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 چکیده 

دانش  یها کارکنان سازمان یسازمان یبا چابک یسازمان یرابطه رفتار شهروند نبییت حاضر، هدف پژوهش

 ،حاضر از لحاظ نوع روش قیتحق .باشد یم (صفهانستان اادارات آموزش و پرورش ا :یمطالعه مورد) انیبن

 داراترکنان انفر از کا 063را  قیتحق یجامعه آمار .باشد یم یکاربرد ،هدف ثیاز ح و ی؛شیمایپ یفیتوص

نفر  686بااستفاده از فرمول کوکران  قیحجم نمونه تحق .دهند یم لیصفهان تشکستان اآموزش و پرورش ا

 یسازمان یشهروند از دو پرسشنامه رفتار .ساده استفاده شد یتصادف یریاز روش نمونه گ و دیگرد نییتع

که باتوجه به استانداردبودن ؛ دیرداستفاده گ (6088)ی قاسم یسازمان یو سنجش چابک (0333) پودساکف

پرسشنامه و  ؛ و برای(α= 477/3) یسازمان یشهروند پرسشنامه رفتار برای .شده است دییآنها تا ییرواآنها، 

درنتیجه می باشند،  4/3، باالی  α؛ که از آنجایی که هردو مقدار باشد یم( α= 808/3) یسازمان یچابک

از آزمون  و SPSSاز نرم افزار ، به منظور تحلیل داده ها .قرار می گیردتایید موردهم پایایی پرسشنامه ها 

 یبین ابعاد رفتار شهروند نتایج تحقیق نشان داد .استفاده شد رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون

 و (r= 803/3)، مشارکت سازمانی (r= 880/3)، وفاداری سازمانی (r=636/3)اطاعت سازمانی )ی سازمان

 .رابطه وجود دارد ،کارکنان یسازمان یو چابک؛ ((r=846/3)وجدان کاری 

 

مشارکت  ،وفاداری سازمانی ،، اطاعت سازمانییسازمان یچابک ،یسازمان یرفتار شهروند: واژگان کلیدی

 .وجدان کاری ،سازمانی
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 مقدمه 

کند مورد  یم افتیدر یاجتماع یها داشتبادل رفتار، پا قیکه از طر یمنبع اجتماع کیعنوان ه ب یسازمان یرفتار شهروند

 یرفتار شهروند ،کنند یم افتیاز سازمان در شتریب یزیکارکنان احساس کنند که چ یوقت نیبنابرا. ردیگ یمالحظه قرار م

 ،سازمان نسبت به موضوعات مختلف کینگرش کارکنان  یاز طرف(. 68، 6067وهمکاران،  ینیغالمحس) خواهد شدبهتر آنها 

فرد به سازمان با او همراه  کیهنگام ورود ه ها ب نگرش نیاز ا یبخش. باشد یمؤثر م یشهروند یعدم بروز رفتارها ایدر بروز 

 ،قیطر نیو از ا ؛باشد تهها نقش داش نگرش نیاز ا یاریبس یو شکل ده رییتواند در تغ یحال سازمان م نیاما در ع ؛هستند

 (.04، 6060 همکاران، زاده و یسهراب) دیرا کنترل نما سازمان یشهروند یعدم بروز رفتارها ایبروز 

رفتار شهروندی همچون اورگان،  یپردازان هینظر دگاهیبر طبق د. است یاتیبقاء سازمان ح یبرا یسازمان یرفتار شهروند

 (.66، 0360، 6یمورف) بخشد ءرا ارتقا یرا حداکثر ساخته و عملکرد مؤثر سازمان آییتواند کار یمسازمانی 

داشته باشد، از  راتییتری با تغو سریع  موثر ح،یسازد برخورد صح یرا قادر م ریاست که مد یعامل مهم یسازمان یابکچ

اهداف و  نیسازمان و تام شرفتیدر جهت بهبود و پ د،ینحو استفاده نما نیبه بهتر ،رییآمده بر اثر تغ دیهای بالقوه پد فرصت

 و کپورین) دیباال را در مدت زمان نسبتاً کوتاه ارائه نما تیفیو خدمات با ک صوالتحم نیهمچن؛ حرکت کند آن ندهیآ ازهایین

 جهیباال را ارتقاء داده و در نت تیفیسازمان برای عرضه محصوالت و خدمات با ک ییتوانا یسازمان یچابک (.80، 6066 سالجقه،

 یعبارت است از انطباق سریع و واکنش یازمانس یچابک (.76، 6088 ،ینور) دباش میبرای بهره وری سازمان  یعامل مهم

مطالعات  (.76، 0368 همکاران، شارون و) و ارائه راهکار جدید و کامالً متفاوت ؛رمنتظرهیغ راتیینسبت به تغ یعوامل سازمان

خود  یانسانبخش با منابع  جهیطور اثربخش و نته خواهند برد که بتوانند ب یرانیرا مد ندهیرقابت آ ینشان داده است که گو

 (.6088 ،یمومن و یکیزکل ییبابا) برقرار کنند ارتباط

 

 بیان مساله

 یکارکنان در فراتررفتن از الزامات رسم زهیو انگ لیرا به عنوان م یسازمان یرفتار شهروند ،(0330) 0و بلودگود یترنل نو،یبول

 ها تینسبت به فعال یواقع یو داشتن عالقه ا ی؛با منافع سازمان یردن منافع فردکهمسو گر،یکدیکردن  یاریشغل به منظور 

 یهستند که رفتارها دهیعق نیآنان بر ا (.80، 6086همکاران،  بهلولی زیناب و) اند ردهک فیسازمان تعر یکل های تیو مأمور

و فوق  ژهیو ایه از تالش یآنها ناش اًیثان؛ ستندین تیقابل تقو میاوالً آنها به طور مستق :هستند صهیدو خص یدارا یشهروند

یکی  (.06، 0367 همکاران، و 0لکایاوزک) دارد انتظاراز کارکنانش  ت،یبه موفق یابیکه سازمان به منظور دست هستند ای العاده

شهروندی سازمانی است که رضایت کارکنان از زندگی را نیز  مقوله رفتار ،یسازمان یاز عوامل مهم برای تحقق اثربخش

 ،7ریدم) کند ثیرات بسیار مثبتی را در پی دارد و موجبات تحقق اهداف فردی و سازمانی را فراهم میتا ،که خود ؛برد باالمی

تربیت نیروی کار ماهر و  وری، میت دارد که در افزایش بهرهدر واقع تربیت شهروندان سازمانی بدین جهت اه(. 06، 0368

 (.06 ،0368همکاران،  و 8پناید) قش مهمی داردو ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری در دنیای رقابتی ن ؛کیفی

یک سازمان چابک، سریع، سازگار و قدرتمند . به سادگی از پا در نمی آید ،یک سازمان چابک، با اتفاقات و تغییرات ناگهانی   

برای درك  ،سازمان چابک. است و به تغییرات ناگهانی، فرصت های جدید بازار و نیازمندی های مشتری پاسخ سریع می دهد

جعفرنژاد و شهایی، ) و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختاربندی خود می پردازد

6086 ،06.)  

                                                           
1   - Murfi 
2   - Bolino,Torenli&Bludgod 
3   - Ozkilkck 
4   - Demir 
5   - Deepaena 
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آیا بین رفتار شهروندی سازمانی با چابکی کارکنان این سؤال پیش می آید که  ،حال با توجه به نتایج پژوهش های مطرح شده

 .در واقع پژوهش حاضر نیز درصدد پاسخ گویی به این سؤال استصفهان رابطه وجود دارد؟ ستان اش اادارات آموزش وپرور

 

 اهمیت موضوع

و  یادیبن یگام یسازمان یشهروند از رفتار یسازمان، آگاه کیعملکرد اعضاء  رفتار و یجهت شناخت سازمان و بررس      

 رایز ؛است یآن مجموعه ضرور یشهروند توجه به رفتار ،در سازمان دیدانجام هرگونه اقدام ج یلذا برا. محسوب می شودمهم 

در . نمود داریرا در سازمان پا دیجد یها یریکرد و جهت گ لیرا تسه راتییتوان تغ یم یبه سادگ ی،شهروند با اهرم رفتار

 همکاران، و 6الرسیز) واهد شدمؤثر واقع نخ ی،سازمان یشهروند به رفتار یبدون توجه کاف ؛در سازمان رییگونه تغهر قتیحق

0360 ،06.) 

 یهای ازمندیاحاطه شده و به سرعت به ن ،راتیید که با تغندان یم یسازمان چابک را سازمان ،(0334)  4واداسانیرامش و د

ه ب یکنش شیپ یارائه پاسخ ها ییتوانا ،یچابک یمطرح شده برا فیتعار یکه فصل مشترك تمام داستیپ. دیگو یبازار پاسخ م

 (.84، 6086 ،مکارانو ه ینیمالحس) باشد یم کسب و کار طیمح راتییتغ

، چابکی را به عنوان یک نظام تولیدی با قابلیت های امریکا ابداع کنندگان واژه چابکی در موسسه ایاکوکا در دانشگاه لی های

دارشدن از الزامات تغییر سریع در برای برخور ؛فن آوری های سخت و نرم، منابع انسانی، مدیریت آموزش دیده و اطالعات

خوش ) تعریف کرده اند (سرعت، انعطاف پذیری، مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، زیرساخت ها و پاسخ گویی) محیط تجاری

 (.03، 6080 سیما،

 دارد؛ و جودو مورد رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی در ایران در اندکی یها پژوهش که نیا به توجه با

میان  رابطه که شد آن بر محقق ی،سازمان یچابک احتمالی آن در و نقش یسازمان یشهروند رفتاراهمیت  به توجه همچنین با

 .قراردهد یموردبررسی را سازمان یچابک و یسازمان یشهروند رفتار

 

 ادبیات تحقیق

را  یسازمان یاورگان رفتار شهروند. ارائه شدمیالدی  6683در دهه  8بار توسط باتمان و اورگان نیاول یسازمان یرفتار شهروند

الزامات  یکه ورا ؛داند یم یکار طیو انسجام در مح یو همبستگ یبهبود بهره ور یعنوان اقدامات مثبت کارکنان براه ب

تقد است که مع( 6666) 6گراهام .و داوطلبانه است یفرد یرفتار ی،سازمان یمعتقد است رفتار شهروند یو. است یسازمان

 این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت: اطاعت سازمانی. 6: رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوعند

رفتارهایی نظیر  ،زمانیهای اطاعت سا شاخص. اند و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شدهشده؛ شان شناسایی 

وفاداری . 0. ها با توجه به منابع سازمانی است ولیتئو انجام دادن مس ؛جام وظایف به طور کاملاحترام به قوانین سازمانی، ان

و بیان  ؛های سازمانی متفاوت است بخشهچنین سایر افراد و واحدها و  از وفاداری به خود، ،این وفاداری به سازمان: سازمانی

این واژه با : مشارکت سازمانی. 0. می باشدیت و دفاع از سازمان کارکنان در راه منافع سازمانی و حما داکاریکننده میزان ف

به اشتراك گذاشتن عقاید خود با  توان به حضور در جلسات،  مله میجیابد که از آن   سازمان ظهور می درگیر بودن در اداره

مشارکت  ،یکت اجتماعمشارکت سازمانی شامل سه طبقه عمده مشار .ردل جاری سازمان اشاره کئدیگران و آگاهی به مسا

معتقد است که این رفتارها مستقیما  گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی،. باشد یم یمشارکت کنش ی؛ وتیحما

حقوق  ،چارچوبدر این  (.06، 6063 ،یدرخشان) شود  تحت تاثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می

بر این اساس وقتی کارکنان . عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان استشهروندی سازمانی شامل 

( از نوع اطاعت)رفتار شهروندی  به احتمال بسیار زیاد از خود، ،که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند مشاهده می کنند
                                                           
6   - Zellars 
7   - Ramesh & Divadasan 
8   - Batman & Organ 
9   - Graham 
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نظیر  ؛که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان- تاثیر حقوق اجتماعی سازمان ییعن ؛حقوقی در بعد دیگر. دهند  نشان می

کارکنان وقتی . قضیه به همین صورت است ،بر رفتار کارکنان نیز -های اجتماعی است افزایش حقوق و مزایا و موقعیت

از خود بروز ( از نوع وفاداری)شهروندی  ربه سازمان وفادار خواهند بود و رفتا ،بینند دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند  می

شود و به آنها   به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می مشاهده می کنندو سرانجام وقتی که کارکنان  ؛دهند  می

از ( از نوع مشارکت) باز هم رفتار شهروندی شود،  یاست گذاری سازمان داده میهای س حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه

 (.066،  0360و همکاران،  63ستوكبین) دهند  خود نشان می

اطاعت  انه،یگرا یاری یرفتارها که شاملارائه نمود  یسازمان یاز رفتار شهروند یمفصل یدسته بند، (0333) پودساکف

و  ینیغالمحس)د باش یو مشارکت سازمانی م یمندتیخود رضا ،یتعهد سازمان ،وفاداری سازمانی ،وجدان کاری ،سازمانی

 (.68، 6067 همکاران،

و از  ایاالت متحده یدیتول عیبا توجه به رکود صنا. گردد یبر مامریکا متحده  االتیا عیبه دوره رکود صنا ی،چابک خچهیتار

 کایکنگره آمرمیالدی  6663مستند شده بود، در سال  یه به خوبمیالدی ک 6683در طول دهه  یریدست دادن رقابت پذ

نموده، تا  جادیرا ا یوزارت دفاع دستور داد آژانس بهکنگره  جهیدر نت. انجام دهد مورد نیدر ا یضرور یگرفت اقدامات میتصم

 (.87، 6080 ما،یخوش س) قرار دهد یتر کردن آنها مورد بررس یمتحده را با هدف رقابت التیاا دیصنعت تول

 یها ییاز توانا ی،تجار طیدر مح رییتغ شیمشاهده کردند که نرخ افزا یاز متخصصان صنعت یگروهمیالی،  6666سال  در

آنها  یکه برا ییفرصت ها یایسازمان ها در استفاده از مزا نیا. تر است عیبا آن سر قیجهت تطب یسنت یدیتول یسازمان ها

. ودششان  یورشکستگ موجبممکن بود در بلندمدت  ،رییتغ طیشرا با قیدر تطب یناتوان نیو ا ؛شد ناتوان بودند یارائه م

 دگاهید: کمیو  ستیدر قرن ب یدیتول یبنگاه ها یاستراتژ) که نامش یبار در گزارش نیاول یبرا دیجد یمایپاراد نیبنابرا

 (.67، 6088 ،ییشها) شد یموسسه آکوکا منتشر و به مردم معرف لهیبه وس ،بود( یمتخصصان صنعت

 

 اهداف پژوهش 

 .صفهانستان اات آموزش و پرورش اکارکنان ادار یسازمان یچابکتعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با 

 .کارکنان یسازمان یچابکتعیین رابطه اطاعت سازمانی با  .6

 .کارکنان یسازمان یچابکتعیین رابطه وفاداری سازمانی با  .0

 .کارکنان یسازمان یچابکتعیین رابطه مشارکت سازمانی با  .0

 .کارکنان یسازمان یچابکتعیین رابطه وجدان کاری با  .7

 

 فرضیه های پژوهش

 .صفهان رابطه وجود داردستان اکارکنان ادارات آموزش و پرورش ای سازمان یبا چابک یسازمان یشهروند بین رفتار

 .کارکنان رابطه وجود دارد یسازمان یبین اطاعت سازمانی با چابک .6

 .کارکنان رابطه وجود دارد یسازمان یبین وفاداری سازمانی با چابک .0

 .کارکنان رابطه وجود دارد یانسازم یبین مشارکت سازمانی با چابک .0

 .کارکنان رابطه وجود دارد یسازمان یبین وجدان کاری با چابک .7

 
 روش تحقیق 

کارکنان ادارات آموزش کلیه  جامعه آماری تحقیق را. می باشدتوصیفی پیمایشی  یک تحقیق ،تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش

حجم نمونه توسط  .روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. تشکیل می دهدنفر می باشند  063که  ؛صفهاناو پرورش 

                                                           
10   - Binstock 
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و ؛ (0333) پودساکف یسازمان یشهروند پرسشنامه رفتارشامل  ابزار گردآوری داده ها. نفر تعیین گردید 686فرمول کوکران 

ندارد می به دلیل این که پرسشنامه های فوق، استا. می باشد (6088)ی قاسم یسازمان یسنجش چابکهمچنین پرسشنامه 

برای . برای مشخص شدن پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده می گردد. ردیبنابراین روایی آنها مورد قبول قرار می گ ،باشند

از آنجایی که هردو . می باشد( α=808/3)؛ و برای پرسشنامه چابکی سازمانی، (α=477/3) یسازمان یشهروند رفتارپرسشنامه 

به منظور تجزیه و تحلیل داده های . شند، لذا پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار می گیردمی با 4/3، باالی  αمقدار 

همچنین . انحراف معیار استفاده می گردد صیفی؛ جهت توصیف فراوانی، درصد، میانگین وگردآوری شده از روش های آمار تو

آمده از گروه نمونه به جامعه آماری تعمیم داده  که نتایجی که به دست به منظور آزمودن فرضیه های پژوهش؛ و برای این

استفاده خواهد  SPSSشود، از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون؛ به صورت همزمان با استفاده از نرم افزار آماری 

 .شد

 

  یافته ها
 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یاطاعت سازمانی با چابک بین: فرضیه فرعی اول

 :اریفرضیه آم

 .داردنکارکنان رابطه وجود یسازمان یبین اطاعت سازمانی با چابک: فرض صفر

 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یبین اطاعت سازمانی با چابک: فرض جانشین

 .شده استاسمیرنوف استفاده  - از روش کولموگروف، برای آزمون نرمال بودن متغیرها
 کارکنان یسازمان یچابک و اطاعت سازمانی متغیرهای اسمیرنوف - روفو آزمون کولموگشاخص توصیفی (. 6)جدول

 داری ناسطح مع آماره آزمون میانگین تعداد متغیرها

 668/3 83/6 00/6 686 اطاعت سازمانی

 834/3 038/6 083/6 686 کارکنان یسازمان یچابک

 

به ترتیب ؛ که کارکنان یسازمان یاعت سازمانی و چابکاسمیرنوف برای متغیرهای اط - های آزمون کولموگروف با توجه به آماره

بدست آمده است، بنابراین  834/3و 668/3 آنها که به ترتیب برابربا داری سطح معنی است؛ و همچنین 038/6و  83/6برابر با 

 .گردد مییید أت 38/3از   تر بزرگداری  ، با سطح معنیکارکنان یسازمان یفرض نرمال بودن متغیرهای اطاعت سازمانی و چابک

 
 کارکنان یسازمان یاطاعت سازمانی  و چابک ضریب تعیین متغیرهایو پیرسون  همبستگیضریب (. 0)جدول

ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداری

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته

خطای معیار ضریب 

 تعیین

شاخص دوربین 

 واتسون

636/3 3336/3 04/3 768/3 608/3 063/0 

 

قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها  8/0الی  8/6در فاصله ( 063/0)واتسون  –ی که مقدار آماره دوربین از آنجای

یافته رگرسیونی  لیو تعدمعمولی ضریب تعیین  وپیرسون ضریب همبستگی . توان از رگرسیون استفاده کرد شود؛ و می رد نمی

برابر با بین دو متغیر باال ضریب همبستگی . نمایان شده است( 0) ر جدولکارکنان دی سازمان یبین اطاعت سازمانی و چابک

تبیین رصد از د 76بدست آمده؛ که بنابراین  768/3تعیین تعدیل یافته برابر با  بیضر و 04/3ضریب تعیین برابر با  ،636/3

 .شود به تغییرات اطاعت سازمانی مربوط می ،کارکنان یسازمان یچابک مربوط بهواریانس 

 
 کارکنان یسازمان یاطاعت سازمانی و چابکمتغیرهای آنالیز واریانس رگرسیونی  (.0)جدول

 داریاسطح معن آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعاتمنبع 
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 تغیرات

 >36/3P 668/67 60/06 6 06/68 رگرسیون

   000/3 688 06/66 خطا

    686 74/07 کل

 
 کارکنان یسازمان یرگرسیونی متغیرهای اطاعت سازمانی  و چابک ضرایبز جدول آنالی (.7)جدول

 مدل
ضرایب رگرسیونی 

 استاندارد نشده

خطای معیار ضرایب 

 رگرسیونی

ی  ونیرگرسضرایب 

 استاندارد شده
 tآماره 

سطح 

معنی 

 داری

 >36/3P 667/6  600/3 060/6 مقدار ثابت

اطاعت  ضریب

 سازمانی
688/3 077/3 406/3 688/6 36/3P< 

 

بدست آمده است؛  688/3و  060/6برابر با  بیبه ترت ،اطاعت سازمانیمتغیر  بیو ضرضرایب شامل مقدار ثابت ( 7)در جدول 

 .گردد و سطح معناداری، حضور ضرایب رگرسیونی تأیید می tکه با توجه به مقدار آماره آزمون 

 انکارکن یسازمان یچابک=  060/6+ 688/3( اطاعت سازمانی)

 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یبین وفاداری سازمانی با چابک :فرضیه فرعی دوم

 :فرضیه آماری

 .داردنکارکنان رابطه وجود یسازمان یبین وفاداری سازمانی با چابک: فرض صفر

 .ارددکارکنان رابطه وجود یسازمان یبین وفاداری سازمانی با چابک: فرض جانشین
 کارکنان یسازمان یچابک و وفاداری سازمانیمتغیرهای اسمیرنوف  - و آماره آزمون کولموگروفی شاخص توصیف (.8)جدول

 داری ناسطح مع آماره آزمون میانگین تعداد متغیرها

 776/3 064/6 08/7 686 وفاداری سازمانی

 763/3 066/6 08/7 644 کارکنان یسازمان یچابک

 

به ترتیب که  کارکنان یسازمان یچابک واسمیرنوف برای متغیرهای وفاداری سازمانی  - های آزمون کولموگروف با توجه به آماره

بدست آمده است، بنابراین  763/3و  776/3 آنها که به ترتیب برابربا داری سطح معنی است؛ و همچنین 066/6و  064/6برابر با 

. گردد مییید أت 38/3از   تر بزرگداری  ا سطح معنیب ،کارکنان یسازمان یفرض نرمال بودن متغیرهای وفاداری سازمانی و چابک

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده  ،کارکنان یسازمان یوفاداری سازمانی و چابک یبین متغیرهاتعیین رابطه برای  درنتیجه

 .شود می
 کارکنان یانسازم یوفاداری سازمانی  و چابک متغیرهای مربوط بهضریب تعیین و پیرسون  همبستگیضریب  (.6)جدول

ضریب 

 همبستگی
 ضریب تعیین سطح معناداری

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته

خطای معیار ضریب 

 تعیین

شاخص دوربین 

 واتسون

880/3 3336/3 446/3 888/3 606/3 660/6 

 

ین خطاها قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی ب 8/0الی  8/6در فاصله ( 660/6)واتسون  –از آنجایی که مقدار آماره دوربین 

یافته رگرسیونی  لیو تعدمعمولی ضریب تعیین  وپیرسون ضریب همبستگی . توان از رگرسیون استفاده کرد شود؛ و می رد نمی

بین دو متغیر ضریب همبستگی . نمایان شده است( 6) کارکنان در جدول یسازمان یوفاداری سازمانی و چابک یبین متغیرها
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درصد  88بدست آمده؛ که بنابراین 888/3تعیین تعدیل یافته برابر با  بیضر و 446/3برابر با  ضریب تعیین ،880/3برابر با باال 

 .شود به تغییرات وفاداری سازمانی مربوط می ،کارکنان یسازمان یمربوط به چابکتبیین واریانس از 

 .باشد کارکنان می یسازمان یوفاداری سازمانی و چابک یآنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به متغیرها( 4)جدول

 
 کارکنان یسازمان یوفاداری سازمانی  و چابکمتغیرهای آنالیز واریانس رگرسیونی (. 4)جدول

 داریاسطح معن آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغیرات

 >36/3P 60/64 600/68 6 007/60 رگرسیون

   068/3 688 800/64 خطا

    686 476/06 کل

 رابطه مثبتبنابراین فرض . نمایان شده است 36/3 برابر با معناداریو سطح  60/64آماره آزمون فیشر برابر با ( 4)در جدول

جهت  tو آماره آزمون مدل رگرسیونی  ضرایب .گردیده است دییکارکنان تأ یسازمان یوفاداری سازمانی و چابک یمتغیرها

 .نشان داده شده است( 8)در جدول  ثابت مدل رگرسیون، مقدارو  زمانیمتغیر وفاداری ساحضور و یا عدم حضور 

 
 کارکنان یسازمان یرگرسیونی متغیرهای وفاداری سازمانی  و چابک ضرایبجدول آنالیز  (.8)جدول

 مدل

ضرایب 

رگرسیونی 

 استاندارد نشده

خطای معیار ضرایب 

 رگرسیونی

استاندارد  یونیرگرسضرایب 

 شده
 داریسطح معنی  tآماره 

 >36/3P 00/6  067/3 863/6 مقدار ثابت

وفاداری ضریب 

 سازمانی
064/3 070/3 606/3 06/6 36/3P< 

 

بدست آمده است؛  064/3و  863/6برابر با  بیبه ترت ،وفاداری سازمانیمتغیر  بیو ضرضرایب شامل مقدار ثابت ( 8) در جدول

 .گردد حضور ضرایب رگرسیونی تأیید می و سطح معناداری، tکه با توجه به مقدار آماره آزمون 

 کارکنان یسازمان یچابک= 863/6+ 064/3( وفاداری سازمانی)

 .کارکنان رابطه وجود دارد یسازمان یبین مشارکت سازمانی با چابک :فرضیه فرعی سوم

 :فرضیه آماری

 .داردنکارکنان رابطه وجود یسازمان یبین مشارکت سازمانی  با چابک: فرض صفر

 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یبین مشارکت سازمانی  با چابک: انشینفرض ج

شامل آماره آزمون ( 6) جدول .شده استاسمیرنوف استفاده  - کولموگروف ازروش، برای آزمون نرمال بودن متغیرها

 .باشد کارکنان می یسازمان یچابک وداری مشارکت سازمانی  سطح معنیهمچنین  و ؛اسمیرنوف – کولموگروف
 کارکنان یسازمان یچابک ومشارکت سازمانی متغیرهای اسمیرنوف  - و آماره آزمون کولموگروفشاخص توصیفی  (.6)جدول

 داری ناسطح مع آماره آزمون میانگین تعداد متغیرها

 644/3 06/6 76/7 686 مشارکت سازمانی

 806/3 67/6 67/7 644 کارکنان یسازمان یچابک

 

به ترتیب ،که کارکنان یسازمان یچابک واسمیرنوف برای متغیرهای مشارکت سازمانی  - های آزمون کولموگروف با توجه به آماره

بدست آمده است، بنابراین  806/3و  644/3 آنها که به ترتیب برابربا داری سطح معنی است؛ و همچنین 67/6و  06/6برابر با 
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. گردد مییید أت 38/3از   تر بزرگداری  با سطح معنی ،کارکنان یسازمان یفرض نرمال بودن متغیرهای مشارکت سازمانی و چابک

 .شود میاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده  ،کارکنان یسازمان یمشارکت سازمانی و چابک یبین متغیرهاتعیین رابطه برای 

 
 کارکنان یسازمان یچابکشارکت سازمانی  و تغیرهای ممربوط به مضریب تعیین و پیرسون  همبستگیضریب (. 63)جدول

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری
 ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته

خطای معیار ضریب 

 تعیین

شاخص دوربین 

 واتسون

803/3 36/3 688/3 046/3 663/3 800/6 

 

مبستگی بین خطاها قرار دارد، فرض عدم وجود ه 8/0الی  8/6در فاصله ( 800/6)واتسون  –از آنجایی که مقدار آماره دوربین 

یافته رگرسیونی  لیو تعدمعمولی ضریب تعیین  وپیرسون ضریب همبستگی . توان از رگرسیون استفاده کرد شود؛ و می رد نمی

بین دو متغیر ضریب همبستگی . نمایان شده است( 63) کارکنان در جدول یسازمان یمشارکت سازمانی و چابک یبین متغیرها

درصد  04بدست آمده؛ که بنابراین 046/3تعیین تعدیل یافته برابر با  بیضر و 688/3یب تعیین برابر با ضر ،803/3برابر با باال 

 .شود به تغییرات مشارکت سازمانی مربوط می ،کارکنان یسازمان یمربوط به چابکتبیین واریانس از 

 .باشد کارکنان می یسازمان یچابک مشارکت سازمانی و یجدول آنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به متغیرها( 66) جدول

 
 کارکنان یسازمان یآنالیز واریانس رگرسیونی متغیرهای مشارکت سازمانی  و چابک(. 66)جدول

منبع 

 تغیرات
 داریاسطح معن آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 >36/3P 667/64 068/06 6 00/67 رگرسیون

   004/3 688 88/76 خطا

    686 88/88 کل

 رابطه مثبتبنابراین فرض . نمایان شده است 36/3 برابر با معناداریو سطح  667/64آماره آزمون فیشر برابر با ( 66)در جدول 

جهت حضور و یا عدم  tو آماره آزمون مدل رگرسیونی  ضرایب .گردیده است دییکارکنان تأ یسازمان یو چابک مشارکت سازمانی

 .نشان داده شده است( 60)در جدول  ثابت مدل رگرسیون، مقدار سازمانی و متغیر مشارکتحضور 

 
 کارکنان یسازمان یرگرسیونی متغیرهای مشارکت سازمانی  و چابک ضرایبجدول آنالیز  (.60)جدول

 مدل

ضرایب 

رگرسیونی 

 استاندارد نشده

خطای معیار ضرایب 

 رگرسیونی

ی  ونیرگرسضرایب 

 استاندارد شده
 معنی داریسطح  tآماره 

 >36/3P 00/6  006/3 068/6 مقدار ثابت

مشارکت ضریب 

 سازمانی
044/3 706/3 046/3 06/6 36/3P< 

بدست آمده  044/3و  068/6برابر با  بیبه ترت ،مشارکت سازمانیمتغیر  بیو ضرضرایب شامل مقدار ثابت ( 60)در جدول 

 .گردد ری، حضور ضرایب رگرسیونی تأیید میو سطح معنادا tاست؛ که با توجه به مقدار آماره آزمون 

 کارکنان یسازمان یچابک=  068/6+ 044/3( مشارکت سازمانی)

 

 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یبین وجدان کاری با چابک :فرضیه فرعی چهارم

 :فرضیه آماری
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 .داردنکارکنان رابطه وجود یسازمان یبا چابک بین وجدان کاری: فرض صفر

 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یبا چابک بین وجدان کاری: نفرض جانشی

شامل آماره آزمون  (60) جدول .شده استاسمیرنوف استفاده  -از روش کولموگروف، برای آزمون نرمال بودن متغیرها

 .دباش کارکنان می یسازمان یچابک وداری متغیرهای وجدان کاری  سطح معنیهمچنین  و ؛اسمیرنوف – کولموگروف
 کارکنان یسازمان یوجدان کاری  و چابکمتغیرهای اسمیرنوف  -آماره آزمون کولموگروف(. 60)جدول

 داری ناسطح مع آماره آزمون میانگین تعداد متغیرها

 800/3 76/6 06/7 686 وجدان کاری

 668/3 00/6 88/7 686 کارکنان یسازمان یچابک

 

به ترتیب برابر که کارکنان  یسازمان یمیرنوف برای متغیرهای وجدان کاری و چابکاس - های آزمون کولموگروف با توجه به آماره

فرض بدست آمده است، بنابراین  668/3و  800/3 آنها که به ترتیب برابربا داری سطح معنی است؛ و همچنین 00/6و  76/6با 

 درنتیجه. گردد مییید أت 38/3از   تر بزرگ داری با سطح معنی ،کارکنان یسازمان ینرمال بودن متغیرهای وجدان کاری و چابک

 .شود میاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده  ،کارکنان یسازمان یبین وجدان کاری و چابکتعیین رابطه برای 
 کارکنان یسازمان یوجدان کاری و چابکمتغیرهای مربوط به ضریب تعیین و پیرسون  همبستگی(. 67)جدول

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری
 ریب تعیینض

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته

خطای معیار ضریب 

 تعیین

شاخص دوربین 

 واتسون

846/3 36/3 488/3 606/3 607/3 667/6 

 

قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها  8/0الی  8/6در فاصله ( 667/6)واتسون  –از آنجایی که مقدار آماره دوربین 

یافته رگرسیونی  لیو تعدمعمولی ضریب تعیین  وپیرسون ضریب همبستگی . استفاده کرد توان از رگرسیون شود؛ و می رد نمی

بین دو متغیر باال ضریب همبستگی . نمایان شده است( 67) در جدول ،کارکنان یسازمان یوجدان کاری و چابک یبین متغیرها

درصد از  60بدست آمده؛ که بنابراین 606/3بر با تعیین تعدیل یافته برا بیضر و 488/3ضریب تعیین برابر با  ،846/3برابر با 

آنالیز واریانس ( 68) جدول .شود به تغییرات وجدان کاری مربوط می ،کارکنان یسازمان یمربوط به چابکتبیین واریانس 

 .باشد کارکنان می یسازمان یوجدان کاری و چابک یرگرسیونی مربوط به متغیرها
 کارکنان یسازمان یوجدان کاری  و چابکمتغیرهای  آنالیز واریانس رگرسیونی (.68)جدول

 داریاسطح معن آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغیرات

 >36/3P 060/77 066/06 6 066/04 رگرسیون

   006/3 688 068/60 خطا

    686 636/73 کل

 

 رابطه مثبتبنابراین فرض . نمایان شده است 36/3 برابر با معناداریو سطح  060/77آماره آزمون فیشر برابر با ( 68)در جدول 

جهت حضور و  tو آماره آزمون مدل رگرسیونی  ضرایب .گردیده است دییکارکنان تأ یسازمان یوجدان کاری و چابک یمتغیرها

 .ده استنشان داده ش( 66)در جدول  ثابت مدل رگرسیون مقدارهمچنین  متغیر وجدان کاری ویا عدم حضور 

 

 
 کارکنان یسازمان یو چابک وجدان کاریرگرسیونی متغیرهای  ضرایبآنالیز (. 66)جدول

 مدل
ضرایب 

رگرسیونی 

خطای معیار ضرایب 

 رگرسیونی

ی  ونیرگرسضرایب 

 استاندارد شده
 سطح معنی داری tآماره 
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 استاندارد نشده

 >36/3P 043/6  088/3 660/6 مقدار ثابت

ضریب وجدان 

 کاری
068/3 607/3 677/3 066/6 36/3P< 

 

بدست آمده است؛ که  068/3و  660/6برابر با  بیوجدان کاری به ترتمتغیر  بیو ضرضرایب شامل مقدار ثابت ( 66)در جدول 

 .گردد و سطح معناداری، حضور ضرایب رگرسیونی تأیید می tبا توجه به مقدار آماره آزمون 

 کارکنان یازمانس یچابک=  660/6+ 068/3( وجدان کاری)

 .کارکنان رابطه وجوددارد یسازمان یبا چابک یسازمان یشهروند بین رفتار: اصلیفرضیه 

 :فرضیه آماری

 .داردنکارکنان رابطه وجود یسازمان یبا چابک یسازمان یشهروند بین رفتار: فرض صفر

 .دداردکارکنان رابطه وجو یسازمان یبا چابک یسازمان یشهروند بین رفتار: فرض جانشین

 یچابک و یسازمان یشهروند داری متغیرهای رفتار سطح معنی اسمیرنوف و -شامل آماره آزمون کولموگروف( 64) جدول

 .باشد کارکنان می یسازمان
 کارکنان یسازمان یچابک و یسازمان یشهروند رفتار متغیرهای اسمیرنوف -و آماره آزمون کولموگروفتوصیفی  (.64)جدول

 داری ناسطح مع آماره آزمون انگینمی تعداد متغیرها

 864/3 064/0 07/6 686 یسازمان یشهروند رفتار

 068/3 778/0 76/6 686 کارکنان یسازمان یچابک

 

به که کارکنان  یسازمان یچابک و یسازمان یشهروند اسمیرنوف برای متغیرهای رفتار - های آزمون کولموگروف با توجه به آماره

بدست آمده است،  068/3و  864/3 آنها که به ترتیب برابربا داری سطح معنی است؛ و همچنین 778/0و  064/0ترتیب برابر با 

 38/3از   تر بزرگداری  با سطح معنی ،کارکنان یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند فرض نرمال بودن متغیرهای رفتاربنابراین 

از آزمون  ،کارکنان یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رفتار یبین متغیرهاتعیین رابطه برای  درنتیجه. گردد مییید أت

 .شود میهمبستگی پیرسون استفاده 

 
 کارکنان یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رفتارمتغیرهای مربوط به ضریب تعیین و پیرسون  همبستگیضریب (. 68)جدول

 ضریب همبستگی
سطح 

 معناداری
 ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 یافته

خطای معیار 

 ضریب تعیین

شاخص دوربین 

 واتسون

630/3 36/3 868/3 044/3 066/3 606/6 

 

قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها  8/0الی  8/6در فاصله ( 606/6)واتسون  –از آنجایی که مقدار آماره دوربین 

یافته رگرسیونی  لیو تعدمعمولی ضریب تعیین  ون پیرسوضریب همبستگی . توان از رگرسیون استفاده کرد شود؛ و می رد نمی

بین دو ضریب همبستگی . نمایان شده است( 68) کارکنان در جدول یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رفتار یبین متغیرها

 04که بنابراین بدست آمده؛ 044/3تعیین تعدیل یافته برابر با  بیضر و 868/3ضریب تعیین برابر با  ،630/3برابر با متغیر باال 

( 66) جدول .شود مربوط می یسازمان یشهروند به تغییرات رفتار، کارکنان یسازمان یمربوط به چابکتبیین واریانس درصد از 

 .باشد کارکنان می یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رفتار یآنالیز واریانس رگرسیونی مربوط به متغیرها

 
 کارکنان یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رسیونی متغیرهای رفتارجدول آنالیز واریانس رگ(. 66)جدول
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 داریاسطح معن آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغیرات

 >36/3P 06/66 060/00 6 068/06 رگرسیون

   776/3 688 047/00 خطا

    686 086/86 کل

 

 رابطه مثبت بنابراین فرض. نمایان شده است 36/3 برابر با معناداریو سطح  06/66ا آماره آزمون فیشر برابر ب( 66)در جدول 

 tو آماره آزمون مدل رگرسیونی  ضرایب .گردیده است دییکارکنان تأ یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رفتار یمتغیرها

 .نشان داده شده است( 03)در جدول  سیونثابت مدل رگر مقدار و یسازمان یشهروند متغیر رفتارجهت حضور و یا عدم حضور 

 
 کارکنان یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رگرسیونی متغیرهای رفتار ضرایبآنالیز  (.03)جدول

 مدل

ضرایب 

رگرسیونی 

 استاندارد نشده

خطای معیار ضرایب 

 رگرسیونی

ی  ونیرگرسضرایب 

 استاندارد شده
 tآماره 

سطح معنی 

 داری

 >36/3P 800/6  684/3 767/6 مقدار ثابت

 یشهروند رفتارضریب 

 یسازمان
800/3 060/3 744/3 067/6 36/3P< 

 

بدست  800/3و  767/6برابر با  بیبه ترت یسازمان یشهروند رفتارمتغیر  بیو ضرضرایب شامل مقدار ثابت ( 03)در جدول 

 .گردد ب رگرسیونی تأیید میو سطح معناداری، حضور ضرای tآمده است؛ که با توجه به مقدار آماره آزمون 

ثابت مدل  مقدار و یسازمان یشهروند متغیر رفتارجهت حضور و یا عدم حضور  tو آماره آزمون مدل رگرسیونی  ضرایب

 .نشان داده شده است( 06)در جدول  رگرسیون

 
 ارکنانک یسازمان یو چابک یسازمان یشهروند رفتارهای  خرده مقیاسرگرسیونی  ضرایبآنالیز (. 06)جدول

 مدل
ضرایب رگرسیونی 

 استاندارد نشده

خطای معیار 

 ضرایب رگرسیونی

ی  ونیرگرسضرایب 

 استاندارد شده
 tآماره 

سطح 

معنی 

 داری

 >36/3P 006/6  678/3 767/6 مقدار ثابت

 >36/3P 688/6 406/3 077/3 688/3 ضریب اطاعت سازمانی

 >36/3P 06/6 606/3 070/3 064/3 ضریب وفاداری سازمانی

 >36/3P 06/6 046/3 746/3 044/3 ضریب مشارکت سازمانی

 >36/3P 066/6 677/3 607/3 068/3 ضریب وجدان کاری

 

های اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی، مشارکت یب متغیراگردد مقدار ثابت و ضر مشاهده می( 06) طور که در جدول همان

که باتوجه به  ؛باشد می 068/3و  044/3، 064/3، 688/3، 767/6یب برابر با به ترت ،در مدل رگرسیونی سازمانی و وجدان کاری

 .گردد تأیید میمقدار ثابت  صحت حضور ضرایب رگرسیونی،  38/3از  کمترداری  و سطح معنی tهای آزمون  آماره

 
 یسازمان یشهروند رفتارآنتروپی شانون متغیر آزمون نتیجه  (.00)جدول

 رتبه ضریب اهمیت عاتیبار اطال میانگین ها گویه

 0 068/3 600/3 00/6 اطاعت سازمانی
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 7 606/3 644/3 08/7 وفاداری سازمانی

 6 734/3 888/3 76/7 مشارکت سازمانی

 0 088/3 406/3 06/7 وجدان کاری

 

« فاداری سازمانیو» دارای باالترین رتبه و مؤلفه« مشارکت سازمانی»توان نتیجه گرفت که مؤلفه  می( 00)با توجه به جدول 

 .رتبه است نیتر نییپادارای 

 

  گیری بحث و نتیجه
 یاطاعت سازمانی با چابکهای پژوهشی نشان داده که رابطه مثبت و معناداری بین  براساس آزمون فرضیه فرعی اول، یافته

ه کمک نمودن به سایر شود ک اول بدین صورت تبیین می فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتیجه. وجود داردکارکنان  یسازمان

همکاران در اوقات بیکاری در سازمان، می تواند در ایجاد روابط دوستانه و منعطف کمک شایانی نموده؛ و در همکاری بین 

درضمن انجام وظایف همکاران در زمان غیبت و یا مرخصی آنها نیز می تواند به . سازمانی کارکنان تاثیر بسزایی داشته باشد

، باعث ایجاد و افزایش انگیزش در آنان خواهد ی کمک کردن و آموزش کارکنان تازه وارداز طرف. کمک نماید بهبود این روابط

این موارد کمک می کند که کارکنان در انجام وظایف سازمانی خود چابک تر شوند و بهتر بتوانند مسئولیت های سازمانی . شد

 .را انجام دهند شان

 یسازمان یچابک ون فرضیه فرعی دوم بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین وفاداری سازمانی باهای پژوهشی مربوط به آزم یافته

بدین صورت تبیین می  کارکنان یسازمان یچابک رابطه مثبت بین وفاداری سازمانی با از حاصل نتیجه. بوده است کارکنان

ایت نموده؛ و نیز قبل از هر نوع تصمیم گیری در گردد که زمانی که کارکنان در انجام وظایف سازمانی مدیریت زمان را رع

درضمن . امورات سازمانی با مدیریت مافوق خود مشورت می نمایند، دارای چابکی سازمانی بهتر و بیشتری خواهند بود

کارکنانی که در زمان های بحرانی تصمیمات کلیدی می گیرند، می توانند در افزایش چابکی سازمانی خود و همکاران شان 

 .نقش تعیین کننده ای داشته باشند

 یسازمان یبا چابک یسازمان مشارکتهای پژوهشی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین  یافته

شده  نییصورت تب نیکارکنان بد یسازمان یبا چابک یمشارکت سازمان نیحاصل از رابطه مثبت ب جهینت .بوده استکارکنان 

ه کارکنانی که وظایف سازمانی خود را حتی بدون نظارت و کنترل مافوق خود به درستی انجام دهند، دارای چابکی کاست 

درضمن کارکنانی که عالوه بر وظایف اصلی سازمانی خود، در کارهای فوق برنامه شرکت نموده . سازمانی پویاتری خواهند بود

عالیت و همکاری می کنند، می توانند در بهبود چابکی سازمانی همکاران و با سایر همکاران خود به طور مستمر و منظمی ف

 .خود نیز نقش تعیین کننده ای داشته باشند

 یسازمان یبا چابک وجدان کاری نیب یرابطه مثبت و معنادار انگریب چهارم یفرع هیمربوط به آزمون فرض یپژوهش یها افتهی

می گردد  نییصورت تب نیکارکنان بد یسازمان یبا چابک وجدان کاری نیت بحاصل از رابطه مثب جهینت. کارکنان بوده است

که مادامی که کارکنان جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان وظایف سازمانی خود را به درستی و دقت انجام می دهند، می 

یف سازمانی، می تواند موجب ثبات درضمن داشتن تعهدکاری در انجام وظا. توان به بهبود چابکی سازمانی کارکنان امیدوار بود

 .وجدان کاری و نهایتاً چابکی سازمانی کارکنان گردد

 

 

 پیشنهادهای تحقیق

 اول یفرع هیبر آزمون فرض یمبتن یشنهادهایپ( 6

 .برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی جهت افزایش سطوح علمی و توانمندی های تخصصی کارکنان .6
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که کارکنان موظف به احترام گذاشتن به مدیران مافوق خود؛ و نیز رعایت سلسله مراتب  نهادینه کردن این فرهنگ. 0

 .سازمانی می باشند

 .و گزارش دهی به آن گیری از مدیریت مافوقدستورایجاد رویه های . 0

 دوم یفرع هیبر آزمون فرض یمبتن یشنهادهایپ( 0

ید به آنها آموزش دهند که مشکالت سازمانی را بزرگ جلوه نداده؛ مدیران سازمان ضمن تقویت مثبت گرایی در کارکنان، با. 6

 .و جهت حل مسائل سازمانی افکار خالقانه ای ارائه دهند

 .در مواقعی که برای کارکنان مشکلی پیش می آید، سایر کارکنان موظف به همیاری و کمک به آنها هستند. 0

 .ان دیگر جلوگیری نمایندکارکنان موظفند همواره از بروز مشکالت با همکار. 0

 .دهنداطالع  مافوق خود ریبه مد ند،انجام ده واحد خود را مهم یکارها که نیقبل از اکارکنان باید . 7

 سوم یفرع هیبر آزمون فرض یمبتن یشنهادهایپ( 0

ت در رویه ها به آنها پیشنهاد می گردد کارکنان و مدیران سازمان از رویه ها و قوانین سازمانی اطالعات داشته و تغییرا. 6

 .اطالع رسانی گردد

کارکنانی که وظایف سازمانی خود را به درستی انجام می دهند، شناسایی گردیده و به آنها پاداش داده شود؛ تا در سایر . 0

 .کارکنان ایجاد انگیزش گردد

 .جهت ایجاد انگیزش و تعهد کاری در کارکنان، حقوق و پاداش مکفی به آنها داده شود. 0

 چهارم یفرع هیبر آزمون فرض یمبتن یشنهادهایپ( 7

 .بتوانند خود را معرفی کنندبهتر به کارکنان فضای الزم جهت نشان دادن مهارت ها و صالحیت هایشان داده شود تا . 6

 .به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد که کارکنان را در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت دهند. 0

سازمان پیشنهاد می گردد جهت رشد و تعالی کارکنان، در بعضی از مسئولیت ها به کارکنان تفویض اختیار  به مدیران. 0

 .دهند

با تحقق اهداف سازمان، کارکنان نیز به اهداف خود  ین فرهنگ در آنها نهادینه شود کهجهت بهبود وجدان کاری کارکنان، ا. 7

 .دست خواهندیافت

 ی،کار یها تیاحراز صالح جهت رشد و دیاعالم گردد که با مدیرانبه  ی،ا هیرو و یسازمان یها دستورالعمل لهیوسه ب. 8

 .کنند یدور یسست از اهمال و و انجام دهندتمام تالششان را 

وجود چنین محیط های سالمی می . ایجاد محیطی رقابتی برای کارکنان؛ تا در فضایی سالم به رقابت با یکدیگر بپردازند. 6

کارکنان این تفکر را بوجود آورد که همه آنها در سطح یکسانی هستند و اولویت آنها بر اساس صالحیت سازمانی و  تواند در

 .دانش آنها است علم و
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