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 :چکيده

پيروان آن مورد آزمااي   ( EI)را با هوش احساسي ( OCB)اين نسخه ها ارتباط شهروندي سازماندهي شده 

كت داشته در اين مطالعه شر( پاسخگر 111يعني ) جفت از مديران و ناظران آنها  OVنمونه . قرار مي دهند 

ماي   38/0و باراي هاوش احساساي     38/0اعتبار اين مقايسه ها براي رفتار شهروندي سازماندهي شده . اند 

ايان روش  . هوش اخساسي در ارتباط با آگاهي ، خاصيت مدني و رفتار نوع دوساتانه پياروان اسات    . باشند 

شاهروندي ساازماندهي شاده مياان     پيشنهاد شده اند كه از رسانه تست رفتار ( 1838)بوسيله بارون و كني 

نتايج ايان ماوارد را نشاان    . هوش احساسي استفاده مي كنند ، اما هيچ يك از آن اهميت ها يافته نشده اند 

 .مي دهند كه هوش اخساساتي رفتار شهروندي سازماندهي شده پيروان آنها هستند 

 .سازماندهي شده ؛ هوش احساساتي، شهروندي  :كلمات كليدي 
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 ( :OCB)رفتار شهروندي سازماندهي شده .  1

رفتار احتياطي اي هساتند  اين موارد را عنوان مي كند كه رفتار شهروندي سازماندهي شده ( 4001)آپلباوم 

كه قسمتي از نيازهاي كاري رسمي كارمندان نماي باشاند ، اماا آنهاا ماواردي هساتند كاه سااختار ماو ر          

رفتار شاهوومدي ساازماندهي شاده را    ( 4000)بارنارد ، راش و راسل  آلن ة. سازماندهي را ارتقاء مي دهند 

اينگونه معرفي مي كنند كه ويژگيهاي ساختاري و همكاري شده اي را اخاطه مي كنند و آنها مه در اختياار  

بوليناو و  . نسخه كار رسمي هستند و نه بوسيله سيستم پاداش سازماندهي شده رسمي جباران ماي شاوند    

 ان را بعنوان توانايي سازمان براي انتخاب رفتاار كارمناداي كاه وظاايد خودشاان را ان اام       /( 4008)تربلي 

آنها اين موارد را مي يابند كه رفتار سازماني به طور كلاي داراي دو ويژگاي   . مي دهند ، شناسايي مي كنند 

به طور تكنيكاي نيازمناد    يعني آنها) آنها به طور مستقيم قابل اجراء نيستند : معمول هستند كه عبارتند از 

و آنها نماينده مخصوص يا تالش اضافي اي هستند كه سازمانها از نيروي كار آنها باه  ( قسمتي از كار نيستند

 .منظور موفق بودن آنها نيازمند مي باشند 

باراي  رفتار شهروندي سازماندهي شده را بعنوان خواسته هااي كارمنادان   ( 4004)بولينو ، ترنلي و بلودگود 

مقدم كردن نيازهاي كاري رسمي آنها به منظور كمك به همديگر ، باراي تاابب باودن در عالياق مخصاوص      

. خودسان براي كاالهاي سازماني و داشتن عاليق مخصوص در فعاليت سازماني و رفتار كلي تعريد مي كنند 

برد رفتارهاايي مانناد   عنوان كرده اناد شاامل تناوع كاار    ( 4008)نو و ترنلي شهروند خوب  بعنوان آنچه بولي

وقتاي كاه هايچ كساي     )داشتن نيازهاي اضافي ، داشتن پيشرفت در حرفه شخصي ، قوانين ماداوم شاركت   

 .، ارتقاء و حفظ سازماني ، نگهداري حات مثبت و ناسازگاري در كار مي شوند ( جست و نمي شود

 ( : EI) هوش احساساتي .  2

ساسي را بعنوان نوعي از هوش اجتماعي و قابل م زاء از هاوش  اوال مفهوم هوش اح(  1880)سالووي و ماير 

بر طبق آنها ، هوش احساسي توانايي بررسي احساسات شخصاي ياا ديگاران و باراي     . كلي معرفي مي كنند 



 و راضیه پورسیف ارا باقريت :مترجم                      احساسي هوش با شده سازماندهي شهروندي رفتار ارتباط: عنوان مقاله

 3 

در موارد بعدي . اعمال و افكار آنها مي باشند تبعيض قائل شدن ميان آنها و استفاده اطالعات براي راهنمايي 

مدل خودشان را گسترش مي دهند و هوش احساساي  را بعناوان تواناايي    (  1880لووي و ماير ، سا) ، آنها 

موارد منحصر به فرد براي دريافت ، ارزيابي و بيان احساسات تعريد ماي شاوند ؛ تواناايي موفقيات و تولياد      

احساساات و  تواناايي فهميادن احساساات و دانا      . احساسات در زماني كه آنها افكار را تسهيل مي دهناد  

تحقيقات اين موارد را نشاان  . توانايي تنظيم احساسات براي ارتقاء رشد عقالني و احساسي تعريد مي شوند 

ميدهند كه هوش احساساتي اصل معمولي اسات كاه روشاهاي متفااوتي را باراي توساب زنادگي ، كارهاا و         

رل اخساسات آنهاا و رسايدن باه    مهارتهاي اجتماعي تحت تا ير قرار مي دهند ؛ خنثي سازي كاربردي ؛ كنت

افراد ديگر مي باشد و آنها اين موارد را مي يابند كه تفاوت هااي مياان اشاخاص باا اساتعداد و ماديران باا        

 .استعداد به موجب هوش احساسي اشخاص است 

 سران ام ، هوش احساسي مواردي است كه روش سروكار داشتن با يكديگر و فهميدن احساسات را نشان 

بنابراين ، هوش احساسي براي رهبران ت اري به اين خاطر اهميت را بررسي ميك نناد كاه اگار    .  مي دهند

آنها براي رفتار هيئت يا تيم غير حساس هستند ، مي توانند خنثي سازي را خلق كنند و بناابراين خاارا از   

ا بيان مي كنند كه هوش موارد راين (  4001)ترمز ( .  4001آنوينوس ، ) افراد به بهترين حالت نمي رسند 

سانتي    IQ. احساسي تركيبي از هوش كلي است و براي هردوي زندگي شخصي و حرفه اي توزيب مي شوند

درصد از موفقيت شخصي  40آنها در حال حاضر براي توزيب .توانايي يادگيري ، فهميدن و دليل سازي است 

و اين توانايي  فهميدن و در ارتباط قرار گرفتن وجود دارد ، فكر مي كنند (  EQ) در حاليكه به هر احساسي 

به اجراي كاري وصال   IQبراي رهبري مو ر داراي انتقاد است ،  eq. در صدي آن است  30با مردم و توزيب 

در توانايي مديران و رهبران براي حفظ موقيعيت  EQهرچند ، . مي شوند و اصل كليدي در بكارگيري است 

حقيقت امراين است كه بيشتر شاركتها  . هاي خودشان آشكار و واضح مي باشند  آنها و موفق بودن در نقشه

 .آنها را به اجاره در مي آورند (  EQ) بخاطر حالت آن (  IQ) براي هوش 
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 : روش شناسي .  3

 : ابزار  1-3

از  براي اندازه گياري پانچ بعاد   (  1880)موزمان و فتر آيتمي بوسيله پودساكوف ، مك كنزي ،  41مقياس 

 . رفتار شهروندي سازماندهي شده موارد فرعي بوسيله مديران استفاده مي كنند 

 .گسترده اند ( موافق ) 7تا ( مخالد ) 1نقطه اي است كه از  7اين مقياس ليكرت 

توسعه پيدا كرده است و ناظران ( 1883) آيتمي بوسيله شوت  88استفاده از نقياس هوش احساسي تركيبي 

گسترده شده اناد ،  ( موافق )  5تا ( مخالد )  1كه از نكته اي ليكرت  5نها از مقياس نوع هوش احساساتي آ

 .استفاده مي كنند 

 : نمونه  2-3

نفار ، شاامل    111پرس  دهناده هاا ،   . مدير و موارد فرعي جمب آوري مي شدند  57اطالعات از جفتهاي 

ساال و   4/10جوابگو ها باا سان متوسا     . د م موعه معكوسي از صنايب هستند كه در استانبول واقب هستن

سال به طاور   5/5مي باشند و موقعيت كنوني خودشان را براي % ( 75)سال از افراد مرد  4/15ت ربه كاري 

. توزيب شده اندپرسشنامه ها در م موعه  مزايي از شركت كننده هاي كامال با اعتماد . متوس  نگهداشته اند 

او ساعي در  . ان پرسشنامه ها را در ساازمانهاي مختلفاي توزياب كارده اناد      به طور شخصي يكي از نويسندگ

آنهايي كه توانايي دادن پاسخ را ندارند ، از آنها . جمعه آوري اطالعات بعنوان پاسخهاي محتمل داشته است 

 .م موعه پاسخنامه توزيب شده بودند  100كل . درخواست ايميل كردن مستقيم به آنها را مي دهند 

 : نتايج .  4

مقيااس رفتاار شاهروندي    ) 38/0:مي شوند ماه عبارتناد از   همه اين مقياسها براي اعتياد زياد داشتن يافته 

 بعد از اينكه اعتبارها ماورد تاكياد قارار گرفتاه اناد ،     ( مقياس هوس احساساتي ) 38/0و ( سازماندهي شده 
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هاوش  . مل هوش احساسي محاسابه ميشاوند   ارتباط ميان ابعاد رفتار شهروندي سازماندهي شده مقياس كا

 در ارتبااط قارار    1احساسي مديران با وجدان ؛ خاصيت مدني و نوع دوساتي نمااي  داده شاده در جادول     

 اين است كه در ارتباط با رواب  مثبت ميان هوش احساسي است كه حمايت  1بنابراين فرضيه . مي گيرند 

 .نمي شوند 

 ارتباطها - 1جدول 

6 5 4 3 2 1 SD M  

 وجدان 5.83 .81 .(80)     

 ورزش 1.80 1.15 .88** .(75)    

 خاصيت مدني 1.81 .38 .11 .48* .(40)   

 تواضب 5.18 1.01 .41 .51** .88** .(70)  

 نوعدوستي 1.78 1.13 .81 .81* .84* .57** .(33) 

 هوش احساساتي 8.53 .18 .45 .45 .50** .40 .40 .(38)

 

در ارتبااط باا تاا يرات درن آنهاا در رفتاار شاهروندي        4ساده براي مطالعه فرضيه چندگانه  برگشت طولي

رفتار شهروندي سازماندهي شده بعنوان متغييرهااي  چهار تا از پنج . مي شوند سازماندهي شده آنها استفاده 

س رخ نمي دهناد و  خاصيت مدني در بررسي بعنوان اعتبار مقيا. وابسته در متغير ها برگشت پيدا مي شوند 

آنااليز برگشاتي  بيشاتر در چهاار رفتاار      . نتايج فرضيات را حمايت نمي كنند . خيلي پايين يافته مي شوند 

هبر بعنوان متغير  مساتقل باراي ديادن    شهروندي سازماندهي شده بعنوان متغير وابسته و هوش احساسي ر
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هوش . ده را از پيروان به اجرا در مي آيند اين موارد كه هوش احساسي  رهبر رفتار شهروندي سازماندهي ش

شات را  ضاريب برگ  4جادول  .   بيناي ماي كنناد    احساسي رهبران وجدان و دفتار نوع دوستي توابب را پي

 .جلوگيري مي كنند 

 برگشتي -2جدول 

 متغرهاي وابسته وجدان ورزش تواضع نوعدوستي

 هوش احساساتي .43.(55*) .48.(48) .44.(13) .11(1.18**)

18. 05. 30. 38. R2 

8.14 1.43 4.85 4.18 F 

 

كننند  براي آناليز ميان ي تست مي( 1838)مدلهاي برگشت بعنوان موارد پيشنهاد شده بوسيله بارون ولتي 

بر طبق اين موارد ، ساختارهاي متغير بعنوان ميان ي در زماني  استفاده مي شدند كه  آنها موقعيتهاي زير . 

متغيرها در سطوح متغير نستقل براي متغيرهايي در ميان ي توصيه (  a: ) كه عبارتند از  را دنبال ميك نند

متغيرهايي در محاسبه ميان ي براي متغيرهايي در متغيار  (  b ) ؛ (  aيعني مسير)شده محاسبه  مي شوند 

هاي م ميان متغير كنترل مي شوند ، رواب  مه bو  aو در زماني كه مسير (  c) ؛ (  bيعني مسير ) وابسته 

را براي تست ( 1831)آنها روشهاي داده شده بوسيله جود و كني . مستقل و وابسته اهميت طوالني را ندارند 

بايد معادالت برگشات زيار را   بر طبق روشهاي پيشنهاد شده ، يك مورد . كردن ميان يها پيشنهاد مي كنند 

برگشت متغير وابسته در متغير (  b) نتغير مستقل ،  برگشت ميان ي در(  a: ) تخمين شوند كه عبارتند از 

اين دو معادالت برگشتي براي . برگشت متغير وابسته در هر دوي متغير مستقل و ميان ي  (  c) مستقل ، و 

تست كردن نق  فرض قرار گرفته هاوش احساساي رهباران بعناوان مياان ي مياان رفتارهااي شاهروندي         
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ضريب  8جدول . برگشت داده مي شوند (  = 50/0و  = 01/0)حساسي سازماندهي شده در هر دوي هوش ا

اگر چه در سومين معادله ميان ي هاوش احساساي در رفتاار ساازمادهي شاده      . برگشت را نشان مي دهند 

تا ير مي گوارند ، در اولين دو معادله هيچ تا يري را در ميان ي يا رفتار  شاهروندي  شهروندي متغير وابسته 

 .مورد حمايت قرار نمي گيرند  8بنابراين ، فرضيه . شده متغير وابسته نمي كنند سازماندهي  

 برگشت براي آناليز و ساملت – 3جدول 

OCB 

 سومين معادله

OCB 

 دومين معادله

  خارا قسمت احساسي

 اولين معادله

 متغير هاي وابسته

(**0.73)50.  - -EI 

48. 04. 01. r2 

8.18 1.17 4.18 F 

 

 : و بررسي بحث .  5

در رفتارهاي شهروندي سازماندهي شده پيروان بوسيله هوش احساسي رهبران داده مي شوند و آنها وجادان  

از آن ايي كه هوش احساسي رهبران رفتارهاي شهروندي سازماندهي شده پيروان را . و نوعدوست مي باشند 

هوش احساسي تركيب مهمي براي رهبري اين موارد را نشان مي دهند كه  تحت تا ير قرار مي دهند ، نتايج

در زمااني كاه آنهاا    . هوش احساسي مديران داراي ارتباط مثبتي با وجدان توابب مي باشند . مو ر مي باشند 

بعالوه ، هاوش احساساي    .احساس انگيزش و شناسايي كنند و ممكن است بوسيله وجدان آنها جبران شوند 

از آن ايي كه افراد مافوق در خلق . وستي توابب آنها يافته مي شوند مديران براي داشتن ارتباط مثبت با نوعد

بصيرت را نگهداري مي كنند كه همه را سودمند مي سازند و پيروان آنها در اعتقاد هستند ، اين  كار خانواده
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ماك  براي بدست آوردن اهداف سازماندهي شده بعنوان تيم انگيزه مي دهند ، بنابراين به يكديگر در اجراء ك

 .مي كنند 

بنابراين ، هوس احساسي رهبران نق  مهمي را درتعيين دو رفتار شاهروندي ساازماندهي شاده مخصاوص     

اينها هم به خاطر هوش رهبران است كه قادر به بررسي رفتار سن ي آنها و فهميدن . پيروان بازي مي كنند 

تنها در زماني مه آنهاا  . ا را ارتقاء مي دهند پيروان آنها مي باشند ، بنابراين نق  اضافي رفتار اعضاء سازمانه

اين موارد را احساس مي كنند كه رهبران نيازهاي آنهاا را ماي فهمناد ، خواساتار دادن بهتارين حالات باه        

توابب آنها ، رهباران ماي توانناد آنهاا را در نمااي  رفتاار شاهروندي         بوسيله فعهميدن. سازمانها مي شوند 

هماواره اگار در رفتارهااي ساازماني      رفتار شهروندي سازماندهي شده پيروان.  سازماندهي شده انگيزه دهند

پودسااكوف ،  ) ، هردوي ارتباط مساتقيم  (  4008تا ير بگوارند بخوبي مستقر مي شوند اپيكولو و كواكيت ، 

ماك  پودساكوف ،  ؛ 1888پياليي ، كريشيم و ويليامز ، ) و غير مستقيم ( 4000مك كنزي ، پاين و باچاچ ، 

بيشاتر ايان   . ميان رفتارهاي شهروندي سازماندهي شاده يافتاه ماي شاوند     (  1880كنزي ، مورمن و فنر ، 

اين مطالعه به نظر براي نشان . تحقيقات در متون متفاوتي در مطالعه نماي  داده شده به اجرا در مي آورند 

هام  روندي سازماندهي شده در عناوان  دادن اين موارد مي رسد كه ما نيازمند استقرار ارتباط ميان رفتار شه

 .بافت هستيم 
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