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بانک های بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی )مطالعه موردی: کارکنان 

 (دولتی شهرستان ارومیه

  

 

 یحیی ابراهیم زاده

 کرمانمدیریت. منابع انسانی. دانشگاه ازاد اسالمی.  دانشجوی دکترای

yahyaebrahimzade@yahoo.com 

 

 

 چکیده:

انجام شده  بانک های دولتی شهرستان ارومیهتحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی در  

بانک های دولتی شهرستان کارکنان  ی آماری تحقیق حاضر شاملجامعهاست. از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. 

نفر به عنوان نمونه آماری  582براساس جدول مورگان، تعداد  نفر است. 1111که تعداد آنها باشد در سراسر کشور می میهارو

آوری جمعدر این تحقیق برای به روش سرشماری پس از اخذ مجوزهای الزم توزیع گردید. تعیین و به همین تعداد نیز پرسشنامه 

. اطالعات شد یآورجمع یدانیو م یاخانهپژوهش، اطالعات به صورت کتاب اتیبه فرض ییگوپاسخ یراستا ها دراطالعات و داده

بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی، و انحراف معیار مورد 

ی  چندگانه  استفاده شد. همچنین برای بررسی نرمال بودن تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از روش رگرسیون خط

استفاده گردید. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که رفتار شهروندی دارای تاثیر  توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف

شهروندی )نوع دوستی، وجدان معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان می باشد. در فرضیات فرعی، تاثیرات مربوط به ابعاد رفتار 

مورد بررسی  بانک های دولتی شهرستان ارومیهکاری، جوانمردی، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم( بر تحول سازمانی کارکنان 

قرار گرفته است. براساس نتیجه بدست آمده در رابطه با فرضیه اول تحقیق، نتیجه گرفته می شود که رفتار شهروندی دارای تاثیر 

(. در آزمون بررسی تاثیر هر یک از ابعاد رفتار شهروندی بر تحول p<12/1نی داری بر تحول سازمانی کارکنان می باشد )مع

سازمانی، چنین مشخص شده است که هر یک از ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، احترام و تکریم دارای تاثیر معنی 

در نتیجه گیری کلی می توان چنین بیان نمود که رفتار شهروندی و ابعادش بر تحول  (.p<12/1داری بر تحول سازمانی می باشد )

داری دارند به عبارت دیگر همه ابعاد به جز بعد فضیلت شهروندی بر تحول سازمانی کارکنان تاثیر سازمانی تاثیر مثبت و معنی

 دار دارند.مثبت و معنی

  

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهسازمانی،  رفتار شهروندی سازمانی، تحول کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

به صورت فزاینده با محیط  ها سازماناست. در عصر حاضر،  آن الزامات و کار ماهیت در تحول و تغییر قرن یکم، و بیست قرن  

مایند. )رضایی راد و همکاران، های متغیر و پویا مواجه هستند؛ لذا برای دوام و قوام ناچارند که خود را با شرایط محیطی سازگار ن

1931.) 

 این با تطبیق و ها جهت ایجاد تغییر سازمان های و خواسته اقدامات طیف گستردگی و بازار رقابتی آشفتگی و پویایی به توجه با

 در شدن یجهان و گسترده می شود. تغییرات اساسی برای مدیران مطرح مهم و چالشی سازمان، نوآوری و تحول ها، مدیریت پویایی

 اهداف انسانی، و مادی های دارایی و منابع از ی بهینهاستفاده با است که متفاوت و جدیدی سبک رهبری مستلزم امروز دنیای

مسائل امروز سازمان ها با راه حل های دیروز حل  .باشد ها آن از استفاده و ها ی ظرفیتتوسعه به را تحقق بخشیده و قادر سازمان

یط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده است که سازمانها دیگر نمی توانند بدون نوآوری، حیات شدنی نیست و شرا

 (.1931میرکمالی و همکاران، خود را تضمین کنند )

 تلقی آنهابرخوردارند و مشتری محوری، اساس حیات  واضح است که این موضوع در سازمان هایی که از فعالیت پیچیده تری

، به تحول و . بنابراین، سازمان ها برای ادامه حیات و گریز از ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیرد، نمود بیشتری داردگردمی

 .(1931نوآوری نیاز مبرم دارند. )میرکمالی و چوپانی، 

و ارزشدمند و نیدز از طرفی رفتار شهروندی سازمانی متضمن این است که شخص تشخیص دهدد چده چیزهدایی بدرای او مهدم 

ها بتواند رفتار خود و دیگران را هدایت و ارزیابی کندد. بده عدالوه ایدن جسدتجو متضمن تنظیم معیارهایی است که وی براساس آن

ها نیز، مانندد دوره پذیرفتده (. هنگام ورود به سازمان1388، 1ارگانگیرد )تکوین احساس خودشکوفایی و شایستگی را نیز در بر می

، همخدوانی کنندد، موفقیت و مقام سازمانی او ابراز میهایی که دیگران درباره فرد، هر چه ارزشنوان یک عضو در اجتماعشدن به ع

هدای فدرد گیرد. به عبارت دیگدر هدر چده نظدرات و ارزش، تنظیم رفتار شهروندی سازمانی آسان تر صورت میبیشتری داشته باشد

، احتمدال پیددا شددن های دیگران، تفاوت بیشتری داشدته باشدداش با نظرات و ارزشازمانیدرباره شغل، وظایف شغلی و جایگاه س

 (.1983، یعقوبی و همکارانحالت سر در گمی نقش و در نتیجه اختالل در ایجاد رفتار شهروندی سازمانی بیش تر خواهد بود)
 

 بیان مسأله:

وجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته ی رفتار مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیرباز مورد ت 

، در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته، سعی در 1391سازمانی در سال های نخست دهه 

عهد سازمانی و غیره از جمله تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آن ها داشته اند. مباحثی نظیر: ادراک، انگیزش، نگرش های شغلی، ت

مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد. اما مبحث جدیدی که در دو دهه اخیر 

مطرح شده است و عالوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب نموده است؛ رفتار شهروندی 

  (. 1931یزدانی، نام دارد )سازمانی 

، رفتارهای فردی و داوطلبانه که مستقیماً توسط سیستم های رسمی پاداش طراحی نشده، رفتار در مباحث سازمان و مدیریت

شهروندی سازمانی نام گرفته اند؛ که باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد می شود. با این تعریف، از انسان به عنوان شهروند 
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، میرکمالیزمانی، انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند )سا

1981 .) 

از طرفی، شرایط کامالً متحول سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی، نیاز آن ها را به نسل با ارزشی از کارکنان، بیش از 

نسلی که از آن ها به عنوان سربازانی سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های پیش آشکار نموده است؛ 

اثر بخش از غیر اثر بخش هستند؛ چرا که سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر 

 (. 1988کنند )رامین مهر و همکاران،  نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تالشی دریغ نمی

در شرایط رقابتی کنونی، میزان مشارکت، اطاعت و وفادار ماندن کارکنان به سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این 

ناسی، اساس، نتایج مطالعات نشان می دهد که، کارکنان برای عملکرد صحیح و تقویت آن، نیازمند روحیه ی داوطلبانه ی وظیفه ش

» نوع دوستی، احترام و تکریم هستند. یکی از این مفاهیم جدید، رو به گسترش و کاماًل مرتبط درباره ی چنین رفتارهای فرانقشی، 

است، که توجه پژوهش گران و مدیران سازمان ها را به عنوان یک عامل اثر بخش در سازمان به خود « رفتار شهروندی سازمانی

 (.1389، و ارگانجلب نموده است )باتمن 

، سازمانها می باید تحوالتی آگاهانه و نوآوری های مفید را به مرحلده اجدرا بگذارندد. همگام با پیشرفتهای روز و علم مدیریت پویا

 های جدید و تکامل یافته برای مقابله و همداهنگیشدت و تاثیر کارایی تغییر و تحوالت سازمانی به اندازه ایی است که نیاز به روش

، سازماندهی و نظارت باید و تطبیق با آنرا ایجاد می نماید. مدیران پویا و کارآمد امروزه میبایست عالوه بر وظایفی مانند برنامه ریزی

، سازمانها با اثربخشی و بکارگیری علم تغییر و تحول سازمانی را نیز سرلوحه امور خود قرار دهند. امروزه در سطح گسترده و عمومی

تحول مواجه اند در حالی که برخی از آنان برای سازگاری و همسازی با اینگونه تغییر و تحوالت آماده نمی باشدند. بندابراین  تغییر و

مدیریت سازمانها عالوه بر اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف پذیر باشدند بلکده بایدد تواندایی تشدخیص مشدکالت و 

و تحول سازمانی را دارا باشند. زیرا سازمانها ایستا نیستند و به طور مداوم و مستمر با عوامل خدارجی و  بکارگیری برنامه های تغییر

درونی در کشمکش می باشند. تحول سازمانی یکی از مهمترین عوامل بهدره وری در سدازمان هدا و جامعده مندابع انسدانی در ایدن 

ای منوط به ارتقای و پرورش منابع انسانی و توانمند سازی نیرو های آن  راستای تحقق این اهداف است. شکوفایی و رشد هر جامعه

جامعه است. در این راستای مسئوالن سازمان ها با یاری کارشناسان رفتاری و منابع انسانی میبایست توجده خاصدی را بده پدرورش 

ختلف رفتار شهروند سازمانی که هددفی در ایدن کارکنان مبذول دارند. بدین ترتیب در این تحقیق، سعی بر آن است تا تاثیر ابعاد م

 راستا دارد، بر تحول سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق:

یکی از مسایل مهمی که در ارتباط با رفتار کاری کارکنان مورد توجه سازمان ها و نهادهای کشور ما، از جمله بانک ها، نبوده یا  

شده است؛ تقویت رفتارهای شهروندی کارکنان برای ارتباط موثرتر، کاهش فشار کاری، وفادار ماندن  اهمیت کمتری برای آن قائل

( رفتارهایی 1333... است. این در حالی است که به گفته استیو ویلیامز )به سازمان، مشارکت کارکنان، انعطاف در خدمات سازمان و

رای سازمان منفعت دارند؛ به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد موثر که فراتر از الزاماتی که برای نقش تشریح شده؛ و ب

 سازمانی مطرح اند. 

از طرفی، کارکنان بانک در طول زمان کاری، با میزان باالیی از مراجع و مشتری در ارتباط اند. این مساله موید ضروری بودن 

رضایت ارباب رجوع از یک طرف؛ و داشتن رفتار با کیفیت و یاری رفتارهای مناسب در شغل برای جلب اعتماد و فراهم نمودن 

گرانه برای رهیدن از فشارهای سنگین کاری از طرف دیگر، است. در این ارتباط، تعامل مناسب کارکنان با یکدیگر و ارتباط صحیح 

اشت. بنابراین مبرهن است که بانک ها با با مشتریان، مساله ای است که توجه به آن، انتفاع سازمانی و بهره وری را در پی خواهد د
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توجه به حجم زیاد منابع انسانی شان، برای ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی، ناگزیند توسعه منابع انسانی را سرلوحه ی فعالیت 

 (.1981، فرهودیهای خود قرار دهند )

حداکثر کردن عملکرد منابع انسانی درون  ضرورت این مساله زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در سازمان های امروزی،

ها، قابل رویت می های بسیاری از سازمانسازمان و ارتباط صحیح آنها با محیط اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و در اولویت رسالت

ی هستند؛ باشد. بنابراین ارگان های مختلف به ویژه سازمان ها در کشورهای جهان سوم؛ که نیازمند جهشی عمده در کارآمد

بایستی زمینه را طوری فراهم کنند، که کارکنان و مدیران شان با طیب خاطر، تمامی تجربیات، توانایی ها و ظرفیت های خود را 

در جهت اعتالی اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نمی شود مگر اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی، 

زم برای پیاده سازی آن فراهم گردد. یکی از بسترهای بسیار با اهمیت که می تواند در ارتقای رفتار فرانقشی شناسایی و بسترهای ال

 کارکنان موثر واقع شود برخورداری کارکنان از سطح باالیی از رفتار شهروندی می باشد. 

ت و رهبری در سازمان از مهمترین از طرفی، سازمان ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیری

، مدیریت سازمان ، بالندگی و یا نابودی آنها می باشد.پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوریشاخصهای ادامه حیات، پویایی

ازمانها ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است. امروزه س

عالوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد میبایست پاسخگوی خواستها و 

رسد کنند. به نظر میانتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشد. تمام این اهداف در مفهوم تحول سازمانی تجلی پیدا می

 تواند در این راستا اثربخش باشد.تقویت رفتار شهروندی می

، شناسایی ضرورت احساس نیاز به تحول است بطور معمول به دو علت شرط الزم برای ایجاد تحول یک سازمان و یا اجتماع

 ضرورت تحول نادیده گرفته می شود.

 نپذیرفتن این امرکه تحول و دگرگونی برای بقای سازمانی امری حیاتی است.-1

یابد و این امر از ، رفتار و خواسته های ارباب رجوعان تغییر مین امر که با تغییرات در سیاست اقتصادی دولتنپذیرفتن ای -5

 نتیجه و لزوم هماهنگی با محیط خارج و داخل سازمانی ناشی می شود.

ی در حدال تغییدر صدنعت تحول سازمانی و پاسخ بده نیازهدااهمیت  توانند بهمی بانکهابه خصوص  سازمانهابا انجام این تحقیق 

 تحدول سدازمانی،خود را مورد بازنگری قرار داده و با توجه به تاثیر آن در  رفتار، نگرش و عملکرد نیروی انسانیو  بانکداری پی برده

 دهند. رفتار شهروندی کارکنان خود را بهبود داده و اقداماتی در راستای تقویت ابعاد رفتار شهروندی انجام
 

 وهشهای پژفرضیه -

 فرضیه اصلی:

 می باشد. بانک های دولتی شهرستان ارومیهرفتار شهروندی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان  -

 فرضیات فرعی:

  می باشد. بانک های دولتی شهرستان ارومیهنوع دوستی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 

 می باشد. بانک های دولتی شهرستان ارومیهی بر تحول سازمانی کارکنان وجدان کاری دارای تاثیر معنی دار 

  می باشد. بانک های دولتی شهرستان ارومیهجوانمردی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 

  می باشد بانک های دولتی شهرستان ارومیهفضیلت شهروندی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان. 

  می باشد.بانک های دولتی شهرستان ارومیهاحترام و تکریم دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان   

 :تحقیق اهداف -
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 هدف اصلی:

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهبررسی تاثیر رفتار شهروندی بر تحول سازمانی کارکنان  - 

 اهداف فرعی:

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهمانی کارکنان بررسی تاثیر نوع دوستی بر تحول ساز 

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهبررسی تاثیر وجدان کاری بر تحول سازمانی کارکنان 

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهبررسی تاثیر جوانمردی بر تحول سازمانی کارکنان 

  لتی شهرستان ارومیهبانک های دوبررسی تاثیر فضیلت شهروندی بر تحول سازمانی کارکنان 

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهبررسی تاثیر احترام و تکریم بر تحول سازمانی کارکنان  -
 

 روش تحقیق: -

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی  درصدد این پژوهشروش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است زیرا   

 گیرد.  تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی قرار میمی باشد.  ارومیهبانک های دولتی شهرستان در کارکنان 
  

 تجزیه و تحلیل داده ها:

 پاسخ پرسشنامه سوال این به که نفری 582 از که توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت به این صورت است

 این به که نفری 582باشد. به تفکیک سن از درصد( آنان زن می 2/11)معادل  نفر 91درصد( مرد و  2/83)معادل  نفر 522اند؛ داده

 گدروه در درصد( آنان 8/95نفر )معادل  113سال،  91زیر  سنی گروه درصد( در 94نفر )معادل  31اند؛ داده پاسخ پرسشنامه سوال

 سنی مربوط به گروه فراوانی بیشترین دارند. قرار سال 21 تا 41گروه سنی بین  درصد( در 5/9نفر )معادل  3سال و  41 تا 91 سنی

درصدد(  8/1نفر )معادل  2اند؛ داده پاسخ پرسشنامه سوال این به که نفری 582 سال است. به تفکیک میزان تحصیالت از 41تا  91

لیسدانس و  درصد( آندان 9/19نفر )معادل  513دیپلم، درصد( در سطح تحصیلی فوق 2/3نفر )معادل  51دیپلم، در سطح تحصیلی 

به لیسانس است.  تحصیلی سطح مربوط به فراوانی بیشترین .دباشندر سطح تحصیلی فوق لیسانس میدرصد(  4/12نفر )معادل  44

دارای سدابقه  درصد( آنان 3/49نفر )معادل  152اند؛ داده پاسخ پرسشنامه سوال این که به نفری 582 تفکیک میزان سابقه کاری از

دارای  درصد( آندان 9/2نفر )معادل  19سال،  11 تا 5 دارای سابقه کاری  درصد( آنان 8/48نفر )معادل  193سال،  2ر از کاری کمت

 فراوانی مربوط بده بیشترین هستند. سال 51تا  12 دارای سابقه کاری درصد( آنان 8/1نفر )معادل  2و  لسا 12 تا 10سابقه کاری 

نفدر  24اندد؛ داده پاسدخ پرسشدنامه سدوال این به که نفری 582 تفکیک سطح پست سازمانی ازبه  .است لسا 11تا  2سابقه کاری 

نفدر )معدادل  154درصدد( دارای پسدت سدازمانی معاوندت،  9/4نفر )معادل  19درصد( دارای پست سازمانی ریاست،  3/18)معادل 

نفدر  91دارای پسدت سدازمانی کارمنددی و  آندان درصد( 1/51نفر )معادل  21دارای پست سازمانی کارشناسی،  درصد( آنان 2/49

 است.  کارشناسیپست سازمانی  فراوانی مربوط به بیشترین های سازمانی هستند.درصد( آنان در سایر پست 1/19)معادل 

 

 :تجزیه و تحلیل استنباطی -  

  

-مدی بانک های دولتی شهرستان ارومیهفرضیه اصلی: رفتار شهروندی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان  آزمون

 باشد.
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(. لذا رابطه ی خطی p=0/000در حالیکه  a=0/05که مالحظه می شود، سطح معنی داری کمتر از سطح خطاست )همانطور 

دار ضریب تاثیر معنی 5براساس اطالعات جدول  درصد رد می شود. /320با سطح   0Hبنابراین فرض  بین متغیرها تایید میشود.

همچنین براساس  ی خطی مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته است.بطه( حاکی از را P=0/000و 0/721β=متغیر رفتار شهروندی )

  0/520=و /151R=0 ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 1اطالعات جدول 
2R  25نشان می دهد که 

کرد، رفتار شهروندی دارای گیری توان نتیجهبنابراین می درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل توضیح است.

  باشد.می بانک های دولتی شهرستان ارومیهداری بر تحول سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی

 مطابق با آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان داریم:

 

  

   

 رفتار شهروندی بر تحول سازمانی کارکنان رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر -1جدول

  Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین تعدیلی ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 مدل

 22495/1 218/1 251/1 151/1 

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی دار -2جدول

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  p نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت -0H 539/1 141/1-  555/1 599/1رد

 رفتار شهروندی 114/1 128/1 151/1 211/11 111/1

 با بهره گیری مدیران رگرسیون خطی  چندگانه  برای بررسی رابطه ی عوامل و ویژگی های فردی مدیران -3جدول

ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 شدهتعدیل 

  Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین

 مدل

 22142/1 259/1 291/1 153/1 

 (ANOVA)آزمون تحلیل واریانس برای ارزیابی خطی بودن رابطه  -4جدول 

 سطح 

 معنی داری

 درجه آزادی مجذورات میانگین Fآماره 

Df 

 مجموع مجذورات
SS 

  منبع تغییرات

 

 مدل

 

 

 رگرسیون 555/39 2 544/13 582/99 111/1
 باقیمانده 845/84 513 914/1  

 کل 194/181 584   

 جدول ضریب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی دار -5 جدول
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( بوده و در منطقه فرض 22/2جدول ) Fبزرگتر از  (F=63/285)آماره ی آزمون  4محاسبه شده  مطابق با جدول   Fمقدار     

ی خطی بین (. لذا رابطهp=0/000در حالیکه  a=0/05از طرفی سطح معنی داری کمتر از سطح خطاست ) .خالف قرار میگیرد

هنگام  توان نتیجه گیری کردبه طور کلی، می توانیم از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کنیم.شود. پس مییید میمتغیرها تا

بررسی تاثیر ابعاد رفتار شهروندی، به طور همزمان بر تحول سازمانی کارکنان؛ همه ابعاد به جز بعد فضیلت شهروندی بر تحول 

 دارند.  دارسازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی

 

بانک های دولتی شهرستتان : نوع دوستی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 1فرضیه فرعی  آزمون

   باشد.می ارومیه

 

 

(. لذا رابطه ی خطی p=0/000در حالیکه  a=0/05همانطور که مالحظه می شود، سطح معنی داری کمتر از سطح خطاست )

 درصد رد می شود. /320با سطح   0Hبنابراین فرض  بین متغیرها تایید میشود.

 سطح 

 معنی داری

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده  tآماره 

 βضریب خطای معیار βضریب

 مقدار ثابت -121/1 541/1  -925/1 212/1

 دوستینوع 544/1 129/1 519/1 919/4 111/1

 وجدان کاری 583/1 128/1 595/1 383/4 111/1

 جوانمردی 111/1 198/1 144/1 893/5 114/1

 فضیلت شهروندی 181/1 195/1 199/1 531/1 139/1

 احترام و تکریم 519/1 195/1 522/1 459/4 111/1

 بر تحول سازمانی کارکنان دوستینوع رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر -6جدول

  Rضریب همبستگی   2Rیینضریب تع تعدیلی ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 مدل

 91582/1 531/1 535/1 241/1 

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی دار -7 جدول

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  p نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 ر ثابتمقدا 0H 111/1 334/4  591/1 124/1رد

 دوستینوع 911/1 129/1 241/1 814/11 111/1
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ی خطی مثبتی بین ( حاکی از رابطه P=0/000و 0/541β=)دوستی نوعدار متغیر معنی ضریب تاثیر 1براساس اطالعات جدول 

  متغیر مستقل و وابسته است.

  0/292=و /241R=0 ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 9همچنین براساس اطالعات جدول 
2R 

گیری کرد، توان نتیجهبنابراین می سط متغیر مستقل قابل توضیح است.درصد از تغییرات متغیر وابسته تو 5/53نشان می دهد که 

 باشد.می بانک های دولتی شهرستان ارومیهداری بر تحول سازمانی کارکنان دارای تاثیر مثبت و معنیدوستی نوع

 
 

ای دولتی شهرستان بانک ه: وجدان کاری دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 2فرضیه فرعی  آزمون

 باشدمی ارومیه
 

 

ی خطی بین (. لذا رابطهp=0/000در حالیکه  a=0/05متر از سطح خطاست )همانطور که مالحظه می شود، سطح معنی داری ک

 درصد رد می شود. /320با سطح   0Hبنابراین فرض  متغیرها تایید میشود.

ی خطی مثبتی ( حاکی از رابطه P=0/000و 0/595β=)وجدان کاری دار متغیر ضریب تاثیر معنی 3براساس اطالعات جدول 

ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند  8همچنین براساس اطالعات جدول  بسته است.بین متغیر مستقل و وا

  0/354=و /232R=0 با
2R  بنابراین  درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل توضیح است. 4/35نشان می دهد که

بانک های دولتی شهرستان داری بر تحول سازمانی کارکنان معنی دارای تاثیر مثبت ووجدان کاری گیری کرد، توان نتیجهمی

 باشد.می ارومیه
 

بانک های دولتتی شهرستتان : جوانمردی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 3فرضیه فرعی  آزمون

 باشد.می ارومیه

 

H0 باشد.نمی ی دولتی شهرستان ارومیهبانک ها: جوانمردی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 

H1 باشد.می بانک های دولتی شهرستان ارومیه: جوانمردی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنان 

 بر تحول سازمانی کارکنانوجدان کاری   رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر -8جدول

  Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین تعدیلی ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 مدل

 94518/1 925/1 924/1 232/1 

 ندارد شده متغیرهای مستقل معنی دارضرایب استاندارد و غیر استا -9جدول

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  p نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 111/1 149/9  131/1 581/1رد

 وجدان کاری 928/1 129/1 232. 423/15 111/1
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ی خطی بین (. لذا رابطهp=0/000در حالیکه  a=0/05همانطور که مالحظه می شود، سطح معنی داری کمتر از سطح خطاست )

 درصد رد می شود. /320با سطح   0Hبنابراین فرض  متغیرها تایید میشود.

ی خطی مثبتی بین ( حاکی از رابطه P=0/000و 0/510β=) جوانمردیدار متغیر ضریب تاثیر معنی 11براساس اطالعات جدول 

 ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 11همچنین براساس اطالعات جدول  متغیر مستقل و وابسته است.

211R=0/ 0/260=و  
2R  بنابراین  بسته توسط متغیر مستقل قابل توضیح است.درصد از تغییرات متغیر وا 59نشان می دهد که

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهداری بر تحول سازمانی کارکنان دارای تاثیر مثبت و معنی جوانمردیگیری کرد، توان نتیجهمی

 باشد.می

 

ک هتای دولتتی بانت: فضیلت شهروندی دارای تاثیر معنی داری بر تحول سازمانی کارکنتان 4فرضیه فرعی  آزمون

 باشد.می شهرستان ارومیه

 

 بر تحول سازمانی کارکنان جوانمردی رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر -11جدول

  Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین تعدیلی ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 مدل

 98139/1 528/1 591/1 211/1 

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی دار -11جدول 

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  p نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 111/1 111/11  199/1 959/5رد

 جوانمردی 988/1 193/1 211. 381/3 111/1

 فضیلت شهروندی بر تحول سازمانی کارکنان  رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر -12 جدول

  Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین تعدیلی ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 مدل
11193/1 519/1 518/1 429/1 

 غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی دار ضرایب استاندارد و -13 جدول

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  p نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 111/1 431/2  528/1 418/1رد
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ی خطی بین (. لذا رابطهp=0/000در حالیکه  a=0/05معنی داری کمتر از سطح خطاست ) همانطور که مالحظه می شود، سطح

 درصد رد می شود. /320با سطح   0Hبنابراین فرض  شود.متغیرها تایید می

ی خطی ( حاکی از رابطه P=0/000و 0/456β=دار متغیر فضیلت شهروندی )ضریب تاثیر معنی 19براساس اطالعات جدول 

ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب  15همچنین براساس اطالعات جدول  متغیر مستقل و وابسته است. مثبتی بین

  0/208=و /429R=0 برابر هستند با
2R  درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل توضیح  8/51نشان می دهد که

بانک های داری بر تحول سازمانی کارکنان دی دارای تاثیر مثبت و معنیگیری کرد، فضیلت شهرونتوان نتیجهبنابراین می است.

 باشد.می دولتی شهرستان ارومیه
 

بانتک هتای دولتتی : احترام و تکریم دارای تاثیر معنی داری بر تحتول ستازمانی کارکنتان 5فرضیه فرعی  آزمون

   باشد.می شهرستان ارومیه
 

 

  

طی بین ی خ(. لذا رابطهp=0/000در حالیکه  a=0/05همانطور که مالحظه می شود، سطح معنی داری کمتر از سطح خطاست )

دار متغیر ضریب تاثیر معنی 12براساس اطالعات جدول  درصد رد می شود. /320با سطح   0Hبنابراین فرض  متغیرها تایید میشود.

همچنین براساس  ی خطی مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته است.( حاکی از رابطه P=0/000و 0/609β=احترام و تکریم )

  0/371=و /913R=0 و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند باضریب همبستگی  14اطالعات جدول 
2R  1/37نشان می دهد که 

گیری کرد، احترام و تکریم دارای توان نتیجهبنابراین می درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل توضیح است.

 باشد.می ی شهرستان ارومیهبانک های دولتداری بر تحول سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی

 بحث پیرامون فرضیه های پژوهش:

( طی  1931و همکاران )  حاجی کریمیای که توسط آمده با نتایج مطالعهنتیجه بدست در رابطه با فرضیه اصلی تحقیق، 

سازی معادالت با استفاده از روش مدل« بررسی روابط بین تحول سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی»پژوهشی تحت عنوان 

111/1  991/8  .429 194/1  فضیلت شهروندی 221/1 

 ثیر احترام و تکریم بر تحول سازمانی کارکنانرگرسیون خطی ساده برای بررسی تا-14 جدول

  Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین تعدیلی ضریب تعیین  خطای استاندارد پیش بینی شده

 مدل

 
99498/1 993/1 911/1 913/1 

 ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی دار -15 جدول

 مدل ضرایب استاندارد نشده اندارد شدهضریب است tآماره  p نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 111/1 191/2  514/1 191/1رد

 احترام و تکریم 991/1 121/1 913/1 313/15 111/1
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ای قوی و مثبت بین تحول باشد. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل پیشنهادی بوده و رابطهساختاری انجام گرفت، همسو می

 سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مشاهده شد

، همسو انجام گرفت( 1389بتمن و ارگان )توسط ای که توسط نتیجه بدست آمده با نتایج مطالعه ،1فرعی در رابطه با فرضیه 

بندی نظارتی از رفتار شهروندی سازمانی اند که در آن درجهیک مطالعه طولی انجام دادهباشد. این دو محقق در تحقیق مذکور، می

ها یک رابطه مثبت و قوی را بین رفتار شهروندی شده توسط کارمند از تحول سازمانی، مقایسه شده است. آنو سطوح گزارش

 اندتحول سازمانی مشاهده کردهسازمانی و 

(  5111و همکاران )  قریشیای که توسط با نتایج مطالعهتا حدودی نتیجه بدست آمده از این  ،5در رابطه با فرضیه فرعی 

اند، همسو انجام داده« تحول سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی : یک مطالعه تجربی در سازمان های آموزش عالی» تحت عنوان 

بینی تحول سازمانی بسیار مهم پیش کند که هر دو بعد وجدان کاری، درهای مربوط به مطالعه مذکور، مشخص میباشد. یافتهمی

 می باشد. 

ارزیابی رضایت شغلی و »پژوهش صورت گرفته تحت عنوان نتیجه بدست آمده از این بخش با نتایج  ،9در رابطه با فرضیه فرعی 

دهد که ( نشان می5111توسط چیبویوا و همکاران )« دی از سازمان های انتخاب شده در زیمباوهتحول سازمانی: مطالعه مور

ها، اند. عالوه بر این کارمندان این سازمانکارمندانی که روحیه جوانمردی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری تجربه کرده

ندی سازمانی بکار گرفتند. در نهایت نتایج حاکی از همبستگی ذاتی دوستی را به میزان بیشتری نسبت به سایر ابعاد رفتار شهرونوع

همچنین نتیجه بدست آمده تا حدودی با نتایج حاصل از پژوهش انجام گرفته توسط آلن و  بین رضایت شغلی و تحول سازمانی بود.

باشد. طبق همسو می« زمانیمصاحبه ی ساختارمند جهت اعتباریابی ابعاد رفتار شهروندی سا»( تحت عنوان 5114همکاران )

تحقیق مذکور، اهمیت بعد وظیفه شناسی یا وجدان کاری را بیش از حد متوسط ارزیابی کردند و معتقدند که بعد مذکور با تعاون، 

 همدلی و نوآوری های فردی رابطه مثبت و معنادار دارد.

حاجی کریمی و همکاران ی انجام گرفته توسط لعهنتیجه بدست آمده از این بخش با نتایج مطا ،4در رابطه با فرضیه فرعی 

ی مثبت میان تحول سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری باشد. طبق تحقیق مذکور رابطه( همسو می1931)

 های استان فارس برقرار بود.

( انجام گرفت، 1981) پرداختچیه توسط ای کنتیجه بدست آمده از این بخش با نتایج مطالعه ،2در رابطه با فرضیه فرعی 

ی بین رفتار شهروند سازمانی و تحول سازمانی در سازمانهای استان باشد. نتایج حاصل از تحقیق مذکور، در بررسی رابطههمسو می

 د.کرمان نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مهارتهای مهم تحول آفرین بر نوآوری تاثیر مثبت دار
 

  منابع: 

(. بهسازی و بالندگی سازمانی رویکردی نوین و جامع در مدیریت تغییر. چکیده مجموعه مقاالت 1981پرداختچی، محمدحسین.) -

 همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی. به کوشش رضا ساکی. تهران پژوهشکده تعلیم و تربیت.

 و مسأله حل توانایی کاری بر گروه روابط و تحولی رهبری تأثیر سطحی میان تحلیل(. 1931حاجی کریمی، عباسعلی و همکاران.) -

 .91-12، صص 2کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره  نوآورانه رفتارهای

 (،بررسی راابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی1988رامین مهر،ح ؛هادی زاده مقدم ،ا؛احمدی ،ای ؛) -

 .114-83-99صص  5پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال اول ،شماره "

 .99-95، صص119(. نوآوری و اصول آن. پژوهشنامه آموزشی، شماره 1981فرهودی، اصغر.) -

(. رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه 1931میرکمالی، سید محمد و چوپانی، حیدر.) -

  www.sid.ir.بازیابی از سایت: 188-122، صص 9امه بیمه، سال بیست و ششم، شماره ای. پژوهشن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

15 

 

(. رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی. مورد مطالعه: شرکت سایپا، 1931میرکمالی، سید محمد و همکاران.) -

  www.sid.ir. بازیابی از سایت: 95-2، صص 9پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره 

 .5(. تفکر خالق وباروری آن در سازمان ها، مجله روانشناسی دانشگاه تهران، شماره 1981میرکمالی، سید محمد.) -

رابطه بین ساختارسازمانی  ،رفتارشهروندی سازمانی و اثر بخشی در بین  اعضا هیئت علمی دانشگاه  "( 1931یزدانی ، ر : ) -

 .91کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیاشگاه اومیه ،ص  نی داسات و علوم اپایانامه"آزاداسالمی 

بررسی رابطه بین رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی "(.1983یعقوبی ،ن: مقدمی ،م : کیخا،ع : ) -

 .19.ص 4.پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال دوم .شماره "کارکنان
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