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چكیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین رفتار سازمانی مثبت و تمایل کارکنان برای تغییر سازمانی در
بنیاد شهید شهرستان جویبار می باشد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بنیاد شهید به تعداد
 53نفر می باشد .برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجم نمونه
بر اساس جدول کرجسی و مورگان  53نفر انتخاب شده است .در پژوهش حاضر از دو شیوه میدانی و
کتابخانه ای جهت گرداوری اطالعات استفاده شده است .برای سنجش رفتار سازمانی مثبت از
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران ( ،)3002جهت سنجش تمایل به تغییر سازمانی از
پرسشنامه مربوط به تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاده گردیده است .جهت گرد آوری داده ها از
ابزار پرسشنامه استفاده شده است؛ پایایی پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق حاضر بر حسب
ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/2محاسبه گردید ،لذا ،قابلیت اعتبار پرسشنامه ها مورد تائید قرار
گرفت .در این تحقیق از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده
گردید .نتایج نشان داد که داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند .به این ترتیب ،به منظور بررسی
روابط بین متغیرها از آزمونهای پارامتری (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد .نتایج بررسی روابط
بین متغیرهای تحقیق ،نشان داد که بین متغیرهای خودکارآمدی ،خوش بینی ،امیدواری ،انعطاف
پذیری با تمایل به تغییرات سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین ،بین متغیرهای
نگرش فرد ،هنجار های ذهنی فرد و کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار
سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی  :واژگان کلیدی :رفتار سازمانی مثبت گرا ،تغییر سازمانی ،تئوری رفتار برنامه ریزی
شده.
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مقدمه
سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرایی می باشد که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش
برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت
تعریف می شود (لوتانز و همکاران .)3002 ،سرمایه روانشناختی ،سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مؤلفه
ادراکی -شناختی یعنی امید ،خوشبینی  ،خودکارآمدی و تاب آوری 3را در بر می گیرد .این مؤلفه ها در یک فرآیند تعاملی و
ارزش یابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده ،تالش فرد برای تغییر موقعیت های فشار زا را تداوم می دهد()Erez&Judge, 2001

و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده ،مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین می کند .در این میان ،امید،
یک حالت انگیزشی مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن برای زندگی است .در امید ،از یک سو انگیزه خواستن به اراده برای
حرکت به سوی اهداف و از طرف دیگر بررسی راه های مناسب برای حصول اهداف نهفته است .همچنین خودکارآمدی ،قضاوت
فرد در مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل تعریف می شود .از سویی خوش بینی ،به معنای داشتن انتظارات مثبت
برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به عنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته می شوند .تاب آوری نیز سازگاری
مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است .در واقع تاب آوری صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده
نیست .بلکه فرد تاب آور ،مشارکت کننده فعال و سازنده ی محیط پیرامونی خود است (بهادری خسرو شاهی و همکاران،
.) 53
در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی ،ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان ها
است .اینکه مدیران و ک ارکنان چه نگرشی نسبت به تغییرات سازمانی دارند واین نگرش ها چگونه بر تصمیماتی که ایشان در
مورد اقدام به تغییرات مختلف سازمانی اتخاذ می کنند به تمایل فرد به تغییر بستگی دارد .بنابراین ،هدف از این تحقیق،
بررسی رابطه ی بین رفتار سازمانی مثبت و تمایل کارکنان برای تغییر سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار می باشد.
مبانی و چارچوب نظری تحقیق
سرمایه روانشناختی عبارتست از مجموعه ای از صفات و توانمندی های مثبت افراد و سازمان و نهادها که می تواند مانند یک
منبع قوی در رشد و ارتقای فرد و سازمان ها و نهادها نقش داشته باشد(علیپور و همکاران .) 53 ،همچنین برخوردار بودن از
سرمایه روانشناختی افراد را قادر می سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت های استرس زا ،کمتر دچار تنش شده ،در
برابر مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار
بگیرند ،لذا اینگونه افراد دارای سالمت روانشناختی باالتری نیز هستند (رابینز.) 331،
لوتانز3003( 5و )30 0رفتار سازمانی مثبت گرا را به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و
ظرفیت های روان شناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز ،اندازه گیری شوند ،توسعه یابند و مدیریت
شوند تعریف می کند .بنابراین ،همان طور که نظریه پردازان اصلی این حوزه جدید مطالعاتی بیان می دارند رفتارسازمانی
مثبت گرا پاسخی برای توجه به چنین دستاوردهایی محسوب می شود ،و تالش می کند خالء ناشی از چنین رویکردهایی را
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در محیط کار با استفاده از بینش های جدید خود ،نظریه پردازی و تحقیق پر کند .سرمایه روانشناختی ایده اصلی موضوع
رفتارسازمانی مثبت گرا محسوب می شود که از مالک های مهم علمی زیر تبعیت می کند:
 داشتن مبنای نظری و پژوهشی، قابلیت سنجش و داشتن ابزار معتیر ارزیابی، حالت گونه بودن و قابلیت توسعه و آموزش، منحصر بودن در زمینه رفتار سازمانی، و تاثیر مثبت بر عملکرد (لوتانز و همکاران 533،؛ ترجمه جمشیدیان و فروهر ،انتشارات آییژ تهران؛ یوسف و لوتانز3003 ،؛لوتانز.)30 0 ،
رفتار سازمانی مثبت ،مطالعه و کاربرد توانمندی های مثبت روان شناختی و نقاط ضعف و قوت منابع انسانی که قابل توسعه و
اندازه گیری بوده و بتواند برای بهبود عملکرد کارکنان آن ها را به صورت اثر بخش مدیریت کرد ،تعریف می شود .رفتار
سازمانی مثبت چهار متغیر خودکار آمدی ،امی دواری ،خوش بینی و تاب آوری را به پژوهشگران مدیریت به عنوان منابع بالقوه
مزیت رقابتی ارائه می دهد که می توان روی آن ها سرمایه گذاری کرد .این چهار عامل در ترکیب و تعامل باهم ،هم افزایی
بیشتری دارند ( لوتانز3002 ،؛ به نقل از منفرد و خوراکیان.)2 : 535،
منشا پی دایی خودکارآمدی پژوهش و نظریه شناختی اجتماعی بندیورا است و می توان آن را اعتماد به نفس نامید.
خودکارآمدی به این ترتیب تعریف می شود :باور (اطمینان) فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت در وظیفه ای معین
از راه ایجاد انگیزه در خود ،تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات الزم(بندیورا.)3000،
اسنایدر امیدواری را به این صورت تعرف کرده است :حالت انگیزشی مثبتی که از احساس موفقیت آمیز که از عاملیت ( انرژی
معطوف به هدف) و برنامه ریزی معطوف به هدف ناشی شده است .بنابر این ،امیدواری از دو جز عاملیت و برنامه ریزی برای
دستیابی به هدف تشکیل شده است .عاملیت ،داشتن اراده برای دستیابی به نتیجه مورد نظر یا دلخواه است .دیگر عنصر
تشکیل دهنده امیدواری ،برنامه ریزی برای دستیابی به هدف است که نه تنها در برگیرنده شناسایی هدف هاست ،بلکه راه های
متفاوت رسیدن به هدف ها را نیز در بر می گیرد()Avey, 2010( .)Snyder, 1994

تاب آوری نوعی حالت قابل توسعه در فرد است که بر اساس آن می تواند در رویارویی با ناکامی ها ،مصیبت ها و تعارض های
زندگی و حتی رویدادهای مثبت ،پیشرفت ها و مسئولیت بیشتر به تالش افزون تر ادامه داده و برای دستیابی به موفقیت باالتر
از پای ننشیند(منفرد وخوراکیان.)3: 535،
سلیگمان( ) 331بر این باور است که افراد خوش بین در رویارویی با شکست ها و موفقیت های خود چنین رفتار می کنند- :
بر اسناد کلی تکیه می کنند-3 ،اسنادهایشان پایداراست -5 ،موفقیت هایشان را به توانایی های درونی خود نسبت می دهند،
 -2در رویارویی با ناکامی ها ،شکست خود را به عوامل ویژه بیرونی و ناپایدار نسبت می دهند ،اما منظور از خوش بینی ،خوش
بینی واقعی است ،زیرا خوش بینی غیر واقعی منجر به پیامدهای منفی می شود.
منفرد و خوراکیان ( ) 535در مطالعه ای به بررسی ارتباط ابعاد رفتاری کارکنان (رفتار سازمانی مثبت) و نگرش کارکنان
نسبت به تغییر سازمانی پرداختند .نتایج نشان داد که مدیران و کارکنان که رفتار سازمانی مطلوبتری دارند و از سرمایه
اجتماعی باالتری بهره مند هستند ،نسبت به تغییر سازمانی نگرشی مثبت دارند .حیدری ساربان ( ) 535در تحقیقی نقش
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سرمایه روانشناختی در ارتقای شاخص های کیفیت زندگی در مناطق روستایی را بررسی نمود .نتایج حاصل از همبستگی
پیرسون نشان داد بین تمام متغیر های تحقیق با ارتقای شاخص کیفیت زندگی ارتباط مستقیم وجود دارد .همچنین در آزمون
چند گانه رگرسیون خطی متغیر های تاب آوری ،خود کارآمدی ،امیدواری و توانایی  23درصد از متغیر کیفیت زندگی را تبیین
می کنند .علیپور و همکاران ( ) 533در مطالعه ای به اثربخشی مدل مداخلة سرمایه روانشناختی بر سالمت روان کارشناسان
شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل پرداختند .نتایج تحلیل نشان داد با استفاده از مدل مداخله ای لوتانز و همکاران در نمرات
گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی داری به وجود آمده است .به این ترتیب که سالمت روان و خرده مقیاس های کارکرد
اجتماعی ،اضطراب و افسردگی بهبود یافته است اما تفاوت معنی داری در زیر مقیاس نشانه ای جسمانی مشاهده نشد .در
نتیجه استفاده از مدل مداخله ای لوتانز بر بهبود سالمت روان و زیر مقیاسهای اضطراب ،عملکرد اجتماعی و افسردگی مؤثر
بوده است .علیپور و همکاران ( ) 533در مطالعه ای به بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای لوتانز بر فرسودگی شغلی در محیط
های صنعتی پرداختند .یافته ها نشان داد برنامه مداخله ای لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی به ویژه خرده مقیاس های
خستگی هیجانی و مسخ شخصیت موثر است .بنابراین می تواند راهکار اجرایی مناسبی جهت کاهش فرسودگی شغلی باشد.
بهادری خسروشاهی و همکاران (  ) 53در تحقیقی همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی
کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد سرمایه روانشناختی و مؤلفه های آن با
رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری دارند .همچنین بین ویژگی شخصیتی برون گرایی ،همسازی و وظیفه شناسی با
رضایت شغلی همبستگی مثبت ،و بین ویژگیهای شخصیتی روان نژندی و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و
معنی دار وجود دارد .از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی ،روان نژندی ،تجربه پذیری ،وظیفه شناسی و
سرمایه روانشناختی به ترتیب قادرند تغییرات رضایت شغلی را پیش بینی کنند .وانو و دیگران )30 2( 2در تحقیقی با عنوان
«روابط بین عملکرد تحصیلی ،سرمایه روانشناختی درک شده گروه و سرمایه روانی مثبت دانشجویان کارشناسی تایلندی» تاثیر
رابطه سرمایه روانشناختی مثبت متشکل از خودکارآمدی ،خوش بینی ،امید و انعطاف پذیری ،بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
دوره کارشناسی بررسی نمودند .نتایج نشان داد که عملکرد تحصیلی اثر مستقیم مثبت بر سرمایه روان شناختی دانشجویان
دارد .رگو و دیگران )30 3( 3در تحقیقی تحت عنوان «رهبری اصیل ترویج سرمایه روانشناختی و خالقیت کارکنان» دریافتند
که رهبری معتبر خالقیت کارکنان را هم به طور مستقیم و هم از طریق نقش واسطه سرمایه روانشناختی کارکنان پیش بینی
می کند .مطالعه تجربی در شرکت فاستر پرتغال نشان داد که ادغام رهبری معتبر و سرمایه روانشناختی ممکن است خالقیت
کارکنان را افزایش دهد ،و همچنین یک منبع مهم برای مواجهه با چالش های رقابتی ،استفاده از فرصت های کسب و کار ،و
بهبود سازمانی و اثربخشی می باشد.
تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسط آجزن (  ) 33مطرح شده است .ساز و کار اصلی تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر پایه
این فرض قرار دارد که رفتار فرد تحت تاثیر تمایالت او قرار دارد .طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،انسان ها به سه دسته از
باورها جهت می یابند«:رفتاری ،الزامی و کنترل» .تئوری رفتار برنامه ریزی شده مدعی است که مهمترین عوامل اصلی که
تعیین کننده تمایالت فردی هستند ،عبارتند از :نگرش به رفتار ،هنجار ذهنی و کنترل درک شده ی رفتاری که در جدول ( )
معرفی شده اند .در شکل ( ) روابط بین بر ساخته های اصلی تئوری رفتار برنامه ریزی شده نمایش داده شده است .طبق این
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الگو رفتار واقعی فرد تابعی از میزان تمایل او به انجام آن رفتار است که به نوبه خود تحت تاثیر عواملی چون نگرش فرد به
موضوع ،هنجارهای ذهنی او و ادراک از میزان کنترلی که می تواند بر رفتار خود داشته باشد ،قرار دارد (بمانیان و
غفرانی.) 53 ،

جدول ( :)1ساخته های اصلی ( TPBبمانیان و غفرانی)1931،

شكل ( :)1الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (فیش بین و آجزن1391،؛ به نقل از بمانیان و غفرانی)1931،

پرداختن به سرمایه روانشناختی و به تبع آن رفتار سازمانی مثبت و تمایل فرد به تغییر سازمانی در بنیاد شهید با توجه به
کارکردهای هر کدام از آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .شناخت این متغیر ها و بررسی میزان تاثیر هر کدام بر
دیگری می تواند موجب هم افزایی و عملکرد بهتر در بنیاد شهید گردد .در این تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین رفتار
سازمانی مثبت وتمایل کارکنان برای تغییر سازمانی از ترکیبی از نظریه رفتار برنامه ریزی شده ( )TPBو مولفه های رفتار
سازمانی مثبت لوتانز و همکاران ( )3002استفاده شده است .چارچوب مفهومی تحقیق در شکل ( )3آورده شده است.
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شكل( :)2چارچوب مفهومی تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:
بین رفتار سازمانی مثبت با تمایل فرد به تغییر سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین میزان خودکار آمدی فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین میزان امیدواری فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین میزان تاب آوری فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین میزان خوش بینی فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین نگرش فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین هنجار های ذهنی فرد نسبت به تغییر با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به تغییر با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پیمایشی می باشد .در تحقیق حاضر از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی
جهت گردآوری اطالعات استفاده شده است .جهت گردآوری اطالعات در این پژوهش از روش اسنادی و پرسشنامه استفاده
خواهدشد .پژوهشگر به منظور بررسی وکسب اطالعات هرچه بیشتر جهت شناخت دقیق تر موضوع مورد پژوهش و استفاده از
یافتههای تحقیقات انجام شده دراین زمینه ،به بررسی و مطالعه پایان نامههای تحصیلی ،کتب منتشر شده خارجی و ایرانی،
نشریات فارسی و انگلیسی و متون درسی برخی از اساتید می پردازد .جامعه آماری تحقیق همه ی کارکنان اداره ی بنیاد شهید
شهرستان جویبار می باشند که جمعا  53نفر هستند .با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه مورد نظر انتخاب و از
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آنان اطالعات مورد نیاز دریافت خواهد شد .برای انتخاب نمونه از روش کوکران با اطمینان  33درصد و خطای  3درصد تعداد
 53نفر از کارکنان انتخاب و اطالعات مورد نیاز دریافت می شود .ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق ،پرسشنامه می باشد.
پرسشنامه مورد استفاده شامل سه بخش می باشد .در بخش اول خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مورد سوال
قرارمی گیرد .در بخش دوم با استفاده از  0پرسش تمایل فرد نسبت به تغییر سازمانی بررسی می گردد و در بخش سوم به
کمک  32سوال پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت لوتانز و همکاران ( )3002مولفه های رفتار سازمانی مثبت مورد سنجش قرار
می گیرد.

یافته ها
اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری :وضعیت نمونه آماری تحقیق از نظر جنسیت ،تحصیالت و سابقه خدمت مطابق
جدول( )3است.

جدول( :)2اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری

جنسیت

تحصیالت

سابقه خدمت

آماره توصیفی

تعداد

درصد

زن

12

99/1

مرد

22

22/1

مجموع

92

122

فوق دیپلم

9

3/93

لیسانس

22

23/91

فوق لیسانس و دکترا

9

21/39

مجموع

92

122

کمتر از  1سال

2

13/91

 1تا  12سال

3

21

 11تا  11سال

12

91/21

باالی  11سال

3

21

مجموع

92

122

آزمون فرضیات
فرضیه اصلی تحقیق :بین رفتار سازمانی مثبت با تمایل فرد به تغییر سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار رابطه ی
معناداری وجود دارد.
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جدول( )9نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه اصلی پژوهش

تمایل فرد به تغییر سازمانی درجه آزادی سطح معناداری

متغیر

تایید یا رد فرض
صفر

رفتار سازمانی مثبت

50

0/22

رد

0/00

در جدول( )5نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین رفتار سازمانی مثبت با تمایل فرد به تغییر
سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده
( )r=0/22می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد.
یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین رفتار سازمانی مثبت با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه  :بین میزان خودکار آمدی فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
جدول( )4نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه اول پژوهش

متغیر

تمایل فرد به تغییر سازمانی درجه آزادی سطح معناداری

تایید یا رد فرض
صفر

خودکارآمدی

0/33

50

0/055

رد

در جدول( )2نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تمایل فرد به تغییر سازمانی
در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده ( )r=0/33می
باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد .یعنی بر اساس
روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین خودکارآمدی با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
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فرضیه  :3بین میزان امیدواری فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
جدول( )1نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه دوم پژوهش

متغیر

تمایل فرد به تغییر سازمانی درجه آزادی سطح معناداری

تایید یا رد فرض
صفر

امیدواری

0/33

50

0/0

رد

در جدول( )3نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین امیدواری فرد با تمایل فرد به تغییر
سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده
( )r=0/33می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد.
یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین امیدواری فرد با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه  :5بین میزان تاب آوری فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
جدول( )2نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه سوم پژوهش

متغیر

تمایل فرد به تغییر سازمانی درجه آزادی سطح معناداری

تایید یا رد فرض
صفر

تاب آوری

0/23

50

0/000

رد

در جدول( ) نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین تاب آوری فرد با تمایل فرد به تغییر
سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده
( )r=0/23می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد.
یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین تاب آوری فرد با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد.
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فرضیه  :2بین میزان خوش بینی فرد در بنیاد شهید با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
جدول( )9نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه چهارم پژوهش

متغیر

تمایل فرد به تغییر سازمانی درجه آزادی سطح معناداری

تایید یا رد فرض
صفر

خوش بینی

50

0/22

رد

0/00

در جدول( )2نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین خوش بینی فرد با تمایل فرد به تغییر
سازمانی در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده
( )r=0/22می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد.
یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین خوش بینی فرد با تمایل فرد به تغییر سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه  :3بین نگرش فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.

جدول( )3نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه پنجم پژوهش

متغیر

رفتار سازمانی مثبت درجه آزادی سطح معناداری

تایید یا رد فرض
صفر

نگرش فرد نسبت به تغییر سازمانی

0/22

50

0/0 3

رد

در جدول( )1نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین نگرش فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار
سازمانی مثبت در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب همبستگی بدست آمده
( )r=0/22می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر را می توان رد کرد.
یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین نگرش فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت رابطه
معناداری وجود دارد.
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فرضیه  :بین هنجار های ذهنی فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری وجود
دارد.
جدول( )3نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه ششم پژوهش

رفتار سازمانی مثبت درجه آزادی سطح معناداری

متغیر

تایید یا رد فرض
صفر

هنجار های ذهنی فرد نسبت به تغییر

0/ 3

0/000

50

رد

در جدول( )3نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین هنجارهای ذهنی فرد نسبت به تغییر
سازمانی با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب
همبستگی بدست آمده ( )r=0/ 3می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر
را می توان رد کرد .یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین هنجار های ذهنی فرد نسبت به تغییر
سازمانی با رفتار سازمانی مثبت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید رابطه ی معناداری
وجود دارد.
جدول( )12نتایج همبستگی پیرسون آزمون فرضیه هفتم پژوهش

متغیر

رفتار سازمانی مثبت درجه آزادی سطح معناداری

تایید یا رد فرض
صفر

کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به تغییر

0/2

50

0/0 2

رد

در جدول( ) 0نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده است .به منظور بررسی رابطه بین کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به
تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت در بنیاد شهید شهرستان جویبار ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .ضریب
همبستگی بدست آمده (  )r=0/2می باشد که با درجه آزادی  50در سطح ( )p < 0/03معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر
را می توان رد کرد .یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به تغییر
سازمانی با رفتار سازمانی مثبت رابطه معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به آزمون فرضیه ها و نتایج به دست آمده ،بین رفتار سازمانی مثبت با تمایل فرد به تغییر سازمانی در بنیاد
شهیدشهرستان جویبار رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد .یعنی هرچه مولفه های رفتار سازمانی مثبت در سازمان افزایش
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یابد ،تمایل کارکنان سازمان به تغییرات سازمانی نیز افزایش خواهد یافت .این موضوع با تحقیقات منفرد و خوراکیان() 535
هماهنگی دارد .همچنین بین مولفه های رفتار سازمانی مثبت (خودکارآمدی ،تاب آوری و خوش بینی) با تمایل فرد به تغییر
سازمانی در بنیاد شهید رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد و بدین معناست که هرچه خودکارآمدی ،تاب آوری و خوش بینی
در سازمان افزایش یابد ،تمایل کارکنان سازمان به تغییرات سازمانی نیز افزایش خواهد یافت که با تحقیقات منفرد و
خوراکیان( ) 535نیز ،در یک راستا می باشد .در این تحقیق بین امیدواری و تمایل فرد به تغییر سازمانی در بنیاد شهید رابطه
ی مثبت معناداری وجود دارد و بدین معناست که هرچه امیدواری در سازمان افزایش یابد ،تمایل کارکنان سازمان به تغییرات
سازمانی نیز افزایش خواهد یافت .این مسئله با تحقیقات منفرد و خوراکیان( ) 535همخوانی ندارد .همچنین ،با توجه به نتایج
فرضیات بین نگرش فرد ،هنجارهای ذهنی فرد و کنترل رفتاری درک شده فرد نسبت به تغییر سازمانی با رفتار سازمانی مثبت
در بنیاد شهید شهرستان جویبار رابطه ی معناداری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد می شود مدیران در سازمان مذکور با تقویت
مولفه های رفتار سازمانی مثبت زمینه را برای افزایش تمایل کارکنان به تغییرات در سازمان افزایش دهند .همچنین پیشنهاد
می شود این تحقیق در سازمان های دیگر هم انجام شود و نتایج آن با نتایج این تحقیق برای حصول نتایج دقیقتر تجمیع
گردد.
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