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 چکيده
 اعضای و کارکنان در سازمانی شهروندی رفتار بر عاطفی هوش ابعاد تأثیر بررسی پژوهش، هدف

 لحاظ از و توصیفی روش، لحاظ از پژوهش. باشد می شیروان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت

 شماری تمام روش از گیری نمونه برای. باشد می تن 116 آماری جامعه. است همبستگی نوع از آماری

 گالدسون عاطفی هوش پرسشنامه پژوهش، ابزار. شد عودت پرسشنامه 100 که گردید استفاده

 پرسشنامه پایایی.  باشد می( 2004) زین و مارکوزی سازمانی شهروندی رفتار پرسشنامه و(  2009)

 معنی ارتباط که داد نشان ها یافته. گردید محاسبه کرونباخ آلفای روش با 0.87 و 0.77 ترتیب به ها

 آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان سازمانی شهروندی رفتار و عاطفی هوش ابعاد بین داری

 خود به مربوط تأثیر بیشترین رگرسیون نتایج به توجه با همچنین دارد، وجود شیروان اسالمی

 هوش میزان بر تأثیری جنسیت و کار نوع که داد نشان نتایج. باشد می روابط مدیریت و مدیریتی

 .ندارد شهروندی رفتار و عاطفی
 

شهروندی  رفتار اجتماعی، آگاهی مدیریتی، خود آگاهی، خود عاطفی، هوش :يديکل واژگان

 .سازمانی
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 مقدمه
 موفقیت و بقا برای را پاسخگویی و پذیری انعطاف نوآوری، ضرورت رقابت، عرصه در جدید سازمانهای ظهور و تغییرات فزاینده شتاب       

 اخیر، سالهای در. کنند عمل خود رسمی وظایف از فراتر باید ها سازمان کارکنان دارند تأکید پژوهشگران رو این از. کند می بیشتر ها سازمان

 کارکنان و سازمانها ماهیت در چشمگیر و سریع تغییراتی و فزاینده رقابتی ظهور به منجر جهانی، اقتصاد رشد و جدید های تکنولوژی توسعه

 دارند کارکنانی انتخاب به تمایل مشتریان، نیازهای ارضای بقا، حفظ و رقابتی مزیت کسب منظور به ها سازمان جهت همین به است، شده آنها

 تعهد و فداکاری سازمانها، برای رقابتی مزیت اصلی منشأ معاصر، دنیای در. ]1[ کنند عمل شغلشان شرح در شده تعیین وظیفه از فراتر که

 اثربخشی موجبات نتیجه در و کند فعالیت شغلش شرح در مقرر وظایف از فراتر است حاضر فداکار، انسانی نیروی که چرا است کار نیروی

 است شده گفته "سازمانی شهروندی رفتار"کارکنان توسط فراقانونی وظایف خودجوش انجام به مدیریت ادبیات در. ]2[ آورد فراهم را سازمان

 گرفته نظر در شغل اصلی عناصر از بخشی عنوان به ولی بوده مفید سازمان برای که است رفتارهایی شامل سازمانی شهروندی رفتار.  ]3[

 دنبال به را خاصی شخص منافع نیز مستقیم طور به است ممکن و گیرد می صورت سازمانی منابع از حمایت منظور به رفتارها این. است نشده

 .]4[ باشد نداشته

 مهمی موارد از یکی عاطفی هوش. است عاطفی هوش دارد، شغلی فرا و شغلی وظایف موفق انجام در مهمی بسیار تأثیر که عواملی از یکی

 لحاظ از انسانی نیروی ضعف و قوت نقاط ارزیابی محیطی، متالطم شرایط در زیرا دهند قرار سنجش مورد را آن دارند نیاز سازمانها  که است

 بهره و عملکرد میزان تواند می کارکنان عاطفی هوش که داشتند اظهار محققان. ]5[ است مهم بسیار تغییرات با سازگاری برای عاطفی هوش

 و درک با و شود می گروهی همکاری روح تقویت و احساس یک بروز تولید موجب عاطفی، هوش که چرا ؛]6[ کند بینی پیش را آنان وری

 هوش که معتقدند سازمانی محققان. ]7[ شود می کار محیط در افراد های انگیزه به نسبت بینش کسب موجب دیگران و خود عواطف فهم

 شهروندی رفتار بروز موجب کارکنان، تعهد و روحیه افراد، بهسازی و توسعه کارکنان، نگهداری و کارگیری به مثل هایی زمینه بر تاثیر با عاطفی

 بهسازی و شهروندی رفتارهای بهبود برای ها سازمان است شده ثابت امروزه. کند کمک سازمان اثربخشی به و گردیده کارکنان در سازمانی

 و تنظیم در باال عاطفی هوش سطح با پرسنل. ]8[ هستند عاطفی هوش کارگیری به و رشد نیازمند رقابتی مزیت حفظ و سازمانی عملکرد

 شغلی عملکرد آن دنبال به و باالتر سازمانی شهروندی رفتار لذا ماهرترند مثبت تعامالت ایجاد راستای در دیگران و خود عواطف مدیریت

 . داشت خواهند بهتری

 بین که یافتند دست نتیجه این به «سازمانی شهروندی رفتار و عاطفی هوش رابطه بررسی» عنوان با پژوهشی در( 1391) همکاران و جلیلیان

 بررسی»  پژوهش در( 1391) پور حسین و زاده قشقایی. ]9[ داشت وجود داری معنی و مثبت رابطه سازمانی شهروندی رفتار و عاطفی هوش

 کارکنان عاطفی هوش بین که یافتند دست نتیجه این به «سازمانی شهروندی رفتار با خودکارآمدی و عاطفی هوش معنوی، هوش بین رابطه

 شهروندی رفتار با کارکنان خودکارآمدی میزان بین. شود می دیده داری معنی و مثبت رابطه سازمانی شهروندی رفتار با آن های مولفه و

 .]10[دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه سازمانی

 متوسطه مدارس دبیران سازمانی شهروندی رفتار ابعاد و هیجانی هوش های مؤلفه بین رابطه عنوان با تحقیقی در( 1391) همکاران و کریمی

 رفتار با اجتماعی مهارتهای و همدلی خودانگیزی، خودآگاهی، هیجانی، هوش های مؤلفه بین از که رسیدند نتیجه این به اصفهان، شهر

 .]11[داشتند مثبت رابطه دبیران سازمانی شهروندی

 رابطه که دریافتند «کارکنان سازمانی شهروندی رفتار بینی پیش در عاطفی هوش های مولفه نقش» پژوهش در( 1390) همکاران و مقدمی

 شهروندی رفتار با عاطفی هوش های مولفه تمامی آن بر عالوه. است معنادار کارکنان سازمانی شهروندی رفتار و مدیران عاطفی هوش بین

 مدیریت مدیران، عاطفی هوش های مولفه میان از که است این گر بیان چندگانه رگرسیون تحلیل چنین هم. دارند معناداری رابطه سازمانی

 . ]12[دارند کارکنان سازمانی شهروندی رفتار در را تاثیر بیشترین اجتماعی، آگاهی و روابط

 رفتار افزایش باعث( عاطفی هوش) کارکنان به نسبت رهبران مراقبت و توجه و مثبت خوی و خلق که دادند نشان( 2009) همکاران و نورلیال

 گذار تاثیر سازمانی شهروندی رفتار و عاطفی تعهد بر عاطفی هوش که گرفت نتیجه( 2003) کارملی. ]13[گردد می انها سازمانی شهروندی

 . ]15[دهد می قرار تاثیر تحت را( سازمانی شهروندی) نقش از فراتر رفتارهای ، عاطفی هوش که گرفتند نتیجه( 2002) الو و وانگ. ]14[است

 اکثر سازمانی، شهروندی رفتار و عاطفی هوش های حوزه در شده انجام تحقیقات برخی علیرغم که است آن از حاکی پژوهش ادبیات مرور

 سعی پژوهش این در لذا اند پرداخته مولفه دو این رابطه بررسی به کمتر و داشته تاکید کارکنان عملکرد شناختی های جنبه بر مطالعات
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 هیات اعضای و کارکنان بین در سازمانی شهروندی رفتار بر تاثیری چه عاطفی هوش ابعاد که شود داده پاسخ اساسی سوال این به شد خواهد

  داشت؟ خواهد شیروان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی

 روش شناسی
 رابطه بررسی به پژوهش این که آنجا از. است توصیفی تحقیقات نوع از پردازد، می موجود شرایط توصیف به حاضر پژوهش اینکه به توجه با

 . است همبستگی نوع از پردازد، می سازمانی شهروندی رفتار و عاطفی هوش ابعاد متغیر دو بین

 دلیل به دهند که می تن تشکیل116به تعداد  شیروان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات اعضای و کارکنان را تحقیق آماری جامعه

 .باشند می برابر نمونه و جامعه پژوهش، دقت باالبردن

می  (2004)  زین و مارکوزی از سازمانی شهروندی رفتار  ( و2009 ) گالدسون عاطفی هوش  پژوهش، این در استفاده مورد های پرسشنامه

 بدست آمد. 0.87و  0.77پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  .باشد

 

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

 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس ميزان هوش عاطفی به تفکيک نوع سمت -1جدول 

 کارمند هیأت علمی عاطفیهوش 

 جمع باال متوسط پایین جمع باال متوسط پایین

 فراوانی
6 28 23 57 5 21 17 43 

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

، میزان هوش عاطفی در بین اعضای هیأت علمی در سطح متوسط نمود بیشتری دارد. ضمن اینکه 1از جدول  طبق اطالعات به دست آمده

سطح باالی هوش عاطفی فاصله چندانی با سطح متوسط ندارد. بیشتر کارکنان نیز هوش عاطفی را در سطح متوسط تجربه می کنند در حالی 

 مندان نیز ظرفیت مناسبی از هوش عاطفی دارا می باشند. که در فاصله نزدیکی با سطح باال قرار دارند. بنابراین کار

 می باشد. 2تحلیل توصیفی میزان رفتار شهروندی سازمانی پاسخگویان نیز به شرح جدول 

 
 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس ميزان رفتار شهروندي سازمانی -2جدول 

 کارمند هیأت علمی رفتار شهروندی

 جمع باال متوسط پایین جمع باال متوسط پایین

 فراوانی
5 17 57 57 5 13 25 43 

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

ددرصد از اعضای هیأت علمی سطح  4/61میزان رفتارهای شهروندی در نزد هر دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان در سطح باال قرار دارد. 

 درصد از کارکنان نیز رفتار مدنی باالیی در سازمان دارند.  1/57باالیی از رفتار شهروندی سازمانی را تجربه می کنند. 

 ر استنباطی فرضیه پژوهش نیز بپرداخته می شود.در ادامه به تحلیل آما

 

فرضیه اصلی: بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان رابطه وجود 

 دارد.
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 آزمون ضریب همبستگی پيرسون-3جدول 
 نتیجه رفتار شهروندی سازمانی 

 

 هوش عاطفی

**41/0  =r  

 

 رد فرضیه صفر

000/0  =sig 

 
100  =N 

01/0  => P** 

 sig=  000/0درصد سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون برابر با  99در فاصله اطمینان  3طبق نتایج به دست آمده از جدول 

درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.  99می باشد. بنابراین با 

است که شدت رابطه و عالمت آن، جهت رابطه را نشان می دهد. در واقع شدت این  r=  41/0همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسن 

و عالمت رابطه نشان می دهد که جهت رابطه مثبت و مستقیم می باشد یعنی هر اندازه که میزان هوش عاطفی درصد است  41همبستگی 

ان در افراد افزایش یابد، بر میزان رفتارهای شهروندی سازمانی نیز افزوده می شود و برعکس. در واقع افرادی که به رفتارهای مدنی در سازم

 کنند، هوش عاطفی باالیی دارند. بیشتر توجه دارند و آن را رعایت می

 از آزمون رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام به منظور پیش بینی تاثیر متغییر هوش عاطفی بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی استفاده

 آورده شده است. 4شد و نتایج در جداول 
 

 آزمون رگرسيون چند متغييره-4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات رجه آزادید مجموع مجذورات منبع تغییرات

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

 تغییرات درون گروه
05/32286 98 15/343 

 جمع
90/38618 99 

13/0  =2R 

می  F=  54/15است و میزان  sig=  000/0درصد سطح معناداری آزمون پیش بینی عملکرد  95نتایج نشان می دهد که در فاصله اطمینان 

کمتر است می توان نتیجه گرفت که خط رگرسیون توانایی پیش بینی تغییرات متغیر شهروندی  05/0باشد. بنابراین چون سطح معناداری از 

متغیر مالک درصد از تغییرات  13را نشان می دهد، در واقع   2R=  13/0سازمانی برحسب متغیر هوش عاطفی را دارد. ضریب تبیین نیز  

 .توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود
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 ضرایب رگرسيون -5جدول 

 ضرایب استاندارد نشده متغیرهای  پیش بینی کننده متغیر پیش بینی شونده
B 

 ضرایب استاندارد شده
Beta 

 t sigمیزان

 رفتار شهروندی سازمانی
  37/49 )شیب خط(

37/0 

 

94/3 

 

 31/2 خود مدیریتی 000/0

 
در روش گام به گام متغیرهایی که تاثیری در تغییرات متغیر مالک نداشته باشند و هیچ همپوشانی بین آنها وجود نداشته باشد، از تحلیل 

ز کنار گذاشته می شوند. در این آزمون نیز سایر متغیرهای پژوهش به علت نداشتن شرایط الزم و معنادار نبودن اثر آنها بر متغییر مالک، ا

ه خط رگرسیون کنار گذاشته شده اند. تنها خود مدیریتی است که بر تغییرات رفتار شهرروندی سازمانی اثرگذار است. خود مدیریتی به معادل

(. بنابراین معادله خط رگرسیون برای پیش بینی به صورت زیر Beta=  37/0درصد با رفتار شهروندی سازمانی همپوشانی دارد ) 37میزان 

 شکل می گیرد.

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

 

 مقایسه میانگین های هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی 

به منظور مقایسه  میزان هوش عاطفی و ابعاد آن و همچنین میزان رفتار شهروندی سازمانی بین اعضای هیات علمی و کارمندان از آزمون 

مچنین این متغیرها در بین زنان و مردان نیز مقایسه گردید. قبل از اجرای آزمون الزم است که مطلوبیت مقایسه ای استفاده شد. ه-تحلیلی

 اسمیرنف استفاده گردید.-و نرمال بودن توابع سنجیده شود. برای این منظور از آزمون کلموگروف
 

 K-Sآزمون -6جدول 

 نتيجه سطح معنی داري درجه آزادي آماره 

 سازمانیرفتار شهروندي 
 توزیع نرمال است 08/0 100 098/0

 هوش عاطفی
 توزیع نرمال است 20/0 100 106/0

 05/0اسمیرنف برای هر دو متغییر بیشتر از -درصد، سطح معناداری آزمون کولموگروف 95طبق اطالعات به دست آمده، در فاصله اطمینان 

  است. به همین دلیل توزیع توابع مورد نظر نرمال می باشند بنابراین با استفاده از آزمون پارامتریک به مقایسه میانگین ها می پردازیم.

 

 دارد. وجود تفاوت کارمندان و علمی هیات اعضای عاطفی هوش : بین میزان1فرعی فرضیه 
 مستقل براي مقایسه ميانگين ميزان هوش عاطفی بين گروه ها tآزمون  -7جدول 

اختالف  ميانگين  تعداد گروه

 ميانگين

t سطح معناداري درجه آزادي 

 هيات علمی
57 98/82 98/0 05/0 98 95/0 

 کارمند
43 88/82 

 جمع
100  

مستقل برای مقایسه میزان هوش عاطفی بین گروه  tدرصد سطح معناداری آزمون  95نشان می دهد که در فاصله اطمینان  7نتایج جدول 

می باشد. چون این مقدار از سطح احتمال باالتر است بنابراین فرض صفر تائید گشته و بین میانگین میزان هوش عاطفی بین  95/0ها برابر با 

 اعضای هیات علمی و کارمندان تفاوت معنی دار ندارد.
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 انگين ميزان ابعاد هوش عاطفی بين گروه هامستقل براي مقایسه مي tآزمون  -8جدول 

اختالف  میانگین تعداد گروه ها متغییر

 میانگین

t سطح معناداری درجه آزادی 

 خودآگاهی
 98/0 98 021/0 01/0 89/20 57 هیات علمی

 88/20 43 کارمند

 خود مدیریتی
 68/0 98 -41/0 27/0 68/24 57 هیات علمی

 95/24 43 کارمند

 آگاهی اجتماعی
 78/0 98 26/0 12/0 78/16 57 هیات علمی

 66/16 43 کارمند

 مدیریت روابط
 77/0 98 28/0 18/0 61/20 57 هیات علمی

 42/20 43 کارمند

مستقل برای مقایسه میزان هر یک از ابعاد هوش عاطفی بین  tدرصد سطح معناداری آزمون  95نتایج نشان می دهد که در فاصله اطمینان 

 گروه اعضای هیات علمی و کارمندان، بیشتر از سطح احتمال است بنابراین فرض صفر تائید گشته و بین میانگین گروه ها تفاوت معنادار وجود

مدیریت روابط بین اعضای هیات علمی و کارمندان  ندارد. در واقع ابعاد هوش عاطفی اعم از خوداگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و

 تفاوتی ندارد و گروه ها به طور یکسان از آنها برخوردارند.

 
 .دارد وجود تفاوت کارمندان و علمی هیات اعضای در سازمانی شهروندی رفتار : بین میزان2فرضیه فرعی

 مستقل براي مقایسه ميانگين ميزان رفتار شهروندي سازمانی بين گروه ها tآزمون  -9جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي t اختالف ميانگين ميانگين  تعداد گروه

 هيات علمی

57 15/108 90/3 84/0 98 39/0 

 کارمند

43 76/104 

 جمع

100  

مستقل برای مقایسه میزان رفتار شهروندی سازمانی  tدرصد سطح معناداری آزمون  95نشان می دهد که در فاصله اطمینان  8نتایج جدول 

می باشد. چون این مقدار از سطح احتمال باالتر است بنابراین فرض صفر تائید گشته  39/0بین گروه اعضای هیات علمی و کارمندان، برابر با 

 ر ندارد.و در واقع میزان رفتار شهروندی سازمانی بین اعضای هیات علمی و کارمندان تفاوت معنی دا

 

 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان تفاوت وجود دارد. : بین میانگین  هوش عاطفی بین زنان و مردان3فرضیه فرعی 

 

 مستقل براي مقایسه ميانگين ميزان هوش عاطفی بين گروه ها tآزمون  -10جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي t اختالف ميانگين ميانگين  تعداد گروه

 زنان

27 19/83 93/0 43/0 98 66/0 

 مردان

73 25/82 

 جمع
100  

مستقل برای مقایسه میزان هوش عاطفی بین گروه  tدرصد سطح معناداری آزمون  95نشان می دهد که در فاصله اطمینان  9نتایج جدول 

می باشد. چون این مقدار از سطح احتمال باالتر است بنابراین فرض صفر تائید گشته و بین میانگین گروه ها تفاوت  66/0زنان و مردان برابر با 

 و اختالف معنادار وجود ندارد. در واقع جنسیت تاثیری در میزان هوش عاطفی ندارد.
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 مستقل براي مقایسه ميانگين ميزان ابعاد هوش عاطفی بين گروه ها tآزمون  -11جدول 

اختالف  میانگین تعداد گروه ها متغییر

 میانگین

t سطح معناداری درجه آزادی 

 خودآگاهی
 54/0 98 61/0 35/0 98/20 73 مرد

 62/20 27 زن

 خود مدیریتی
 63/0 98 48/0 73/0 89/24 73 مرد

 53/24 27 زن

 آگاهی اجتماعی
 81/0 98 -28/0 -14/0 69/16 73 مرد

 89/16 27 زن

 مدیریت روابط
 75/0 98 42/0 20/0 61/20 73 مرد

 30/20 27 زن

مستقل برای مقایسه میزان هر یک از ابعاد هوش  tدرصد سطح معناداری آزمون  95نشان می دهد که در فاصله اطمینان  11نتایج جدول 

 عاطفی بین گروه مردان و زنان، بیشتر از سطح احتمال است بنابراین فرض صفر تائید گشته و بین میانگین گروه ها تفاوت و اختالف معنادار

 وجود ندارد. در واقع  جنسیت تاثیری در هوش عاطفی و ابعاد آن ندارد.

 .دارد وجود تفاوت شیروان واحد اسالمی آزاد دانشگاه در مردان و زنان بین سازمانی شهروندی رفتار ن: بین میزا4فرضیه فرعی

 مستقل براي مقایسه ميانگين ميزان رفتار شهروندي سازمانی بين گروه ها tآزمون  -12جدول 

اختالف  ميانگين  تعداد گروه

 ميانگين

t سطح معناداري درجه آزادي 

 زنان
27 98/105 64/2- 59/0- 98 55/0 

 مردان
73 62/108 

 جمع
100  

مستقل برای مقایسه میزان رفتار شهروندی سازمانی  tدرصد سطح معناداری آزمون  95نشان می دهد که در فاصله اطمینان  12نتایج جدول

می باشد. چون این مقدار از سطح احتمال باالتر است بنابراین فرض صفر تائید گشته و بین میانگین  55/0بین گروه زنان و مردان، برابر با 

 وندی سازمانی ندارد.گروه ها تفاوت و اختالف معنادار وجود ندارد. در واقع جنسیت تاثیری در میزان رفتار شهر
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 بحث و نتيجه گيري

 سازمانی، شهروندی رفتار ایجاد. است برخوردار بسیاری اهمیت از نقشی فرا رفتار به توجه که کرد تحلیل چنین توان می نهایی بندی جمع در

 عالی آموزش مؤسسات مدیران مشترک، های ارزش ایجاد برای بنابراین است، سازمان در مشترک های ارزش مبنای بر فرهنگ یک نیازمند

 های دیدگاه و مشکالت و مسائل به طرفی از و باشند داشته را کارکنان مشارکت باید سازمانی های گذاری سیاست و انداز چشم ترسیم در

 ها فعالیت این نهایت در که آورند فراهم را سازمان به آنها وابستگی و تعهد افزایش موجبات منظر این از تا باشند داشته را الزم توجه آنها

 در را سازمانی اثربخشی و کارایی مستقیم، غیر و مستقیم شکل به آن منافع که گردد می کارکنان جانب از شهروندی رفتارهای بروز به منجر

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

 در زیرا دهند قرار سنجش مورد را آن دارند نیاز ها سازمان که است مهمی موارد از یکی عاطفی هوش. است کارکنان عاطفی هوش باشد

 برای روابط مدیریت و مدیریتی خود بر تأکید با عاطفی هوش لحاظ از انسانی نیروی ضعف و قوت نقاط ارزیابی محیطی، متالطم شرایط

 شهروندی رفتار و عاطفی هوش بین که گفت توان می اطمینان درصد99است. بر طبق یافته های پژوهش با  مهم بسیار تغییرات با سازگاری

 ابعاد و هوش عاطفی مناسب سطح دارای که کارکنانی که باشد آن تواند می نتیجه این مناسب تحلیل .وجود دارد معناداری رابطه سازمانی

 شناخته را دیگران و خود احساسات اگر دیگرکارکنان طرف از نمایند. می استفاده سازمانی شهروندی رفتار بروز در پتانسیل این از باشند آن

 شهروندی رفتار با مثبت رابطه دلیل به کارکنان عاطفی هوش خواهندکرد، همچنین عمل تر موفق شغلی محیط در نمایند، مدیریت و

 به دیگر نسبت تری مناسب پاسخ آن تبع به و نمایند درک و داده تشخیص را همکارانشان احساسات تا دهد را می امکان این آنها به سازمانی

 مفیدتری افراد شغلی های محیط برخوردارند در باالیی عاطفی هوش از که دهند.کارکنانی بروز دارند، تری پایین عاطفی هوش که کارکنان

 .نمایند عمل می بقیه از بهتر افراد، با ارتباط برای خود تعامالت در زیرا هستند

باشد.  می روابط همچنین مدیریت و مدیریتی خود به مربوط عاطفی هوش ابعاد میان در تأثیر بیشترین رگرسیون تحلیل نتایج به توجه با

 که افرادی ، کلی طور به  .است عاطفی هوش نهایی نتیجه روابط نمودند مدیریت اذعان که ( است2001) گلمن تعبیر با متناسب نتیجه این

 راه به(  است مقصر کسی چه که)  علت جای به سازد می قادر را آنها که دارند ای خصیصه و هستند بین خوش ، باهوشند عاطفی لحاظ از

 ، شود ناکامی و سرخوردگی احساس منجربه است ممکن و دارد را خود خاص مشکالت سازمانی هر در کار که آنجایی از.  کنند تمرکز حل

 عاطفی حالت در که هنگامی ، افراد گونه این.  نیست آنها ناخوشایند احساسات تمامی مسئول سازمان که دانند می باال عاطفی هوش  با افراد

 که دانند می درستی به رو این از.  درآورند خود کنترل تحت ، دارد مخربی پیامدهای که را منفی عاطفی حاالت قادرند ، دارند قرار مثبت

 از مشترکی سطح افراد ، عاطفی هوش دستورالعمل تحت.  بردارند گام آن کاهش جهت در چطور و کنند جلوگیری ناکارا احساسات از چگونه

 تصمیم در حتی و کارها انجام برای و دارند متقابل یادگیری و گذارند می میان در باهم را هایشان ایده ، کنند می احساس را آسودگی و راحتی

 برنامه وجود.  است سازمانی تغییرات هنگام موفقیت و اثربخش عملکرد برای کلیدی عاطفی هوش.  رسانند می یاری یکدیگر به نیز ها گیری

 بروز و مطلوب عملکرد برای بیشتری انگیزه و شوند هماهنگ بهتر تا کند می کمک کارکنان به ، ها سازمان در عاطفی هوش آموزش های

 تحقیقات مرور.  داشت خواهد سزایی به تاثیر نیز سازمان سودآوری و وری بهره بر خود این که آورند دست به ، سازمانی شهروندی رفتار

 سازمانی شهروندی رفتار بروز و  دیگران به کمک ، گذشتگی خود از به بیشتری تمایل باالتر عاطفی هوش  با افراد که دهد می نشان گذشته

 ارزیابی مورد استخدام هنگام در کارکنان انتخاب معیارهای از یکی عنوان به را عاطفی هوش توانند می مدیران گفت توان می رو این از.  دارند

 . دهند قرار

 های کارگاه ایجاد با بایست می ها سازمان مدیران لذا ، بخشید ارتقا یا کسب ، آموزش طریق از توان می را عاطفی هوش اینکه به عنایت با 

 با همچنین و بخشیده بهبود را کارکنان بین در روابط ساماندهی و اجتماعی های آگاهی ، مدیریتی خود ، خودآگاهی های قابلیت آموزشی

 سازمانی تعهد ، شغلی رضایت:  نظیر  کارکنان در سازمانی شهروندی رفتار بروز بر موثر عوامل بسترسازی خصوص در مناسب ساختارهای ایجاد

 .ننمایند فروگذار کوششی هیچ از رهبری سبک و سازمانی عدالت ،

 ارائه می گردند: پژوهش بر اساس یافته های  ذیل پیشنهادات 

 بروز در روابط مدیریت همچنین و مدیریتی خود عاطفی شامل هوش ابعاد اثرات چندگانه، رگرسیون آزمون از حاصل نتایج به عنایت با-1

 .گردد توجه آنها به ویژه و بارزتر طور به دانشگاهی واحد این در باید نتیجه شدند. در تر سنجش دار معنی و بارزتر سازمانی شهروندی رفتار

 قرار نظر مد نظام پاداش در فرانقشی و اخالقی رفتارهای چنین انجام به تشویق برای مناسبی انگیزشی های مکانیزم توان مثال می عنوان به

 .گیرد
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 و احساسات آزادانه طور قادرند به که افرادی سازی توانمند زیرا شود داده بیشتری اختیارات آگاه، خود افراد به که شود می پیشنهاد-2

 سازمان عملکرد بهبود موجب دهند انجام تر راحت و تر را ساده خود کارهای آنها از درست استفاده با و داده قرار نظر تحت را خود عواطف

 .شد خواهد

 .نمایند زیردستان و عواطف همکاران و احساسات شناسایی در سعی کارکنان که شود می پیشنهاد اجتماعی آگاهی مؤلفه خصوص در-3

 .کنند تمرکز دیگران احساسات بر و باشند شنونده خوبی بگیرند، نظر در دیگران بر را آن آثار گیری، تصمیم فرایند در همچنین

 در آنها از و شناسایی را دارند روابط باالیی مدیریت که افرادی که شود می پیشنهاد انسانی منابع مدیران به روابط، مدیریت خصوص در-4

 .است باالیی اجتماعی و فردی های توانمندی مستلزم ها بخش این در زیرا موفقیت نمایند استفاده گروهی های فعالیت و ای پروژه کارهای

 اعضای و کارکنان عاطفی هوش بتوان طریق این از نمود تا شناسایی را عاطفی هوش گیری شکل و بروز بر مؤثر عوامل پیشنهاد می گردد-5

 .داد افزایش را سازمانی شهروندی رفتار بروز و نمود ایجاد سازمانی تعهد بین کارکنان در نهایت در و داده افزایش را علمی هیأت

 کردن لحاظ با توان می گیرد. قرار توجه مورد استخدام  در کارکنان و علمی هیأت اعضای انتخاب معیارهای از یکی عنوان به عاطفی هوش-6

 سازمانی، شهروندی رفتار جمله از مدیران بکارگیری بر مؤثر عوامل سایر همراه با مدیران و کارکنان انتصاب و انتخاب در عاطفی هوش

 .داد افزایش را و مدیران کارکنان عملکرد و اثربخشی
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