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تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی 

 (ن های شمال و شمال غرباشهرست)استان اصفهان 

 ابوالفضل اسداله زاده خارکن

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

aasad1364@gmail.com 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان 

در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد همبستگی استفاده . انجام گرفت( شهرستان های شمال و شمال غرب استان)اصفهان

شکل از کلیه کارمندان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های کاشان ، آران و بیدگل ، جامعه مورد پژوهش، مت. شده است

روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری . نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند 111بودند که ( =131N)اردستان و نطنز 

ارزیابی پایایی پرسشنامه . سازمانی اورگان و فارح بودوندی رداده ها پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی بارآن و رفتار شه

محاسبه گردید مقادیر بدست آمده از محاسبه، ضریب اعتماد ابزار اندازه گیری این پژوهش برای 1با روش آلفای کرونباخ

حلیل داده به منظور تجزیه و ت. بدست آمد 829/1و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی  958/1پرسشنامه هوش هیجانی 

ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی رتبه ای 

نتایج پژوهش نشان داد که عامل های مهارت های فردی، مهارت های میان فردی و سازگاری ، تاثیر . اسپیرمن استفاده گردید

وندی سازمانی دارند و همچنین از طرف عامل های کنترل استرس و خلق عمومی تاثیر مستقیم و معناداری بر رفتار شهر

در کل تاثیرگذاری هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثبات و . معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی مشاهده نگردید

 .به دست آمد 115/1با مقدار خطای  392/1مقدار 

 فتار سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی، ضریب همبستگیهوش هیجانی ، ر :واژگان کلیدی
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 مقدمه

این امر استاندارد های . عصر حاضر عصر سرعت است و دنیای امروز با شتاب فزاینده ای در حال صنعتی شدن می باشد

کارکنان فراهم کند تا بتوانند جدیدی را برای سازمان ها می طلبد تا پاسخگویی چالشها جهانی بوده و زمینه مناسبی را برای 

از مناسب ترین مهارتها برخوردار باشند از این رو ، روانشناسان تاکید دارند کارکنان سازمان ها باید فراتر از وظایف رسمی خود 

 نیروی انسانی متعهد و به اهداف و ارزش های سازمان، نه تنها( ؛ به نقل از اسحاقی و همکاران2112،  جرج. )عمل کنند 

 در افراد این .عاملی برای یک سازمان نسبت به سازمان دیگر، بلکه مزیت رقابتی پایداری برای بسیاری از سازمان ها است

 خواهند کار به متبوع سازمان به خدمت جهت در را خود مهارت و توان استعداد، کافی، انگیزه داشتن و نیازهایشان رفع صورت

 خطیر های مسؤلیت و وظایف انجام و اهداف به رسیدن در شرکت آن آنگاه نکنند عمل خوبی به ها شرکت در افراد اگر .گرفت

 یک ایجاد در بنیادی و اساسی نقش فروش، و بازاریابی واحد کارکنان که آنجایی از .شد خواهد مواجه عدیده مشکالت با خود

 هیجانی مناسب فضای یک ایجاد نیز و آنان معنوی و مادی نیازهای تأمین لذا ،دارند عهده بر را سازمانی واحد در اثربخش کار

 . است برخوردار ای ویژه اهمیت از آنهاست، پیش از بیش بودن اثربخش توسعه ساز زمینه احتماالً که کار محل در

  :هوش هیجانی

استدالل و حل تعاریف متعددی از هوش وجود دارد ولی در یک تعریف کلی هوش عبارت است از ظرفیت فرد برای تفکر، 

 (.318:  1383؛ به نقل از قلی پور، 2 2112؛ جاج و همکاران،  32111لوبینسکی و همکاران،)مسئله به طور مولد و سازنده
هوش هیجانی است که تعیین می کند که . هوش هیجانی چیزی در درون هر یک از ماست که تا حدی نامحسوس است 

ا مشکالت اجتماعی کنار بیاییم و چگونه تصمیماتی اتخاذ نماییم که به نتایج مثبت چگونه رفتار خود را اداره کنیم، چگونه ب

 (.، به نقل از اسحاقی و همکاران 92: 1393گلمن،. )ختم شوند

انواع هوش را در سه طبقه کلی شامل هوش عمومی، هوش تجسمی و هوش اجتماعی قرار داد و برای  1829ثراندایک در سال 

گاردنر با استفاده از نظریات  1893در سال  (.2111،  2؛ باگشو 1888،  5جانسون و ایندیویک) ائه نمودهر یک تعریف خاصی ار

گلمن در حین همکاری با مک کللند در زمینه  (.2111،  9چرنیس) ت پشتیبان به انتشار مطالبی درباره هوش چند گانه پرداخ

اینکه چرا آزمونهای هوش نمی توانند موفقیت افراد را در زندگی پیش بینی کنند کتابی تحت عنوان هوش احساسی در سال 

وی بیان کرد که بهره هوشی به تنهایی  نمی تواند پیش بینی کننده . ترین کتاب سال شد منتشر کرد که پرفروش 1885

 ( 321: 1383؛ به نقل از قلی پور،  9،1892هانتر و هانتر). رد شغلی افراد باشدعملک

درصد موفقیتهای  95درصد موفقیت بوده و  25می دهد که در بهترین وضعیت، بهره هوشی پیش بینی کننده ن  تحقیقات نشا

مدیران در سلسله مراتب سازمانی افزایش اهمیت هوش احساسی هم زمان با باال رفتن . افراد به انواع دیگر هوش وابسته است

تحقیقات نشان می دهد که هوش احساسی نقش مهم تر و بیشتری . می یابد چرا که اهمیت ارتباطات سازمانی زیاد می شود

 .(؛ همان 1889، 8 گلمن)در سطوح باالی سازمانی ایفا  می کند

گلمن در تعریف هوش هیجانی ، آن را نوع دیگری از هوش  .دانشمندان تعریف های متنوعی از هوش هیجانی ارائه نموده اند

. می داند که حاکی از شناخت احساسات خویشتن است و  از آن برای تصمیم گیری های مناسب در زندگی استفاده می شود

                                                           
2- Garg & Rastogi

 
3- Lubinski et al 

4-Judge et al  

5- Johnson & Indivik 

6- Bagshow 
7- Cherniss 

8
-
 Hunter & Hunter 

9- Goleman 
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اشی از هوش هیجانی توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تراکنش ها و عاملی است که به هنگام شکست ن

این نوع هوش حاکی از  همدلی ، یعنی آگاهی یافتن از . دست نیافتن به هدف ، در شخص انگیزه و امید ایجاد می کند

هوش هیجانی آگاهی از احساس و استفاده از آن برای (1391تهامی منفرد و همکاران ، . ) احساسات افراد پیرامون ما نیز هست

وانایی تحمل  ضربه های روحی و مهار آشفتگی های روانی است و اعتماد به نفس و تصمیم گیری های مناسب در زندگی و ت

هوش هیجانی به توانایی درست درک ( ؛ به نقل از اسحاقی و همکاران 1395عیوضی  ، .)کنترل درونی افراد را افزایش می دهد

یند بتواند تفکر و ارتباطات را تسهیل به طوری که این فرآ) محیط ، خودانگیزی، شناخت و کنترل احساسات خود و دیگران

به بیان دیگر منظور از هوش هیجانی ، توانایی مهار کردن ( 2112،  11کاسچوب()2112،  11بویاتزیس.)اشاره می کند( نماید

تمایالت عاطفی و هیجانی خود ، درک خصوصی ترین احساسات دیگران ، رفتاری آرام و سنجیده در روابط انسانی با دیگران ، 

 (2112بویاتزیس ، .)یشتنداری ، شور  ، اشتیاق و  پشتکار استخو

 آن-مولفه های هوش هیجانی بار

 -بار» نظر به بنا هوش این. هاست استرس با مناسب برخورد نحوه و زندگی در افراد موفقیت کننده بینی پیش هیجانی هوش

 بیابند، خود در را ها مؤلفه این از بیشتری تعداد که افرادی. هستند مؤثر آن در عامل 15 که دارد زیر شرح به مؤلفه 5 «اون

 (1399افسانه بها ، .)دارند باالتری هیجانی هوش

  :شامل فردی درون های مهارت

 (همان منبع.)خود احساسات فهم و بازشناسی:    هیجانی خودآگاهی

 (همان منبع. )سازنده ای شیوه به شخصی حقوق از دفاع و تفکرات عقاید، احساسات، ابراز:   جرئت

 (همان منبع. )خویش به احترام و پذیرش فهم، آگاهی، :  تنظیمی خود 

 (همان منبع. )خویشتن بالقوه استعدادهای به بخشیدن تحقق :  خودشکوفایی 

 (همان منبع. )هیجانی وابستگی از رهایی و شخصی عمل و تفکر در خودکنترلی و فرمانی خود :  استقالل 

 :شامل فردی میان های مهارت 

 نزدیکی صورت به که جانبه دو بخش رضایت روابط حفظ و ایجاد دیگران، احساسات درک و فهم آگاهی، :  فردی میان روابط

 (همان منبع. )شود می مشخص وابستگی و هیجانی

 (همان منبع). خوب شریک یک عنوان به خود دادن نشان بودن، خود اجتماعی گروه سازنده و مؤثر عضو :  اجتماعی تعهد 

 (همان منبع. )آنها تحسین و احساسات درک دیگران، احساسات از آگاهی توان :  همدلی

                                                           
10-Boyatxzis 

11-Kaschub 

12  - Emotional Self-Awareness 

13  - Assertiveness 

14  - Self-Regard 
15  - Self-Actualization 

16  - Independence 

17  - Interpersonal Relationship 

18  - Social Responsibility 

19  - Empathy 
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 :شامل سازگاری 

 (همان منبع. )مؤثر کارهای راه ایجاد همچنین مسائل، تعریف و تشخیص :  گشایی مسئله  

 (همان منبع. )شود می تجربه عینی، طور به آنچه و ذهنی طور به آنچه میان مطابقت ارزیابی :   واقعیت آزمون

 (همان منبع. )شرایط و موقعیت تغییر هنگام به رفتار و تفکر هیجان، تنظیم :  پذیری انعطاف

 

 :شامل استرس کنترل

 (همان منبع. )زا استرس های موقعیت و نامطلوب وقایع برابر در مقاومت :  استرس تحمل توانایی

 (همان منبع. )تکانه انکار یا تکانه مقابل در ایستادگی:   تکانه کنترل 

 :شامل عمومی خلق 

 (همان منبع. )دیگران و خود کردن شاد خویشتن، از رضایت احساس:   شادی 

 (همان منبع. )نامالیمات با مواجهه در حتی مثبت نگرش حفظ و زندگی روش های جنبه به نگاه :  بینی خوش 

 

 :رفتار شهروندی سازمانی

اورگان . وجود دارد« رفتار شهروندی سازمانی»بررسی ادبیات نظری نشان می دهد، دو رویکرد اساسی در تعریف مفهوم 

و سایر محققین متقدم در موضوع فوق، این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقش مورد مطالعه قرار داده اند زیرا ( 1899)

لزامات نقشی است که برای آن ها تعیین شده به عالوه رفتارهای آنان به طور مستقیم فعالیت های افراد در محیط کار، فراتر از ا

 . و آشکار از طریق سیستم پاداش دهی رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد

پیشنهاد می کنند که رفتار شهروندی سازمانی باید به صورت مجزا از عملکرد    گروه دیگری از محققان هم چون گراهام

در دیدگاه . ری، مورد مالحظه قرار گیرد چرا که در این صورت مشکل تمایز بین عملکرد نقش و فرانقش به وجود نخواهد آمدکا

مذکور رفتار شهروندی سازمانی باید به عنوان مفهومی جهانی که شامل تمام رفتارهای مثبت کارکنان در درون سازمان است، 

 (1392از مقیمی، کاسترو به نقل . )مورد توجه قرار گیرد

می داند که به طور مستقیم یا صریح، توسط    و آگاهانه   رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری خود جوش( 1899)اورگان 

منظور از خود جوش و . سیستم پاداش دهی رسمی سازمانی تقویت نشده اما در مجموع اثر بخشی سازمانی را ارتقاء می دهد

                                                           
20  - Problem Solving 

21 Reality Testing 

22  - Flexibility 

23  - Stress Tolerance 

24  - Impulse Control 

25  - Happiness 

26  - Optimism 

27-Graham 
28- Spontaneus 
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ن رفتار، ضرورت اجباری نقش یا مبتنی بر شرح شغل نبوده بلکه رفتاری عمدتاً، مبتنی بر آگاهانه بودن در آن است که ای

 ( 2119،   به نقل از آلیسیا)انتخاب شخصی است و در صورت عدم انجام آن نیز تنبیهی به دنبال نخواهد بود

ن توسط افراد انجام می شود و معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی به قصد کمک به همکاران و یا سازما( 1881)   اشنیک

 . البته در حیطه وظایف رسمی و شغلی آنان نمی باشد

رفتار شهروندی سازمانی، شامل رفتارهایی است که برای سازمان مفید بوده ولی به عنوان ( 1885)   به زعم مورمن و بلک لی

 . بخشی از عناصر اصلی شغل در نظر گرفته نشده است

ف کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمانی صورت می گیرد و ممکن است به طور مستقیم نیز این رفتار ها اغلب از طر

 (. 2119،   هوسام. )منافع شخص خاصی را به دنبال نداشته باشد

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتار فردی که اثر بخشی سازمان را به واسطه کمک به محیط اجتماعی و روانی آن ارتقاء 

 (2112   ، رتوندو و اسکات،1889اورگان، . )هد نیز تعریف شده استمی د

رفتار شهروندی سازمانی را شامل، رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای از جانب کارمندان می دانند که به ( 1889)   مکنزی و ژان

   جونگ و هونگ،. )اهند دادطور مستقیم، سطح اثربخشی سازمانی را صرف نظر از چگونگی بهره وری کارمندان، افزایش خو

2119 .) 

معتقدند، رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای سازنده و همکارانه است که نه تنها به ( 2111)   آلن و همکاران

 . وسیله شرح شغل تصریح نشده بلکه به طور مستقیم و یا قراردادی نیز توسط سیستم رسمی سازمانی، پاداش داده نمی شود

تمایل به تشریک مساعی و مفید بودن در محیط های »رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان ( 2112)   ین و جانسونلی پ

 ( 2115،   دی گروت و براون لی. )تعریف کرده اند« سازمانی

، نبوده و برای رفتارهای فراتر از الزامات کارمندی که مبتنی بر نقش های تعریف شده( 1392به نقل از مقیمی، )ویلیامز و شیو 

سازمان منفعت دارند را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بهبود سطح اثر بخشی سازمانی تشخیص داده و این رفتارها را 

 . تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعبیر نموده اند

به طور مستقیم از طریق توصیف رسمی رفتار شهروندی سازمانی، بیانگر فعالیتهای کاری مرتبط، داوطلبانه و اختیاری است که 

علی . )شغل و سیستم های پاداش دهی، سازمان دهی نشده ولی در نهایت سطح کارایی و اثر بخشی سازمانی را ارتقاء می دهند

 (1395محمد به نقل از زارعی متین و همکاران، 

                                                                                                                                                                                     
29- Discretionary 

30- Alicia 

31- Schnake 

32- Moorman and Blakely 

33- Hossam 

34- Retundio & Sackett 

35- Mackenzie & Xin 

36- Jung and Hong 

37- Allen & et al  

38 -Lepin and Jahnson  

39-DeGroot and Brownlee 
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قرار داشته به عبارت دیگر رفتارهایی چون، رفتار شهروندی سازمانی فراتر از عملکرد وظیفه ای و سطح مهارت فنی فرد 

روانی است که به نوعی در نقش تسهیل کننده انجام وظایف سازمانی  -حمایت، تأیید و پشتیبانی از بافت و شرایط اجتماعی

 (1395به نقل از زارعی متین و همکاران،    بورمن. )عمل می کنند

مانی، فعالیت هایی است که از فرد، خواسته نشده که آن ها را انجام معتقدند، رفتار شهروندی ساز( 2119)  اریک و همکاران

 . دهد ولی انجام آن ها باعث حمایت از سازمان شده و به آن سود می رساند

رفتار شهروندی سازمانی کامالً داوطلبانه و فردی است و این به معنای آن است که افراد برای انجام این رفتارها به طور رسمی، 

 یافت نمی کنند به عالوه به علت عدم انجام آن ها نیز جریمه و تنبیه پاداش در

. نمی شوند در واقع رفتار شهروندی سازمانی، اقداماتی ایثارگرانه از سوی کارکنان، به منظور تأمین آسایش و رفاه دیگران است

 (1392کاسترو و همکاران به نقل از مقیمی، )

، رفتار شهروندی سازمانی دارای دو ویژگی خاص می باشند، از یک (1395نقل از مقیمی، به )اعتقاد دارند    بولینو و تورنلی

سو به طور مستقیم تقویت نمی شوند و از سوی دیگر شامل آن دسته تالش های ویژه و فوق العاده ای هستند که سازمان ها 

 . برای دستیابی به موفقیت سازمانی از کارکنان خود انتظار دارند

رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری فراتر از نقش های رسمی از پیش تعیین شده توسط سازمان تعریف نموده ( 2112)  کیم

 که ذاتی بوده و پاداش آن به طور مستقیم در مجموعه ساختار پاداش های رسمی سازمانی

 . ر استنمی گنجد ولی در ارتقاء اثربخشی و کارکرد موفقیت آمیز سازمان از اهمیت زیادی برخوردا

معتقدند، رفتار شهروندی سازمانی، شامل انواعی از کمک های غیر رسمی و اختیاری می باشند ( 2119)   ویگودا و همکاران

که کارمند، بدون توجه به تحریم ها و پاداش های رسمی و به عنوان فردی آزاد آن ها را انجام داده و یا از انجام آن ها، 

 . خودداری می نماید

معتقدند، رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری بر اساس صالحدید شخصی است که جزو نیازمندی های ( 2119)   جاجرابینز و 

به نقل از قلی ). شغلی کارمند نبوده در عین حال باعث افزایش اثربخشی سازمانی در جهت ارضای منافع ذی نفعان خواهد بود

 (121: 1392پور ، 

وی رفتار شهروندی .  ساختاری دو بعدی برای رفتار شهروندی سازمانی مطرح نموده است (2119،   به نقل از آلپر)   ویلیامز

سازمانی را به دو دسته، رفتارهایی که به طور مستقیم به سازمان سود می رسانند از جمله، انجام دادن کارهایی که ضروری 

م به افراد درون سازمان سود می رسانند هم نیست ولی وجهه سازمانی را بهبود می بخشند و رفتارهایی که به طور مستقی

 چون، نوع دوستی و کمک به همکاران دارای بار 

می توان اذعان داشت، رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری خودجوش، آگاهانه و داوطلبانه . سنگین کاری، تفکیک نموده است

یرا این گونه رفتارها در شرح شغل سازمانی پیش ز. است که فرد به خاطر انجام آن به طور رسمی موردتشویق قرار نمی گیرد
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بینی نشده اند با این وجود انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر از یک سو موجب ارتقاء اثربخشی و موفقیت سازمانی و 

 . از سوی دیگر باعث افزایش رضایت مندی کارکنان خواهد شد

 : ازمانی دارای ویژگی هایی از این قبیل می باشددر مجموع می توان اذعان داشت، رفتار شهروندی س

 . نوعی تمایل درونی باعث انجام این گونه رفتارها شده و به واقع خودجوش و آگاهانه هستند -1

این نوع وظایف در شرح شغل افراد پیش بینی نشده و به همین دلیل است که از طریق سیستم پاداش دهی رسمی  -2

 . نمی گیرند سازمانی، مورد تقدیر قرار

 . در بلند مدت، تکرار این رفتارها منجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی خواهد شد -3

انجام و بروز این دسته از رفتارها از سوی کارکنان سازمان، منجر به ایجاد نوعی جو مثبت سازمانی و هم چنین شیوع  -2

 . اقدامات نوع دوستانه در سازمان می شود

این رفتارها منشأ درون فردی داشته و پاداش های درونی هم چون، احساس رضایت و خشنودی شخصی را در پی خواهند  -5

 . داشت به عالوه تشویق این رفتارها از طرف سازمان، احتمال ظهور رفتارهای مذکور را از طرف کارکنان، ارتقاء خواهد داد

 . رها از طرف سازمان مورد مواخذه نمی گیرندافراد در صورت عدم انجام این گونه رفتا -2

 صورت ( انسانی، مادی و مالی)رفتارهای مذکور عمدتاً به منظور حمایت از انواع منابع سازمانی  -9

 (.1399ابیلی و همکاران، )می گیرند 

 رفتار شهروندی سازمانی اورگان و فارح ابعاد

که از طرف کارکنان به منظور انجام وظایفشان، به شیوه ای فراتر از عبارت است از رفتارهای داوطلبانه ای : وجدان کاری

ملزومات تعیین شده نقش سازمانی، در زمینه حضور در محل کار، پیروی از قوانین و مقررات و غیره صورت می 

 (. 2111،   نمانیک)گیرند

نمانیک، )زندگی سیاسی سازمان است نوعی رفتار سازمانی است که مبین میزان مشارکت مسئوالنه فرد در: آداب اجتماعی

2111 .) 

به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل؛ ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی بین همکاران اشاره دارد که به شکل : نوع دوستی

 مستقیم یا غیرمستقیم به حل مشکالت کاری کارکنان در سازمان کمک می دهد و عبارت است از رفتارهای داوطلبانه ای  که

به رفتار یاری دهنده (. 2111نمانیک، )به منظور کمک به دیگر کارکنان در انجام وظایف و یا مسائل سازمانی، صورت می گیرند

نوع دوستی به رفتارهای مفید و . افراد به صورت کامالً داوطلبانه و به منظور کمک به همکاران، نوع دوستی می گویند

و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به  سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی

 (. 1392اسالمی ، سیار، )کارکنانی که دارای مشکالت کاری هستند کمک می کند

عبارت است از شکیبایی کارکنان برای تحمل سختی ها و دشواری های محیط کار بدون اینکه به طور شفاهی یا : جوانمردی

در این بعد کارکنان همراه با رفتار جوانمردانه خود نالیدن ها ، شکایت (. 2119کرنودل، )عتراض یا شکایتی داشته باشدرسمی ا
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کردن ها، غرولندها، عیب جویی ها و خرده گیری ها را در سازمان کاهش می دهند و بیشتر اوقات خود را در برای کوشش ها و 

 (.118: 1399؛ به نقل از هویدا، 1881دساکف، مکنزی، مورمن و فیتر، پو)فعالیت های سازمانی تنظیم می کنند 

عبارت است از تمام دوراندیشی هایی که داوطلبانه از طرف کارکنان به منظور جلوگیری از وقوع مشکالت کاری در : نزاکت

 (. 2111،   چوچینگ)ارتباط با دیگر همکاران، صورت می گیرند

افرادی که در سازمان با احترام و تکریم . افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان استاین بعد بیان کننده نحوه رفتار 

 (. 59، ص 1392سیار و همکاران، .)با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند

 سازمان و مخاطبان سرپرستان ان،با همکار افراد رفتار نحوه کننده بیان بعد این (: تکریم و احترام)شخصی متقابل هماهنگی

 در خود همکاران کاری وقوع مشکالت از پیشگیری منظور به را ضروری کنند گام های می تالش کارکنان حالت این در است،

. شود می برگزار کاری وقوع مشکالت از پیشگیری منظور به کارکنان و مدیران بین ما مشاوره جلسات و دارند بر واحد سازمانی

 (1381زاده و شکری،تقی )

 سازمان اهداف از دفاع و حمایت و ارتقاء آنها هدف که گیرد می بر در را رفتارها از ای گسترده تنوع  :سازمانی منابع از محافظت

 (2111 نام، از نقل به همکاران و پودساکف). است

 روش تحقیق

با توجه به اینکه . یا راه حلی برای یک مسئله استهر تحقیق تالشی است نظام مند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش 

پرسشها و مسئله ها ماهیت های گوناگونی دارند لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مسئله ها تحقیقات را طبقه بندی 

می شود  نوع جهت گیری پژوهشی که در برخی کتابها از آن تحت عنوان طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف نام برده. کرد

حل یک مشکل  قیهدف تحق یگاه. کنند یسه هدف متفاوت را دنبال م قتیپژوهشها در حق هی، کل(1392سرمد و دیگران،)

حوزه خاص است و  یکمتداول و معمول در محیط کسب و کار است و گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه کلی دانش در 

 (.1393،یساروخان)گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است 

. ماهیت مطالعات پژوهشی ممکن است اکتشافی یا توصیفی باشد و یا صرفاً به شکل آزمون فرضیه طراحی و به اجرا در آید

همین که از گام اکتشافی به سوی توصیفی . ر بستگی داردسرشت بررسی، به سطوح پیشرفت دانش در قلمرو پژوهش مورد نظ

 .و سپس به آزمون فرضیه روی می آوریم بر استحکام نتایج و یافته های پژوهش افزوده می شود

در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام . تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد

ند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد های دیگری مان

با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه ی آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطالعاتی 

اساس تحقیق . ز اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورددرباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی ا

. پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطالعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه؛ به جامعه آماری می باشد

 (152،ص1399رضایی،)

 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گيری

سکاران، . )یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع

در تحقیق حاضر جامعه آماری، کلیه کارمندان جهاد کشاورزی شهرستان های شمال و شمال غرب استان ( 228،1395
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مدیریت )وسط خود این دستگاه هامی باشند که براساس آمار اعالم شده ت( کاشان، آران و بیدگل، اردستان و نطنز)اصفهان

 .نفر بودند 131از نظر تعداد  1382در سال ( جهاد  کشاورزی شهرستان های کاشان، آران و بیدگل ، اردستان و نطنز

 .فراوانی جامعه آماری را نشان می دهد (1)جدول

 

 جدول فراوانی جامعه آماری . 1شماره  جدول

 درصد تعداد پرسنل شهر

 44 34 کاشان

 62 43 آران و بیدگل

 63 46 اردستان

 11 66 نطنز

 111 61 جمع

 

با توجه به . ای که تمام جامعه آماری را در بگیرد بهترین حجم نمونه بزرگترین حجم ممکن است، یعنی در صورت امکان نمونه

بنا . شود گیری می اقدام به نمونهاینکه استفاده از تمام جامعه آماری نظام اداری در محدوده ذکر شده مقدور نیست، پس ناچار 

نمونه در طی فرایند تحقیق و براساس حصول کفایت یا  حجمدهیم که  گیری را تا آنجایی ادامه میها نمونه بر اصل کفایت داده

ها از پیش تعیین شده نیست و در مورد  به این معنی که حجم هیچ یک از نمونه.تعیین خواهد شد51نظری/ اشباع اطالعاتی

ای به دست ندهند  های جدید، اطالعات تازه یابد که آزمودنی گیری تا زمانی ادامه می نمونه فرایندهریک از جوامع مورد بررسی، 

ای نظریه و یا اطالعات  یا حاشیه 51تی تاثیر آنها در در بهبود نهاییبه عبار. یا تاثیری در توسعه مدل یا نظریه پژوهش نگذارند

 ( 1395به نقل از دانایی فر،  2119، 53؛ هیر، مانی و همکاران1885، 52گائوری، گرونهاگ و همکاران)صفر باشد 

زمانی که )ه کوکرانبرای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به معلوم بودن حدود تعداد جامعه آماری از فرمول تعیین حجم نمون

می باشد و از طریق  11/1تا  1/1و دقت برآورد  15/1استفاده شده است که دارای سطح خطای ( حجم جامعه مشخص است

 : زیر محاسبه می گردد (1)شماره  فرمول

 

  

    
  

   
 
 
    
  

   
 

 فرمول حجم نمونه کوکران. 1فرمول شماره                                                                                                                                                 

 :پارامترهای موجوددر فرمول به صورت زیر می باشد

                                                           
1- Data and Theoretical Saturation

 
51

-
Marginal Improvement 

52-Ghauri, Gronhaug et al. 1995 
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Z :1982 برابر درصد 85 اطمینان سطح در که استاندارد، واحد نرمال متغیر مقدار. )باشد ر نرمال واحد استاندارد میمقدار متغی 

 (.باشد می

d :در این تحقیق . شود باشد که مقدار آن بر اساس تحقیقاتی که قبالً صورت گرفته است مشخص می میزان اشتباه مجازی می

 .در نظر گرفته شده است 1915برابر  dمقدار 

N :باشد می 131باشد که در این تحقیق  تعداد اعضای جامعه آماری می. 

n :تعداد نمونه آماری. 

P  :نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین می باشند. 

q  :نسبتی از جمعیت که فاقد صفت معین می باشند(.1 - p) 

 رسد می خود مقدار حداکثر به واریانس صورت این در و گرفت نظر در 195 را آن توان یم نباشد اختیار در اگر که  qو p مقدار

. 

روش نمونه گیری پژوهش حاضر، روش نمونه گیری تصادفی . نفر می باشد 111بنابراین حجم نمونه بر اساس فرمول فوق، 

سان و معلوم است و هیچ عاملی جز در نمونه گیری تصادفی احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یک. ساده است

یعنی، در نمونه گیری تصادفی، انتخاب نمونه، مستقل از . شانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه از جامعه وجود ندارد

نمونه انتخاب شده به این شیوه معرف جامعه است و می توان نتایج حاصل از نمونه را به جامعه . یکدیگر صورت می گیرد

فراوانی جامعه (  2)جدول . پرسشنامه جمع آوری شد 89که  پس از توزیع و رفت و برگشتهای مجدد سرانجام . ادتعمیم د

 .نمونه را نشان می دهد

 

 جدول فراوانی  جامعه نمونه. 6شماره جدول

 درصد جامعه نمونه شهر

 33 33 کاشان

 22 22 آران و بیدگل

 22 22 اردستان

 19 19 نطنز

 111 111 جمع

 

 های جمع آوری اطالعاتروش  

بدین ترتیب که با مراجعه به . پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای استفاده شد دراین

اطالعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز  با استفاده ... کتب مربوطه، مجالت، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان و 

 .هریک از متغیرهای مدل تحقیق تهیه گردیدازه گیری از ابزار پرسشنامه برای اند
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 ابزار جمع آوری داده های تحقیق 

داده های ثانویه از اسناد تحقیقات گذشته، . به منظور جمع آوری داده های تحقیق، از منابع اولیه و ثانویه استفاده می شود 

های اولیه، داده هایی هستند که محقق به صورت دست داده . آمارهای غیررسمی، و اسناد و مدارک سازمانی به دست می آید

با توجه به این تقسیم بندی، در تحقیق ( 121،ص1399رضایی، .)اول و بیشتر از طریق مصاحبه و پرسشنامه به دست می آورد

ه ادبیات تحقیق و برای گردآوری اطالعات مورد نیاز در زمین. حاضر از هر دو نوع منبع اطالعات اولیه و ثانویه استفاده شده است

پیشینه تحقیق، از مطالعه کتابخانه ای و اطالعات ثانویه، و برای گردآوری داده های آماری مورد نیاز از مصاحبه، پرسشنامه و 

 . منابع اطالعات اولیه استفاده شده است

ق سؤاالتی را مطرح کرده که محق. به منظور جمع آوری اطالعات پیرامون موضوع و هدف تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد

پاسخ دهنده با مطالعه آن و انتخاب پاسخ های مناسب، داده های تحقیق را تولید کرده تا از طریق آن، محقق به باور ها، نگرش 

پرسشنامه هوش هیجانی از منبع سموعی و . ها، و تجربه های آزمودنی های گروه نمونه در رابطه با موضوع تحقیق پی ببرد

 . گرفته شد( 1889)و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان از منبع فارح و همکاران( 1391)همکاران

 ویژگی های فنی ابزار پرسشنامه تحقيق

زیرا . در تحقیقات از اهمیت زیادی برخوردار است 55و اعتبار یا روایی 52آزمون برارزش داده ها و تعیین میزان اعتماد یا پایائی

اندازه گیری مطلوب آن است که نتایج حاصل از آن اوالً دقیق و صحیح باشد، یعنی بیانگر تفاوتهای حقیقی در واقعیت یا پدیده 

ان چیزی باشد که مورد اندازه گیری باشدو ثانیاً مبیّن همان صفت یا صفاتی باشد که مورد نظر محقق بوده است، و درست هم

 (93،ص 1398کالنتری،.)در تعریف مسئله آمده است

 اعتبار و روایی پرسشنامه

به عبارت دیگر . سنجشی که روایی نداشته باشد، پایایی آن بی ارزش است. مهمترین معیار در درستی سنجش، روایی آن است 

د، منظور این است که درباره نمره های آزمون چه وقتی که در مورد روایی سنجه صحبت می شو. روایی مقدم بر پایایی است

برخالف پایایی که عمدتاً یک مسئله کمی و قابل اندازه ( 122،ص1399رضایی،.)نوع تعمیم های منطقی می توان اعمال کرد

و روایی برای سنجش اعتبار . گیری است، روایی ابزار تحقیق مسئله ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می باشد

 -3اعتبار وابسته به مالک  -2اعتبار وابسته به محتوا  -1: ابزار اندازه گیری روشهایی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از

زمانی پرسشنامه دارای روایی محتوا است که سواالت پرسشنامه، محتوای کامل ( 99،ص 1398کالنتری،.)اعتبار وابسته به سازه

که معموالً توسط افراد (  122،ص 1399رضایی،)اندازه گیری آن ساخته شده است، را در بر گیردصفتی که آزمون برای 

( 99،ص1398کالنتری،.)از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می گیرد

در این روش . به محتوا بهترین و درست ترین روش است برای بررسی اعتبار پرسشنامه، باتوجه به ماهیت موضوع روش وابسته

این اعتبار اطمینان . اساس قضاوت این است که پرسشنامه تا چه اندازه صفات، اهداف، و محتوای مورد نظر پوشش داده است

به بیان دیگر .داردمی دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد استفاده را در بر

 (122،ص 1399رضایی، .)نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است

 اعتبار و روایی پرسشنامه هوش هيجانی 

 این آزمون در سه مرحله. سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی هوش هیجانی است 81این پرسشنامه دارای 

در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سواالت و تنظیم مجدد 
                                                           

54
-
Reliability 

55-Validity 
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و در مورد کیفیت روان سنجی آن نیز اقدامات الزم به . سوال تقلیل یافت 81سوال به  119سواالت هر مقیاس، پرسشنامه از 

راحله سموعی و همکاران موسسه . )العات در حیطه های زیر انجام گرفتعمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اط

 .این پرسشنامه پس بررسی توسط چند تن از اساتید مورد تایید قرار گرفت( 1391تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، 

 اعتبار و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

عوامل رفتار شهروندی سازمانی تهیه و  به صورت پرسشنامه استاندارد برای تعیین روائی پرسشنامه، باید گفت که طرح اولیه

بوسیله اساتید راهنما چند نفر از افراد صاحب نظر بررسی شد که در نتیجه مواردی جهت اصالح پیشنهاد گردید و سرانجام 

 پس از اعمال اصالحات مذکور، پرسشنامه های نهائی تدوین گردید

 پایایی پرسشنامه

پایایی آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات آن مربوط می شود و منظور، رسیدن به نتایج یکسان در آزمون های مکرر  اعتماد یا 

هیچ سنجشی از خطا مصون نیست و ابزار تحقیق هر . در تحقیقات علمی، ادعای نتایج پایا و معتبر بسیار ضروری است. است

. ده از آن دقت شود، بازهم سنجش نهایی آن همواره با خطا آمیخته استقدر هم دقیق طراحی شده باشد و هر قدر در استفا

. منظور از دقت اندازه گیری آن است که نمره کسب شده توسط فرد تا چه حدی می تواند بیانگر نمره ی حقیقی وی باشد

شد، این توانایی نشان دهنده توانایی ابزاردر حفظ پایایی خود، در طول زمان حاکی از پایداری و تغییر پذیری اندک آن می با

در اینجا سعی می گردد مشخص شود که آیا نتایج حاصل از اندازه گیری توسط ( 129، ص 1399رضایی، .)ارزش ابزار است

با چه دقت یا صحتی موضوع مورد بررسی را ( پرسشنامه)یک ابزار مشخص قابل اعتماد است یا خیر؟ یعنی ابزار اندازه گیری ما

یری کرده است و اگر اندازه گیری مربوطه تحت همان شرایط تکرار شود آیا همان نتایج قبلی بدست می آید یا قابل اندازه گ

 (  93، ص 1398کالنتری،)خیر؟

برای اندازه گیری اعتماد یا پایایی، محقق به دلیل اینکه استفاده از ضریب آلفای کرونباخ از عمومیت بیشتری برخوردار است لذا 

 . نیز مبنای پایایی قرار گرفته استدر این تحقیق 

است، هر چه آلفا بیشتر باشد پایایی +( 1)ایی است به نام آلفا که دامنه آن از صفر تا یک  شاخص پایایی کل مقیاس، آماره

را  21/1گوید که ابزارهایی که ضریب آلفای آنها کمتر از  قانون کلی در رابطه با این ضریب می. مقیاس بیشتر خواهد بود

  (.22، ص1395متسامورنن، ترجمه کامکار و آسرایی، )نپذیریم 

مجموعة آزمون را ( همسانی درونی)در صورتی که آزمون از چندین مجموعه فرعی تشکیل شده باشد و بخواهیم ضریب اعتماد 

ها برای  های آزمودنی نمره در این حالت ابتدا واریانس(.  1392سرمد و دیگران ،)شود  تعیین کنیم، از آلفای کرونباخ استفاده می

 :شود ضریب آلفا تعیین می (2)شمارهشود، سپس با استفاده از فرمول  محاسبه می(   های فرعی آزمون)ها  هر یک از زیر آزمون

)1(
1 2

2

S

S

J

J
Y
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 ضریب آلفای کرونباخ. 6فرمول شماره                                                                                                                                                  

 

                                                           
56.- Sub-test (sub-scale)   
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jSهای پرسشنامه،  تعداد زیر مجموعه سئوال Jکه در ان فرمول 
در این . واریانس کل آزمون است Sام و  jواریانس زیر آزمون  

خالصه شده  (3)محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  SPSSپژوهش آلفای کرونباخ در مرحلة نهایی با استفاده از  نرم افزار

 .است

 

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق  .4شماره جدول 

 ضریب آلفا ها گویهتعداد  تعداد پاسخگو ها خرده مقیاس

 19958 81 89 کل پرسشنامه هوش هیجانی

 19829 29 89 کل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

 

درصد و  83شود، ضریب آلفا برای برای کل پرسشنامه های هوش هیجانی در حدود  مالحظه می( 3)همانطور که در جدول 

درصد است که این حاکی از این است که پرسشنامه ها از  پایایی  92برای کل پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی حدود 

 . تعریف شده استاین بیانگر آن است که گویه های پرسشنامه ها به خوبی . بسیار باالیی برخوردار است

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سواالت تحقیق الزم است باید از روش های مناسب تحلیل داده ها 

و    در دو سطح توصیفی SPSS 18تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش  با استفاده از بسته نرم افزاری . استفاده کرد

از آمار توصیفی برای تنظیم داده ها، ترسیم نمودارها، محاسبه شاخص های مرکزی، و پراکندگی متغیر . انجام شد   استنباطی

با استفاده از آمار استنباطی، بر اساس اطالعات به دست آمده از گروه نمونه، نتایجی . های مورد مطالعه استفاده شده است

آماری استنتاج شده و بر اساس تئوری احتماالت، یافته های بدست آمده از گروه نمونه به جامعه آماری تعمیم  درباره جامعه

 . داده شده است

 ضریب همبستگی

 همبستگی، ضریب. است دیگر کمی متغیر با کمی متغیر یک رابطه درجه و نوع تعیین برای آماری ابزاری همبستگی ضریب

 رابطه نوع همچنین و رابطه شدت همبستگی ضریب. است متغیر دو همبستگی تعیین در استفاده مورد معیارهای از یکی

 .است صفر برابر متغیر، دو بین رابطه وجود عدم در و است -1 تا 1 بین ضریب این. دهد می نشان را( معکوس یا مستقیم)

 :شود می تعریف (3)بوسیله فرمول  Y و X تصادفی متغیر دو بین همبستگی

 

                                                           
1-Descriptive 

2-Inferenal 
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 ضریب همبستگی.4فرمول                                       

 

 سیگما و پیرسون،( کوریلیشن) همبستگی برای معمول نماد corr کوواریانس، معنای به cov ریاضی، امید عملگر E آن در که

 (1381آذر و مومنی، ).است معیار انحراف نماد

 میزان پیرسون گشتاور-ضرب حاصل همبستگی ضریب یا 58پیرسون همبستگی ضریب آمار، در: ضریب همبستگی پیرسون

 همبستگی معنای به« 1» که کند می تغییر 1 تا -1 بین ضریب این مقدار. سنجد می را تصادفی متغیر دو بین خطی همبستگی

 دو بین پیرسون همبستگی ضریب. است کامل منفی همبستگی معنی به« -1» و همبستگی، نبود معنی به« 1» کامل، مثبت

 (همان منبع).شود می تعریف آنها معیار انحراف بر تقسیم آنها کوواریانس با برابر تصادفی متغیر

 :شود می محاسبه( 2)توسط فرمول  صورت داده زوج n با آماری نمونه یک برای پیرسون همبستگی ضریب

 

 

 ضریب همبستگی پیرسون. 2فرمول                                                          

 

 شود می داده نشان ρ یونانی حرف با که 21اسپیرمن ای رتبه همبستگی ضریب آمار، در :ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

 یک بیان قابلیت نشان دهنده ضریب این مقدار. است تصادفی متغیر دو بین همبستگی ضریب سنجش برای ناپارامتری ای آماره

 تابعی متغیری که افتد می اتفاق زمانی( -1 یا +1) پیرسون کامل همبستگی. است دیگر متغیر از یکنوا تابعی صورت به متغیر

 تعریف شده بندی رتبه های داده بین پیرسون همبستگی ضریب صورت به اسپیرمن همبستگی ضریب .باشد دیگر متغیر از یکنوا

 :کنیم می حساب (5)بوسیله فرمول شماره  را اسپیرمن همبستگی ضریب (همان منبع).شود می

 

 

 ضریب همبستگی اسپیرمن. 5فرمول شماره                                                                                                     

 یافته ها

 .هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاثیر گذار است :فرضیه اصلی

 

                                                           
1-Pearson correlation 
2-Spearman's rank correlation coefficient 
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 هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی)آماره توصیفی . 3جدول شماره 

 تعداد میانگین انحراف معیار
 شاخص

 متغیر

 هیجانیهوش  89 2221/3 3855/1

2228/1 2583/3 89 
 شهروندی رفتار

 سازمانی

 

 

 سازمانی رفتار شهروندی و هیجانیهوش  ضریب همبستگی پیرسون. 5شماره  جدول

 تار شهروندی سازمانیفر متغیر

 /.392** هیجانیهوش 

 

 .تاثیر می گذارد 392/1درصد به میزان  88همانطور که مشاهده می شود هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی با اطمینان 

 .است کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاثیر گذار مهارت های فردی بر رفتار شهروندی سازمانیعامل : 1فرضيه 

 
 سازمانی رفتار شهروندی و مهارت های فردی ضریب همبستگی پیرسون. 2جدول شماره 

 تار شهروندی سازمانیفر متغیر

 /.222* مهارت های فردی

 

درصد بر رفتار شهروندی  85با اطمینان  222/1کلی عامل مهارت های فردی به میزان همانطور که مشاهده می شود به طور 

 .سازمانی تاثیر معنا دار مثبت خواهد داشت

 کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاثیر گذار فردی بر رفتار شهروندی سازمانی میان عامل مهارت های: 2فرضيه 

 .است

 
 سازمانی رفتار شهروندی و فردی میان مهارت های همبستگی پیرسونضریب . 1جدول شماره 

 تار شهروندی سازمانیفر متغیر

مهارت های میان  

 فردی
**311./ 
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درصد بر رفتار  88با اطمینان  311/1به میزان  میان فردی همانطور که مشاهده می شود به طور کلی عامل مهارت های

 .شهروندی سازمانی تاثیر معنا دار مثبت خواهد داشت

 .است کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی سازگاریعامل : 3فرضيه 
 سازمانی رفتار شهروندی و سازگاری ضریب همبستگی پیرسون. 8جدول شماره 

 سازمانیتار شهروندی فر متغیر

 /.311* سازگاری

 

درصد بر رفتار شهروندی سازمانی  85با اطمینان  311/1به میزان  سازگاریهمانطور که مشاهده می شود به طور کلی عامل 

 .تاثیر معنا دار مثبت خواهد داشت

 .است اصفهان تاثیر گذارکارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان  بر رفتار شهروندی سازمانی کنترل استرسعامل : 4فرضيه 

 
 سازمانی رفتار شهروندی و کنترل استرس ضریب همبستگی پیرسون. 9جدول شماره 

 تار شهروندی سازمانیفر متغیر

 /.189 کنترل استرس

 

می گذارد بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر 189/1به میزان  کنترل استرسهمانطور که مشاهده می شود به طور کلی عامل 

این تاثیر گذاری معنادار نبوده و فرض   Sig=0.101))درصد بیشتر است 5دلیل اینکه میزان خطای بدست آمده از  ولی به

 .مورد نظر رد می گردد 

 .است کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی خلق عمومیعامل : 5فرضيه 

 
 سازمانی رفتار شهروندی و خلق عمومی همبستگی پیرسونضریب . 11جدول شماره 

 تار شهروندی سازمانیفر متغیر

 /.218 خلق عمومی

 

می گذارد ولی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر 218/1به میزان  خلق عمومیهمانطور که مشاهده می شود به طور کلی عامل 

این تاثیر گذاری معنادار نبوده و فرض مورد  Sig=0.069))استدرصد بیشتر  5به دلیل اینکه میزان خطای بدست آمده از 

 .نظر رد می گردد 
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 بحث و نتیجه گیری

بررسی تاثیر گذاری هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هدف از این پژوهش شناسایی 

کارکنان منظور جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه به همین . می باشد (شهرستان های شمال و شمال غرب)استان اصفهان

 فرمول تعیین حجم نمونه کوکران،بود و بر طبق  (شهرستان های شمال و شمال غرب)سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

. نفر از معلمان فوق الذکر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت 111حجم نمونه آماری ما شامل 

محقق برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده نمود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت 

 .قیق، مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتند آنگاه با استفاده از روش های مناسب آماری داده های بدست آمده از تح

رفتار بر  (مهارت های میان فردی و سازگاری، مهارت های فردی)مؤلفه هوش هیجانی سهبر اساس یافته های پژوهش، 

، در سطح اطمینان  (شهرستان های شمال و شمال غرب)کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانشهروندی سازمانی 

ضریب همبستگی هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی با رفتار شهروندی بترتیب . مستقیم و مثبتی وجود دارد رتاثی% 85

باالتری برخوردارند، رفتار  هیجانیپس می توان نتیجه گرفت که افرادی که از هوش (. 311/1و  311/1، 222/1:)عبارتند از

 . شهروندی مناسب تر و بهتری از خود نشان می دهند

 عمناب

 .انتشارات سمت: تهران. 2آمار و کاربرد آن در مدیریت ج (. 1381. )آذر ، عادل ؛ مومنی ، منصور -

ویژگی ها، ابعاد، : رفتار شهروندی سازمانی(. 1399)ابیلی، خدایار؛ شاطری، کریم؛ یوزباشی، علیرضا؛ فرجی ده سرخی، حاتم -

 .کنفرانس رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،مجموعه مقاالت اولین : متغیرهای پیش شرط و پیامدها

انتشارات (. ترجمه هومن اهرامی و مونا فتحعلی خانی)از مدیریت تا رهبری( عاطفی )هوش هیجانی(.2111. )استرت، امیلی -

 .مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بررسی رابطه ( 1382.)؛ رحمتی نیا ، لیلی ؛ شیخ آبادی ، علی محمداسحاقی ، زهرا ؛ رحمتی نیا ، خدیجه ؛ فیاض ، نعمت اله  -

 .  کنفرانس بین المللی مدیریت ، چالش ها و راهکارها. بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

 98-52ص: 199شماره . ماهنامه تدبیر. رفتار شهروندی سازمانی (. 1392.)اسالمی،حسن؛سیار،ابواالقاسم -

 51-25ص.: 132شماره . سال سیزدهم.ماهنامه صنعت خودرو. مدیریت هوش هیجانی در سازمان(. 1399.)،افسانهبها  -

 مطالعه) دیماتل رویکرد با سازمانی شهروندی رفتار های مولفه روابط بررسی(. 1381. )تقی زاه، هوشنگ؛ شکری، عبدالحسین -

 .111-91ص : 13دوره چهارم، شماره . نشریه علوم رفتاری. (موردی

 در رویارویی راهبردهای و هیجانی هوش رابطه بررسی(. 1391) لویه یوسفی مجید و زند علیایی شهین شراره، منفرد، تهامی -

 .شیراز درخشان، استعدادهای ملی همایش اولین. تهران شهر های دبیرستان تیزهوش و عادی آموزان دانش

ص : 3سال اول شماره . نظام سالمت. تهدیدی بر سالمت روان:دانشجویاناعتیاد به اینترنت در (. 1399. )حسن زاده،رمضان -

98-95. 

تاملی بر مبانی و : رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی(. 1399)دانایی فرد، حسن؛ ابراهیمی بلوطبازه، عباس -

 رویکردهای تئوریک، اولین کنفرانس رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه تهران،
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و ارائه ( خرده فروشان)بررسی کانال های توزیع در شرکت های و پخش با تاکید بر پخش مویرگی(. 1399. )نرضایی،رامی -

: پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وحیدرضا میرایی، تهران.  راهکار مناسب برای افزایش میزان وفاداری خرده فروشان

 .دیریتدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده م

شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با (. 1395)زارعی متین، حسن؛ جندقی، غالم رضا؛ توره، ناصر -

 .عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره دوازدهم

 121-95ص : 3شماره  سال دوم ،. مطالعات زنان. دلفای کیفی،ابزار پژوهش در علوم اجتماعی(. 1393. )ساروخانی،باقر -

 . انتشارات آگاه: تهران. روش های تحقیق در علوم رفتاری(. 1392. )سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه -

 (تجهیز روان) سینا رفتاریی علوم موسسه تحقیقاتی . هیجانی هوش آزمون هنجاریابی و ترجمه .(1391) راحله، سموعی، -

 . انتشارات سمت: تهران. مدیریت رفتار سازمانی(. 1383. )قلی پور ، آرین -

 .، تهران، انتشارات سمت(رفتار فردی)، مدیریت رفتار سازمانی (1392)قلی پور، آرین -

 .انتشارات فرهنگ صبا: تهران. اقتصادی –پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی (. 1398. )کالنتری، خلیل -

 .انتشارات بهینه: تهران(. ترجمه شیده کامکار و اسداهلل آسرایی. )مبانی نظری آزمون و آزمون سازی(. 1395)متسامورنن، جری  -

 .29-18ص : مدیریت، سال سوم، شماره یازدهمرفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ (. 1392)مقیمی، سیدمحمد -

ط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانی های دولتی، فرهنگ بررسی ارتبا(. 1395)مقیمی، سید محمد -

 . مدیریت، سال چهارم، شماره سیزدهم

 سال ، اجتماعی و انسانی علوم پژوهشنامه. کارکنان سازمانی شهروندی رفتار سطح بررسی(. 1399. )هویدا،رضا؛نادری،ناهید -

  33 شماره نهم،

- Alicia S.M(2008). Leung. Maching ethical work climate to in. role and extra role behaviors in a 

collective work setting, Journal of Business Ethics,. 

- Boyatxzis E, (2002) Developing Emotional Intelligence. to be published in San Francico: Jossey – Bass. 

- Cherniss, C. & Adler, M. (2000), "Promoting Emotional Intelligence in Organizations", Alexandria, 

VA: American Society for Training and Development. 

- Chu, cheng-I (2001). Examining organizational Citizenship behavior among nurses using Price and 

Mueller s model. A thesis submitted for the Doctor of Philosophy degree in Hospital and  ealth 

Administration in the Graduate of The University of Iowa 

- DeGroot, Timothy and Brownlee , Amy L, 2005. Effect of department structure on the organizational 

citizenship behavior—department effectiveness relationship, journal of business research. 

- Hossam M. Abu Elanain. An investigation of the relationship of openness to experience and 

organizational citizenship behavior, journal of American academy of business, 2008. 

- Jung, J00 Y. and Hong, Soonkwan, 2008. Organizational citizenship behaviour(OCB), TQM and 

performance at the maquiladora, international journtl of quality & reliability management, Vol. 25 
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- Kaschub M, (2002), Defining Emotinal Itelligence in Music Education. Arts Education policy Review, 

103, 5, 9-15. 

- Kim, S., (2006). Public Service motivation and organizational citizenship behavior in Korea, 

International journal of manpower- 

- Nemanick, Richard C.(2000). Examining of organizational citizenship behavior, from a role theory 

perspective. A digest presented to graduate school of Saint Louis University in partial  ulfillment of the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
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