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УЮМДУК ИШЕНИМ ЖАНА УЮМДУК ЖАРАНДЫК МАМИЛЕЛЕРИ 

АРАСЫНДА ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШ (КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ СЕКТОРУНУН МИСАЛЫНДА) 

 

Бул магистрдик иштин максаты уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык 

мамилелери арасындагы өз ара байланышты изилдөө жана респонденттердин 

демографиялык өзгөчөлүктөрү менен уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык 

жүрүш-туруштары арасындагы айырмачылыктарды белгилөө болуп саналат. 

Изилдөө Чүй облустук бейтапканасында эмгектенген адам ресурстарынын 

мисалында уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык мамилелери жөнүндө 

түшүнүктөрү жана кабыл алууларын өлчөө жана аты аталган эки уюмдук 

көрүнүштүн байланышын карап чыгуу максатында жүргүзүлдү. Магистирдик иш 

кириш сөз, үч бөлүм, корутунду, колдонулган адабияттардын тизмеси жана 

тиркемелерден турат. Магистрдик иштин биринчи бөлүмүндө уюмдук ишеним 

концепциясынын теориялык-методологиялык негиздери, уюмдук ишеним 

түшүнүгү, түрлөрү жана формалары, моделдери жана аларга таасир тийгизген 

факторлор каралган, экинчи бөлүмдө уюмдук жарандык концепциясынын 

теориялык-методологиялык негиздери, уюмдук жарандык жүрүш – туруш 

түшүнүгү, формалары, уюмдук жарандык жүрүш – туруштарга таасир тийгизген 

факторлор жана уюмдук жарандык жүрүш – турушка жакын түшүнүктөр каралат, 

үчүнчү бөлүмдө уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык мамилелери 

арасындагы өз ара байланыш Чүй облустук бейтапканада эмгектенген адам 

ресурстарынын мисалында изилденди. Магистрдик иштин алкагында 

жүргүзүлгөн изилдөөнүн максаты жана актуалдуулугу, коюлган гипотезалары, 



 

 

методологиясы, табылгалары, жыйынтыктары SSPS for Windows 16 

программасынын жардамы менен статистикалык ыкмалар колдонулуп 

тестирленди. Изилдөө ченеми катары Seymen жана Tokgöz тарабынан түзүлгөн 

ченемдер колдонулду. Корреляция анализинин жыйынтыгында изилдөөнүн 

негизги гипотезасы болгон уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык жүрүш-

туруштар арасында позитивдүү бирок алсыз байланыш аныкталды 
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ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR 

UYGULAMA 

 

Bu çalışmanın temel amacı örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

arasındaki ilişki düzeyini belirlemek, katılımcıların demografik özellikleri ile örgütsel 

güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki farklılığı belirlemektir. 

Çalışmanın ilk bölümünde güven ve onun önemi, ön koşulları, güvenin türleri, 

örgütsel güven ve onun boyutları: yöneticiye karşı güven, örgüte karşı güven, çalışan 

arkadaşlara karlı güven, örgütsel güven modelleri ve örgütsel güvene etki eden faktörler 

araştırılmıştır. İkinci bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı tanımlanarak; ona yakın 

kavramlar, örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları incelenmiştir. Örgütsel vatandaşlık 

davranışının önemi üzerinde literatür araştırması yapılmıştır. Yüksek lisans tezi giriş, üç 

bölüm, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmaktadır. Bu kapsamda ilk iki bölümde  

örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı kavramları ayrıntılı olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Üçüncü bölümde örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

arasıdaki ilişkiyi araştırmak amacıyla Çuy Bölgesel Genel Hastanesinde görev yapan 

çalışanlar örneğinde (N=363) anket uygulanmıştır ve elde edilen veri seti SSPS for 

Windows 16 paket programı yardımı ile istatistiksel yöntemler kullanılarak test 

edilmiştir. Araştırma ölçeği olarak Seymen ve Tokgöz tarafından geliştirilmiş ölçek baz 

alınmıştır. Korelasyon analizinde gösterildiği gibi örgütsel güven ve örgütsel 

vatandaşlık arasında pozitif yönde ama zayıf ilişki olduğu saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Güven, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
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RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR. IN THE CASE OF SERVICE 

SECTOR IN KYRGYZ REPUBLIC 

 

The purpose of this master thesis is to study the relationship between organizational 

citizenship behavior and organizational trust in the case of Kyrgyzstan. The master 

thesis consists of introduction, three chapters, result and discussion, bibliography and 

appendix. 

The theoretical background are related with defining the concepts of trust, 

organizational trust, their kinds, organizational citizenship concept, organizational 

citizenship behavior and the concept similar to the concept of organizational citizenship. 

Introduction part consists of the relevance of the research topic, defines the purpose, the 

methodological framework of the study. The first chapter is devoted to the theoretical 

framework of the organizational trust concept, definitions and importance in 

organization; organization trust dimensions same as trust toward organization, trust 

toward supervisor and trust toward co-workers. The second chapter is devoted to the 

theoretical framework of organizational citizenship concept, definitions and importance 

of it in organizations, concepts similar to organizational citizenship, the factors affecting 

organizational citizenship and organizational citizenship dimensions. The third chapter 

is devoted to the research on relationship between organizational trust and 

organizational citizenship behavior: in the case of service sector in Kyrgyz Republic. 

This research was done in the case of respondents (363) of Chui regional hospital. The 

scale of research is based on Seymen and Tokgöz scale. The collected data was 

analyzed with the help of a special program for SPSS 16. The correlation analyze shows 

that the relationship between organizational trust and citizenship is positive but weak. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ДОВЕРИЕМ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ГРАЖДАНСТВОМ: НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ 

УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Данная работа посвящена исследованию взаимодействия между 

организационным доверием и организационным гражданством, определению 

разницы между демографическими особенностями и организационным доверием, 

а так же организационным гражданством. Поставленные цели были достигнуты 

путем определения понятий доверие в целом, организационное доверие, формы 

организационного доверия, понятие организационного гражданства, формы 

организационного гражданства и понятие схожие с понятием организационного 

гражданства. Данная диссертация состоит из вступления, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Во введении обосновывается 

актуальность темы исследования, определяются цели, методологические основы 

исследования. В первой главе, даны определения понятия и значения доверия в 

целом и организационного доверия в частности виды и формы организационного 

доверия, факторы, влияющие на организационное доверие. Во второй главе 

определены понятия и значение организационного гражданства, понятия схожие с 

организационным гражданством, факторы, влияющие на организационное 

гражданство и формы организационного гражданства. В третьей главе на примере 

сферы услуг было проведено анкетирование работников Чуйской областной 

общей больницы. В анкетировании участвовало 363 респондентов. Ответы 

респондентов были проанализированны с помощью программы SSPS for Wındows 

16.  



 

 

В результате исследования было найдено позитивное, но относительно 

слабое взаимодействие между организационным доверием и организационным 

гражданством. 

Ключевые слова: Доверие, Организационное доверие, Организационное  

гражданство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

БАШ СӨЗ 

 

Магистрдик диссертация уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык жүрүш 

– туруштардын өз ара байланышын кызмат көрсөтүү секторунун мисалында 

аныктоого багытталган. Изилдөө Чүй облусундагы Чүй облустук жалпы 

бейтапканасында эмгектенген адам ресурстарынын мисалында жүргүзүлдү.  

Изилдөө жүргүзүүдө көмөк көрсөтүп, мүмкүнчүлүк түзүп бергендиги үчүн 

Чүй облустук жалпы бейтапкананын администрациясына жана коллективге терең 

ыраазычылык билдиребиз. 

Изилдөө жүргүзүүдө жардам берип жана колдоо көрсөткөн өмүрлүк 

жолдошум Бообек Чүкөтаевге, балдарыма жана илимий жетекчим доц. м. а. Сейил 

Нажимудиновага, профессор Шенол Чавуш агайга, кенже илимий кызматкер 

Адиля Ямалтдиновага, курбум Алтынай Юсуповага, бөлүм катчысы Керезбек 

кызы Гулзатка жана ошондой эле “Менеджмент” бөлүмүнүн мугалимдерине 

терең ыраазычылык билдирем. 

 

 

 

 

 

 

 
           Калима ЭРМЕНБАЕВА  
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