سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت در ارتقاي رفتارهاي فرهنگي
شهروندي کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
احمد مظفر
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تاريخ دريافت 1400/1/16 :تاريخ پذيرش1400/2/05 :

چكيده
در اين تحقيق در راستاي بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت در ارتقاي رفتارهاي فرهنگي
شهروندي کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران ،از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها استفاده
شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نظر نوع دادهها كمي و
از نظر نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هستند که تعداد آنها برابر با  250نفر ميباشد .که با توجه به ضوابط
نمونهگيري تعداد  152نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند .در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي
پژوهش ،سواالت و فرضيههاي پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ,گويههاي مستخرجه در نمونه
آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش آمار توصيفي ،توصيف دادهها در دو بخش متغيرهاي
زمينهاي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي ،جهت بررسي فرضيهها از آزمون مقايسه
ميانگين  tو براي اولويتبندي از آزمون فريدمن استفاده شده است .با توجه به دادههاي تحقيق ميتوان گفت
آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي رفتارهاي فرهنگي شهروندي کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبري
هوايي ايران موثر ميباشند.
کليد واژهها :آموزشهاي ضمن خدمت ،رفتارهاي فرهنگي شهروندي ،شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي
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mozaffaar.ahmad@gmail.com

 / 74احمد مظفر

مقدمه

اين فرآيندها در همه عرصههااي اقتصاادي ،اجتمااعي،
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اگر سازماني بخواهد در اقتصاد و امورکاري خود

سياسي و فرهنگي و در همه يا بيشتر کشورهاي جهاان

پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند ،بايد از

با نسبتهاي مختلف درحال وقوع است .اين فرآينادها

نيروي انساني متخصص ،خالق و با انگيزه برخوردار

از نظر دروني به يکاديگر وابساته و هامبساته باوده و

باشد .منابع انساني ،اساس ثروت واقعي سازمان را

محصول تحول کليت فرهنگ معاصر هستند .همچناين

تشکيل ميدهند .نظام آموزشي مؤثر با ارتقاي سطح

ميتوان گفت :کليات تحاول فرهناگ معاصار حاصال

مهارتهاي کاري و فردي موجب کارآمدي نيروي

مجموعه فرآيندهاي يادشاده اسات ،از ايان رو درک و

انساني ميشود .اگر نظام آموزشي کارآمد نباشد و

شناخت هر يک از ابعااد جامعاه و فرهناگ معاصار از

متناسب با نيازهاي زمان و کسب و کار ايجاد نشده

جمله مقوله مهم «شهروندي» نمي تواند جدا از شناخت

باشد ،عمالً تالشهاي سازمان براي توانمند سازي

فرآيناادهاي يادشااده باشااد .اي ان فرآيناادها پياماادهاي

نيروي انساني به نتايج قابل مقايسه با کشورهايي که

گستردهاي براي انسان امروزي داشته و همچنان خواهد

شرايط مناسب تري دارند نخواهد رسيد .آموزش ضمن

داشت .يکي از ايان پيامادها ،تحاول و تکامال مفهاوم

خدمت ،نيروي انساني را براي رسيدن به اهداف و

شهروندي از ابعااد شاهروندي اقتصاادي ،اجتمااعي و

مأموريتهاي سازمان تقويت مينمايد .آموزش ضمن

سياس اي بااه شااهروندي فرهنگااي اساات (اسااماعيلي،

خدمت در افزايش مهارتهاي شغلي نيروي انساني

.)1392

اعم از مديران و کارکنان را گسترش ميبخشد و بر

از آنجا که رفتار شهروندان و کيفيت مشارکت آنان

مهارتهاي شغلي آنان ميافزايند .آموزش صحيح

در امور جامعه به عنوان يکي از الزامات اساسي سرمايه

نيروي انساني ،ضمن ارتقاي عملکرد کارکنان و

اجتماعي در هر جامعه و از شاخصهاي توسعهيافتگي

سازمانهاي دولتي زمينههاي برخورد مناسبتر کارکنان

جوامع محسوب ميشود ،شهروند فرهنگي و عناصر

با مراجعان رانيز فراهم ميآورد (شاهکرمي پور،

کليدي آن همواره در طول تاريخ پرفراز و نشيب اين

تيرگر.)1393،

مفهوم از طرف متفکران و صاحبنظران عالقمند به

در جهان امروز به منظور سازگاري با محيط

مسائل اجتماعي که تمدن و پيشرفت جوامع بشري را

متحول ،جامعهها نيازمند توجه به رشد ،بالندگي و

در استقرار آن فرهنگ ميدانند ،از ادوار باستان تاکنون

بهسازي اجتماع خود ميباشند .و يکي از مولفههاي

مورد بحث و چالش قرار گرفته است .امروزه تعيين

مورد توجه فرهنگ ميباشد .فرهنگ به عنوان مجموعه

ميزان نهادينه شدن شهروند فرهنگي و عوامل موثر بر

باورها ،نگرشها و اعتقادهاي قلبي يک گروه و جامعه،

تبيين آن به منظور تعيين جايگاه خود در جريان توسعه

تشکيلدهنده شيوه زندگي آنهاست .زماني که شيوه

يافتگي در بستر جهاني شدن از ضروريات دستيابي به

زندگي جامعه بر مبناي فرهنگ قوي علمي و توسعه

شاخصهاي توسعه ميباشد (هاشميانفر و گنجي،

يافته قرار گرفت ،به راحتي ميتوان بنيادهاي توسعه

.)1388

پايدار را بر آن استوار ساخت (کردي و ابراهيمي
سلطانآبادي.)1394 ،

از لحاظ حقوقي ،شهروندي به عضويت فرد در
يک کشور يا جامعه سياسي گفته ميشود ،اما اين

نظريهپردازان اجتماعي و بهويژه محققاان مطالعاات

برداشت از شهروندي درحال حاضر نميتواند به

فرهنگي در توصايف فرهناگ معاصار و روناد اصالي

تنهايي وضعيت شهروندي را تبيين کند .آنتوني اليوت،

تحول آن ،مجموعهاي از فرآيندهايي را نام ميبرند کاه

از نظريهپردازان اجتماعي استدالل ميکند که شهروندي
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دستکم با چهار مشکل زير روبهروست :فرديشدن

حالي که برخي ديگر آموزش را مجموعه روش هايي

شهروندي؛ بيناالذهاني شدن چارچوب ارتباطات

ميدانند که به وسيله آن بررسي قرار گرفت در حالي

فراملي ،ملي و محلي شهروندان؛ بازسازي و تغيير

که برخي ديگر آموزش را مجموعه روش هايي

شهروندي در بسترهاي مناسبات خرد سياسي نه در

ميدانند که به وسيله آن مهارتهاي الزم براي انجام

چارچوب سياسي کالن؛ راديکالشدن شهروندي در

دادن کارها را به افراد تازه وارد مستخدمان متناسب

بستر منطقهاي و جهانيشدن .تحقق شهروندي

نيازشان ياد ميدهند .طي چند دهه اخير آموزش دامنه

فرهنگي ،مستلزم اجماع بر سر مجموعهاي از بنيانهاي

گستردهاي يافت و فراتر از آموزش مهارتهاي فني به

فرهنگي براي شهروندي است .کالبرگ در مقالهاي با

آموزشهاي حرفهاي نيز پرداخته شده از اين رو امروزه

عنوان «بنيادهاي فرهنگي شهروندي مدرن» شهروندي

آموزش به مفهوم ياد دادن شيوههاي اصالحي و تکميل

را به دو دوره ماقبل مدرن و مدرن تقسيم ميکند .دوره

نيز ميباشد تا کارکنان موفق به بهبود کيفيت ،پردازش

ماقبل مدرن به زمان قرون وسطي و پيدايش شهرهاي

دادهها ،مشارکت در تصميم گيريهاي تيمي و کار با

مستقل در غرب بازميگردد .اما با توجه به تحوالت

رايانه گردند.

ميگيرد .کالبرگ استدالل ميکند که اين شهروندي

تا تاثير آموزشهاي ضمن خدمت را درارتقاي

مدرن ،در جهان غرب بنيانهاي فرهنگي دارد و حول

رفتارهاي

شرکت

محور ارزشهاي مساواتطلبانه ،پذيرش مسئوليت

فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران بررسي و تحليل

مدني فرد در برابر اعمالش ،اعتماد اجتماعي و

نمايد.

فرهنگي

شهروندي

کارکنان

فردگرايي شکل گرفته است .اين ارزشها به اعتقاد
کالبرگ پويا هستند و نوعي روابط پويا بين آنها وجود

فرضيههاي تحقيق

دارد .با توجه به اين نکات ،شايد بتوان گفت :در

فرضيه اصلي :آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي

جامعه کنوني ايران به دشواري ميتوان از شهروندي

رفتارهاي

شرکت

فرهنگي در معنايي که امروز دنياي غرب آن را تجربه

فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.

ميکند ،سخن گفت .گراگس استدالل ميکند که ايده

فرضيههاي فرعي:

فرهنگي

شهروندي

کارکنان

شهروندي فرهنگي بايد همعرض و همسو با تالش

آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي مداراي اجتماعي

براي تحقق دموکراسي فرهنگي فهم شود .از اين منظر،

کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران

تمام گروههاي اجتماعي از جمله جوانان و فرهنگ

موثر ميباشد.

عامهپسند و مصرفگرايانه آنها بايد ناگزير پذيرفته
شود (اسماعيلي.)1392 ،
بيشتر سازمان ما منابع فراوان را به آموزش و پيش

آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي مشارکت جاويي
کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران
موثر ميباشد.

رفت کارکنان خود اختصاص ميدهند .برخي معتقدند

آموزش هاي ضمن خدمت درارتقاي رفتارهاي مادني

آموزش پس از عمل کارمند يابي و استخدام اولين

کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران

اقدام و به صورت توجيه کارکنان جهت آشنا شدن با

موثر ميباشد.

مشاغل و سازمان ميباشد که به طور مبسوط در فصل
جامعه پذيري کارکنان مورد بررسي قرار گرفت در
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ناشي از صنعتيشدن ابزار شهروندي مدرن شکل

با عنايت به مطالب فوق ،اين پژوهش بر آن است
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آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي اعتماد اجتمااعي

سازمان و بهبود کيفيت کار ميباشد ،ضمن آن که بهبود

کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران

روابط کارکنان و مديران نيز مد نظار مايباشاد( .سايد

موثر ميباشد.

جوادين)1392،

آموزشهااي ضامن خادمت درارتقااي عاام گراياي

منظورازآموزش کوشش هايي اسات کاه در جهات

کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران

ارتقاي سطح دانش و آگاهي ،مهارتهاي فني ،حرفهاي

موثر ميباشد.

و شغلي و همچنين ايجااد رفتاار مطلاوب در کارکناان

آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي مسئوليت پذيري

يک سازمان باه عمال مايآياد و آناان را آمااده انجاام

کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران

وظااايف و مسااؤوليتهاااي شااغلي خااود ماايسااازد

موثر ميباشد.

(دعايي.)1393،

آماوزشهاااي ضامن خاادمت درارتقااي رفتااار نااوع

هدف اساسي آموزش کارکنان ،کماک باه ساازمان

دوستي کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي

جهت نيل به مقاصدش ميباشد .به عبارتي ديگر هدف

ايران موثر ميباشد.

از آموزش کارکنان توسعه صالحيتها و شايستگيهاي
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آموزش هاي ضمن خادمت درارتقااي قاانون گراياي
کارکنان شرکت فرودگاهها و نااوبري هاوايي اياران
موثر ميباشد.
مباني نظري تحقيق

آموزش ضمن خدمت

آنان در جهت بهبود عملکارد آناان مايباشاد (حااجي
کريمي و رنگرز.)1391 ،
فااورتنر )2011( 1اهااداف آمااوزش کارکنااان را بااه
شرح زير بيان ميکند:
ايجاد آگاهي علماي و ارتقااي ساطح اطالعاات و
دانش کارکنان

ميدانيم كه از آغاز خلقت ،بشار باه طاور عاام باه

ارتقاي ساطح قابلياتهاا و توانااييهااي کارکناان

نوعي با آموزش درگير و همراه بوده است و انساان باه

سازمانها (نظير استعدادهاي جسمي ،روحي ،فکاري و

آن زنده و جامعه با آن پرورش و قوام يافتاه اسات .باا

عقلي )...

توجه به چنين سابقة عظيمي هنوز تعرياف واحادي از

ارتقاي ساطح آگااهي اجتمااعي کارکناان و بهيناه

آن در دست نيست و هر فرد و گروه و مكتباي بناا باه

سازي مجموع رفتارهاي آنان ،هماهناگ باا معيارهاا و

جهان بيناي و ايادئولو ي خاويش تعريفاي از آن ارائاه

ارزشهاي اجتماعي و شناخت مجموعه رواباط پايادار

كرده است.

جامعااه ،بااه منظااور مشااارکت فعاالنااه در سااازندگي و

مفهوم آموزش بر خالف پرورش يک نظام نيسات،

توسعه سازمان و اجتماع.

بلکه آموزش ،فعاليتي است هدف دار و از پيش تعياين

بنابراين ميتوان گفت افزايش بهاره وري ،افازايش

شده که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعيت هايي

رضايت شغلي و به تبع آن کااهش نظاارت از اهاداف

است که امر يادگيري را در درون ياک نظاام پرورشاي

آموزش کارکنان محسوب ميشود( .فورتنر.)2011،

تسااهيل ماايکنااد و ساارعت ماايبخشااد (ساانگري،

آموزش در سازمان به دو دسته تقسيم ميشود:

.)1393آموزش فرآيندي است که افاراد بار اسااس آن

-1آموزش قبل از خدمت:آموزش قبال از خادمت

دانش و مهارت هايي را جهت تأمين هدفي خاص فارا

آن نوع آموزشي است که قبل از ورود فرد باه ساازمان

ميگيرند و هدف از به کارگيري فرآيناد آماوزش بااال

به وي ارائه ميشود تا شايستگي و تواناييهااي الزم را

بردن توان تفکر و نگرش کارکناان ،افازايش بهارهوري

در او ايجاد و وي را براي احراز شغل در آيناده آمااده
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کند ايان ناوع آماوزش باراي رفاع مشاکالت خااص

جزئي از حوزه مادي فرهنگ است ،ميپذيرد ،حال

سازماني صاورت نماي گيارد ،بلکاه هادف عماده آن

آنکه مردم ،هنجارها ،ارزشها و باورها و ...را کمتر

تربيت نيروي انساني براي سازماني ويژه است.

تغيير ميدهند .نتيجه آن تاخر فرهنگي است و زماني

 -2آموزش ضمن خدمت :آموزش ضامن خادمت

رخ ميدهد که عناصر غير مادي فرهنگ سعي دارند

چيزي نيست جز تالش هايي که با هدف ارتقاي سطح

وضعيت خود را در ميان دگرگونيهاي عناصر مادي

دانش و آگاهي و مهارتهاي فني ،حرفهاي و شاغلي و

حفظ کنند (کوئن .)65:1387،استنباطهاي بنيادين

نيز اساتقرار رفتاار مطلاوب در کارکناان ياک ساازمان

نشاندهنده اساس جهانبيني است که در باورها و

صورت ميگيرد و آنان را براي انجام بهيناه وظاايف و

ارزشها گنجانيده شدهاند ،و در جلوهها و رفتارها

مسااائوليتهااااي شاااغلي آمااااده مااايکناااد (فتحااي

مشاهده ميشوند .به طوري که چرايي را شرح مي-

اجارگاه.)1394،

دهند .به هرروي استنباطها در سطحي ناهوشيار يا نيمه
هوشيار عمل ميکنند و مسلم انگاشته شدهاند؛ آنها

نقش فرهنگي آموزش ضمن خدمت
تيلور )2010( 2در تعرياف انساانشاناختي خاود،

( )Schneider,2014,41و فرآيندي که آموخته شدهاند
به طور کامل فراموش گرديدهاند)Schein, 2009,28( .

کند که بر اثر تجرباه و مارور زماان در ياک جامعاهي

آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود

خاص و در سرزميني معين به وجود ميآيد و مردم باا

سيتماتيک و مستمر مستخدمين از نظر دانشها ،مهارتها

استفاده از آن ،رفتارهاي گوناگون خود را شاکل داده و

و رفتارها که به رفاه آنها و سازمان محل خدمتشان

يا به مرحلاهي اجارا در مايآورناد .از ايانرو شاامل:

کمک ميکند ،از اين رو تصور ميشود هدف از

معارف ،اعتقادات ،هنر ،حقوق ،اخاالق ،رساوم و تماام

آموزش ضمن خدمت ايجاد توانايي بيشتر توليد

توانايىها و عاداتى است كه بشر باه عناوان عضاوي از

وافزايش کارآيي در شغل فعلي و کسب شرايط بهتري

جامعه کسب مىکند (تيلور .)118 :2010 ،فرهنگ ياک

براي احراز مقامات باالتر ميباشد (شريعتمداري

گروه ،آموختههاي مشترک متراکم شده گروه به عناوان

وهمکاران .)1393،نقش اساسي آموزش ضمن خدمت

راهحل مشکالت براي تطابق بيروني و انساجام دروناي

تغيير طرز تفکر و تطبيق رفتار افراد با اصول و موازين

تعريف ميشود؛ که به اندازه کافي خوب عمل کرده تاا

پسنديده است .بنابراين ،لزوم آموزش در کليه

معتبر انگاشته شود  .با افازايش عمار و اداماه موفقيات

مؤسسات اعم از سازمانهاي دولتي و بنگاههاي

گروه ،باورهاا و ارزشهاا باه بخشاي از هويات آنهاا

بازرگاني و صنعتي غير قابل ترديد است .به خصوص

تبديل شده ،به طور خودکار به افراد جدياد باه عناوان

آن که ما در زماني زندگي ميکنيم که تغييرات و

کيستي گروه ،آنچه انجام ميشاود ،و باورهااي جمعاي

تحوالت علمي و فني به طور سريع در جريان ميباشد

آموزش داده ميشود (.)Schein,2017,8

و هر روزه انتظار تغييري در نحوه استفاده صحيح از

هر فرهنگ را ميتوان به عناصر مادي و غير مادي
تقسيم کرد .اغلب داليلي ارائه ميگردد مبني براينکه

منابع کمياب خصوصاً نيروي انساني مستلزم توجه به
آموزش کارکنان ميباشد (سوآرز.)2012 ،

گاهي دگرگونيها تنها در حوزه مادي فرهنگ رخ

«تغيير» نتيجه يك فرايند است ،اگر كاركنان از

ميدهد و مردم دگرگونيها تنها در حوزه مادي فرهنگ

نتيجه تغيير منتفع نگردند و آثار آن را در رشد شخصي

رخ ميدهد و مردم مردم دگرگوني در فناوري را که

و پيشرفت شغلي خود احساس نكنند براي «تغيير
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فرهنگ را مجموعهاي از اصول و ارزشها قلمداد مي-

نياز دارند تا استنتاج شده ،يا تفسير شوند

 / 78احمد مظفر
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رفتار» برانگيخته نمي شوند .دورههاي آموزشي بايد

وظايف شهروندان چنين شهري مطرح کردند .در قارن

قدرت آن را داشته باشند كه ضرورت تغيير را به

بيسااتم دولااتهاااي رفاااه و گسااترش شهرنش ايني ،بااه

كاركنان نشان دهند و نياز به تغيير را ناگزير نشان

حکومت هاي محلي بزرگ يعني کالنشهرها امکان پيادا

دهند .همچنين ،در چارچوب دورههاي آموزشي است

شدن داد که هر يک داراي انباشت ثاروت ،جمعيات و

كه كاركنان بايد از وظايفي كه دارند و شيوه هايي كه

قدرت دولت هايي کوچک و حتي متوسط بودناد؛ ايان

براي برآوردن انتظارات شغلي وجود دارد آگاه گردند.

کالنشهرها امتيازات زيادي براي سااکنان خاود فاراهم

ايجاد شرايط شغلي مناسب به عهده سرپرست است و

مايکننااد امااا در عاين حااال مشااکلساااز نياز هسااتند

بنا به تناسب وظيفه و حساسيت آن ،كاركنان بايد

(آلودگيهاي زيستمحيطي ،تنشهاا و مزاحماتهااي

تقويت و از پاداش شايسته بهره مند گردند .اگر تفاوتي

همسايگي ،شورش هاي شهري ،اوباشيگري ،انحرافاات

مابين آن كه در دورههاي آموزشي شركت مينمايد و

اجتماعي و .)...با توجه به اين پيشينه تاريخي -نظاري،

دانستهها را بكار ميگيرد با آن كه در اين نوع دورهها

اخالق شهروندي را ميتاوان مجموعاهاي از قاوانين و

شركت نمي كند قائل نگرديم مسلم است كه ديگر

عرفهاي اجتماعي تعريف کرد که بتوانند در اين زمينه

انگيزهاي نيز براي كسب علم و دانش به وجود نخواهد

بهوياژه در شاهرهاي بازرگ و متوساط باه کاار آيناد.

آمد همان طور كه قرآن كريم ميفرمايد :آيا برابرند آنان

همچنين در شاهرهاي کوچاک باه دساتانادرکاران و

كه ميدانند با آنان كه نمي دانند؟ اين آيه تفاوت

ساکنان اين شهرها براي زندگي هماهنگ و بدون تانش

ميگذارد بين عالم و جاهل (خوشنويس زاده.)1392 ،

چه با يکديگر و چه با محيطزيست کمک ميکند و باه
توسعه پايدار يعني امکانگذار آرام موقعيتهاي مناسب

رفتارهاي فرهنگي شهروندي
رفتار انسان اصوال بر باورهاي فرهنگي او متکي

کنوني و از ميان برداشتن موقعيت هاي نامناسب کنوني،
براي نسلهاي آينده امکان دهد (شيرکوند.)1394 ،

است .باورهايي را فرهنگي ميگوييم که به صورت

شهروند فرهنگي را ميتوان نگاهي فراهستيشناسانه

نسبي در جامعه پذيرش زيادي دارند .منشا اين باورها

باه شاهروندي دانسات کاه در آن ،سياسات صادا و

متفاوت است .گاهي ريشه در شرايط تاريخي يا

بازنمايي ،مفهومي پذيرفته شاده اسات و"خاود" اماري

جغرافيايي يا مذهبي يا حوادث ويژه و يا در علم دارد.

متکثر در نظر گرفته مايشاود .بادينمعناا کاه هويات،

آنچه مسلم است آن است که بخش اعظمي از باورهاي

مفهومي محدود ،منسجم و همبساته نمايباشاد ،بلکاه

فرهنگي در قالب اصول اعتقادي در هر جامعهاي ظاهر

بينشي است که تفاوتهاي گروهي را تأييد ميکند و بر

ميشوند و سبب ميشوند جوامع از نظر فرهنگ ملي

آن تصريح ميورزد .در واقع ،شهروند فرهنگي ،گذاري

متفاوت باشند و بخش ديگري از باورهاي فرهنگي

از مفهااوم حقااوقي ،اقتصااادي و جمعياتشااناختي

ميتوانند از تعامالت سازماني در سازمانها ناشي شوند

شهروندي به فرهنگي شدن شهروند ميباشاد .شاهروند

که در نقش تعريف کنندهي مرز ،باعث ايجاد تمايز بين

فرهنگي به دنبال تامين نيازهاي مرباوط باه دربرگياري

سازمانها شوند (رابينز.)1390،

کاماال در اجتماااع انساااني اساات .از اي ان رو شااهروند

در سنت اساالمي ،پاس از پيشاينه صادر اساالم و

فرهنگي بر افول دولت رفاه و هوياتهااي طبقاهاي و

تجربه ديني  -اخالقي آن ،فيلساوفاني چاون فاارابي و

ظهور جنبشهاي جديد اجتماعي و فرهنگي تاکيد دارد

ابن سينا مفهوم مدينه فاضله را در سنت نوافالطوني باه

(بايگاني و آذري.)1392 ،

کار بردند و اخالقي را دربااره ضارورتهاا ،حقاوق و
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در مفهوم شهروند فرهنگي ،مبناي شهروند فرهنگي

 )3مسئوليتپذيري :مسئوليتپذيري اجتماعي بار حاس

حق جمعي عمل بر اساس هويات و عمال بار اسااس

عاطفي ارتباط با ديگران در اجتماع (همدلي) داللات

فرهنگ است .بنابراين در مفهوم شهروند فرهنگي بيش

داشته و مهمتار از آن نشاانگر احسااس مسائوليت -

از آنکه بحث تابعيت را داشاته باشايم -کاه در مفهاوم

پذيري در قبال ديگر افراد جامعه ميباشد .افرادي کاه

شهروندي به معناي عام جريان دارد -با بحث هويت و

خود را باه لحااظ مادني مسائول مايدانناد خاود را

فرآيند شاکلگياري و بار سااخت آن مواجاه هساتيم.

عضوي از ساخت اجتماعي بزرگتر در نظار گرفتاه و

شهروند فرهنگي کسي است که بار اسااس فرهناگ و

بنااابراين دساات کاام ،مسااائل اجتماااعي را مسااائل و

هوي ات خااود حااق حي اات دارد .در واقااع ،در بحااث

مشکالت خود تلقي ميکنند.

شهروند فرهنگي ،هويت بخشي به افراد مختلف جامعه

 )4عامگرايي :عامگرايي به طور کلي به معناي توجاه باه

از مسائل مهم ميباشد .در اين تعبير فرهنگ شهروندي

ضوابط ،مقررات و شرايطي است کاه تضامين کنناده

ساخته ميشاود .در شاهروند فرهنگاي قادرت داشاتن

منافع و مصالح عمومي است .در يک فرهنگ عامگارا

هاي گوناگون و مختلف گروههاي اجتماعي و فرهنگي

نمايباشااند و ارزشهاااي جامعااه مهمتاار از منااافع و

توجه ميشود کاه ايان امار خاود باه ناوعي باه تکثار

خواستهاي فردي ،قومي ،قبيلهاي است.

فرهنگي در جامعاه شاهري کماک مايکناد (کاوثري،
.)1390
شهروند فرهنگي شهروندي است داراي بنياانهااي
فرهنگي که مجموعهاي از نگرشها ،باورهاا ،رفتارهاا،

 )5مداراي اجتماعي :در فرهنگ هريتيج ،مدارا به معناي
احترام به هويت ،عقايد و رفتار ديگران و به رساميت
شناسي حقوق رسمي افراد و گروهها به دليل داشاتن
عقايد مخالف ذکر شده است.

ارزشهاااي اجتماااعي ماننااد مساااوات طلب اي ،آزادي،

 )6نوع دوستي :نوع دوستي اساسا بيانگر رفتااري اسات

فردگرايي ،مردم ساالري و مسئوليتپذيري مدني را در

که هدف آن نفع رساني به ديگران است .نوع دوستي

بر ميگيرد .که احساس تعلق باه جامعاه را در فارد باه

داراي چهار ويژگي اساسي است؛ اول در جهت رفااه

وجود آورده و احترام به ميراث مشترک و باه رساميت

و خير ديگران است ناه خاود فارد .دوم ،اختيااري و

شناسي حقوق و وظايف شاهروندي را در فارد ايجااد

داوطلبانه است ،سوم آگاهانه و از روي قصد اسات و

ميکند شهروند فرهنگي شاهروندي اسات کاه هشات

چهااارم معمااوال انتظااار کسااب پاااداش در آن وجااود

ويژگي زير را دارا باشد (همتي و احمدي)1393 ،؛

ندارد.

 )1اعتماد بين شخصي :اعتماد عباارت اسات از حسان

 )7گرايش به پيروي از قانون :قانونگرايي عبارتسات از

ظن نسبت به ساير اعضاي جامعاه کاه ايان موجاب

رعايت هنجارهاي رسمي در برآوردهکردن انتظاارات

گسترش و تسهيل روابط اجتماعي فرد ميشود.

فردي يا گروهي از طريق حقشناسي ،قاانع باودن باه

 )2مشارکت مدني :مشارکت اجتمااعي باه آن دساته از
فعاليتهاي ارادي داللت دارد که از طريق آن اعضاا

حقوق خويش و عدم تعرض به مصالح اجتماعي.
 )8رفتارهاي مدني :مجموعه رفتارهايي است که هر يک

يک جامعه در امور شهر و روستا بطور مستقيم و غير

از شهروندان ميتوانند در مناسبات اجتماعي خاود و

مسااتقيم در شااکل دادن حي اات اجتماااعي مشااارکت

در ارتباط با محايط بيروناي و در فضااهاي عماومي

دارند.

شهر از خود بروز ميدهند (همتي و احمدي.)1393 ،
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روايتهاي مختلف از زندگي وجود دارد و به قرائات-

روابط شخصي و غيررسمي مهمتر از قواعد و ضوابط
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اولويتبندي متغيرها از آزمون فريدمن استفاده شاد .در

روش تحقيق
روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پاژوهش از

مباحث آماري ،ضريب همبستگي پيرسون (ياا ضاريب

نظر هدف ارزيابي وكاربردي ،از نظر نوع دادهها كمي و

همبستگي گشتاوري و يا ضاريب همبساتگي مرتباه ي

از نظر نحوه گردآوري دادههاا ،توصايفي و همبساتگي

صفر) توسط سرکارل پيرسون معرفي شده اسات .ايان

است .جامعه آمااري در ايان تحقياق را کلياه کارکناان

ضريب به منظور تعيين ميزان ،ناوع و جهات رابطاه ي

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تشاکيل ماي-

بين دو متغير فاصلهاي يا نسبي و يا يک متغير فاصلهاي

دهند .تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شاده در دو

و يک متغير نسبي به کاار بارده مايشاود .مقادار ايان

بخااش توص ايف دادههااا و تحلي ال دادههااا (آمارهاااي

ضريب بين  -1تا  1تغيير مايکناد کاه « »1باه معنااي

استنباطي) انجام ميگيرد ،در بخش توصيف دادههاا باه

همبستگي مثبت کامل »0« ،به معني نبود همبساتگي ،و

بررسي و توصيف وضعيت موجاود متغيرهااي تحقياق

« »-1به معني همبستگي منفي کامل است .اين ضاريب

پرداخته شده است .و باه هماين منظاور از روشهااي

که کاربرد فراواني در آمار دارد ،توسط کاارل پيرساون

آماري توصيفي بسته به نوع داده ،شاخصهااي آمااري

براساس ايده اوليه فرانسيس گالتون

تدوين شد.
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فراواني ،درصد ،درصد تجمعاي ،مياانگين ،مياناه ،نماا
(مااد) ،حااداکثر ،حااداقل ،واري اانس و انحااراف معي اار

يافتههاي تحقيق

اسااتفاده شااده اساات .و در بخااش تحليال دادههااا ،بااه

فرضيه اصلي :آموزشهااي ضامن خادمت در ارتقااي

بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق پرداخته شده است.

رفتارهاااي فرهنگاااي شاااهروندي کارکناااان شااارکت

جهت دستيابي به ايان هادف از آزماونهااي مناساب

فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.

تحليل اي -اسااتنباطي از قبي ال آزمااونهاااي همبسااتگي

چنانچه که جدول شماره ( )1نشان ميدهد ،ميازان

پيرسااون و اسا يرمن بااراي تعيااين همبسااتگي ،آزمااون

ضريب همبستگي  0/422و سطح معناداري  0/000کاه

رگرسيون براي ارتباط بين متغيرها ،آزمونهاي مقايساه

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

ميانگين مانند آزمون  tتک نمونهاي براي تعياين ساطح

حکايت از آن دارد که آموزشهااي ضامن خادمت در

معناداري مولفهها و آزمون فريدمن براي رتباهبنادي و

ارتقاي رفتارهاي فرهنگي شاهروندي کارکناان شارکت

تعيين ترتيب اولويت مولفههاي تحقياق اساتفاده شاده

فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشاد .بادين

است .شايان ذکر است که آزمونهاي فوق با استفاده از

معني که هر چه آموزشهااي ضامن خادمت افازايش

نرم افزار SPSS 16انجاام مايشاوند .در قسامت آماار

يابد،رفتارهاي فرهنگي شاهروندي کارکناان نياز ارتقاا

استنباطي به منظور تحليل دادههاي بدست آماده ،باراي

مييابد .بنابراين فرضيه فرعاي اول تحقياق تايياد ماي-

سانجش رابطاه باين آماوزش و پارورش و متغيرهااي

گردد.

وابسته از آزمون ضريب همبساتگي پيرساون و جهات
جدول  :1آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و ارتقاي رفتارهاي فرهنگي شهروندي
متغير اول

متغيردوم

نوع ضريب

ضريب همبستگي

سطح معناداري

آموزشهاي ضمن خدمت

رفتارهاي فرهنگي شهروندي

پيرسون

**0/422

0/000
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جدول  :2آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و مداراي اجتماعي
متغير اول
آموزشهاي ضمن خدمت

متغيردوم

نوع ضريب

ضريب همبستگي

سطح معناداري

مداراي اجتماعي

پيرسون

**0/273

0/001

فرضيه فرعي اول :آموزش هاي ضمن خدمت درارتقاي

فرضيه فرعي سوم :آموزشهاي ضمن خدمت درارتقاي

مداراي اجتماعي کارکنان شرکت فرودگاههاا و نااوبري

رفتارهاي مدني شرکت فرودگااه هاا و نااوبري هاوايي

هوايي ايران موثر ميباشد.

ايران موثر ميباشد.

ضريب همبستگي  0/273و سطح معناداري  0/001کاه

ضريب همبستگي  0/359و سطح معناداري  0/000کاه

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

درارتقاي مداراي اجتماعي کارکنان شرکت فرودگااههاا

درارتقاي رفتارهاي مدني کارکنان شرکت فرودگاههاا و

و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد .بدين معني که هار

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.بدين معني که هر چه

چه آموزش هاي ضمن خدمت افازايش ياباد ،ماداراي

آموزش هاي ضامن خادمت افازايش ياباد ،رفتارهااي

اجتماعي کارکنان نيز ارتقاا مايياباد .بناابراين فرضايه

مدني نيز ارتقا ميياباد .بناابراين فرضايه فرعاي ساوم

فرعي اول تحقيق تاييد ميگردد.

تحقيق تاييد ميگردد.

فرضيه فرعي دوم :آموزش هاي ضمن خدمت درارتقاي

فرضاايه فرعااي چهااارم :آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

مشارکتجويي کارکنان شرکت فرودگااه هاا و نااوبري

درارتقاي اعتماد اجتماعي کارکنان شرکت فرودگاه ها و

هوايي ايران موثر ميباشد.

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.

چنانچه که جدول شماره ( )3نشان ميدهد ،ميازان

چنانچه که جدول شماره ( )5نشان ميدهد ،ميازان

ضريب همبستگي  0/288و سطح معناداري  0/000کاه

ضريب همبستگي  0/232و سطح معناداري  0/004کاه

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

درارتقاي مشارکتجويي کارکنان شرکت فرودگاه هاا و

درارتقاي اعتماد اجتماعي کارکنان شرکت فرودگاه ها و

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد .بدين معناي کاه هار

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.بدين معني که هر چه

چه آموزشهاي ضمن خدمت افزايش ياباد ،مشاارکت

آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت افاازايش يابااد ،اعتماااد

جويي کارکنان نيز ارتقا مييابد .بنابراين فرضايه فرعاي

اجتماعي کارکنان نيز ارتقاا مايياباد .بناابراين فرضايه

دوم تحقيق تاييد ميگردد.

فرعي چهارم تحقيق تاييد ميگردد.

جدول  :3آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و مشارکت جويي
متغير اول

متغيردوم

نوع ضريب

آموزشهاي ضمن خدمت

مشارکت جويي

پيرسون

ضريب همبستگي
**

سطح معناداري

0/288

0/000

جدول  :4آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و رفتارهاي مدني
متغير اول
آموزشهاي ضمن خدمت

متغيردوم

نوع ضريب

رفتارهاي مدني

پيرسون

ضريب همبستگي
**

0/359

سطح معناداري
0/000
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چنانچه که جدول شماره ( )2نشان ميدهد ،ميازان

چنانچه که جدول شماره ( )4نشان ميدهد ،ميازان

 / 82احمد مظفر

جدول  :5آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و اعتماد اجتماعي
متغير اول

متغيردوم

نوع ضريب

ضريب همبستگي

سطح معناداري

آموزشهاي ضمن خدمت

اعتماد اجتماعي

پيرسون

**0/232

0/004

فرضاايه فرعااي پاانجم :آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

درارتقاي عاام گراياي کارکناان شارکت فرودگااههاا و

درارتقاي مسئوليت پذيري کارکنان شرکت فرودگااههاا

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.

و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.بدين معني که هار

چنانچه که جدول شماره ( )6نشان ميدهد ،ميازان

چه آموزش هاي ضمن خدمت افزايش يابد ،مسائوليت

ضريب همبستگي  0/317و سطح معناداري  0/000کاه

پذيري کارکنان نيز ارتقا مييابد .بنابراين فرضيه فرعاي

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

ششم تحقيق تاييد ميگردد.

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

فرضاايه فرعااي هفااتم :آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

درارتقاي عاام گراياي کارکناان شارکت فرودگااههاا و

درارتقاي رفتار نوع دوستي کارکنان شرکت فرودگاههاا

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد .بدين معناي کاه هار

و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.
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چه آموزش هاي ضمن خدمت افزايش يابد ،عام گرايي

چنانچه که جدول شماره ( )8نشان ميدهد ،ميازان

کارکنان نيز ارتقا مييابد .بنابراين فرضايه فرعاي پانجم

ضريب همبستگي  0/237و سطح معناداري  0/003کاه

تحقيق تاييد ميگردد.

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

فرضاايه فرعااي ششاام :آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

درارتقاي مسئوليت پذيري کارکنان شرکت فرودگااههاا

درارتقاي رفتار نوع دوستي کارکنان شرکت فرودگاههاا

و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.

و ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.بدين معني که هار

چنانچه که جدول شماره ( )7نشان ميدهد ،ميازان

چه آموزش هاي ضمن خدمت افزايش يابد ،رفتار ناوع

ضريب همبستگي  0/346و سطح معناداري  0/000کاه

دوستي کارکنان نيز ارتقا مييابد .بنابراين فرضيه فرعاي

کمتر از ( 0/01يا ياک درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

هفتم تحقيق تاييد ميگردد.

جدول  :6آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و عام گرايي
متغير اول

متغيردوم

نوع ضريب

آموزشهاي ضمن خدمت

عام گرايي

پيرسون

ضريب همبستگي
**

0/317

سطح معناداري
0/000

جدول  :7آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و مسئوليت پذيري
متغير اول

متغيردوم

نوع ضريب

آموزشهاي ضمن خدمت

مسئوليت پذيري

پيرسون

ضريب همبستگي
**

0/346

سطح معناداري
0/000

جدول  :8آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و نوع دوستي
متغير اول

متغيردوم

نوع ضريب

ضريب همبستگي

سطح معناداري

آموزشهاي ضمن خدمت

رفتار نوع دوستي

پيرسون

**0/237

0/003
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جدول  :9آزمون همبستگي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت و قانون گرايي
متغير اول
آموزشهاي ضمن خدمت

متغيردوم

نوع ضريب

ضريب همبستگي

سطح معناداري

گرايش به پيروي از قانون

پيرسون

*0/200

0/013

فرضاايه فرعااي هشااتم :آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

 5بوده كه يك كمترين اولويات و  5بيشاترين اولويات

درارتقاي قانون گرايي کارکناان شارکت فرودگااههاا و

ماايباشااد .نتااايج حاصاال از آزمااون فري ادمن جهاات

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.

اولويتبندي تاثيرگذاري آموزشهاي ضمن خدمت بار

چنانچه که جدول شماره ( )9نشان ميدهد ،ميازان

ابعاااد اصاالي رفتارهاااي فرهنگاي شااهروندي کارکنااان

ضريب همبستگي  0/200و سطح معناداري  0/013کاه

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران نشاان داد کاه

کمتر از ( 0/05يا پانج درصاد ساطح خطاا) مايباشاد

به ترتيب عامگرايي ،قانون گرايي ،رفتاار ناوع دوساتي،

حکايات از آن دارد کااه آمااوزشهاااي ضاامن خاادمت

مسئوليتپذيري ،مشارکت جاويي ،ماداراي اجتمااعي،

درارتقاي قانون گرايي کارکناان شارکت فرودگااههاا و

رفتار مدني و اعتماد بين شخصي در اولوياتهااي اول

ناوبري هوايي ايران موثر ميباشد.بدين معني که هر چه

تا هشتم قرار دارند.

کارکنان نيز ارتقا مييابد .بنابراين فرضيه فرعاي هشاتم
تحقيق تاييد ميگردد.

نتيجهگيري
به عقيده هافستند فرهنگ عبارت اسات از :انديشاه
مشترک اعضاي يک گروه يا طبقه کاه آنهاا را از ديگار

آزمون فريدمن ابعاد شهروند فرهنگي
پااس از آزمااون  tتااك نمونااهاي ،محاساابه رتبااه
اولويتهاي مطرح شاده توساط خبرگاان باراي ابعااد
اصلي معنيدار ،با استفاده از آزمون آماري نا پارامتريك
فريدمن مطابق جدول زير حاصل گرديد .گفتني اسات
طيف ارزشگذاري اين محورها در پرسشنامه اعداد 1تا

گااروههااا مجاازا مايکنااد و در جااايي ديگاار ،فرهنااگ
به صاورت مجموعاه اي از الگوهااي رفتاار اجتمااعي،
هنرها ،اعتقادات ،رساوم و سااير محصاوالت انساان و
ويژگيهاي فکري يک جامعه يا ملت تعريف مايشاود
(هافستند)1998 ،

جدول  :10اولويتبندي ابعاد مورد مطالعه از طريق آزمون فريدمن
ابعاد

ميانگين رتبه اي

عام گرايي

6/53

1

قانون گرايي

5/86

2

رفتار نوع دوستي

4/91

3

مسئوليت پذيري

4/9

مشارکت جويي

4/15

مداراي اجتماعي

3/77

6

رفتار مدني

3/27

7

اعتماد بين شخصي

2/61

8

Chi-square

322/648

sig

0/000

اولويت

4
5
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آموزش هاي ضمن خدمت افزايش يابد ،قاانون گراياي
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آمااوزش ضاامن خاادمت مجموعااه فعالي اتهاااي

پااژوهش و از آزمااون فرياادمن بااراي اولويااتبناادي

آموزشي ،نيازسانجي و برناماه ريازي شاده باه منظاور

محورهاي اصالي و مولفاههااي فرعاي ماورد مطالعاه

اصالح و بااال باردن داناش ،مهاارتهاا ،نگارشهاا و

استفاده گرديد و نتايج تجزيه و تحليل دادهها حااکي از

رفتارهاي اعضااي ساازمان باراي انجاام دادن وظاايف

تاثير آموزشهاي ضامن خادمت درارتقااي رفتارهااي

محولااهي سااازماني اساات( .سايادت )1391،ضاارورت

فرهنگي کارکنان شرکت فرودگاه هاا و نااوبري هاوايي

آموزش ضمن خدمت را ميتوان به شرح زير بيان

کرد:

ايران ميباشد.

 )1وجود تغييرات در سياساتهاا و برناماههاا و خاط
مشيهاي سازمان و لزوم هماهنگ و متناسب سازي

منابع و مآخذ

افراد با آن.

قرآن کريم

 )2لزوم کسب مهارتهاي شغلي براي اشتغال و قباول
مسؤوليت در پستها.
 )3دگرگوني در نظام اجتماعي و لزوم هماهنگ سازي
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نيروي انساني موجود با ارزش هاي مطلوب و مورد
قبول.

اسماعيلي ،احسان .)1392( .شهروند فرهنگي؛ فرهنگاي
شاادن شااهروندي .روزنامااه مااردم مشااهد .موسسااه
فرهنگي شهرآرا .چاپ چهاردهم دي ماه.
بايگاني ،بهمن .آذري ،سيدحسان .)1392( .شاهروندي
فرهنگاي و لاازوم دسترساي بااه گسااتره رسااانهاي در

 )4ضرورت هاي معادود ،بناا باه مقتضايات مکاان و

شهرهاي چندفرهنگي .اولين هماايش ملاي ماديريت

زمااان ،ماننااد آمااوزش تمااام کارکنااان( .فتحااي

يک ارچه شهري و نقش آن در توسعه پايدار شاهري.

اجارگاه.)1392،

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج.

رشد عاطفي ،فکري و اجتماعي انساان محادود باه
دوران کااودکي و جااواني نيساات ،بلکااه تمااام دوران
زندگي را از بدو تولد تا پاياان عمار در بار مايگيارد.
بنااابراين ،آمااوزش فقااط در انحصااار دوران دبسااتان،
دبيرستان ،دانشکده و مطالب رسمي درساي نيسات ،و
بايد مداوم باشد ،و به مفهوم آموزش زگهواره تاا گاور
تحقق بخشد .توجه به اصل مداومت مستلزم آن اسات
که آموزش هااي رسامي ،غيررسامي ،و آماوزش هااي
بزرگ ساالن ناه تنهاا باا يکاديگر مارتبط و هماهناگ
شوند ،بلکه به نيازهااي فاردي ،اقتصاادي و اجتمااعي
انسان در طول زندگيش سازگار گردند ،و باه صاورت
فراگااردي پويااا و سااازنده و اصااالح کننااده درآينااد
(فيوضات.)1392 ،
در پژوهش حاضر ضمن استفاده از آمار توصيفي از
قبيل فراواني ،درصد ،درصد تجمعاي ،مياانگين ،مياناه،
نما و انحراف معيار ،از آمار استنباطي نظير آزمون  tتک
نمونهاي براي سانجش تاثيرگاذاري محورهااي اصالي

حاجي کريماي ،عباساعلي و رنگارز ،حسان.)1389( ،
مااديريت منااابع انساااني ،تهااران :چاااپ دوم ،نشاار
بازرگاني.
خوشاااانويس زاده ،محمدرضااااا .)1389( ،اهمياااات
آموزشهاي ضمن خدمت در سازمانها،ص چکيده.
دعايي ،حبياب الاه .)1391( ،ماديريت مناابع انسااني،
چاپ پنجم ،مشهد :انتشارات مؤلف.
رابينز،استيفن (.)1390مديريت رفتار ساازماني.ترجمهي
اعااااارابي و پارسااااائيان،چاپ اول،تهران:مؤسسااااه
پژوهشهاي بازرگاني.
رزم آرا ،هوشيار  .1370 :فرهنگ روانشناسي انگليساي،
فرانسه ،فارسي ،انتشارات علمي ،تهران،
سنگري محمدرضا .)1383( ،طراحي آموزشاي ،تهاران:
انتشارات مدرسه.
سيادت ،سيدعلي ،ربااني ،رساول .)1391( ،طراحاي و
تحليل نظام هاي آموزشي ،تهران :انتشارات آواي نور،
چاپ اول.

بررسي تاثيرآموزشهاي ضمن خدمت در ارتقاي رفتارهاي فرهنگي شهروندي کارکنان85 /...

سيد جوادين ،سيدرضا .)1392( ،مديريت منابع انسااني
و امور کارکنان ،تهران :نگاه دانش ،چاپ پنجم.
شاهکرمي پور ،زهرا و تيرگر ،هدايت .)1391( ،رابطاه

هاشميانفر ،علي .گنجي ،محماد .)1388( .تحليلاي بار
فرهنگ شهروندي در شاهر اصافهان .مجلاه جامعاه-
شناسي کاربردي .سال اول .شماره .1

دورهاي آمااوزش ضاامن خاادمت و توانمنااد سااازي

همتي ،رضاا .احمادي ،وکيال.)1393( .تحليال جامعاه

کارکنان ،فصلنامه راهبردهااي آماوزش ،دوره پانجم،

شناختي از وضعيت فرهنگ شهروندي و عوامل تبيين

شماره ،4ص .231-235

کننده آن در شهر ايوان .فصلنامه برنامهريازي رفااه و

شريعتمداري،مهدي؛حاتمي،جواد؛اسکندري،احمدرضا؛ب
ابامرادي،رسااول .)1393( .بررسااي چگااونگي تاااثير
آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان ساازمان سانجش
آمااوزش کشااوربر بهبااود عملکاارد آنهااا ،فصاالنامه
مطالعااات اناادازه گي اري و ارزش ايابي آموزشي،سااال
چهارم،شماره ،5صص.199-175،
شيرکوند ،شاهرام.)1390( .نقاش رواباط اجتمااعي در
ارديبهشت.
فتح اي واجارگاااه ،کااوروش .)1392( ،برنامااه رياازي
آموزش ضامن خادمت کارکناان ،تهاران :انتشاارات
سرآمدي کاوش.
فتحي واجارگاه ،کوروش .)1394( ،نيازسنجي آموزشي
الگوها و فنون ،تهران :انتشارات آييژ.
فيوضات ،يحيي .)1388( ،مباني برنامه ريزي آموزشاي،
تهران :موسسه نشر ويرايش.
کااردي ،مااراد .ابراهيم اي ساالطان آبااادي ،محمدرضااا.
( .)1394بررسي نقش رسانه ملي در مديريت فرهنگ
عمومي .کنفارانس باين المللاي ماديريت ،اقتصااد و
مهندسي صنايع .تهران :موسساه ماديران اياده پارداز
پايتخت ويرا.
کااوثري ،مسااعود .)1390( .رسااانههاااي جمعااي و
شاااهروندي فرهنگا اي .هماااايش رساااانه ،شاااهر و
شهروندي .تهران :دانشکده علاوم اجتمااعي دانشاگاه
تهران.
کوئن ،بروس« ،)1387( ،مباني جامعه شناسي» ،ترجماه
غالم عباس توسلي و رضا فاضال ،تهاران انتشاارات
سمت ،چاپ هيجدهم.
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