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نوعشناسیذهنیتهایکارکنانسازمانهایدولتینسبتبه

آموزشهایسازمانی:پژوهشیبرمبنایروشکیو
معصومه مصطفیزاده ،1محمدرضا صادقی ،1رضا طهماسبی

2

 .1دانشجوی دکتری ،مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت4901/90/90 :؛ تاریخ پذیرش)4901/90/02 :

چكیده
برخورداري از كاركنان شایسته مزیت رقابتي مورد توجه بسياري از سازمانهاي موفق دنيا است و در این زمينهه سهازمانهها هزینههههاي
بسيار زیادي را براي جذب ،نگهداشت و ارتقاي چنين كاركناني صرف ميكنند .یكي از مهمترین روشهاي تحقهق ایهن ههدف ،زمهوزش
افراد بهطور مداوم است بهطوري كه با شيوههاي جدید كار زشنا شوند و خود نيز به ایجاد نوزوري در روشهاي انجهامدادن كهار برردازنهد.
هدف مقالة حاضر شناسایي ادراك و ذهنيتهاي كاركنان سازمانهاي دولتي دربارة دورهههاي زموزشهي اسهت و بهدین منپهور په وه
حاضر با بهكارگيري روش كيو انجام گرفت .نتایج تحليل عاملي در مطالعة سازمان توسعة برق ایران وجود سه نهو ذهنيهت عهقههمنهد،
منفعتطلب ،و منتقد به زموزشهاي سازماني را در ميان كاركنان تأیيد كرد.

كلیدواژگان
زموزشهاي سازماني ،روش كيو ،كاركنان دولتي ،نو شناسي ذهنيت.

 نویسندة مسئول ،رایانامهMmostafazadeh64@ut.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
مفهوم توسعة مداوم و یادگیری که امروزه بسیار مورد توجه است ،بر نیاز افرراد بره ارت را و ترداوم
فعالیتهای آموزشی در طول زندگی کاریشان تأکید میکند .شاید مهر ترری کرارکرد آمروزش را
بتوان ن ش تسهیلگری آن در انطباق بیشتر با شررای متییرر مطری دانسرت

( Yildizlar & Kargi,

 .)2010امروزه در هر سازمانی اع از دولتی و خصوصی ،واحدی با عنوان مدیریت منابع انسانی یا
عناوی مشابه وجود دارد که عالوه بر وظایفی مانند جذب و استخدام ،ارت را ،ارزیرابی عملکررد و
جبران خدمات ،وظیفة آموزش و بهبود منابع انسانی را نیز بر عهده دارد .ای باور که انسانها یکری
از مه تری داراییها و منابع سازمانها هستند ،از سوی اکثرر مردیران ،متخصصران و اندیشرمندان
صاحبنظر در علوم مدیریت و سازمان پذیرفته شده است .انسانها در عصر حاضر مزیرت رارابتی
مطسوب میشوند و میز سازمانها را شکل میدهند .امروزه در متون نظری رشد و توسعه ،انسران
موتور مطرك رشد شناخته شده اسرت
دست یافتهاند که دیگر ف

(1999

 .)Chuang,بسریاری از اندیشرمندان بردی ح ی رت

مجهزبودن به فناوریهای جدید و منابع مالی برای موف یرت ،بهبرود و

توسعه کافی نیست و شاید بهصراحت بتوان گفت انسانهرا برهعنروان یکری از مهر ترری اجرزای
سازمانها ،ن شهای اصلی را ایفا میکنند و سایر عوامل ،منابع ،اجرزا و سررمایههرای ااتصرادی و
فناورانه را بهکار میگیرند تا اهداف سازمان را مط ق کنند .به ای ترتیب ،به نظر میرسد که بهبرود
و افزایش ویژگیهای کیفی و مهارتهای آنها در رأس تصمی گیریهای هر سرازمان اررار دارد و
برنامههای آموزشی الزم برای تط ق چنی اهدافی یکی از الزامات و نیازهای اساسی است .بررسی
سیر تطول سازمانها در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد رمرز موف یرت آنهرا توجره ویرژه بره
تطصیالت ،بازآموزی و آموزشهای تخصصی در حی کار بوده اسرت (معتمردینیرا و همکراران،
 .)2931با همة اهمیتی که به آموزشهای سازمانی داده میشود ،باید نگرشهای افرادی کره مرورد
آموزش ارار میگیرند ،نیز مورد توجه باشد تا اثربخشی در کنار بهرهوری حاصل شود .با توجه بره
تفاوتهایی که بی سازمانهای دولتی و غیردولتی وجود دارد ،به نظر میرسد نگرشهای کارکنران
آنها نیز نسبت به موضوعهای مختلف از جمله آموزش متفاوت باشد .با توجه به هزینههای نسربتا
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زیادی که سازمانهای دولتی برای آموزش کارکنان خود صررف مریکننرد ،شرناخت تفراوتهرای
موجود بی کارکنان بهمنظور تدوی جهرت گیرریهرای مناسربترر و اجررای اثرربخشترر چنری
برنامههای آموزشی ضروری به نظر میرسد .بخش اابل توجهی از زمان کاری افراد در سرازمانهرا
در دورههای آموزشی سپری میشود .دورههایی که با تخصیص برنامهریزیهای متعدد و اعتبرارات
مالی چشمگیر برگزار میشوند .بنابرای  ،هردف پرژوهش حاضرر سرنجش و دسرتهبنردی ادراك و
نگرشهای اعضای سازمانهای دولتی نسبت به چنی دورههرایی اسرت .برهعبرارت دیگرر ،هردف
تط یق حاضر پاسخ به ای پرسش است که اعضای ای سازمانها چه ذهنیتی نسبت بره دورههرای
آموزشی دارند؟
مباني نظری
امروزه سرمایة انسانی بهعنوان موتور مطرك توسعه مورد توجره اندیشرمندان اررار گرفتره اسرت.
سرمایة انسانی سرمایهای است که با بهکارگیری بیشتر ،ک نمریشرود و برهطرور فزاینرده افرزایش
مییابد ( .)Chandler & Hanks, 1998تداوم حیات هر سازمان به تعامل پویای آن با مطی بسرتگی
دارد .الزمة ای اادام آشنایی با ابزارها ،شیوهها و فنون جدید کاری و نطوة بهکارگیری آنها اسرت.
سرمایة انسانی از دو بعد دانش و مهارت تشکیل شده است (.)Warts, 2005
آموزش در سازمان در ح ی ت مجموعرهای از برنامرههرا اسرت کره دانرش ،مهرارت و نگررش
کارکنان را برای انجامدادن درست و موف یتآمیز وظایف مطوله و افرزایش آمرادگی بررای کسرب
مسئولیتهای بیشتر بهبود میبخشد .سرمایة انسانی که نشاندهندة حج دانش ،مهارتهرای فنری،
خالایت و تجربة سازمانی است ،اهمیت فزایندهای یافته و به همی نطو نیروی کرار نره برهعنروان
داراییهای هزینهبر ،بلکه بهعنوان داراییهای مولد تل ی میشوند .نتایج پژوهشها نشران مریدهرد
افراد با سطح سرمایة انسانی باالتر در زمان معی فرصتهای کسبوکار بیشتری را شناسایی کرده،
از فرصتهای بیشتری بهرهبرداری میکنند و پایداری کسبوکار آنها باالتر است (یدالهی فارسری
و رضوی .)2932 ،امروزه هدف آموزش پرکردن میز کارکنان با دانشهای پراکنرده و غیرکراربردی
نیست ،توسعة ساختار فکری آنهاست برهطروری کره بتواننرد اردرت تفکرر خرود را فعرال کننرد
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( .)Yildizlar & Kargi, 2010به ای ترتیب ،برنامههای آموزشی باید طروری تنظری شرود کره ایر
هدف را مط ق کنند.
افراد در هر حرفهای که فعالیت میکنند نیاز دارند اطالعات و دانش خرود را برهروز کننرد و از
پیشرفت حرفهای خود از طریق آموزشهای ضم خردمت اطمینران داشرته باشرند (
2010

& Yildizlar

 .)Kargi,در مواجهه با فناوریهای جدیرد و تیییررات سرریع ،مردیران بایرد خرود را آمرادة

رویارویی با حوادث جدید و غیرمنتظره کنند ( .)Judge & Blocker, 2008هر سازمانی که به دنبرال
پیشروبودن در چنی فضایی است ،باید کارکنان خالق ،باانگیزه و مراهری در اختیرار داشرته باشرد
( .)Dehghani et al., 2013انسانها در طول تاریخ همواره به دنبال تأمی نیازهایشان بودهاند .نیازهرا
پایانناپذیرند و همواره تداوم دارند .سازمانها نیز برای تأمی نیازهای انسانی پدید آمدهاند و خرود
متشکل از انسانها هستند .سازمانها به آموزش نیاز دارند ،زیرا آموزش بررای تولیرد اسرت و ایر
کارکرد وااعی آموزش است ( .)Yildizlar & Kargi, 2010سازمانهای امرروزی بررای موف یرت در
راهی که پیش رو دارند ،نیاز به کارکنان ماهر و متخصص داشته و ای گروههای حرفرهای نیراز بره
آموزش مستمر و مداوم دارند

(& Altuk, 2012

 .)Kayaآمروزش الزمرة یرادگیری مرداوم اسرت و

هدفش آمادهسازی افراد برای انطباق با شرای حاک برر عصرر حاضرر و فنراوریهرای پیشررفته و
متییر ،از طریق ارت ای دانش و مهارتهای حرفهای آنهاست ( .)Yildizlar & Kargi, 2010آموزش
سازمانی از مه تری ابزارها برای م ابله با تیییرات مطیطی بوده و ضام عرضرة مناسرب خردمات
بهویژه در سازمانهای دولتی است و اگر منظ و هدفمنرد و بررای رفرع نیازهرای وااعری کارکنران
تدوی و اجرا شود ،نهف

عملکرد کارکنان و سازمان را باال میبرد ،بلکه موجب افزایش رضرایت

خود کارکنان نیز میشود (جمشیدیان و رضائی .)2939 ،با وجود ای  ،بدون مشارکت داوطلبانره و
رضایتمندانه کارکنان چنی هدفی مط ق نمیشود .ذهنیتها و نگرشهای کارکنانی که تطت چنی
آموزشهایی ارار میگیرند ،اهمیت دارد .نگرش ارزیابی و برآوردی است که دربارة شی  ،فررد یرا
رویدادی انجام میگیرد و در ح ی ت ،بازتابی از شریوة احسراس افرراد دربرارة موضروعات اسرت
(.)Robbins & Judge, 2009, p.75
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با توجه به توضیطات یادشده ،باید نگررشهرای مردیران و کارکنران نسربت بره آمروزشهرای
سازمانی بازبینی و بررسی موشکافانهتری شود و هزینههایی که بهمنظرور آمروزش کارکنران صررف
میشود ،به نطو اثربخشی تخصیص یابد .بنابرای  ،با پیبردن به نگرشها و ع اید کارکنران دربرارة
برنامههای آموزشی می توان ضرورت برگزاری دورههای آموزشی ،و همچنی تصمی های مرتب را
بررسی و بازبینی کرد .برای ای منظور یکی از ابتداییتری گامها ،شناخت نگرشها ،طرز فکرها و
ذهنیتهای کارکنان چنی سازمانهایی نسبت به موضوع آموزش است .اینکه آیرا آنهرا ضررورت
آموزش را میپذیرند یا آن را هزینهای اضافی میدانند؟ آیا با هدف یادگیری در دورههای آموزشری
شرکت میکنند ،یرا م صرود آن هرا ایجراد تنروعی در کرار و دورشردن از فضرای سرازمان اسرت؟
پاسخگویی به ای پرسشها و پرسشهای مشابه هدف اساسی م الة حاضر است.
پیشینة پژوهش
با توجه به بررسیها و جستوجوهای انجامگرفته ترا کنرون پژوهشری برا موضروع مشرابه توسر
پژوهشگران انجام نگرفته است .پژوهشهای انجامگرفته بیشتر به دنبال ارزیابی اثربخشی دورههای
آموزشی (اراملکی و حسینی2932 ،؛ عباسی و رشیدی2932 ،؛ آهنچیران و ظهرور پرونرده2933 ،؛
فضایلی و غیاثوند2931 ،؛ نیکوکار و همکراران2933 ،؛

Estaki et al., 2014؛ Movahhedi et al.,

 ،)2014روشهای آموزش (اکبرری عمروآبرادی و رجراییپرور2933 ،؛
 )2010اسرتراتژیهرای آمروزش (
Nasabadi, 2004

Samwel & Mwasalwiba,

& Mehrmohammadi, 2013; Chenari, 2008; Parsa Yekta

 )Nikbakhtاستانداردسررازی و بهبررود آمرروزشهررا (خنیفررر و همکرراران2931 ،؛

شاهمطمدی و همکاران 2933؛ حس زهرائی و همکاران )2931 ،بوده است .بیشرتر پرژوهشهرای
انجام گرفته دربارة نگرشهای موجود نسبت به آموزش ،به آموزشهای سطوح مختلرف تطصریلی
اختصاص داشته است ( ،)Yildizlar & Kargi, 2010و در سطح سرازمان و آمروزشهرای سرازمانی
بررسی های مشابه چندانی انجام نگرفته است و تعداد معدودی پژوهش نسربتا مررتب بره موضروع
انجام گرفته است .اولی پژوهشی است با عنوان «بررسی نگرش معلمان در زمینة عوامرل مررثر برر
گرایش آنها به تطصیل در دورههای آموزش ضم خدمت» است که نتایج آن نشان داد مرلفههای

277

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،3پايیز 1315

چهارگانهای شامل نیاز به پیشرفت ،نیاز به دستیابی به مهارت در شیل ،عوامرل فرهنگری و عوامرل
ااتصادی بر گررایشهرای آنهرا در شررکت در دورههرای آموزشری ضرم خردمت مررثر اسرت
(میرزامطمدی و ااضیزاده .)2931 ،دومی پژوهش انجامگرفته با عنوان «بررسری نگررش اعضرای
هیئت علمی نسبت به فرهنگ پژوهش در آموزش عالی کشور» نشان داد توجه بره ارزش زمران در
دانشگاه ،همکاریهای گروهی ،فرهنگ پژوهش در جامعه ،اعت اد و اعتمراد بره یافترههرای علمری
داخلی ،توجه به پژوهش در نظام آموزشی کشور ،ساختار نظام آموزشری بررای پررورش مط رق و
حمایت از پژوهشها در کشور به ترتیب ،رتبههای اول تا هفت را برهعنروان مرلفرههرای مررثر برر
فرهنگ پژوهش کسب کردند (رزای شیرسوار و پیراینده .)2931 ،پژوهش دیگر نظرهرای موجرود
راجع به آموزشهای ضم خدمت معلمان برای توسعه حرفهای آنان را بررسی کرده است (

Kaya

 .)& Altuk, 2012نتایج پژوهش نشان داد معلمان و عوامل اجرایی در ادارهها معت دند آموزشهرای
ضم خدمت در پیشرفت حرفهای معلمان بسریار مررثر اسرت .در پرژوهش دیگرری انتظرارات و
ارزیابیهای معلمان پیشدبستانی از آموزشهای ضرم خردمت بررسری شرده اسرت .نترایج ایر
پژوهش نشان داد انتظارات باالتر به کسب دانش حرفهای بیشرتری منجرر مریشرود (

& Yildizlar

 .)Kargi, 2010پژوهشهای نسبتا زیادی نیز با مطوریت آموزش کرارآفرینی و برا هردف شناسرایی
راهکارهای خالاانه برای آموزش کارآفرینی و ارزیابی اثربخشی آنهرا انجرام گرفتره اسرت .بررای
مثال ،در پژوهشی که توس کری و ماتلی انجام گرفت ،مدلی برای ارزیابی ایدههای موجود دربارة
آموزش کارآفرینی طراحی شد ( .)Carey & Matlay, 2010بررسی پیشینة پژوهش نشران داد بیشرتر
پژوهشهای ای حوزه با روش کتابخانه ای ،توصیفی و میدانی بوده است و تاکنون روش کیو برای
انجامدادن پژوهش در ای حوزه اجرا نشده است.
معرفي سازمان مورد پژوهش

شرکت دولتی سهامی سازمان توسعة برق ایران (سهامی خاص) در سرال  2911برهمنظرور اجررای
طرحها و پروژههای صنعت برق ،براساس برنامههای مصوب در زمینة احداث و توسعة نیروگاههرا،
افزایش ظرفیت تولید برق ،و ایجاد و توسعة خطوط و پستهای انت ال برق ،شبکههرای مخرابراتی
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برق و تأسیسات مرتب با آن تأسیس شد .موضوع فعالیت سازمان احداث و توسرعة نیروگراههرا و
افزایش ظرفیت تولید برق ،اجررای پرروژههرای ملری ،احرداث ،توسرعه و بهینرهسرازی خطروط و
پستهرای انت رال بررق ،احرداث و توسرعة مراکرز دیسرپاچینگ و شربکههرای مخرابراتی بررق و
فعالیتهایی از ای دسته است.
با توجه به زمینة فعالیت سازمان ،باید کارکنان بهطور مداوم تطت آموزشهای متناسب و بهروز
ارار بگیرند .فرایند آموزش توس دفتر برنامهریزی منابع انسرانی در معاونرت برنامرهریرزی انجرام
میگیرد و هر ساله دورههای آموزشی برگزار میشود .به نظر میرسد علیرغ تخصیص امتیازهای
آموزشی و امکان ارت ای شیلی ،بسیاری از کارکنان تمایلی به شرکت در دورههای آموزشی ندارند.
از ای رو ،بر آن شدی تا نگرشهایی را که نسبت به آموزش سازمانی وجود دارند ،شناسایی کنی .
بنابرای  ،نوآوری پژوهش آن است که نخست ،تا پیش از ای  ،نگرشهرای کارکنران سرازمانهرای
دولتی شناسایی نشده است و پژوهشهای پیشی صرفا به بیان پیشرنهادهای آموزشری غیرعلمری و
انتزاعی بسنده کردهاند و حال آنکه ای پژوهش بهطور علمی به بیان و تجویز پیشرنهادهای عملری
بهطور ویژه برای حوزة آموزش کارکنان در سازمانهای دولتی پرداخته است ،و دوم ،روش کیو در
پژوهشهای داخلی و بومی کمتر شناخته شده و بهکار گرفته شده است.
پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به ای دو پرسرش اسرت کره کارکنران دولتری نسربت بره
آموزشهای سازمانی چه ذهنیتهایی دارند؟ و نوعشناسی ای ذهنیتها چگونه است؟
روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال جستوجوی گرایشهای ذهنی افراد و ترجیطات آنها نسربت
به آموزشهای سازمانی است ،نوعی پژوهش کیفی مطسوب میشود .همچنی با توجره بره اینکره
هدف از انجامدادن پژوهش پیبردن به اذهان و نگرشهای افراد است ،روش کیو بهکار گرفته شده
است .هدف از بهکارگیری ای روش یافت اندیشهها و فرضیههای جدید و مفیرد دربرارة موضروع
پژوهش است و بدی ترتیب ،پژوهش حاضر از نظر هدف توسعهای -کاربردی است (داناییفرد و
همکاران.)2931 ،
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مراجعه به متون نظری موضوع برای جمعآوری فضای
گفتمان پژوهش با بهکارگیری روششناسی فراترکیب
تنظی سرال پژوهش
انجامدادن مبانی نظری سیتماتیک

تعیی موضوع
پژوهش

جستوجو و انتخاب م الههای مناسب
استخراج اطالعات م الهها

ارزیابی و جمعبندی
فضای گفتمان

کنترل کیفیت
تجزیهوتطلیل و ترکیب دادههای کیفی
ارائة یافتهها

جمعآوری اطالعات مصاحبهها

مرتبسازی

تطلیل آماری دادهها

ایجاد دستة کیو

انتخاب عبارات برای
نمونة کیو

انتخاب مشارکتکنندگان

شکل  .1ترتيب مراحل انجامدادن پژوهش کيو و جزئيات آن (خوشگويان فرد ،1831 ،ص)22

روش کیو در سال  2391توس ویلیام استفنسون بهمنظور سنجش ذهنیتهای افراد پایهگرذاری
شد (لطفی .)2931 ،روش شناسی کیو ،فنی است که پژوهشگر را اادر مریکنرد ،نخسرت ،ادراك و
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ع اید فردی را شناسایی و طب هبندی کرده و دوم ،گروههای افراد براساس ادراکشان دستهبندی کند
(1953, pp.103-104

 .)Stephenson,در روش کیو پژوهشگر به دنبال اندازهگیری خصوصیات افراد

نیست ،بلکه از افراد مریخواهرد ذهنیرتهرای خرود را دربرارة یرک موضروع خراص بیران کننرد
(خوشگویان فرد ،2931 ،ص .)21هدف اصلی ای روش شناخت الگوهای تفکر است ،نه شمارش
تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند .از ای نظر ،میتروان گفرت روش یادشرده روشری کیفری
است ،اما از آنجا که برای تجزیهوتطلیل دادهها تطلیل عاملی و تطلیل مرلفههای اصلی بهکار گرفته
میشود ،ای روش به نوعی روش کمی نیز مطسوب میشود .به همری دلیرل روش کیرو را روش
کمی-کیفی مینامند .شکل  2ترتیب مراحل اجرای پژوهش کیرو را بره همرراه جزئیرات آن نشران
میدهد.
تشكیل مجموعة كیو

در اولی مرحله باید مجموعة کیو که شامل گزینههرای کیرو 2اسرت ،تشرکیل شرود .بررای تنظری
گزینههای کیو ایجاد فضای گفتمان 1ضروری است که در برگیرندة مجموعهای از نظرهرا و ع ایرد
است که میتواند در االب جمالت و عبارتها ،عکس ،تصویر ،صدا و فیل منعکس شود .گزینهها
یا عبارات حاصل باید به صورت خبری باشند و استفنسون معت د است که گزینرههرا بایرد طروری
تعیی شوند که افراد بتوانند با آن مخالف یا موافق باشند

(2009

 .)Pnina,در مجموعة کیو ،گزینهها

و عبارات کیو پس از بررسی و مطالعة مترون نظرری موجرود ،از طریرق  21مصراحبه برا خبرگران
دانشگاهی و اجرایی تنظی و نهایی شد .از ای  21مصاحبه 1 ،مصراحبه برا اعضرای هیئرت علمری
رشتههای مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی ،و  1مصاحبه با مدیران عالی و اجرایی سازمان مرورد
بررسی انجام گرفته است 21 .گزینه مجموعة کیو به شرح ذیل است.
 .2انگیزة م جهت شرکت در دورههای آموزشی بیش از یادگیری ،تنوع و تفریح است.
1. Q Items
2. Concourse
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 .1بهتر است هزینههای دورههای آموزشی به خود کارکنان پرداخت شود.
 .9اعت اد به شرکت در دورههای آموزشی در بسیاری از مدیران وجود ندارد.
 .1الزم نیست که م هر سال در دورههای آموزشری ترا سر ف سراعات مرورد نظرر (معری )
شرکت نمای .
 .1شرکت در دورههای آموزشی برای بهبود کیفیت کار م ضروری است.
 .1بسیاری از آموزشهایی که م میگذران  ،غیرضروری هستند و م در حی کرار برا آنهرا
مواجه میشوم و آنها را فرامیگیرم.
 .1م عمال از هیچ یک از جرزوات و کترب تردریسشرده در دورههرای آموزشری ،در انجرام
کارهای مطوله استفاده نمیکن .
 .3ترجیح میده بهجای شرکت در برخری دورههرای آموزشری بره کارهرای شخصری خرود
بپردازم.
 .3از اینکه سازمان مبلغ زیادی را برای آموزش م هزینه کند ،احساس خوبی ندارم.
 .21م به شرکت در دورههای آموزشی عالاهمند هست .
 .22هدف مشخصی از آموزش کارکنان وجود ندارد.
 .21میزان ساعات دورههای آموزشی از نوع و کیفیت آنها مه تر است.
 .29م بیشتر از هر چیزی برای کسب امتیاز در دورههای آموزشی شرکت میکن .
 .21م با موارد بسیار زیادی در کارم مواجه هست که بهدلیل اینکه ابال آموزش آنها را دیدهام،
انجام آنها برای لذتبخش است
گردآوری دادهها

پس از طراحی پژوهش از نظر موضوعی و تدوی گزینههای کیو ،مرحلة بعرد گرردآوری نظرهرای
مشارکتکنندگان است .استاندارد مشخصی برای تعداد مشارکتکنندگان وجرود نردارد (

& Watts

 .)Stenner, 2005; Lipgar, 1999شرکتکنندگان در پژوهش باید تصمی بگیرند که از نظر آنها چه
چیزی برایشان بامعنا و مه است ،ای کار را از طریق رتبهبندی کیو انجام مریدهنرد (

& Coogan
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2011

 .)Herrington,بدی ترتیب ،از مشارکتکنندگان خواسرته شرد گزینرههرایی کره مربروط بره

موضوع مورد بررسی است ،یعنی همان گزینههای مجموعة کیو را به ترتیب اهمیت رتبهبندی کنند
(2009

 .)Pnina,از آنجا که پژوهشگر در ای روش معموال افرادی را انتخاب مریکنرد کره ارتبراط

خاصی با موضوع مورد بطث داشته ،یا ع اید ویژهای دارند (لطفی ،)2931 ،در ای پژوهش  11نفر
از کارکنان که حداال  1سال تطت آموزشهای سازمانی ارار گرفتهاند ،برهطرور تصرادفی انتخراب
شدند .در ای مرحله جدول کیو طراحی شد و شرکتکنندگان گزینههای کیو را در آن ارار دادنرد.
جدول رتبهبندی کیو در ای پژوهش به شرح شکل  1طراحری شرد و شرامل  21خانره اسرت کره
مشارکتکنندگان همة گزینهها را به ترتیب اولویت در آنها ارار دادهاند.
کامال موافق
+9
9

بیتفاوت
1
1

2

1

کامال مخالف
-9
-2

-1

-9

شکل  .2جدول رتبهبندی کيو

روايي و پايايي

روایی اصطالحی است که به هدفی اشاره میکند که آزمون برای تط ق بخشیدن به آن درست شده
است .در وااع ،روایی یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسریرها و اسرتفادههرای نترایج سرنجش
است .آزمونهای روایی را میتوان تطت سه عنوان گروهبندی کرد :روایی مطتوا ،2روایی معیرار 1و
روایی سازه( 9داناییفرد و همکاران2932 ،الف .)111 ،در ای پژوهش ،برای سنجش میزان اعتبرار
ابزار گردآوری داده روایی صوری بهکار گرفته شد که یکی از مشت ات روایی مطتواست و طری آن
1. Content validity
2. Criterion-Related validity
3. Construct validity
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پژوهشگر گزینههای کیو را از طریق مصاحبه به تأیید خبرگان ،مدیران و مسئوالن آموزش سرازمان
رسانده است .گزینههای کیو رتبهبندیشده ،همان گزینههای نهایی تأیید شده است.
پایایی یک سنجه ،ثبات و هماهنگی منط ی پاسخها در ابزار اندازهگیری را نشان میدهرد و بره
ارزیابی خوببودن یک سنجه کمک میکنرد (دانراییفررد و همکراران2932 ،الرف ،ص .)11بررای
تعیی پایایی گزینههای کیو ضریب آلفای کرونباخ مطاسبه شد که بررای پرسشرهرای چندگزینرهای
بهکار گرفته میشود .ای روش یکی از دایقترری شریوههرا در بررآورد میرزان پایرایی یرک ابرزار
اندازه گیری است و طی آن ،همبستگی درونی (تجانس) میان تمامی جفت پرسرشهرای جورشردة
ممک مطاسبه میشود .ضریب آلفای باالتر از  1/11نشاندهندة همبستگی درونی باال و اابل ابرول
یک ابزار اندازهگیری است .پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ میزان  31/1درصد مطاسبه شرد
که ای م دار نشاندهندة اعتماد باالی عبارات مجموعة کیو و نتایج مرتبسرازی آنهرا در نمرودار
کیو است.
تجزيهوتحلیل دادهها

در ای مرحله پژوهشگر با توجه به هدف و استراتژی خود روند پرژوهش را مشرخص و هردایت
میکند .البته پژوهشگر میتواند انتظاراتی از انجامدادن پژوهش خود داشته باشد ،اما ایر روش برا
فرضیه شروع نمیشود .استراتژی پژوهشگر ای است که آموزشهای کوتراهمردت نترایج مثبرت و
مفیدی ندارند و کاربردی نیستند .برای شناسایی نظرها و نگرشهای کارکنانی که در ای آموزشها
شرکت کردهاند ،گزینههای کیو تدوی شده است .پس از گردآوری دادهها رتبههای گزینههای کیرو
در نرمافزار  SPSSوارد شد .در اولی گام باید ماتریس همبستگی تشرکیل شرود ،ترا شرباهتهرا و
تفاوتهای نمودارهای کیو مربوط به هر یک از افرراد نسربت بره هر سرنجیده شرود .از ایر رو،
ماتریس همبستگی تشکیل شد .در ادامه ،جدول همهداشت 2هرر نمرودار کیرو بره شررح جردول 2
طراحی میشود:
1. Communality
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جدول  .1جدول همهداشت

شرکتکنندگان

مقدار همهداشت

شرکتکنندگان

مقدار همهداشت

شرکتکنندة 2

1/111

شرکتکنندة 21

1/311

شرکتکنندة 1

1/331

شرکتکنندة 29

1/331

شرکتکنندة 9

1/331

شرکتکنندة 21

1/391

شرکتکنندة 1

1/311

شرکتکنندة 21

1/312

شرکتکنندة 1

1/311

شرکتکنندة 21

1/321

شرکتکنندة 1

1/131

شرکتکنندة 21

1/313

شرکتکنندة 1

1/321

شرکتکنندة 23

1/391

شرکتکنندة 3

1/131

شرکتکنندة 23

1/313

شرکتکنندة 3

1/131

شرکتکنندة 11

1/391

شرکتکنندة 21

1/311

شرکتکنندة 12

1/312

شرکتکنندة 22

1/319

شرکتکنندة 11

1/111

جدول همهداشت یادشده نشان میدهد عاملهای شناساییشده تا چره میرزان بره بیران دیردگاه
شرکتکنندة موردنظر اادرند .هرچه میزان همهداشت بیشتر باشد ،شرکتکننرده ذهنیرت عرامترری
نسبت به موضوع مورد بررسی دارد و در نتیجه ،دیدگاههای وی ن رش چشرمگیری در عامرلهرای
شناساییشده دارد (داناییفرد و همکاران ،2931 ،ص .)219بدی ترتیب ،با توجه به م ادیر جردول
 ،2از آنجا که میزان همهداشتها بیش از  1/1است ،شرکتکنندگان ن ش عامتری نسبت به موضوع
دارند و نظرهای مشارکتکنندگان در تعیی عوامل پررنگ است.
همانطور که بیان شد در روش کیو به دنبال شناخت ذهنیتها هستی و ایر کرار را از طریرق
شناسایی و استخراج عاملها انجام میدهی  .برای تعیی تعداد عاملها معیارهرای مختلفری برهکرار
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گرفته میشود که متداولتری آنها معیار کایزر گاتم  2است .عاملها ابزارهایی هسرتند کره بررای
بیان دیدگاههای مشترك وجود دارند .در ح ی ت ،همی عاملها دیدگاههای مشتركاند و الگوهرای
ذهنی را شکل میدهند .بهتری راه شناخت دیدگاههای هر عامل شناسایی ن اط مشترك نمودارهای
کیویی است که در شکلگیری آن عامل ن ش دارند.
یکی دیگر از خروجیهای نرمافزار ،جدول  1است .ای جدول م دار ویژه و پراکندگی عاملها
را نشان میدهد .از آنجا که از معیار کایزر گاتم در ای بخش از پژوهش بهکار گرفته شده اسرت،
عاملهایی که م دار ویژة آنها بیشتر از  2اسرت ،برهعنروان عامرلهرای اصرلی انتخراب شردهانرد.
همانطور که جدول  1نشان میدهد ،عاملهای شناساییشدة اصلی در مجمروع 31/121،درصرد از
ذهنیتهای مشرترك شررکتکننردگان را شرامل مریشروند .همچنری  ،ذهنیرت  12/313درصرد از
شرکتکنندگان در چارچوب عامل اول ،ذهنیت  13/111درصد از شررکتکننردگان در چرارچوب
عامل دوم و ذهنیت  1/911درصد از شرکتکنندگان در چارچوب عامل سوم ارار میگیرد.
ادامة جدول  .2مقدار ويژه و پراکندگي عاملها

درصد تجمعی

واریانس

مجموع

درصد تجمعی

درصد از
واریانس

مجموع

اجزا

مجموعة مقادیر عاملهای استخراجشده بعد از چرخش
درصد از

مقدار ویژة اولیه

12/313

12/313

22/1

12/313

12/313

22/199

2

31/191

13/111

1 /1

31/191

13/111

1/123

1

31/12

1/911

2 /1

31/12

1/911

2/2.119

9







31/1

1/111

1/331

1







39/1

9/113

1/111

1







31/1

2/331

1/193

1







31/1

2/131

1/931

1

1. Kaiser-Guttman Criterion

نوعشناسي ذهنیتهای كاركنان سازمانهای دولتي نسبت به آموزشهای سازماني :پژوهشي بر مبنای روش كیو


277 



ادامة جدول  .2مقدار ويژه و پراکندگي عاملها

درصد تجمعی

واریانس

مجموع

درصد تجمعی

درصد از
واریانس

مجموع

اجزا

مجموعة مقادیر عاملهای استخراجشده بعد از چرخش
درصد از

مقدار ویژة اولیه







33

2/132

1/911

3







33/9

1/919

1/131

3







33/1

1/11

1/111

21







33/3

1/21

1/191

22







33/3

1/211

1/111

21







211

1/113

1/121

29







211

21- E3/21







211

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







211

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







211

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







211

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







211

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







211

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







211

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







211

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

21 21-E1/111

خروجی دیگر جدول همبستگی عاملهاست .عاملها باید مست ل از ه باشند و باه وابستگی
نداشته باشند .طبق جدول  9عاملها کامال مست لند.
جدول  .8ماتريس کوواريانس

3

2

1

عاملها

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

9
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همچنی  ،ماتریس چرخشیافتة عاملها نشان میدهد  21شرکتکننده به شرمارههرای ،9 ،1 ،2
 23 ،21 ،21 ،29 ،21 ،1 ،1در شکلگیری عامل شمارة  21 ،2شرکتکننده به شمارههرای ،3 ،1 ،1
 11 ،11 ،23 ،21 ،21 ،22 ،3در شکلگیری عامل شمارة  ،1و شرکتکنندگان شمارههای  21و 12
در شکلگیری عامل شمارة  9ن ش مهمی داشتهاند .در جدول  1رتبههای عاملها بیان شرده اسرت
تا از طریق آنها نمودار کیو برای هر عامل را تشکیل دهی  .ای کار بدی صورت انجام میشود که
در هر عامل گزینة کیویی که رتبة  2را داشته ،بیشتری جایگاه را دارد؛ یعنری حالرت کرامال موافرق
است و گزینة کیویی که رتبة  21را داشته ،کمتری جایگاه را دارد و حالت کامال مخالف است.
جدول  .4ماتريس چرخشيافتة عاملها

شرکتکنندگان

عاملها

شرکتکنندگان

عاملها
1

2

3

1

2

3

-1/131

1/391

1/113

شرکتکنندة 2

1/113

-1/111

1/131

شرکتکنندة 21

-1/111

1/211

شرکتکنندة 1

1/311

-1/231

1/211

شرکتکنندة 29

1/313

1/313

شرکتکنندة 9

1/311

-1/239

1/133

شرکتکنندة 21

1/211

1/911

شرکتکنندة 1

1/331

-1/111

1/192

شرکتکنندة 21

1/311

-1/111

-1/192

شرکتکنندة 1

1/112

1/331

-1/111

شرکتکنندة 21

1/331

-1/911

1/213

شرکتکنندة 1

1/111

1/119

1/111

شرکتکنندة 21

1/113

1/391

-1/113

شرکتکنندة 1

1/311

-1/211

1/112

شرکتکنندة 23

1/313

-1/291

1/221

شرکتکنندة 3

-1/231

1/311

1/991

شرکتکنندة 23

-1/211

1/311

-1/131

شرکتکنندة 3

-1/913

1/111

1/111

شرکتکنندة 11

-1/111

1/311

1/111

شرکتکنندة 21

1/311

-1/111

1/192

شرکتکنندة 12

1/111

1/231

1/331

شرکتکنندة 22

-1/911

1/311

1/119

شرکتکنندة 11

-1/111

1/311

1/111

در ادامه ،پس از مشخصشدن امتیازهرای عامرلهرا در مراتریس چررخشیافتره ،عبرارات کیرو
براساس امتیازهای عاملی ،از بیشتری به کمتری مرتب میشود ،سپس ،عبارتی که بزرگتری امتیراز
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را دارد ،در رتبة  ،+9دو عبارت بعد از آن در رتبه  +1و به همی ترتیب عبارتی که کمترری امتیراز
را دارد ،در رتبه  -9ارار میگیرد .ای روند برای همة عاملها مطاسبه ،و به شررح جردول  1بیران
شده است.
جدول  .5رتبههای آرايههای عاملي

گزینههای کیو

ذهنیت
1

2

3

انگیزة م جهت شرکت در دورههای آموزشی بیش از یادگیری تنوع و تفریح است.

-9

9

-1

بهتر است هزینههای دورههای آموزشی به خود کارکنان پرداخت شود.

1

-2

-1

اعت اد به شرکت در دورههای آموزشی در برخی از مدیران وجود ندارد.

9

1

1

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

1

1

1

شرکت در دورههای آموزشی برای بهبود کیفیت کار م ضروری است.

2

2

1

1

1

1

1

1

-9

ترجیح میده بهجای شرکت در برخی دورههای آموزشی به کارهای شخصی خود بپردازم.

-2

-9

-2

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

1

-1

1

م به شرکت در دورههای آموزشی عالاهمند هست .

2

1

9

به نظر م هدف مشخصی از آموزش کارکنان وجود ندارد.

1

-2

1

به نظر م میزان ساعات دورههای آموزشی از نوع و کیفیت آنها مه تر است.

-1

-1

2

م بیشتر از هر چیزی برای کسب امتیاز در دورههای آموزشی شرکت میکن .

-1

1

-2

-2

2

2

بسیاری از آموزشهایی که م میگذران غیرضروری هستند و م در حی کار با آنها مواجه می-
شوم و آنها را فرا میگیرم.
م عمال از هیچ یک از جزوات و کتب تدریسشده در دورههای آموزشی ،در انجام کارهای
مطوله استفاده نمیکن .

م با موارد بسیار زیادی در کارم مواجه هست که بهدلیل اینکه ابال آموزش آنها را دیدهام انجام
آنها برای لذتبخش است.

نتیجه و پیشنهادها
در ای تط یق روش کیو بهکار گرفته شد .روش نظاممندی برای تفسیر نتایج در روش کیرو وجرود
ندارد و ای مرحله با توجه به اهرداف پژوهشرگر و نروع پرژوهش تردوی مریشرود؛ یعنری ایر
پژوهشگر است که با توجه به ترجیطات ،ع اید و پیشفرضهای خود نتایج را تفسیر مریکنرد .در
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ای پژوهش برای تفسیر هر یک از عوامل استخراجشرده از طریرق تطلیرل عراملی ،روش روایرت
داستانی 2بهکار گرفته شده است .در ادامه ،پس از واکاوی و تطلیل گزینههای کیو و مشخصشردن
ویژگیهای مشترك آنها در هر یک از عوامل ،ذهنیرتهرا نرامگرذاری 1شرده اسرت .اسراس ایر
نامگذاری در گروهها ،وجود صفات و خصوصیات مشترك میان انواع ذهنیتها در افرادی است که
ای پژوهش مشارکت کردهاند که در گام بعدی ای گروهها طبق دستورالعمل روش پژوهش کیو به
کل جامعة هدف -که در پژوهش حاضر کارکنان سازمانهای دولتی میباشند -تعمی مییابد.
تفسیر عامل اول (گروه عالقهمند)

کسانی که نمودار کیو آن ها ،عامل اول را تشرکیل داده اسرت ،بره شررکت در دورههرای آموزشری
مشتااند و هدفشان از شرکت در چنی دورههایی بیشتر یادگیری است .با وجود ای  ،از نظرر آنهرا
اعت اد به آموزش در برخی مدیران وجود ندارد .ای دسته از افرراد شررکت در دورههرای آمروزش
سازمانی را برای بهبود در کیفیت کار ضروری میداننرد و آن را بررای انجرامدادن وظرایف شریلی
خویش مفید ارزیابی میکنند .به نظرر مریرسرد دورههرای آموزشری آنهرا هر راسرتا برا نیازهرای
شیلی شان است ،به طوری که معت دنرد پرس از دوره هرای آموزشری بسریاری از جرزوات و کترب
تدریسشده در کار روزانهشان اابل استفاده است .در مجموع ،ای کارکنان عالوه بر انگیزة کرافی و
تمایل به شرکت در دورههای آموزشی ،ای دورهها را مطلوب نیز ارزیابی میکنند .از ایر رو ،ایر
گروه از کارکنان که ذهنیتهای مشابهی به آموزش سازمانی دارنرد ،گرروه عالارهمنرد نرامگرذاری
میشوند.
تفسیر عامل دوم (گروه منفعتطلب)

مشارکتکنندگانی که نظرهای آنها به شکلگیری ذهنیت نروع دوم منجرر شرده اسرت ،کارکنرانی
هستند که انگیزهشان برای شرکت در دورههای آموزشی بیش از یادگیری ،تنروع و تفرریح اسرت و
1. Narrative
2. Labeling
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دورههای یادشده را بهعنوان فرصتی برای دورشدن از فضای تکراری سرازمانهرای دولتری برهکرار
گرفتهاند .ایر دسرته از افرراد خرود را بره مشرارکت در کرالسهرای آموزشری برهطرور مرنظ و
برنامهریزیشده متعهد نمیدانند و برنامههای ساالنة آموزشی را اثربخش تل ی نمیکنند .آنها ف ر
با هدف کسب امتیازات آموزشی و مراخذهنشدن توس مدیران خرود در دورههرایی کره ملرزم بره
گذراندن آنها هستند ،شرکت میکنند .بدی ترتیب ،ای کارکنران انگیرزة کرافی بررای شررکت در
دورههای آموزشی را ندارند و ف

بهمنظور کسب منافع شخصی و بیتوجه بره کفایرت و تناسرب

دورهها با مشاغل خود در آنها شرکت میکنند .بنابرای  ،کارکنان یادشده که ای نوع ذهنیت مشابه
را دربارة آموزش سازمانی دارند ،گروه منفعتطلب نامیده میشود.
تفسیر عامل سوم (گروه منتقد)

ای دسته از افراد که نظراتشان دربارة آموزش ذهنیت نوع سوم را تشکیل داده اسرت ،ماننرد دسرتة
اول به دنبال یادگیری و کسب مهارتهای مورد نیاز شیلی خرود از دورههرای آموزشری هسرتند و
شرکت در چنی دورههایی را برای بهبود انجامدادن کار خود ضروری مریداننرد .آنهرا علریرغر
عالاهمندی به شرکت در دورههای آموزشری ،آمروزشهرای انجرامگرفتره را هر راسرتا برا اهرداف
استراتژیک سازمان نمیدانند .به نظر میرسد آنها نسبت به سرایر کارکنران بره م ولرة آمروزش برا
انصاف و باریکبینی بیشتری مینگرند ،زیرا برخالف دو گروه عالاهمند و منفعتطلرب ،برگرزاری
کالسهای آموزشی نامتناسب و صرف بیرویة بودجة سازمان برای چنی دورههایی را ف

سرربار

هزینههای سازمان میدانند .انگیزة شرکت در کالس هرا بررای ایر افرراد کسرب امتیراز و رعایرت
تشریفات بیمورد سازمانی نیست ،بلکه با هدف یادگیری در دورههای یادشرده شررکت مریکننرد.
ضم اینکه در معدود آموزشهایی که برای رفع نیازها و انجامدادن وظایف شیلیشان بوده اسرت،
بهرة الزم را از دورهها میبرند و بهکارگیری نکتههای آموختهشرده حری انجرامکرار کرار برایشران
لذتبخش است .همچنی  ،از نظر آنها بهتر است سازمان بودجة آموزش را صرف برنامرهریرزی و
برگزاری دورههای آموزشی مفید و اثربخش کند .از ای رو ،ایر گرروه از کارکنران کره ایر نروع
ذهنیت و نگرش مشابه را به آموزش سازمانی دارند ،گروه منت د نامیده میشود.
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از رهگذر آنچه بیان شد ،میتوان گفت تنوع عالیق و سالیق کارکنان دولتری دربرارة دورههرای
آموزشی بر کسی پوشیده نیست .پژوهش انجام گرفته نیز مرید ذهنیتهای مختلرف اسرت .از ایر
رو ،مدیران عالی سازمانها در برنامهریزیهای آموزشی خود باید ای تنوع را در نظر بگیرند.
پیشنهادهای كاربردی
با توجه به سه نوع ذهنیت شناساییشده عالاهمند ،منفعتطلب و منت د پیشرنهادهای کراربردی بره
شرح زیر مطرح میشود:
 با توجه به ذهنیت کارکنان گروه عالاهمند بره آمروزش ضرروری اسرت نگررش مثبتری درمدیران عالی سازمان برای برگزاری دورههای آموزشی ایجاد شود.
 پیشنهاد میشود با توجه به نوع ذهنیت گروه کارکنان منفعتطلب ،آموزشهای سازمانی درفضایی به دور از تکرار و اجبار انجام گیرد ،بهطروری کره تنروع و جرذابیت در ذات روش
آموزش گنجانده شود تا ای دسته از کارکنان با میل و رغبت بیشتر و نه صرفا برای کسرب
امتیازهای سازمانی در آنها حضور یابند.
 پیشنهاد میشود با توجه به ذهنیت منت د کارکنان در گروه سوم ،نیازسنجی آموزشی مناسبیبرای همراستایی نیازهای شیل و توانمندیهرای شراغل انجرام گیررد .همچنری  ،سرازمانی
میتواند بهجای صرف بودجة آموزش بهطور مست ی  ،بخشری از آن را در اختیرار کارکنران
عالاهمند ارار دهد تا آنها خود شخصا نسبت به انتخاب و شرکت در دورههرای آموزشری
معتبر و مورد نیاز اادام کنند.
پیشنهادهايي برای پژوهشهای آتي
بهمنظور توسعة مرز دانش سازمانهای دولتی در حوزة موضوع یادگیری و آموزش ،به پژوهشگران
مطالعه و بررسی در زمینههای زیر پیشنهاد میشود:
 سنجش میزان بهبود عملکرد کارکنان از طریق برگزاری دورههای آموزشی متنوع و دلخواه. -بررسی میزان همراستایی آموزشهای سازمانهای دولتی با نیازهای شیلی کارکنان.

نوعشناسي ذهنیتهای كاركنان سازمانهای دولتي نسبت به آموزشهای سازماني :پژوهشي بر مبنای روش كیو


277 



منابع و مآخذ
 .2اکبری عمروآبادی ،احمدرضا و رجائیپور ،سعید ( .)2933تأثیر شیوههای مختلرف تردریس در

افزایش کیفیت دورههای آمروزش ضرم خردمت دبیرران شریمی دورة متوسرطه .پرژوهش در
برنامهریزی درسی ،دورة  ،11شمارة  ،11صفطات .32 -211
 .1آهنچیان ،مطمدرضا و ظهور پرونده ،وجیهه ( .)2933راهکارهای ارت رای اثربخشری دورههرای
آموزشی در سازمانها .اندیشههای نوی تربیتی ،دورة  ،1شمارة  ،2صفطات .31 -211
 .9جمشیدیان ،مهدی و رضایی ،اکبر ( .)2939آموزش ضم خدمت و آثار آن بر افزایش کرارایی
نیروی انسانی در بخش دولتی .فصلنامة پژوهشی علروم انسرانی دانشرگاه اصرفهان ،شرمارة ،3
صفطات .11-31
 .1حس زهرائی ،روشنک ،صالطی ،شایسته ،احسانپور ،سهیال ،آتشسرخ  ،گیتری و حسر زاده،
اکبر ( .)2931بررسی استانداردهای بی المللی برنامهریزی آموزشی و ارزشیابی برالینی و بیران و
م ایسة دیدگاههای اساتید و دانشجویان در ای خصوص .آموزش در علوم پزشکی (ویرژهنامرة
هفتمی همایش کشوری آموزش پزشکی) ،دورة  ،1شمارة پیوست چهارده .
 .1خنیفر ،حسی  ،جندای ،غالمرضا و عبدالطسینی ،بیتا ( .)2931شناسایی و تدوی استانداردهای
علمی عملکرردی مردیران آموزشری مردارس متوسرطة شرهر تهرران و ارائرة الگروی مناسرب.
روانشناسی و علوم تربیتی ،دورة  ،91شمارة  ،1صفطات .221 -211
 .1خوشگویانفرد ،علیرضا ( .)2931روششناسی کیو .تهران :مرکز تط ی ات صداوسیما.

 .1داناییفرد ،حس  ،حسینی ،سید یع وب و شیخها ،روزبه ( .)2931روششناسی کیو :شالودههای
نظری و چارچوب انجام پژوهش .تهران :انتشارات صفار.
 .3دانرراییفرررد ،حسرر  ،کردنررائیج ،اسررداله و الجرروردی ،سررمانه ( .)2931ارت ررای ظرفیررت
خ مشیگذاری کشور :گونهشناسی ن ش کانونهای تفکر .مدیریت دولتی ،دورة  ، 9شمارة ، 1
صفطات .11-13

277

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،3پايیز 1315

 .3رزای شیرسوار ،هادی و پیراینده ،پانتهآ ( .)2931بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت بره
فرهنگ پژوهش در آموزش عالی کشور .پژوهشنامة علوم اجتماعی ،شمارة  ،31صفطات -13
.11
 .21شاه مطمدی ،غالمرضا ،مطمدی م دم ،یوسف و عنایتی ،علی ( .)2933بررسری ن رش فنراوری
اطالعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی .مطالعات مدیریت انتظامی ،سال  ،1شمارة ،1
صفطات .113-111
 .22عباسی ،ابراهی و رشیدی ،عزیز ( .)2932بررسی تأثیر اجرای دورههای آموزشری برر عملکررد
کارکنان سازمان تأمی اجتمراعی .فراینرد مردیریت و توسرعه ،دورة  ،11شرمارة  ،32صرفطات
.212 -211
 .21فرامرز اراملکی ،احد و حسینی ،سیده مری ( .)2932کارایی و اثربخشی در برنامههرای اخرالق
در سازمان .پژوهشنامة اخالق ،سال  ،1شمارة  ،21صفطات .1 -11
 .29فضایلی ،احمد و غیاثوند ،غالمرضا ( .)2931بررسی اثربخشی آموزش های ضم خدمت دورة
آموزش عالی اداری .مصباح ،سال  ،21شمارة  ،11صفطات .91 -13
 .21لطفی ،سجاد ( .)2931گونهشناسی ذهنیتهای خر مشریگرذاران و مجریران دربرارة مردیریت

مواجهه با بدحجابی در ایران .پایاننامة کارشناسری ارشرد ،رشرتة معرارف اسرالمی و مردیریت
دولتی و سیاستگذاری عمومی .تهران ،دانشگاه امام صادق (ع).
 .21معتمدینیا ،زهره ،پاپزن ،عبدالطمید ،مهدیزاده ،حسی و ناصریراد ،هوشنگ ( .)2931ترأثیر

ابعاد دوره های آموزش ضم خدمت بر حل مسائل سرازمانی .مجلرة پرژوهشهرای تررویج و
آموزش کشاورزی ،شمارة  ،9صفطات .211 -223
 .21میرزامطمدی ،مطمدحس و ااضیزاده ،مصرطفی ( .)2931بررسری نگررش معلمران در زمینرة

عوامل مرثر بر گرایش آنها به تطصیل در دورههای آموزش ضم خدمت .پژوهشنامة علروم
تربیتی ،شمارة  ،21صفطات .239 -113
 .21نیکوکار ،غالمرضا ،سجادیپناه ،علی ،رایج ،حمزه و سجادیپناه ،مجید ( .)2933طراحی الگوی

277 

 پژوهشي بر مبنای روش كیو:نوعشناسي ذهنیتهای كاركنان سازمانهای دولتي نسبت به آموزشهای سازماني




،9  شرمارة،2  دورة، مردیریت دولتری.سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عرالی نظرامی
.211-211 صفطات
 ن رش سررمایة اجتمراعی و سررمایة.)2932(  سید مصطفی، جهانگیر و رضوی، یدالهی فارسی.23
 شرمارة، پژوهشهای جیرافیای انسانی.انسانی در کارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال
.219 -221  صفطات،13
19. Carey, Ch. & Matlay, H. (2010). Creative disciplines education: a model for assessing
ideas in entrepreneurship education?. Emerald Group Publishing Limited, 52, 694-709.
20. Chandler, G. & Hanks, S. (1998). An Examination of the Substitutability of Founders
Human and Financial Capital in Emerging Business Ventures. Journal of Business
Venturing, 13(5), 353-369.
21. Chenari, M. (2008). Socratic Method as a Strategy for Civic Education. Journal of
Educational Innovations, 7(27), 137-154.
22. Chuang, Y.C. (1999). The role of human capital in economic development: evidence
from Taiwan. Asian Economic Journal, 13(2), 117-144.
23. Coogan, J. & Herrington, N. (2011). Q methodology: an overview. Journal of Research
in Secondary Teacher Education, 1(2), 24-28.
24. Dehghani, S., Gharooni, A. & Arabzadeh, A. (2013). Staff empowerment,
entrepreneurial behaviors and organizational efficiency in iranian headquarter
education”, 2nd World Conference on Business, Economics and Management-WCBEM.
Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review under responsibility of Organizing
Committee of BEM.
25. Estaki, A., Amiri, Sh., Moghtadaie, M. & Latifi, Z. (2014). Effectiveness of Educational
Program Based on Always Method on Bullying Boys’ Social Pleasant Behaviors.
Clinical Psychology & Personality (Daneshvar Raftar), 20(9), pp. 65-74.
26. Judge, W.Q. & Blocker, C.P. (2008). Organizational capacity for change and strategic
ambidexterity: Flying the plane while rewiring it. Marketing, 42(9/10), 915-926.
27. Kaya, V.H. & Altuk, Y.G. (2012). The views concerning in-service teacher education
courses in Science teachers’ professional development. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 47, 600 – 604.
28. Lipgar, M.R. (1999). An empirical probe of subjective probability notions, guessing
behavior, and personality correlates. 25th Anniversary Annual Convention Chicago,
May, 26-30.
29. Mehrmohammadi, M. (2013). Teacher educational curriculum and its collaborative
implementation model: a transformative strategy for teacher education in Iran”. Journal
of Theory and Practice in Curriculum, 1(1), 5-26.
30. Movahedi, Y., Kariminezhad, K., Hashemi Nosratabadi, T. & Movahedi, M. (2014).
The Effectiveness of an Educational Model based on Spirituality on Improving the
Components of Life Quality in Night School students. Ravanshenasiva Din, 7(1).

1315  پايیز،3  شمارة،14  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

277

31. Parsa Yekta, z. & Nikbakht Naserabadi, A.R. (2004). Concept mapping as an
educational strategy to promote meaningful learning. Journal of Medical Education,
5(2), 47-50.
32. Pnina, S. (2009). Using Q method in qualitative research. International Journal of
Qualitative Method, 8(1), 93-97.
33. Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2009). Organizational behavior. 13thed., USA: Pearson,
Pearson International Edition.
34. Samwel Mwasalwiba, E. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives,
teaching methods, and impact indicator. Education+Training, 52(1), 20-47.
35. Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Q technique and its methodology.
Chicago: University of Chicago press.
36. Warts, K. (2005). A guide to human capital theory: retrieved from human capital theory.
Available at http://humancapitaltheory.com.
37. Watts, S. & Stenner, P. (2005). Doing Q methodology. Qualitative Research in
Psychology, 2, 67-91.
38. Yildizlar, M. & Kargi, E. (2010). Preschool teachers’ expectations and evaluations on
the effects of in-service teacher education in the Turkish Republic of Northern Cyprus.
Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1951–1954.

