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چکیده
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کیفیت آموزشهای ضمن خدمت بر رفتار شهرروندی معلمهان
شررستان تنکابن انجام گرفت .این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود و جامعه آن را همه معلمهان
مقطه متوسههطه دخترانههه و پسههرانه شررسههتان تنکههابن در سههال ت صههیلی  1398-97تشههکی میدادنههد.
نمونةموردنظر با توجه به جدول مورگان  207نفر در نظر گرفته شد .روش نمونههگیری تصهادفی سهاده
بود .ابزار جم آوری دادهها پرسشنامه کیفیت آموزشهای ضمن خدمت و رفتهار شهرروندی سهازمانی
بود .تجزیهوت لی دادهها با استفاده از آزمون ت لی واریانس و آزمهون تعقیبهی بنفرونهی انجهام شهد.
یافتههای ت قیق نشان داد ،تفاوت بین کیفیت آموزش ضمن خدمت  45-31با  91 -76در سهط 0/01
≥ Pو همچنین 60-46 ،با  91-76در سهط  P≥ 0/05معنهیدار اسهت و کیفیهت آموزشههای ضهمن
خدمت بر رفتار شرروندی سازمانی معلمان شررستان تنکابن تأثیر دارد.
کلیدواژهها :آموزش ضمن خدمت ،رفتار شرروندی سازمانی ،معلمان
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مقدمه
یکی از مسائ قاب توجه برای رشد و پیشرفت و باال بردن رانهدمان کهاری کارکنهان ههر
سازمانی ،کار و تالش مضهاع

اسهت .بهدین روش میتهوان از منهاب انسهانی موجهود حهداک ر

استفاده را کرد که مرمترین مناب در دسترس هر سازمانی است .توجه به نیازهها و نیهز انتظهاراتی
که کارکنان نسبت به سهازمان خهود دارنهد ،انگیهزه کهاری آنهها را افهزای

میدههد .ازایهنرو

کارآمدی و اثربخشی آنها فزونی مییابد .در چنین حهالتی بهین رفتهار سهازمانی مهورد انتظهار و
رفتار شخصی کارکنان ،فاصله تا حدود زیادی کاه
را رفتار خهوی

مییابد و درواق کارکنان رفتار سهازمانی

تلقهی کهرده و ارزشههای سهازمانی در آنهها نرادینهه میشهود( Zeng & Ye,

 .)2016:199واژه رفتهههار شهههرروندی سهههازمانی1را اولهههین بهههار ارگهههان2و همکهههاران

در سهههال

،1983مطرح کردند .مبنای این مطرحشدن به مفاهیمی از قبی تمای به همکاری و نیز تمایز بهین
عملکرد قاب اعتماد نق

و رفتارهای نوآورانه و خودجوش برمیگهردد( Samadi Miyarkyai,

.)Ahmadi, 2016:45
امروزه رفتار شرروندی سازمانی بهعنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان بههعنوان
رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمانها بهکاررفته و یک نهوع رفتهار
ارزشمند و مفیهد اسهت کهه افهراد آن را بهصهورت دلخهواه و داوبلبانهه از خهود بهروز میدهنهد
( .)Haddadnia,Joker, 2016:160رفتار شرروندی سازمانی در زمهره موضهوعهایی اسهت کهه
عموماً پژوهشگران در بررسی آثار آن برای سازمان ،جنبههای م بت این نوع از رفتارها را مدنظر
قرار دادهاند .بهرای م هال سهوران و کایمهاز ( )2014پیامهدهای م بهت زیهادی را بهرای رفتارههای
شرروندی سازمانی بیان میدارند :افزای

بررهوری همکاران ،کمک بهه مهدیران بهرای ههدایت

سازمان ،فراهم آوردن امکان استفاده اثهربخ

از منهاب بهرای مهدیران ،تسهری همهاهنگی میهان

اعضای گروه و سایر موارد مشابه.در این راستا مورالیدهارن و کریشناونی ،در پهژوه

خهود بهه

1
. organizational Citizenship Behavior
2
. organ
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این نتیجه دست یافتند که ویژگیهای رفتار شرروندی سهازمانی از قبیه نوعدوسهتی ،پیشهگامی
فردی ،فضیلت مدنی ،وظیفهشناسی و ادب و مرربانی بهبور م بتی به عملکرد در سهط فهردی و
گروهی مرتبط هستند (.)Muralidharan & Krishnaveni, 2013ازجمله عواملی کهه میتوانهد
بر رفتار شرروندی سازمانی تأثیر بگذارد ،آموزش ضمن خدمت کارکنان است .آموزش ضهمن
خدمت1به مفروم آموزش بی دوران خدمت است و هدف اینگونه آموزشها ،ایجهاد امکانهات
شغلی ،آگاهی به وظای

و مسئولیتها ،باال بهردن سهط مرهارت ،توانهایی الزم بهرای ارتقها بهه

مشاغ بهاالتر و انطبهاب بها وضه جدیهد اسهت ( .)Zandian, et al, 2018:130آمهوزش ضهمن
خدمت یکی از مرمترین آموزشههای سهازمانی بهه شهمار مهیرود و درواقه ههدف اصهلی آن
هماهنه

کهردن نیازهها و عالیهق افهراد بها نیازهها و اههداف سهازمان اسهت ( Barshan, et al,

 .)2018:420آمههوزش ضههمن خههدمت بههه دلی ه مزایههای متعههدد همههواره موردتوجههه بههوده اسههت
( .)Saigal, 2012:1011م الً موجب رعایت قوانین ،افزای
ت صیلی دان

تعام در مدرسه و درنتیجه موفقیت

آموزان میشود ( .)Pryor,et al, 2012:414پژوه ها نشان دادهانهد آمهوزش و

توسعه بر رفتار شرروندی سهازمانی تهأثیر دارد و میتوانهد آن را پی

بینهی کنهد ( Rubel, etal,

 .)2018 & Gharagozlou, et al, 2018ناسوردین ،احمد و تان ( )2015درمطالعهای نشان دادنهد
آموزش مداوم بر رفتار شرروندی سازمانی خدمتگرا2مؤثراست .بنهی داوودی و عتهابی ()2017
 ،در مطالعه خود نتیجه گرفتند بین آموزش ضهمن خهدمت بها رفتهار شهرروندی سهازمانی رابطهه
م بت وجود دارد .بااینحال مطالعه مناجاتی ،مرادی و خیری ( ،)2014نشان دادند آموزش ضهمن
خدمت با رفتار شهرروندی سهازمانی رابطهه نهدارد .همچنهین در مطالعهه مسهت فظیان ،خهدایی و
رهبری ( )2018دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی بهر عملکهرد شهغلی معلمهان مهؤثر بهوده
است .پژوه ها نشان میدهند سازمانهایی که تأکید بیشتری بر رفتار شرروندی سازمانی دارند
نسبت به دیگر سازمانها ،سالمتر و موفقترند .اهمیت کاربردی رفتهار شهرروندی سهازمانی ایهن
1
. in-service training
2
. service-oriented
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است که کارایی سازمانی ،نوآوری و مزیهت رقهابتی را ارتقها میدههد .وجهود رفتهار شهرروندی
سهازمانی باعهک کهاه

تهرم خهدمت و غیبهت کارکنهان میشهود (.)Aghajani,et al, 2018

ازل اظ منطقی میتوان گفت که رفتار شرروندی سازمانی یک م یط کاری برتر درون سهازمان
ایجههاد میکنههد .فضههای مشههوب رفتارهههای شههرروندی سههازمانی در سههازمان ،موجبههات جههذب و
نگرداری نیروهای شایسته را افهزای

میدههد ( .)HooI, 2015.p330بنهابراین ،از بریهق ایجهاد

رفتارهای شرروندی در م یط کار میتوان مطمهئن بهود کهه رضهایت شهغلی کارکنهان نیهز بهاال
میرود .افزای

سط رفتارهای شرروندی در یک سازمان باعک میشود تا سازمان بهه م یطهی

جذاب جرت کار و فعالیت تبدی شود .بهعبارتدیگر،میتوان اذعهان داشهت در سهازمانههایی
که سط باالیی از رفتارهای شرروندی وجهود دارد میتهوان عملکهرد برتهری را مشهاهده نمهود
( .)Fani,etal, 2016:3از سویی دیگر مناب انسهانی بهاارزشترین دارایهی ههر سهازمان و مزیهت
رقابتی آن سازمانها م سوب میشوند و آموزش و برسازی آنان از اولویت اصلی برنامههای هر
سازمان است ( .)Reunanen, 2015:710بنابراین ،آموزش موضوع بسهیار راهبهردی و بهااهمیتی
است و ابزاری به شمار میآیهد تها از بریهق آن سهازمانها گسهترهای را تعیهین کننهد کهه در آن
دارایی انسانی ،سهرمایههای پایهدار تلقهی شهوند .بهه همهین سهبب سهازمانها بهی

از گذشهته بهه

آموزش مناب انسانی خود روی آوردهاند .از برفی ،رسیدن بهه اههداف ههر سهازمان بسهتگی بهه
توانایی کارکنان در انجام وظای

م ولهه و انطبهاب بها تغییهرات م یطهی دارد .اجهرای آمهوزش

نیروهای انسانی سبب میشهود تها افهراد بتواننهد متناسهب بها تغییهرات م یطهی درونهی و بیرونهی
سازمان ،به شک مؤثر فعالیتهایشان را ادامه دهند و بر کارایی و اثربخشی خود بیفزایند.چنانکه
این آموزش منظم ،هدفمند و در راسهتای نیازههای واقعهی معلمهان تهدوین و اجهرا شهود ،نههتنرا
عملکرد آنها را افزای

میدهد ،بلکه با تأثیر بر رفتار شرروندی سازمانی باعهک پیشهرفت نظهام

آموزشوپرورش و جامعه هر کشوری خواهد شد .با این وص  ،مطالعه حاضهر بهه بررسهی ایهن
پرس

میپردازد که آیا آموزشهای ضمن خدمت میتواند بر ابعاد رفتهار شهرروندی سهازمانی

معلمان مقط متوسطه شررستان تنکابن تأثیر داشته باشد؟

نق
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روش پژوهش
پژوه

حاضر از نوع توصیفی– همبستگی است و جامعه آن شام همهه معلمهان مقطه

متوسههطه دخترانههه و پسههرانه شررسههتان تنکههابن در سههال ت صههیلی  1398-97اسههت (.)N=187
ازاینبین 99 ،معلم زن و  88معلم مرد بودند .نمونه موردنظر با توجه به جدول مورگهان  207نفهر
در نظر گرفته شد .برای انتخاب مدارس موردنظر با توجه به لیسهت اسهامی مهدارس کهه از اداره
آموزشوپرورش شررستان تنکابن دریافت شد ،بهصورت تصادفی تعهدادی از مهدارس بههعنوان
نمونه انتخاب شد .در این ت قیق از دو پرسشهنامه کیفیهت آموزشههای ضهمن خهدمت و رفتهار
شرروندی سازمانی استفاده شده است .برای جم آوری ابالعات پژوهشگر با مراجعه حضهوری
به کلیه مدارس متوسطه که بهصورت تصادفی از بین تمامی مدارس انتخابشده بود پرسشنامهها
را توزی کرد .این پرسشنامهها توسط معلمان تکمی شد.
پرسشنامه کیفیت آموزشهای ضمن خدمت :این پرسشهنامه توسهط م قهق و بها
توسط استاد راهنما تدوین شده است که مقیاس سنج

آن در بی

لیکرت (خیلهی کهم ،کهم،

متوسط ،زیاد ،خیلهی زیهاد) و شهام  19گویهه اسهت .مؤلفهههای ایهن پرسشهنامه شهام اههداف
(سههؤاالت  1تهها  ،)4م تههوا (سههؤاالت  5تهها  ،)9روش تههدریس (سههؤاالت  10تهها  )14و امکانههات
اجرایی (سؤاالت  15تا  )19است .در این مطالعه پایایی مؤلفهها به روش آلفهای کرونبها 1بهرای
اهداف  ،0/86م توا  ،0/82روش تدریس  0/81و امکانات اجرایی  0/87به دست آمد.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی :این پرسشنامه توسط مقیمی در سال  1384و با
استفاده از پرسشنامههای استاندارد و معتبری که توسط صاحبنظران برجسهته دنیها براحهی و در
فرهن

های مختل

بههکارگرفتهشهده اسهت ،بها در نظهر گهرفتن شهرایط فرهنگهی سهازمانهای

کشورمان براحی شد .پرسشنامه رفتار شرروندی سازمانی مقیمهی ( )1384متشهک از  24سهؤال
در بی ه

لیکههرت پنجدرجهههای اسههت و شههام پههنج مؤلفههه وظیفهشناسههی (سههؤاالت  1تهها ،)5

1
. Cronbach's alpha
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جوانمردی (سؤاالت  6تا  ،)10فضیلت شرروندی (سؤاالت  11تا  ،)14نوعدوستی (سهؤاالت 15
تا  )19و احترام و تکریم (سؤاالت  20تا  )24است .ضرایب پایایی این پرسشنامه توسهط مقیمهی
( 0/94 )1384گزارش شده است .در مطالعه حاضر پایایی مؤلفهها به روش آلفای کرونبا برای
وظیفهشناسی  ،0/83جهوانمردی  ،0/90فضهیلت شهرروندی  ،0/87نوعدوسهتی  0/81و احتهرام و
تکریم  0/91به دست آمد.
تجزیهوت لی دادهها با استفاده از آزمون ت لی واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونهی1و بها
نرمافزاراسپیاساس2انجام شد.

یافتههای تحقیق
جرت بررسی وضعیت توزی دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف3استفادهشده
است .جدول  1شام شاخصهای توصیفی (گرای

مرکزی و پراکندگی) متغیرهای پژوه

است.
جدول  .1مقادیر شاخصهای توصیفی (گرای

مرکزی و پراکندگی)

مؤلفهها

تعداد

میانگین

ان راف استاندارد

خطای استاندارد

اهداف

207

12/376

3/055

0/212

م توا

207

15/415

3/743

0/260

روش تدریس

207

14/830

3/904

0/271

امکانات اجرایی

207

17/193

4/633

0/322

وظیفهشناسی

207

18/927

3/497

0/243

نوعدوستی

207

18/971

3/673

0/255

فضیلت شرروندی

207

14/483

2/980

0/207

جوانمردی

207

18/140

3/223

0/224

احترام و تکریم

207

18/632

5/169

0/359
1
. Bonferroni
2
. SPSS
3
. Kolmogorov–Smirnov test
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رفتار شرروندی

207

89/154

14/143

0/983

آموزش ضمن خدمت

207

59/816

13/075

0/908

7

مقادیر جدول  1هم در مورد متغیرهای اصلی ازجمله آموزش ضمن خدمت و رفتار
شرروندی سازمانی و هم در مورد مؤلفههای متشکله آنها ارائه شدهاند .با توجه به مقدار سط
معنیداری مؤلفهها (بی

از  )0/05لذا دادهها از توزی نرمال برخوردار هستند.

با توجه به نتایج دادههای استخراجشده از پرسشنامهها و نتایج توصیفی حاص از آنها
جرت بررسی و آزمون فرضیه ت قیق یعنی «کیفیت آموزشهای ضمن خدمت بر رفتار
شرروندی سازمانی معلمان شررستان تنکابن تأثیر دارد» از آزمون ت لی واریانس یک متغیره
استفاده شد .ابتدا دادهها در نمودار زیر ارائه شده و سپس نتایج آزمون ت لی واریانس در پی
میآید.

نمودار  .1نمودار تعاملی بین آموزشهای ضمن خدمت با رفتار شرروندی سازمانی
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جدول  . 2نتایج آزمون ت لی واریانس رفتار شرروندی سازمانی بر اساس کیفیت آموزش ضمن خدمت
منب

مجموع مجذورات

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

F

تخمین

سط معنیداری

اندازه اثر

مدل تص ی شده

3070/857a

3

1023/619

5/449

0/001

0/075

Intercept

1342869/232

1

1342869/232

7148/50

0/000

0/972

کیفیت آموزش

3070/857

3

1023/619

5/449

0/001

0/075

ضمن خدمت
خطا

38134/196

203

ک

1686553/000

207

ک اصالحشده

41205/053

206

187/853

نتایج جدول  2نشان میدهد که اثر آموزشهای ضمن خدمت بر رفتار شرروندی سازمانی
معلمان شررستان تنکابن معنیدار است P≥ 0/01 .و  .F)3 ،203( 5/449برای اینکه مشخص شود
کدام یک از جفتهای آموزش ضمن خدمت بهبور معنیداری با هم تفاوت دارند ،آزمون
تعقیبی بنفرونی به اجرا درآمده و نتایج آن در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی اثر کیفیت آموزشهای ضمن خدمت بر رفتار شرروندی سازمانی
آموزش

آموزش ضمن

تفاوت

خطای

ضمن

خدمت )(J

میانگین(I-

استاندارد

46-60

61-75

معنیداری

پایین

باال

)J

خدمت )(I
31-45

سط

 0/95فاصله ابمینان

46-60

- 3/400

2/863

0/001

- 11/030

4/228

61-75

- 7/040

2/735

0/065

- 14/328

0/247

76-91

*- 13/265

3/568

0/002

- 22/772

- 3/758

31-45

3/400

2/863

0/001

- 4/228

11/030

61-75

- 3/639

2/290

0/681

- 9/741

2/462

76-91

- 9/8648

3/239

0/016

- 18/496

- 1/232

31-45

7/040

2/735

0/065

- 0/2471

14/328

46-60

3/639

2/290

0/681

- 2/462

9/741

نق
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76-91

- 6/225

3/126

0/287

- 14/556

2/106

31-45

*13/265

3/568

0/002

3/758

22/772

46-60

*9/864

3/239

0/016

1/232

18/496

61-75

6/225

3/126

0/287

- 2/106

14/556

نتایج جدول  3حاکی از آن است که تفاوت بین کیفیت آموزش ضمن خدمت 45-31
با  91 -76در سط  P≥ 0/01و همچنین 60-46 ،با  91-76در سط  P≥ 0/05معنیدار است و
کیفیت آموزشهای ضمن خدمت بر رفتار شرروندی سازمانی معلمان شررستان تنکابن تأثیر
دارد.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کیفیت آموزشهای ضمن خدمت بر رفتهار شهرروندی
معلمان شررستان تنکابن انجام گرفت .نتیجه مطالعه حاضر نشان داد آموزشهای ضهمن خهدمت
بههر رفتههار شههرروندی معلمههان مههؤثر اسههت .ایههن یافتههه بهها مطالعههه ( )Rubel, etal, 2018و
) (Gharagozlou, etal, 2018مبنی بر اینکه آموزش و توسعه بهر رفتهار شهرروندی سهازمانی
تأثیر دارد و میتواند آن را پی بینی کند همسو بود .در تبیین این یافتهه میتهوان گفهت کیفیهت
آموزشهای ضمن خدمت منجر به افزای

رفتار شهرروندی معلمهان میشهود ؛ چراکهه وقتهی

کارکنان ادرام میکنند که برای سازمانشان ارزش دارند و به آنان بهعنوان بزرگترین سهرمایه
سازمان نگریسته میشود ،قدردان رسیدگی و توجرهات سهازمان نسهبت بهه خهود هسهتند ،حهس
تکریم و احترام به سازمان دارند و آن را در سخت کار کهردن و خشهنودی از اینکهه عضهوی از
سازمان هستند نشان میدهنهد .درواقه  ،وقتهی سهازمانها علیهرغم هزینهههای فهراوان مقهداری از
بودجه خود را صرف آموزش و برسهازی کارکنهان میکننهد ،بهه آنهها القها میکننهد کهه بهرای
مدیریت و سازمان دارای اهمیت هستند و بدین ترتیب تعرد کارکنان نسبت بهه سهازمان افهزای
مییابد و نسبت به سازمان احساس وظیفهشناسی بیشتری میکنند .در همهین راسهتا ( Nasurdin,

 )et al, 2015:445بهی مطالعههای نشهان دادنهد آمهوزش مهداوم بهر رفتهار شهرروندی سهازمانی
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خدمتگرا مؤثر است .نتیجه مطالعه ( )Bani Davoodi, Atabi, 2017:98نیهز کهه نشهان داد
بین آموزش ضمن خدمت با رفتار شرروندی سازمانی رابطهه وجهود دارد کهه بها مطالعهه حاضهر
همخوان است .عالوه بهر ایهن مطالعهه ( )Mouzafizian, et al.2018:183نشهان داد دورهههای
آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان مؤثر بوده است .درواق  ،میتوان گفهت
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت بر مرارت فنهی و عملهی ،عملکهرد شهغلی و درنتیجهه
رفتار شرروندی سازمانی معلمان مؤثر است .آمهوزش ضهمن خهدمت ایهن امکهان را بهه معلمهان
میدهد که در زمان کمتر و با هزینه ارزانتر هم ابالعات علمی و عمومی خوی

را باال بهرده و

هم باعک یادگیری سری مرارتها در ابعاد گوناگون شود .برگزاری دورهههای آمهوزش ضهمن
خدمت درزمینهٔ استفاده از روشها و الگوهای جدید آموزشی بر عملکرد شغلی معلمهان تهأثیر
م بت و معنیداری دارد .بااینحال ،نتیجه مطالعه حاضر در مغهایرت بها مطالعهه ( Menajati, et

 )al.2014:495است که عنوان کردند رابطه آموزش ضمن خدمت با رفتهار شهرروندی معنهادار
نیست و بین آنها رابطهای وجود نداشت .در تبیین این عدم همسویی در مطالعه مذکور میتهوان
گفت ،رابطه آموزش ضمن خدمت با دیگر مؤلفههای رفتار شهرروندی سهازمانی ازجملهه رفتهار
یاریدهنده ،اخالب اجتماعی و ادب شغلی معنادار شده است و فقط رابطه با عام وظیفهشناسهی
معنادار نشده بود .این امر ،موجب شد در مدل پژوه

رابطه بین آموزش ضمن خدمت با رفتهار

شرروندی معنادار نشود .عالوه بر ایهن ،در مطالعهه ( )Menajati, et al.2014:495از پرسشهنامه
رفتههار شههرروندی سههازمانی اسههمیت و ارگههان ( )1983اسههتفاده شههده اسههت کههه بهههجز مؤلفههه
وظیفهشناسی ،مؤلفههای متفاوتی با آنچه ابزار مطالعه حاضهر میسهنجد را انهدازهگیری میکنهد.
بااینوجود ،ازآنجاکه عمدتاً آموزشهای ضمن خهدمت شهام تشهری مأموریتهها ،اههداف و
عملکرد برینه در سازمان است ،آگاهی یافتن از موارد مذکور باعک توجه بیشتر کارکنان نسهبت
به مسائ سازمانی شده و هر یک از آنان زمینه و انگیزه الزم در رشد و توسعه مسائ سازمانی و
رفتار شرروندی سازمانی را تقویت خواهنهد نمهود .بها ارتقهای توانمنهدیهای حرفههای و عملهی
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 کارها فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شهغ فهرد انجهام میشهود و بهر عملکهرد خهوب،معلمان
.سازمان مؤثر است
 پیشنراد میشود نیازسنجی دورههای آموزش ضهمن،حاضر

با توجه به یافتههای پژوه

 عدم تداخ زمان برگزاری.خدمت موردنیاز معلمان با توجه به ویژگیهای هر منطقه انجام شود
سهازی بیشهتر در

 همچنهین فرهن.کالسهای آموزشی با سهاعات کهاری معلمهان انجهام گیهرد

خصوص نرادینه نمودن اهمیت آموزش ضمن خدمت انجام شود تها معلمهان فقهط بهرای کسهب
 در پایهان ایهن دورههها حتمهاً ارزیابیههای الزم و بههویژه.امتیاز در ایهن دورههها شهرکت نکننهد
.پیامدهای شغلی میانمدت انجام گیرد
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