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 مقدمه 
ست تغییر حال در اي فزاینده شتاب با کنونی دنیاي سخگویی و پذیري انعطاف نوآوري، ضرورت امر این. ا  و بقا براي را پا

 خود رسمی وظایف از فراتر باید ها سازمان کارکنان دارند تأکید پژوهشگران رو این از. دکن می بیشتر ها سازمان موفقیت

سیار تأثیر که عواملی از یکی. .کنند عمل ست عاطفی هوش دارد، شغلی فرا و شغلی وظایف موفق انجام در مهمی ب  از .ا

 سایرین و انسانی منابع متخصصان ،و مدیران شد مطرح داغ بحث و موضوع یک عنوان به عاطفی هوش 1995 سال اواخر

ضوع این به  ادعاهاي و شده عاطفی هوش از متعددي تعاریف ارائه منجربه حوزه این به شدید  عالقه. شدند عالقمند مو

 از یکی عاطفی هوش .( 21:  1383 اي، زاده امام نوري) است داشته دنبال به هم را عاطفی هوش اهمیت بر مبنی فراوانی

 نقاط ارزیابی محیطی، متالطم شرایط در زیرا دهند قرار سنجش مورد را آن دارند نیاز ها سازمان  که ستا مهمی موارد

 .است مهم بسیار تغییرات با سازگاري براي( مدیریتی خود بر تاکید با)  عاطفی هوش لحاظ از انسانی نیروي ضعف و قوت

 قادرند عاطفی، حاالت از خاصییی نوع تجربه هنگام برخوردارند، باالیی عاطفی هوش از که افرادي ،پردازان نظریه اعتقاد به

 نیز را نمایند می تجربه دیگران که عاطفی حالت نوع قادرند افراد این بعالوه دهند، تشیییخی  درسیییتی به را آن هیات

شخی  شته کار محیط در مهمی نقش تواند می عاطفی هوش . (1996 ، جنکینس و اتلی او) دهند  ت شد دا و  ینزراب) با

 بینی پیش را آنان وري بهره و عملکرد میزان تواند می کارکنان عاطفی هوش که داشیییتند اظهار محققان. ( 2007 ،جاج

 تقویت و احسییا  یک بروز و عقاید تولید موجب عواطف، کاربرد با افراد عاطفی هوش که چرا ؛( 72:2007 سییارنی،) کند

سب موجب دیگران و خود طفعوا فهم و درک با و شود می گروهی همکاري روح سبت بینش ک  در افراد هاي انگیزه به ن

 .(165:2002 ، همکاران و سالووي) شود می کار محیط

 و سریع و تغییراتی فزاینده رقابتی ظهور به منجر جهانی، اقتصاد رشد و جدید هاي تکنولوژي توسعه اخیر، هاي سال در

شمگیر ست، شده آنها کارکنان و ها سازمان ماهیت در چ سب به منظور ها سازمان جهت همین به ا  و رقابتی مزیت ک

صه در بقا حفظ ضاي جهانی، عر شتریان نیازهاي ار  دارند کارکنانی انتخاب به تمایل شغل، ماهیت متغیر با سازگاري و م

شان شرح در شده تعیین نقش و وظیفه از فراتر که صر من160: 1989اورگان، ) کنند عمل شغل صلی (. در دنیاي معا شأ ا

 اهداف با سییازگار و فداکار انسییانی نیروي که چرا مزیت رقابتی براي سییازمانها، فداکاري، تعهد و توانایی نیروي کار اسییت،

ست سازمانی، ضر ا  فراهم را سازمان اثربخشی موجبات نتیجه در و کند فعالیت شغلش شرح در مقرر وظایف از فراتر حا

 علیرغم اهمیت هوش عاطفی در بهبود فعالیت هاي سازمانی، سازمان عبارت دیگرب (. 365:2004 ، پلونی و گوئنزي) آورد

 اهمیتی اجباري، با خودجوش همکاري تفاوت. نیستند خود اثربخشی توسعه به قادر همکاري، به کارکنان تمایل بدون ها

 سازمانی شده تعیین استانداردهاي و قوانین مقررات، راستاي در را خود وظایف فرد اجبار، در حالت زیرا داشته العاده فوق

شش، افراد ، آگاهانه و خودجوش همکاري در که حالی در دهد می انجام قانونی الزامات رعایت حد در "صرفا و  انرژي کو

صیرت و  به مدیریت ادبیات در. گیرند می کار به سازمان نفع به حتی و شخصی هاي توانایی شکوفایی جهت در را خود ب

سط فراقانونی وظایف آگاهانه و خودجوش انجام ست شده گفته "سازمانی شهروندي رفتار"کارکنان تو  و متین زارعی) ا

  .(45:1385 همکاران،

 در شغل اصلی عناصر از بخشی عنوان به ولی بوده مفید سازمان براي که است رفتارهایی شامل سازمانی شهروندي رفتار

شده گرفته نظر ست ن  ممکن و گیرد می صورت سازمانی منابع از حمایت منظور به کارکنان فطر از اغلب رفتارها این. ا

 که فردي رفتار عنوان به سازمانی شهروندي رفتار. باشد نداشته دنبال به را خاصی شخ  منافع نیز مستقیم طور به است
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و  نژاد سبحانی) ستا شده تعریف نیز دهد می ارتقاء آن روانی و اجتماعی محیط به کمک واسطه به را سازمان اثربخشی

 ابتکار ، کاري وجدان دوسییتی، نوع جوانمردي، شییامل سییازمانی شییهروندي رفتار ابعاد ترین عمده. (17:1389 ، همکاران

 شهروندي رفتار ادبیات در .( 44همان:)  باشند می سازمانی نزاکت و خود توسعه سازمانی، وفاداري اجتماعی، آداب فردي،

شد شامل را سازمانی بخشی اثر بر رفتار نوع این تاثیر دالیل ترین عمده سازمانی، شد همکاران، وري بهره تقویت و ر  و ر

 منابع تخصیییی  از جلوگیري بیشیییتر، تولید براي منابع سیییازي آزاد اداري، وري بهره افزایش مدیران، وري بهره تقویت

 گروهی، هاي فعالیت و تیم اعضیییاي بین بالقوه هماهنگی سیییازمانی، کارکنان نگهداري و حفظ هاي فعالیت به کمیاب

 ثبات و محیطی تغییرات با انطباق در سازمان توانایی جذاب، کاري محیط طریق از افراد بهترین نگهداري و جذب توانایی

   (.125:  همان) دانست توان می سازمانی عملکرد

 و توسییعه کارکنان، نگهداري و حفظ بکارگیري، مثل هایی زمینه بر تاثیر با عاطفی هوش محققان سییازمانی معتقدند که

سازي ستعد، افراد به ضایت کارکنان تعهد و روحیه کارتیمی، م  در سازمانی شهروندي رفتار بروز موجب کارکنان شغلی ر

ست شده ثابت امروزه. کند کمک سازمان اثربخشی به و گردیده کارکنان  و شهروندي رفتارهاي بهبود براي ها سازمان ا

: 1386 ،و شریفی آقایار)هستند  عاطفی هوش کارگیري به و رشد نیازمند رقابتی مزیت و حفظ زمانیسا عملکرد بهسازي

 مثبت تعامالت ایجاد راسییتاي دیگران در و خود عواطف مدیریت و تنظیم در باال عاطفی هوش سییط  با (. پرسیینل292

شت.  شغلی عملکرد آن دنبال به و باالتر سازمانی شهروندي رفتار لذا ماهرترند،  سعی پژوهش این دربهتري خواهند دا

سی سوال این به شد خواهد سا سخ ا  بین در سازمانی شهروندي رفتار بر تاثیري چه عاطفی هوش ابعاد که شود داده پا

ضاي و کارکنان شگاه علمی هیات اع سالمی آزاد دان شت؟ خواهد شیروان واحد ا صل نتایج تحلیل و تجزیه از دا  این از حا

 آزاد دانشگاه علمی هیات اعضاي و کارکنان)  مطالعه مورد جامعه ضعف و قوت نقاط شناسایی زمینه در نتوا می تحقیق

سالمی  راهکارها ارائه با و برد بهره سازمانی شهروندي رفتار بر آن تاثیر و عاطفی هوش ابعاد خصوص در(  شیروان واحد ا

 خدمت در رسییمی وظایف از فراتر و نقش الزامات از بیش کارکنان تا نمود فراهم را شییرایطی کاربردي، پیشیینهادهاي و

 . نمایند فعالیت سازمان اهداف

به این نتیجه « سازمانی شهروندي رفتار و عاطفی هوش رابطه بررسی»( در پژوهشی با عنوان 1391جلیلیان و همکاران )

 عاطفی هوش ابعاد. داشت وجود داري معنی و مثبت رابطه سازمانی شهروندي رفتار و عاطفی هوش دست یافتند که بین

 .داشییتند مثبت رابطه سییازمانی شییهروندي رفتار با روابط مدیریت و مدیریتی خود اجتماعی، آگاهی خودآگاهی، شییامل

سین پور ) شقایی زاده و ح سی »( در پژوهش 1391ق  رفتار با خودکارآمدي و عاطفی هوش معنوي، هوش بین رابطه برر

سات زن کارکنان بین در سازمانی نديشهرو س ست یافتند که بین« بهبهان شهر عالی آموزش مو  هوش به این نتیجه د

 عاطفی هوش بین. دارد وجود داري معنی و مثبت رابطه سیییازمانی شیییهروندي رفتار با آن هاي مولفه و کارکنان معنوي

 خودکارآمدي میزان بین. شود می دیده داري معنی و مثبت رابطه سازمانی شهروندي رفتار با آن هاي مولفه و کارکنان

 با تحقیقی ( در1391کریمی و همکاران ) .دارد وجود داري معنی و مثبت رابطه سیییازمانی شیییهروندي رفتار با کارکنان

 این به اصفهان، شهر متوسطه مدار  دبیران سازمانی رفتار شهروندي ابعاد هیجانی و هوش هاي مؤلفه بین رابطه عنوان

فه بین از که تیجه رسییییدندن  رفتار با اجتماعی و مهارتهاي همدلی خودانگیزي، خودآگاهی، هیجانی، هاي هوش مؤل

 .داشتند مثبت رابطه دبیران سازمانی شهروندي
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 در آنها هیجانی هوش اسییا  بر متوسییطه دوره دبیران رفتار شییهروندي بینی پیش هدف با تحقیقی ( در1390کریمی )

صفهان، شهر ست ین نتیجها به ا  مهارت همدلی و انگیزي، خود خودآگاهی، هیجانی، هوش هاي مؤلفه بین از که یافت د

 هاي مولفه نقش»( در پژوهش 1390مقدمی و همکاران ) .داشت مثبت رابطه دبیران سازمانی شهروندي رفتار با اجتماعی

 رفتار و مدیران عاطفی هوش بین ابطهدریافتند که ر« کارکنان سیییازمانی شیییهروندي رفتار بینی پیش در عاطفی هوش

ست معنادار کارکنان سازمانی شهروندي  رابطه سازمانی شهروندي رفتار با عاطفی هوش هاي مولفه تمامی آن بر عالوه. ا

 مدیران، عاطفی هوش هاي مولفه میان از که اسیییت این گر بیان چندگانه رگرسییییون تحلیل چنین هم. دارند معناداري

 می پیشیینهاد رو این از. دارند کارکنان سییازمانی شییهروندي رفتار در را تاثیر بیشییترین اجتماعی، آگاهی و روابط مدیریت

ضر پژوهش شود صوص به و پلیس سازمان در حا شگاه خ  منظور به نتایج تکرار صورت در شده، اجرا انتظامی علوم دان

 رهبري سییبک و عاطفی هوش هاي قابلیت با یفرماندهان و مدیران از پلیس کارکنان سییازمانی شییهروندي رفتار ارتقاي

 رفتار بر عاطفی هوش تاثیرگذاري بررسییی»( در پژوهش 1387هادي زاده مقدم و فرجیان ) .گردد اسییتفاده آفرین تحول

شان دادند که هوش« (ملت بانک موردي مطالعه) عاطفی تعهد نقش کردن لحاظ با کارکنان سازمانی شهروندي  عاطفی ن

 . گذارد تاثیر بانک این کارکنان شهروندي اررفت بر تواند می

رابطه  شییهروندي رفتار عاطفی هوش که در پژوهشییهاي خود دریافتند (2009و همچنین توگبا و ابرو ) (2009سییاتوف )

( نشییان دادند که خلق و خوي مثبت و توجه و مراقبت رهبران نسییبت به کارکنان )هوش 2009نورلیال و همکاران )دارد. 

( نتیجه گرفت که هوش عاطفی بر تعهد 2003کارملی )ث افزایش رفتار شیییهروندي سیییازمانی انها می گردد. عاطفی( باع

( نتیجه گرفتند که هوش عاطفی کارکنان، رضایت 2002عاطفی و رفتار شهروندي سازمانی تاثیر گذار است. وانگ و الو )

بین هوش ( نشان داد که 2000) پاساننقرار می دهد. شغلی و رفتارهاي فراتر از نقش )شهروندي سازمانی( را تحت تاثیر 

 عاطفی افراد و رفتار شهروندي سازمانی آنان رابطه مثبت معنی داري وجود دارد. 

حوزه هاي هوش عاطفی و رفتار  این در شیییده انجام تحقیقات برخی علیرغم که اسیییت آن از حاکی پژوهش ادبیات مرور

سازمانی، شته تاکید کارکنان عملکرد شناختی هاي بهجن بر مطالعات اکثر شهروندي  سی رابطه به کمتر و دا این دو  برر

 بر آن تاثیر و عاطفی هوش ابعاد با رابطه در اندکی تجربی شیییواهد اینکه به عنایت با و راسیییتا این در. اند پرداخته مولفه

  و عاطفی خودآگاهی بین رابطه یشییناسییای-1: پژوهش عبارتند از فرعی اهداف لذا دارد وجود سییازمانی شییهروندي رفتار

ضاي و کارکنان در سازمانی شهروندي رفتار شگاه علمی هیات اع سالمی آزاد دان سایی-2. شیروان واحد ا  بین رابطه شنا

-3. شیییروان واحد اسییالمی آزاد دانشییگاه علمی هیات اعضییاي و کارکنان در سییازمانی شییهروندي رفتار خودمدیریتی و

سایی ضاي و کارکنان در سازمانی شهروندي رفتار و اجتماعی هیآگا بین رابطه شنا شگاه علمی هیات اع سالمی آزاد دان  ا

 دانشگاه علمی هیات اعضاي و کارکنان در سازمانی شهروندي رفتار و مدیریت روابط بین رابطه شناسایی-4. شیروان واحد

 .شیروان واحد اسالمی آزاد

 

 روش شناسی
 و عاطفی هوش ابعاد متغیر دو بین رابطه بررسی به پژوهش این که آنجا از. است صیفیتو تحقیقات نوع از حاضر پژوهش

 علمی هیات اعضییاي و کارکنان را تحقیق آماري جامعه . اسییت همبسییتگی نوع از پردازد، می سییازمانی شییهروندي رفتار

 همچنین و جامعه ودنب کوچک دلیل به دهند که می تن تشییکیل116به تعداد  شیییروان واحد اسییالمی آزاد دانشییگاه



 سازمانی شهروندي رفتار عاطفی و هوش ابعاد بررسی رابطه

 

190 

 

 عاطفی هوش  پژوهش، این در اسییتفاده مورد هاي پرسییشیینامه .باشییند می برابر نمونه و جامعه پژوهش، دقت باالبردن

سون شنامه از سازمانی شهروندي رفتار براي و( 2009 ) گالد س ستفاده (2004)  زین کاترین و مارکوزي لیویا پر  .دش ا

صوري و محتوایی بوده ضریب آلفاي کرونباخ به ترتیب و  روایی از نوع  ستفاده از روش  شنامه ها با ا س و  0.77پایایی پر

 بدست آمد. 0.87

 

 یافته ها
 عبارت است از: میزان هوش عاطفی پاسخگویان به تفکیک سمت شغلیبررسی توصیفی  

 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اسا  میزان هوش عاطفی به تفکیک نوع سمت -1جدول 

 کارمند هیأت علمی عاطفیهوش 

 جمع باال متوسط پایین جمع باال متوسط پایین

 43 17 21 5 57 23 28 6 فراوانی

 100 1/38 50 6/11 100 4/40 1/49 5/10 درصد

، میزان هوش عاطفی در بین اعضاي هیأت علمی در سط  متوسط نمود بیشتري 1از جدول  طبق اطالعات به دست آمده

سط  باالي هوش عاطفی فاصله چندانی با سط  متوسط ندارد. در مجموع می توان گفت اعضاي هیأت دارد. ضمن اینکه 

سبی از هوش  شتر کارمندان نیزعلمی داراي ظرفیت مطلوب و منا ستند. بی سط  عاطفی ه سط  متو هوش عاطفی را در 

کارمندان نیز ظرفیت مناسییبی از هوش تجربه می کنند در حالی که در فاصییله نزدیکی با سییط  باال قرار دارند. بنابراین 

شند.  شغلیتحلیل توصیفی عاطفی دارا می با سمت  سخگویان به تفکیک  سازمانی پا شهروندي  شرح  میزان رفتار  نیز به 

 می باشد. 2جدول و نمودار 

 
 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اسا  میزان رفتار شهروندي سازمانی  -2جدول 

رفیییییتیییییار 

 شهروندي

 کارمند علمیهیأت 

 جمع باال متوسط پایین جمع باال متوسط پایین

 43 25 13 5 57 57 17 5 فراوانی

 100 1/57 31 9/11 100 4/61 8/29 8/8 درصد

ددرصد از  4/61میزان رفتارهاي مدنی در سازمان نزد هر دو گروه اعضاي هیأت علمی و کارمندان در سط  باال قرار دارد. 

سط ضاي هیأت علمی  سازمانی را تجربه می کنند. تقریباً اع شهروندي  سط و  30  باالیی از رفتار  سط  متو صد در   9در

ستند.  سط  پایین ه صد در  سازمان دارند.  1/57در صد از کارمندان نیز رفتار مدنی باالیی در  سط   31در صد در  در

 :نیز به این شرح می باشدیات پژوهش فرض استنباطی يآمارتحلیل  درصد سط  پایین را دارا می باشند. 9/11متوسط و 
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 نوآزمون ضریب همبستگی پیرس-3جدول 

 نتیجه رفتار شهروندي سازمانی 

 

 هوش عاطفی

**41/0  =r  

 sig=  000/0 ه صفررد فرضی

 100  =N 

01/0  => P** 

ن برابر ودرصد سط  معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرس 99در فاصله اطمینان  3از جدول  طبق نتایج به دست آمده

درصیید اطمینان می توان  99می باشیید. بنابراین با اطالعات موجود فرضیییه صییفر رد می شییود. یعنی با  sig=  000/0با 

جه گرفت که بین هوش عاطفی و رفتار شیییهروندي سیییازمانی رابطه معناداري وجود دارد. همچنین میزان ضیییریب نتی

اسییت که شییدت رابطه؛ و عالمت آن جهت رابطه را نشییان می دهد. در واقع شییدت این  r=  41/0همبسییتگی پیرسیین 

شان می دهد که جهت رابطه مثبت و مست 41همبستگی  ست و عالمت رابطه ن شد. یعنی هر اندازه که درصد ا قیم می با

 میزان هوش عاطفی در افراد افزایش یابد بر میزان رفتارهاي شهروندي سازمانی نیز افزوده می شود و برعکس. 

 نوآزمون ضریب همبستگی پیرس-4جدول 

 نتیجه رفتار شهروندي سازمانی 

 

 خودآگاهی

**79/0  =r  

 sig=  000/0 رد فرضیه صفر

 100  =N  

01/0  => P** 

درصد سط  معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرسن برابر  99در فاصله اطمینان   4از جدول طبق نتایج به دست آمده 

سط  احتمال یعنی  sig=  000/0با  سط  معناداري از  شد. چون  ست بنابراین با اطالعات موجود  01/0می با کوچکتر ا

درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین خودآگاهی و رفتار شهروندي سازمانی  99فرضیه صفر رد می شود. یعنی با 

و عالمت آن جهت  است که شدت رابطه r=  79/0رابطه معناداري وجود دارد. همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسن 

ستگی  شدت این همب شان می دهد. در واقع  شان می دهد و عالمت  79رابطه را ن ستگی باالیی را ن ست که همب صد ا در

رابطه نشان می دهد که جهت رابطه مثبت و مستقیم می باشد. یعنی هر اندازه که میزان خودآگاهی در افراد افزایش یابد 

 رفتارهاي شهروندي سازمانی نیز افزوده می شود.  بر میزان
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 نوآزمون ضریب همبستگی پیرس-5جدول 

 نتیجه رفتار شهروندي سازمانی 

 

 خود مدیریتی

**87/0  =r  

 sig=  000/0 رد فرضیه صفر

 100  =N  

01/0  => P** 

=  000/0درصد سط  معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرسن برابر با  99طبق نتایج به دست آمده در فاصله اطمینان 

sig  وجود فرضیه صفر رد کوچکتر است بنابراین با اطالعات م 01/0می باشد. چون سط  معناداري از سط  احتمال یعنی

درصیید اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین خود مدیریتی و رفتار شییهروندي سییازمانی رابطه  99می شییود. یعنی با 

است که شدت رابطه؛ و عالمت آن جهت رابطه  r=  87/0معناداري وجود دارد. همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسن 

ستگ شدت این همب شان می دهد. در واقع  شان می دهد و عالمت رابطه  87ی را ن ستگی باالیی را ن ست که همب صد ا در

نشان می دهد که جهت رابطه مثبت و مستقیم می باشد. یعنی هر اندازه که میزان خود مدیریتی در افراد افزایش یابد بر 

ن رفتارهاي شهروندي سازمانی نیز افزوده می شود و برعکس. بنابراین افرادي که به رفتارهاي مدنی در سازمان بیشتر میزا

 .توجه دارند خود مدیریتی باالیی دارند

 نوآزمون ضریب همبستگی پیرس-6جدول 

 نتیجه رفتار شهروندي سازمانی 

 

 آگاهی اجتماعی

**83/0  =r  

 sig=  000/0 رد فرضیه صفر

 100  =N  

01/0  => P** 

 000/0برابر با ن ودرصد سط  معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرس 99طبق نتایج به دست آمده در فاصله اطمینان 

 =sig  کوچکتر است بنابراین با اطالعات موجود فرضیه صفر  01/0می باشد. چون سط  معناداري از سط  احتمال یعنی

درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین آگاهی اجتماعی و رفتار شهروندي سازمانی رابطه  99رد می شود. یعنی با 

و عالمت آن جهت رابطه  است که شدت رابطه r=  83/0ضریب همبستگی پیرسن معناداري وجود دارد. همچنین میزان 

ستگی  شدت این همب شان می دهد. در واقع  شان می دهد و عالمت رابطه  83را ن ستگی باالیی را ن ست که همب صد ا در

شد. یعنی هر اندازه که میزان آگاهی اجتماعی در اف شان می دهد که جهت رابطه مثبت و مستقیم می با راد افزایش یابد ن

 . بر میزان رفتارهاي شهروندي سازمانی نیز افزوده می شود
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 نوآزمون ضریب همبستگی پیرس-7جدول 

 نتیجه هروندي سازمانیرفتار ش 

 

 مدیریت روابط

**87/0  =r  

 sig=  000/0 رد فرضیه صفر

 100  =N  

01/0  => P** 

درصد سط  معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرسن برابر  99در فاصله اطمینان  7از جدول طبق نتایج به دست آمده 

سط  احت sig=  000/0با  سط  معناداري از  شد. چون  ست بنابراین  01/0مال یعنی می با صفر رد می کوچکتر ا ضیه  فر

درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین مدیریت روابط و رفتار شهروندي سازمانی رابطه معناداري  99یعنی با  شود

شان  r=  87/0وجود دارد. همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسن  ست که شدت رابطه؛ و عالمت آن جهت رابطه را ن ا

شان می  87ی دهد. در واقع شدت این همبستگی م شان می دهد و عالمت رابطه ن ست که همبستگی باالیی را ن درصد ا

دهد که جهت رابطه مثبت و مسییتقیم می باشیید. یعنی هر اندازه که افراد توانایی باالتري در مدیریت روابط خود داشییته 

ز می دهند و برعکس. بنابراین افرادي که به رفتارهاي مدنی در باشند؛ رفتارهاي شهروندي سازمانی بیشتري را از خود برو

شتر توجه دارند توانایی باالیی در مدیریت روابط خود دارند. از آزمون رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام سازمان بی

شد و نت ستفاده  سازمانی ا شهروندي  ستقل بر متغیر رفتار  آورده  8ایج در جداول به منظور پیش بینی تاثیر متغییرهاي م

 شده است.

 ره آزمون رگرسیون چند متغی-8جدول 

 سط  معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 000/0 54/15 85/5332 1 85/5332 تغییرات بین گروه

 15/343 98 05/32286 تغییرات درون گروه

 99 90/38618 جمع

13/0  =R2 

صله اطمینان  شان می دهد که در فا سط  معناداري آزمون پیش بینی عملکرد  95نتایج ن صد  ست و  sig=  000/0در ا

سط  معناداري از  F=  54/15میزان  شد. بنابراین چون  سیون  05/0می با ست می توان نتیجه گرفت که خط رگر کمتر ا

سب متغی سته برح ضریب تبیین نیز    توانایی پیش بینی تغییرات متغیر واب ستقل را دارد.  شان   R2=  13/0رهاي م را ن

درصیید از تغییرات متغیر مالک توسییط متغیرهاي مسییتقل تبیین می شییود که میزان ضییعیفی  13می دهد. در واقع تنها 

 .است
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 ضرایب رگرسیون -9جدول 

نی  ی ب یش  پ یر  غ ت م

 شونده

ینی  ب متغیرهییاي  پیش 

 کننده

 ضرایب استاندارد نشده

B 

 ب استاندارد شدهضرای

Beta 

 t sigمیزان

هرونییدي  فتییار شییی ر

 سازمانی

  37/49 )شیب خط(

37/0 

 

94/3 

 

 31/2 خود مدیریتی 000/0

در روش گام به گام متغیرهایی که تاثیري در تغییرات متغیر مالک نداشته باشند و هیچ همپوشانی بین آنها وجود نداشته 

معنادار  یرهاي تحقیق به علت نداشتن شرایط الزم وسایر متغ در این آزمون نیزذاشته می شوند. باشد از تحلیل کنار گ

ر مالک، از معادله خط رگرسیون کنار گذاشته شده اند. تنها خود مدیریتی است که بر تغییرات رفتار نبودن اثر آنها بر متغی

=  37/0وندي سازمانی همپوشانی دارد )درصد با رفتار شهر 37شهرروندي سازمانی اثرگذار است. خود مدیریتی به میزان 

Beta.بنابراین معادله خط رگرسیون براي پیش بینی به صورت زیر شکل می گیرد .) 

 = رفتار شهروندي سازمانی 37/49+  31/2)خود مدیریتی(  

 نتیجه گیری 
شان تحقیق نتایج که گونه همان صد99 با دهد می ن  شهروندي رفتار و عاطفی هوش بین که گفت توان می اطمینان در

 نیکول و چاربونیو تحقیقات و مطالعات با پژوهش اصییلی فرضیییه از حاصییل نتایج .دارد وجود معناداري رابطه سییازمانی

سمن و آبراهام (،2005) وکوالکگلو کارمیلی (،2002) سیر (،2006) ژا ( 2009) آرپاک و کورکماز و (2008) سینگ و مدا

 باشند آن ابعاد و عاطفی هوش مناسب سط  داراي که کارکنانی که باشد آن تواند می نتیجه نای تحلیل. است راستا هم

 را دیگران و خود احساسات اگر کارکناندیگر طرف از .نمایند می استفاده سازمانی شهروندي رفتار بروز در پتانسیل این از

 رابطه دلیل به کارکنان عاطفی هوش چنینهم، خواهندکرد عمل تر موفق شغلی محیط در ،نمایند مدیریت و شناخته

 و نمایند درک و داده تشخی  را همکارانشان احساسات تا دهد می را امکان این آنها به سازمانی شهروندي رفتار با مثبت

 در برخوردارند باالیی عاطفی هوش از که کارکنانی .دهند بروز ،کارکنان دیگر به نسییبت تري مناسییب پاسییخ آن تبع به

 .نمایند می عمل بقیه از بهتر افراد، با ارتباط براي خود تعامالت در زیرا هستند مفیدتري افراد شغلی ايه محیط

 مدیریت همچنین و مدیریتی خود به مربوط عاطفی هوش ابعاد میان در تأثیر بیشترین سیونرگر تحلیل نتایج به توجه با

شد می روابط سب نتیجه این. با ست (2001) گلمن تعبیر با متنا  هوش نهایی نتیجه روابط مدیریت نمودند اذعان که ا

 کارگیري به آنان تحقیقات در .است شده بنا عاطفی هوش مدل در دیگر مهارت سه بر آن بنیاد که مهارتی  .است عاطفی

سنل سوي از روابط مدیریت سبت پر شترین ها مهارت سایر به ن  بروز اًنهایت و عاطفی تعهد بردن باال بر را تأثیرگذاري بی

شته سازمانی شهروندي رفتار ست دا شی فرا رفتار به توجه که کرد تحلیل چنین توان می نهایی بندي جمع در .ا  در نق

 فرهنگ یک سازمانی، نیازمند شهروندي رفتار ایجاد .است برخوردار بسیاري اهمیت از شیروان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 در عالی آموزش مؤسسات مشترک، مدیران هاي ارزش ایجاد براي بنابراین ،است سازمان در مشترک هاي ارزش مبناي بر
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 افزایش منظر موجبات این از تا باشند داشته کارکنان را مشارکت باید سازمانی هاي گذاري سیاست و انداز چشم ترسیم

ستگی و تعهد  جانب از شهروندي رفتارهايبروز  به منجر ها فعالیت این نهایت در که آورند فراهم را سازمان به آنها واب

ستاي در را سازمانی و اثربخشی کارایی مستقیم، غیر و مستقیم شکل به آن منافع که گردد می کارکنان  به دستیابی را

 اثرگذار رفتارهایی چنین بر مستقیم غیر و مستقیم به طور تواند می که متغیرهایی از یکی .بخشید خواهد توسعه ،اهداف

شد ست کنانکار عاطفی هوش با ست مهمی از موارد یکی عاطفی هوش .ا  سنجش مورد را آن دارند نیاز ها سازمان که ا

سانی نیروي ضعف و قوت نقاط محیطی، ارزیابی متالطم شرایط در زیرا دهند قرار  بر تأکید با عاطفی هوش لحاظ از ان

 بر اسیا  یافته هاي در ذیل هاداتپیشین .اسیت مهم بسییار تغییرات با سیازگاري براي مدیریت روابط و مدیریتی خود

 ارائه می گردند: پژوهش

 دار معنی سازمانی شهروندي رفتار بروز در روابط مدیریت همچنین و مدیریتی خود شامل عاطفی هوش ابعاد اثرات -1

 به که شود می پیشنهاد-2 .گردد توجه آنها به ویژه و بارزتر طور به دانشگاهی واحد این در باید نتیجه در. شدند سنجش

 خود عواطف و احساسات آزادانه طور به قادرند که افرادي سازي توانمند زیرا شود داده بیشتري اختیارات آگاه، خود افراد

ستفاده با و داده قرار نظر تحت را ست ا  عملکرد بهبود موجب دهند انجام تر راحت و تر ساده را خود کارهاي آنها از در

 همچنین .نمایند همکاران عواطف و احساسات شناسایی در سعی کارکنان که شود می پیشنهاد -3.شد خواهد سازمان

صمیم فرایند در سات بر و بگیرند نظر در دیگران بر را آن آثار گیري، ت  مدیریت خصوص در-4.کنند تمرکز دیگران احسا

شنهادروابط  سایی را دارند باالیی روابط مدیریت که افرادي که شود می پی  گروهی هاي فعالیت در آنها از و کرده شنا

ستفاده سایی را عاطفی هوش گیري شکل و بروز بر مؤثر عوامل -5.نمایند ا  عاطفی هوش بتوان طریق این از تا نمود شنا

 به عاطفی هوش-6.داد افزایش را سازمانی شهروندي رفتار بروز نهایت در و داده افزایش را علمی هیأت اعضاي و کارکنان

ضاي انتخاب معیارهاي از یکی عنوان ستخدام هنگام در کارکنان و علمی هیأت اع  و گیرد قرار ارزیابی و توجه مورد آنها ا

 بر مؤثر عوامل سییایر با همراه مدیران و کارکنان انتصییاب و انتخاب در عاطفی هوش کردن لحاظ با توان می همچنین

 .داد افزایش را مدیران و کارکنان عملکرد و اثربخشی سازمانی، شهروندي رفتار جمله از مدیران بکارگیري
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Abstract 

This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and organizational 

citizenship behavior staff and faculty at the University of Shirvan. Research of implementation methods, 

descriptive and statistically significant correlation. To enhance the accuracy of research, census method 

was used. The sample size is 116, 100 people responded to the questionnaire. The research instrument used 

Gladstone (2009) consists of self-awareness, self-management, social awareness and relationship 

management to measure emotional intelligence questionnaire and saddle Marcus (2004) for measuring 

organizational citizenship behavior. Respectively reliability with Cronbach's alpha was calculated 0.77 and 

0.87. The findings indicate that respondents have a total capacity of emotional intelligence are good. The 

mean scores of organizational citizenship behavior, high level and relatively convenient. Pearson test results 

showed a significant correlation between the dimensions of emotional intelligence and organizational 

citizenship behavior staff and faculty members of Islamic Azad University of there, as well as the results 

of the regression of self-management and relationship management is most effective. 
 

 

Key words: Emotional intelligence, self-awareness, self-management, relationship management, 

organizational citizenship behavior 

 
 

 

 

 

 


