرهنگ که بودند باور این بر مدیران اکثر مااسبه طی اینکه به توجه با -

 باید بودند، مخالف نظر این با کارمندان بیشتر ولی است، بودهشدن  جهانی برای مه  کوامل

 .شود ایجاد سازمانی هرم کف و سأر بین ای کقیده شکاف این بررسی برای تیمی

 تتا  فرهنگ اینرا شناسایی کرده و بررسی کنند که  سازمان بر ساک  فرهنگ کیسون مدیران -

 .درسان یاری خود استراتژیک اهداف به رسیدن در را شرکت نای تواند می سد چه
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