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بررسی رابطه هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان 

 استان خراسان رضوی

 3، مهدی بیهقی2، حسن فهیم دوین1بهادر عسیسی

استبدیبس مذیشیت يسصضی، داوطگبٌ آصاد . 2؛ داوطگبٌ ثیه المللی امبم سضب )ع( مطُذداوطدًی کبسضىبسی اسضذ مذیشیت يسصضی، . 1

 کبسضىبس اسضذ مذیشیت يسصضی، داوطگبٌ ثیه المللی امبم سضب )ع( مطُذ. 3؛ اسالمی ياحذ مطُذ

Bahador.azizi@yahoo.com آدسس ایمیل وًیسىذٌ مسئًل:
 

ی اثشثخطی خًد ویستىذ. ایه امش تًخٍ مذیشان سا ثٍ ي مطبسکت، قبدس ثٍ تًسعٍ سبصمبوُب ثذين تمبیل کبسکىبن ثٍ َمکبسی مقدمه:

َب، وگشش ثش سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی است کٍ اص يسيد آن ثٍ وگشش اعضب ي کبسکىبن سبصمبن خلت کشدٌ است. دس میبن ایه وگشش

وطبن دادٌ است. اص سًیی دیگش ضًاَذ مًخًد گزسد ي دس َمیه مذت اسصش خًد سا دویبی مجبحث علًم سبصمبوی مذت صیبدی ومی

دَىذٌ مًفقیت مب دس صوذگی ي محیط کبس ویست ي عًاطف وقص کلیذی دس مًفقیت دَىذ کٍ ًَش ثٍ تىُبیی وطبنوطبن می

ثشسسی تبثیش ًَش عبطفی ثش »( دس پژيَطی ثب عىًان 1331(. َبدیضادٌ مقذم ي فشخیبن )2000سبصمبوی ثٍ عُذٌ داسوذ )خًسج، 

مذیشیتی ي وتیدٍ گشفتىذ کٍ اص اثعبد ًَش عبطفی، خًد« فتبس ضُشيوذی سبصمبوی کبسکىبن ثب لحبظ کشدن وقص تعُذ عبطفیس

مذیشیت سياثط ثب تبثیشگزاسی ثش تعُذ عبطفی ثش اسبس مذل تحلیل مسیش، ثش سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی اثش مثجت ي معىبداسی داسوذ، 

بطفی، اص خملٍ خًدآگبَی ي آگبَی اختمبعی اص ساٌ تعُذ عبطفی ثش سفتبس ضُشيوذی مًسد تبییذ امب تبثیشگزاسی سبیش اثعبد ًَش ع

 قشاس وگشفت.
سيش پژيَص حبضش، تًصیفی ي اص وًع َمجستگی است. خبمعٍ آمبسی پژيَص ضبمل تمبمی کبسکىبن اداسٌ کل  شناسی: روش

وفش است، می  110ي تعذاد آوُب  اسٌ کل مطغًل ثٍ کبس َستىذایه اددس  1334يسصش ي خًاوبن استبن خشاسبن سضًی کٍ دس سبل 

َبی ثشگطت دادٌ ضذٌ، ثشاثش است. ثشای خمع آيسی دادٌ َبی ثبضذ ي ومًوٍ آمبسی ثب تعذاد افشاد خبمعٍ )تمبم ضمبس( ي پشسطىبمٍ

گًیٍ می ثبضذ  23( کٍ ضبمل 2004پشسطىبمٍ ًَش َیدبوی ثشادثشی ي گشیًص ) -1مًسد ویبص اص دي پشسطىبمٍ ریل استفبدٌ گشدیذ: 

گًیٍ می ثبضذ. سيایی پشسطىبمٍ َب تًسط  24( کٍ ضبمل 1331پشسطىبمٍ سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی پبدسبکف ي َمکبسان ) -2ي 

چىذته اص اسبتیذ مذیشیت يسصضی تبییذ گشدیذ ي ثشای تعییه پبیبیی پشسطىبمٍ َب اص ضشیت آلفبی کشيوجبخ استفبدٌ گشدیذ کٍ 

ثشای ًَش َیدبوی ي سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی ثٍ دست آمذ. دس ایه پژيَص اص آمبس  33/0ي  33/0ی متغیشَب ثتشتیت  پبیبی

اسمیشوف ة( آصمًن ضشیت َمجستگی پیشسًن ج( ي اص سگشسیًن ثٍ ضیًٌ گبم  -تًصیفی ي آمبس استىجبطی الف( آصمًن کًلمًگشيف

 ثٍ گبم ثشای پیص ثیىی متغیشَب استفبدٌ گشدیذ.
وتبیح وطبن می دَذ کٍ ثیه ًَش َیدبوی ي تمبمی مًلفٍ َبی آن ثب سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی ساثطٍ مثجت ي معىبداسی  نتایج:

(000/0  ≥p  ،784/0  =r)  ٍيخًد داسد ي َمچىیه اص ثیه مًلفٍ َبی ًَش َیدبوی دي مًلفٍ آگبَی اختمبعی ي مذیشیت ساثط

  قذست پیص ثیىی سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی سا داسوذ.
خمعیت ضىبختی مىبست دس ثٍ  –یبفتٍ َبی تحقیق ثش افضایص ًَش َیدبوی ي تًخٍ ثٍ عًامل اختمبعی  گیری: بحث و نتیجه

کبسگیشی کبسکىبن ثشای امًس سبصمبوی تبکیذ داسد، تب ثب افضایص سفتبسَبی ضُشيوذی سبصمبوی، مذیشان اداسات ي سبصمبن َبی کطًس 

 دس خُت دستیبثی ثٍ اَذاف ي پیبمذَبی مطلًة سبصمبوی گبم ثشداسوذ.
 ًَش َیدبوی، سفتبس ضُشيوذی سبصمبوی های کلیدی: واشه
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