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نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش
ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیونهای
ورزشی جمهوری اسالمی ایران
3

حسین عیدی ،*9حبیب هنری ،2ولی ناصری پلنگرد
 9ـ استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 2ـ دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
 3ـ دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید مدرس ایالم

تاریخ پذیرش9312/92/29 :

تاریخ دریافت9312/1/91 :

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیونهای
ورزشی منتخب بود.
روششناسی :روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری  222نفر از کارکنان تمام وقت یازده فدراسیون
منتخب پزشکی ورزشی ،دو و میدانی ،دوچرخه سواری ،جودو ،بسکتبال ،شنا ،کاراته ،تیر و کمان ،بولینگ ،شطرنج و تنیس روی
میز بودند ،که 042نفر بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار جمع آوری دادهها،
پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شیرینگ ( ،)0991تعهد سازمانی مودای ،استیرز و پورتر ( )0999و پرسشنامۀ رفتار شهروندی
سازمانی نتمیر و همکاران ( )0999بود .از آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف -اسمیرنوف ،آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد.
یافتهها  :نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونهای ورزشی رابطه معناداری وجود
داشت ( .) r = 2/42 ،P=2/220همچنین بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری مشاهد شد (،P=2/220
 .)r =2/44نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سابقۀ شغلی ،سن ،تعهد سازمانی و هوش هیجانی در مجموع  21درصد واریانس
رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کردند.
نتیجهگیری :نتیجه اینکه هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و برخی ویژگیهای فردی مانند سن و سابقۀ شغلی عاملهای مهمی در
پیشبینی رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیونهای ورزشی هستند .پیشنهاد میشود مدیران فدراسیونها توجه ویژهای
به عوامل روانشناختی برای افزایش کارایی فدراسیونها داشته باشند.
واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی ،فدراسیونهای ورزشی.
*نویسنده مسئول :تلفن31991211233 :

E - mail: eydihossein@gmail.com
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مقدمه
نیروی انسانی ،مهمترین سرمایه سازمان است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد ،احتمال موفقیت ،بقا و توسعه
سازمان بیشتر خواهد شد .نیروهای انسانی وفادار ،سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به عضویت سازمانی که حاضرند
فراتر از وظایف تعیین شده فعالیت کنند ،میتوانند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشند .وجود چنین نیروهایی در سازمان
عالوه بر افزایش سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ،تأخیر و ترک خدمت کارکنان ،وجهۀ سازمان را در اجتماع مناسب
جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میآورد .در مقابل ،نیروی انسانی با احساس وفاداری و تعهد سازمانی کم
و متمایل به ترک سازمان ،نه تنها در جهت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمیکنند ،بلکه در ایجاد فرهنگ بیتوجهی نسبت به
مسائل و مشکالت سازمان در بین دیگر همکاران مؤثر هستند ( حسینیان ،مجیدی و حبیبی.)0814،
موضوع هوش هیجانی 0نخستین بار توسط سالوی 2و مییر 8در سال  0992مطرح شد .این دو پژوهشگر معتقد بودند برای
موفقیت در تحصیل نیازمند بهره هوشی هستیم ،اما برای موفقیت شخصی وکاری به هوش هیجانی نیازمندیم (حسینی کاخکی
و قلی پور .)0814 ،از طرفی ،در سالهای اخیر سازه هوش هیجانی به طور گسترده مورد توجه محققان روانشناسی سازمانی قرار
گرفته است (واتساف ،فلچر و هانتون .)2202 4،رویکردهایی که در پژوهشها و تعاریف هوش هیجانی به کار می روند ،در چند
طبقۀ کلی مدل تواناییهای سالوی و مییر ( ،)0999مدل غیر شناختی یا عوامل انسانی بار -ان)0999( 5و هیگس دالویگس

4

( )0999و مدل شایستگیهای گلمن )0991( 9دسته بندی شده است (بارباتو و بورباچ .)2224 ،1در پژوهشهای انجام شده در
زمینه هوش هیجانی ،یکی از مدلهای فوق به کار گرفته شده است که در پژوهش حاضر از مدل شایستگیهای گلمن به دلیل
توجه به دو بخش عناصر فردی یعنی خودآگاهی ، 9خودتنظیمی 02و خود انگیختگی 00و عناصر بین فردی شامل همدلی 02و
مهارتهای اجتماعی

08

به مثابه چارچوب نظری استفاده شد .گلمن ( )0991هوش هیجانی را ظرفیت یا توانایی سازماندهی

احساسات و عواطف خود و دیگران ،برای برانگیختن خود و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آنها در روابط با دیگران
تعریف کرد .گلمن معتقد است افراد فاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین دورههای آموزشی را در دنیا ببیند ،نمیتوانند یک رهبر
سازمانی برجسته و موفق شوند.
تعهد سازمانی 04مقوله مهم و حیاتی در سازمانها ا ست که عمر ن سبتاً کوتاهی از آن در مدیریت رفتار سازمانی سپری شده
ا ست .تعهد سازمانی به مثابه میزان واب ستگی عاطفی و روانی کارکنان به سازمان تعریف شده ا ست که بر ا ساس آن فردی که
شدیداً متعهد ا ست ،هویت خود را با سازمان می شنا سد ،در سازمان م شارکت و فعالیت دارد و از ع ضویت در آن لذت می برد.

1 - Emotional Intelligence
2 - Salovey
3 - Mayer
4 - Wagstaff, Fletcher, Hanton
5 - Bar-On
6 - Dalveigse
7 - Golman
8 - Hantonbarbuto, Burbach,
9 - Self Awareness
10 - Self Regulation
11 - Self Motivation
12 - Sympathy
13 - Social Skill
14 - Organizational Commitment
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تعهد افراد در سازمان با توجه به ساختار سازمان ،ارتباطات مناسب ،اندازه سازمان ،حقوق و فرصتهای ارتقاء ،ویژگیهای فردی
( شامل مشارکت شغلی ،سابقه خدمت ،میزان تحصیالت ،تجربه ترک خدمت) و ویژگیهای محیطی ( شامل فرصتهای شغلی
ومسئولیت خانوادگی) متفاوت است (المبرت ،هوگان و گریفث.)2221 ،0
مییر و آلن )0919( 2تعهد سااازمانی را در سااه حیطۀ تعهد عاطفی ،8تعهد مسااتمر 4و تعهد تکلیفی ( 5هنجاری) طبقهبندی
کردهاند .نقطه مشترک این سه تعهد ،در این است که حالت روانی روابط کارمند با سازمان را مشخص میکنند و بهطور ضمنی
به تداوم یا قطع ع ضویت فرد در سازمان ا شاره دارد .بنابراین ،تعهد عاطفی ،یعنی میزان تمایلی که فرد از نظر روانی و از طریق
اح سا ساتی مانند وفاداری ،مهر و عالقه ،گرمی و صمیمیت ،تعلق ،دلب ستگی ،ر ضایت خاطر ،لذت و خو شی و غیره به کار کردن
در سازمان پیدا میکند .تعهد مستمر ،وابستگی فرد برای کار کردن در سازمان ،بر اساس میزان حس ضمانت برای ماندن در آن
سازمان به دلیل هزینههای باالی ترک آن میباشد .تعهد تکلیفی (هنجاری) ،عبارت است از میزان وابستگی فرد از نظر روانی و
از راه درون سازی اهداف ،ارزشها و مأموریتهای سازمانی به آن سازمان .به عبارت دیگر ،تعهد تکلیفی اح ساس م سئولیت به
تداوم کار کردن در سازمان را منعکس میکند (خسروی زاده ،خلجی و خواجوی.)0819 ،
نگرش دیگری که در رفتار سازمانی و روانشناسی سازمان حائز اهمیت است ،رفتار شهروندی سازمانی 4میباشد .مفهوم رفتار
شهروندی سازمانی اولین بار بهوسیله باتمن و ارگان )0918( 9مطرح شد؛ ولی این مفهوم از نوشتارهای بارناد )0981( 1در مورد
تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان )0944( 9در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش فراتر از انتظارات نقش ناشی شدهاست
(حسینی کاخکی و قلی پور .)0814 ،پژوهشهای اولیه در حوزه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا
رفتارهایی بودند که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته می شدند .این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای
عملکرد شغلی به طور ناقص اندازهگیری میشدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگرفتند ،اما در بهبود اثر بخشی
سازمانی موثر بودند (یعقوبی ،احمدزاده و عبداللهی .)2200
ارگان( )0911معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً بهوسیلۀ سیستمهای رسمی
پاداش در سازمان طراحی نشده است ،اما با این وجود ،باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود .در این تعریف
بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی سازمانی تأکید شده است .این سه ویژگی عبارتند از اینکه ،رفتار شهروندی سازمانی باید
داوطلبانه باشد (رفتار شهروندی سازمانی نه یک وظیفه از پیش تعیینشده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است) ،مزایای این
رفتار ،جنبه سازمانی داشته باشد و اینکه این رفتار جنبهی چند وجهی دارد .ارگان( )0991رفتار شهروندی سازمانی را در قالب
پنج بُعدِ با وجدان بودن ،02نوعدوستی ،00رفتار مدنی ،جوانمردی 02و احترام و تکریم 08بیان میکند و نتمیر )0999( 04در چهار

1 - Lambert, Hogan and Griffin
2 - Allen
3 - Affective Commitment
4 - Continuance Commitment
5 - Normative Commitment
6 - Organizational Citizenship Behavior
7 - Bateman and Organ
8 - Bernad
9 - Ketz and Kahn
10 - Discretionary
11 - Altruism
12 - Sportsmanship
13 - Courtesy
1 - Netemeyer
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بعد ،نوعدوستی ،جوانمردی و گذشت ،با وجدان بودن و رفتارمدنی 0دستهبندی نموده است (جیمز ،والدهان و گاالتریدو.)2202 ،2
پژوهشهای مختلفی در حوزه مدیریت و مدیریت ورزشی به بررسی متغیرهای پژوهش در سازمانها و مراکز مختلف پرداختهاند
و وجود رابطه بین این متغیرها را تأیید نمودهاند .در این رابطه ،یعقوبی و همکاران ( )2200با بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و
رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان و مدیران شرکتهای مختلف ایران به این نتیجه دست یافتند که بین این دو متغیر در
نمونههای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد.
واستاف ،فلچر و هانتون ( ،)2202به بررسی قابلیتها و استراتژیهای مدیریت هیجانات در سازمانهای ورزشی پرداختند .نتایج
نشان داد ،در تدوین استراتژیهای عاطفی برای سازمانهای ورزشی ،هوش هیجانی از جایگاه مهمی در بین کارکنان سازمانهای
ورزشی برخوردار است و این عامل در تعامالت درونسازمانی افراد نقش مهمی ایفا میکند.
آبراهام و زدوی )2224( 8در پژوهش خود نشان دادند که رابطۀ مثبتی بین هوش هیجانی و عمکرد کارکنان وجود دارد .همچنین
بین هوش هیجانی و دو بعد از رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی و مشارکت) ارتباط معناداری وجود دارد.
موداسیر و سینگ )2221(4در پژوهش خود گزارش کردند که هوش هیجانی رهبران رابطه مثبتی با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
آنان دارد .همچنین دو بعد مشارکت و نوع دوستی به مثابه ابعاد مهم رفتار شهروندی سازمانی متأثر از هوش هیجانی رهبران می
باشند.
ریچارد )2229(5در پژوهش خود بر کارکنان سازمانهای غیرانتفاعی استرالیایی نتیجه گرفت که بین متغیرهای هوش هیجانی
و معنویت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
چانگ و چالدورای )2228(4به مقایسه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان پاره وقت و تمام وقت در سازمانهای
ورزشی کره جنوبی پرداختند که نتایج آن حاکی از تعهد بیشتر کارکنان تمام وقت به دلیل جایگاه شغلی و وابستگی بیشتر به
سازمان نسبت به دیگر کارکنان بود .رفعتی آالشتی( )0819در پژوهشی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
کارکنان شرکت نفت و گاز پارس را بررسی و رابطه مثبت و معناداری را گزارش کرد.
با وجود اهمیت و نقش باالی رفتارهای فرانقشی( 9رفتارهایی که خارج از حیطه وظایف رسمی کارکنان است ولی آنها آن را
انجام میدهند) در سازمانها و طرح این موضوع که توجه به کارکنان و رفتار آنها دارای پیشینۀ مناسبی به ویژه در مکاتب
کالسیک مدیریت یعنی مکتب روابط انسانی است ،اهمیت هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به مثابه
بخشی از رفتارهای انسانی مثبت در سازمان قابل تأمل است؛ شواهد نشان میدهد که مقولههای روانشناختی مانند هوش
هیجانی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ،در سازمانهای ورزشی به ویژه فدراسیونهای ورزشی (که نوع ماهیت و
خدمات آنها غیرانتفاعی است و متفاوت از سایر سازمانهای انتفاعی میباشند) ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین ،لزوم
توجه به رفتارهای فرانقشی و تقویت آنها در سازمانهای خدمت محور که برونداد آنها کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر این
سازمانها را در پی خواهد داشت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .از طرف دیگر ،در پژوش حاضر از مدل شایستگیهای هوش

2 - Civil virtue
3 - James, Velayudhan and Gayatridevi
4 - Abraham and Zvie
5 - Modassir and singh
6 - Richard
7 - Chang and Chelladurai
8 - Extra ordinary Behavior
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هیجانی گلمن ( )0991به دلیل توجه به جنبههای مختلف رفتار فردی یعنی مهارتها ی فردی و بین فردی استفاده شد که در
مقایسه با سایر مدلها تناسب بهتری با موضوع پژوهش حاضر داشت.
با توجه به موارد بیان شده ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی به مثابه متغیر پیشبین و
همچنین ابعاد آنها با رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مالک در بین کارکنان فدراسیونهای ورزشی منتخب میباشد.
روششناسی
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعۀ پژوهش شامل  222نفر از کارکنان تمام وقت فدراسیونهای ورزشی
بودند که  042نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی  -مورگان 0و بر مبنای جامعۀ آماری از بین کارکنان فدراسیونهای پزشکی
ورزشی ،دو و میدانی ،دوچرخه سواری ،جودو ،بسکتبال ،شنا ،کاراته ،تیر و کمان ،بولینگ ،شطرنج و تنیس روی میز انتخاب
شدند (روش نمونه گیری بر اساس نمونههای در دسترس بود) .پس از توزیع پرسشنامهها بین نمونههای پژوهش 002 ،پرسشنامه
تکمیل و عودت داده شد .برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامههای اطالعات فردی ،در برگیرنده مشخصات فردی و
سوابق افراد مشتمل بر سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،سابقه خدمت ،محل خدمت ،وضعیت تأهل و رشتۀ تحصیلی ،پرسشنامۀ
هوش هیجانی(سیبریا شیرینگ )0991 ،که مشتمل بر  88سوال و در قالب پنج بعد خودآگاهی ،خود انگیختگی ،خود تنظیمی،
همدلی و مهارتهای اجتماعی ،پرسشنامۀ  05سوالی تعهد سازمانی(مودای ،استیرز و پورتر )0999 ،که مشتمل بر سه بعد اعتقاد
به اهداف و ارزشهای سازمان و پذیرش آنها ،تمایل به تالش گسترده در راه تحقق اهداف سازمان و تمایل شدید به باقی ماندن
و حفظ عضویت در سازمان و پرسشنامۀ  02سوالی رفتار شهروندی سازمانی(نتمیر و همکاران )0999 ،در قالب چهار بعد
جوانمردی ،رفتار مدنی ،با وجدان بودن و نوع دوستی طراحی شده بود ،استفاده شد .پایایی این پرسشنامهها از طریق آلفای
کرونباخ محاسبه و برای پرسشنامۀ هوش هیجانی  ،2/12پرسشنامۀ تعهد سازمانی  2/91و پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی
 2/90بود که از پایایی مناسبی برخوردار بودند.
از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگروف اسمیرنوف ، ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام)
استفاده شد .کلیه عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS20انجام گردید.
یافتهها
نتایج بررسی توصیفی مربوط به ویژگیها ی فردی و شغلی کارکنان نشان دهنده آن است که  42/9درصدکارکنان مرد و 89/8
درصد زن 29/0 ،درصدکارکنان دارای مدرک دیپلم 09/8 ،درصد کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم 44/4 ،درصد کارکنان دارای
مدرک لیسانس 4/5 ،درصد دارای مدرک فوق لیسانس و  2/9درصد دارای مدرک دکتری بودهاند 52 .درصد کارکنان در طبقه
شغلی کمتر از  5سال 09/ 0 ،درصد در طبقه شغلی  5-02سال 9/0 ،درصد در طبقه شغلی  02-05سال و  20/1درصد در طبقه
شغلی بیش از  05سال قرار دارند .همچنین  09/0درصد دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی و  12/9درصد کارکنان داری مدرک
تحصیلی غیر تربیت بدنی بودند.
از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی فرض طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد .نتایج جدول( )0نشاندهنده طبیعی
بودن توزیع دادهها میباشد.
جدول 9ـ نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

1 - Krejcie-Morgan
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توزیع

تعداد

Z

P

نتیجه

هوش هیجانی

002

0/059

2/081

توزیع طبیعی است

تعهد سازمانی

002

0/244

2/224

توزیع طبیعی است

رفتار شهروندی سازمانی

002

0/024

2/098

توزیع طبیعی است

تجزیه و تحلیل ا ستنباطی یافتههای پژوهش در جداول  8 ،2و  4خال صه شده ا ست .نتایج جدول  ،2ن شان داد که فر ضیۀ اول
مبنی بر رابطۀ هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی ( )r=2/420به دلیل معنادار بودن ضریب همب ستگی پیر سون مورد
تأ یید قرا گرفت .فرضیه دوم مبنی بر رابطۀ خود آگاهی و رفتار شهروندی سازمانی ( )r=2/489و فرضیه سوم در خصوص رابطۀ
خود تنظیمی و رفتار شهروندی سازمانی ( )r=2/891و فرضیه چهارم مبنی بر رابطۀ خود انگیختگی و رفتار شهروندی سازمانی
( )r=2/815و فر ضیه پنجم در خ صوص رابطۀ همدلی و رفتار شهروندی سازمانی( )r=2/899نیز مورد تأیید قرار گرفتند .اما در
فر ضیه ش شم ،رابطۀ مهارتهای اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ( )r=2/299به دلیل معنادار نبودن ضریب همب ستگی
پیر سون مورد تأیید قرار نگرفت .در فر ضیه هفتم ،رابطۀ تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی( )r=2/449به دلیل معنادار
بودن ضریب هب ستگی پیر سون مورد تأیید قرار گرفت .فر ضیه ه شتم بر رابطۀ تمایل به تالش گ سترده در راه تحقق اهداف
سااازمان و رفتار شااهروندی سااازمانی( )r=2/451و فرضاایه نهم در مورد رابطۀ تمایل شاادید به باقی ماندن و حفظ عضااویت در
سااازمان( )r=2/844و فرضاایه دهم در خصااوص رابطۀ اعتقاد به اهداف و ارزشهای سااازمان و پذیرش آنها( )r=2/245به دلیل
معنادار بودن ضریب همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفتند.
جدول  2ـ ارتباط هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و مؤلفههای آنها با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونها
سطح معناداری

میزان خطا

ضریب همبستگی

متغیر پیشبین

متغیر مالک

2/20

2/42

هوش هیجانی

رفتار شهروندی سازمانی

2/220

2/48

خود آگاهی

رفتار شهروندی سازمانی

2/220

2/20

خود تنظیمی

رفتار شهروندی سازمانی

2/228

2/20

2/89

خود انگیختگی

رفتار شهروندی سازمانی

2/228

2/20

2/81

همدلی

رفتار شهروندی سازمانی

2/228

2/20

2/89

مهارتهای اجتماعی

رفتار شهروندی سازمانی

2/804

2/25

2/29

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

2/220

2/20

2/44

تمایل به تالش گسترده در راه تحقق اهداف سازمان

رفتار شهروندی سازمانی

2/220

2/20

2/45

تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت در سازمان

رفتار شهروندی سازمانی

2/202

2/20

2/84

اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و پذیرش آنها

رفتار شهروندی سازمانی

2/200

2/25

2/24

برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق هوش هیجانی ،تعهد سازمانی ،سطح تح صیالت ،سن و سابقه خدمت از
رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد .چهار متغیر تعهد سازمانی ،سابقه شغلی ،سن و هوش هیجانی معیار ورود
به معادلۀ رگرسیون را کسب و متغیر سطح تحصیالت از مدل خارج شد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام جدول ،8
ن شان داد که چهار متغیر تعهد سازمانی ،سابقه شغلی ،سن و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیشبین معیار ورود به معادله
نهایی رگرساایون ،برای توضاایح تغییرات رفتار شااهروندی سااازمانی (متغیر مالک) را دارا بودند .در جدول  ،8میزان رابطۀ تعهد
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سازمانی با رفتار شهرونی سازمانی  2/849ا ست که این میزان با ورود متغیرهای سابقۀ خدمت ،سن و هوش هیجانی به ترتیب
 2/490 ،2/444و  2/588افزایش یافته است .ستون ضریب تعیین حاکی از این است که  21درصد تغییرات در رفتار شهروندی
سازمانی تو سط چهار متغیر تعهد سازمانی ،سابقه شغلی ،سن و هوش هیجانی کارکنان فدرا سیونها قابل پیش بینی ا ست.
همچنین تحلیل واریانس نشان داد که رگرسیون معنیدار است.
جدول  3ـ نتایج آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل یافته

خطا ی معیار

تحلیل واریانس

سطح معناداری

0

2/849

2/084

2/021

5/525

09/242

2/222

2

2/444

2/099

2/014

5/825

08/801

2/225

8

2/490

2/240

2/222

5/229

00/228

2/209

4

2/588

2/214

2/259

5/214

02/421

2/204

 .0متغیرهای پیشبین :ضریب ثابت ،تعهد سازمانی
 .2متغیرهای پیشبین :ضریب ثابت :تعهد سازمانی ،سابقۀ شغلی
 .8متغیرهای پیشبین :ضریب ثابت :تعهد سازمانی ،سابقۀ شغلی ،سن
 .4متغیرهای پیشبین :ضریب ثابت :تعهد سازمانی ،سابقۀ شغلی ،سن ،هوش هیجانی

نتایج جدول ،4ضرایب رگرسیون و آزمون تی را نشان میدهد و ستون بتا نیز نشانگر این است که با تغییر یک انحراف معیار
در تعهد سازمانی  2/84انحراف معیار در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام خواهد شد .به همین ترتیب ،به ازای تغییر یک
انحراف معیار در سابقۀ خدمت ،سن و هوش هیجانی به ترتیب  2/89 ،2/25و  2/20انحراف معیار در رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان فدراسیونها رخ خواهد داد.
جدول  4ـ ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون
متغیرهای مستقل

B

Beta

S.E

t

sig

4/944

8/149

2/220

2/294

4/082

2/220

2/199

2/225
2/225
2/224

مقدار ثابت

09/280

تعهد سازمانی

2/895

2/849

سابقه شغلی

2/021

2/250

2/244

سن

2/019

2/892

2/295

2/405

هوش هیجانی

2/12

2/205

2/282

2/529

متغیر مالک :رفتار شهروندی سازمانی

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و ابعاد آنها با رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان
فدراسیونهای ورزشی بود .با داشتن کارکنان شایسته و مؤثر ،فدراسیونها قادر به افزایش بهره وری خواهند بود .بنابراین ،نتایج
مطالعه حاضر همسو با نتایج کویز )2220( 0که گزارش کرده بود ،گسترش رفتارهای فرانقشی(مانند رفتار شهروندی و تعهد
سازمانی) یعنی رفتارهای خارج از وظیفه مسئولیت و وظایف قانونی توسط کارکنان در سطح سازمان ،منجر به افزایش عملکرد و

1 - Koys
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اثربخشی سازمانی خواهد گردید ،می باشد .در پژوهش حاضر مشاهده شد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان فدراسیونهای ورزشی ارتباط معناداری وجود داشت .این مورد با پژوهشهای کارملی و یوسمن ( ،)2224هارمر()2229
موداسیر و سینگ ( )2221که ارتباط معناداری را بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی گزارش کردهبودند ،همخوانی
دارد .آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفههای خود آگاهی ،خود تنظیمی ،خود انگیزشی و همدلی با رفتار شهروندی
سازمانی ارتباط معناداری وجود داشت ،اما بین بعد مهارتهای اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار مشاهده نشد.
این نتیجه با نتیجه پژوهش کریمی و همکاران( )0890همخوانی دارد .در تحلیل این یافته باید بیان کرد که هوش هیجانی نقش
مهمی در بروز و توسعه رفتار شهروندی سازمانی دارد .به عبارتی ،هوش هیجانی به مثابه یک متغیر روانشناختی به توانایی
شناخت و مدیریت عواطف شخصی و عواطف دیگران اشاره دارد ،که در این راستا ،بخشی از این متغیر به روابط بینفردی با
دیگران و مهارتهای اجتماعی داللت دارد که نقش مهمی را در انجام رفتارهای شهروندی دارد .بنابراین ،کارکنانی که از هوش
هیجانی باالیی برخوردارند ،در محیطهای شغلی فرد مفیدتری هستند ،چون در تعامالت خود برای ارتباط با افراد ،بهتر از بقیه
عمل میکنند و هرچه کارکنان هوش هیجانی باالتری داشته باشند ،انتظار نشان دادن رفتار شهروندی سازمانی به ویژه در ابعاد
مشارکت و نوعدوستی ،وجود خواهد داشت .از طرف دیگر ،کارکنانی که میتوانند احساسات خود و دیگران را شناخته و مدیریت
کنند ،بیشتر در محیط شغلی یعنی فدراسیون ،افراد صادق و سودمندی خواهند بود .همچنین ،هوش هیجانی ممکن است باعث
افزایش رفتار نوعدوستانه شود ،چرا که هوش هیجانی به کارکنان این امکان را میدهد تا احساسات همکارانشان را تشخیص داده
و درک کنند و به تبع آن پاسخ مناسب تری نسبت به دیگر کارکنانی بهدست دهند که هوش هیجانی کمتری دارند .بنابراین،
سازمانهای ورزشی میتوانند از این دانش به سود خود بهره برده و با توسعۀ هوش هیجانی رفتار هدفمند اعضای سازمان را ارتقاء
دهند .در این رابطه ،واتساف و همکاران ( )2202در تدوین استراتژیهای عاطفی برای سازمانهای ورزشی بر جایگاه مهم هوش
هیجانی در بین کارکنان سازمانهای ورزشی تأکید کرده و این عامل را در تعامالت درون سازمانی افراد مهم خواندهاند .همچنین
گلمن ( )0991به نقش خودآگاهی به مثابه یکی از اجزای هوش هیجانی تأکید کرده و بیان داشته است که افراد با خودآگاهی
باال ،نسبت به حاالت روانی خود آگاه هستند ،به زندگی خود حساس هستند ،مستقل بوده و حدود شخصی خود را میشناسند و
در زندگی فردی و شغلی مؤثر ،موفقتر میباشند.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونهای ورزشی رابطه معناداری
وجود داشت .این نتیجه با نتایج پژوهشهای قبلی رفعتی آالشتی ( ،)0819چانگ و چالدورای ( ، )2228المبرت و همکاران
( )2221و باالخره کارساد و اومی ( )2221که اعالم کردند بین این دو متغیر رابطه وجود دارد ،همسو است.
همچنین بین ابعاد تعهد سازمانی(تمایل به تالش در راه اهداف سازمان ،پایبندی به اهداف و ارزشهای سازمان و تمایل به باقی
ماندن در سازمان) با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری مشاهده گردید .این نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش گوتام
و همکاران ( )2224که رابطۀ مثبت و معناداری بین ابعاد تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را گزارش کردند ،همسو است.
به نظر میرسد کارکنان متعهد در فدراسیونهای ورزشی ،عالقمند هستند که در فدراسیون باقی بمانند و برای رسیدن به اهداف
سازمان از خودشان تالش بیش از حد نشان داده ،حتی ایثار مینمایند و خود را متعهد به اهداف و ارزشهای سازمان میدانند.
از طرفی ،کارکنانی که تعهد باالیی نسبت به سازمان داشته باشند ،رفتارهای شهروندی بیشتری را نشان خواهند داد ،چرا که
نگرش افراد بر رفتار آنها تأثیر میگذارد .لذا انتظار میرود نگرش مثبت ،به رفتار مثبت منجر شود و این رفتارهای مثبت نیز به
نوبه خود عملکرد کارکنان را بهبود بخشیده و نتایج مثبتی را برای سازمان به بارآورد .از طرف دیگر ،هر رفتار فرانقشی که یک
کارمند در فدراسیون از خود نشان دهد ،بهبود عملکرد سازمان را در پی خواهد داشت .از اینرو ،بر عهده مسئوالن و مدیران
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سازمانها ی ورزشی است که با ارائه برنامهها و آموزشهای درست ،زمینۀ الزم را برای تقویت و توسعه هوش هیجانی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان فراهم آورند .همچنین ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام جدول( ،)8نشان داد که تعهد
سازمانی ،سابقه شغلی ،سن و هوش هیجانی ،پیشگوییکننده قابل اعتمادی برای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونهای
ورزشی میباشد .این نتیجه با یافته ،المبرت و همکاران( )2221همسو است.
درجمعبندی نهایی میتوان چنین عنوان کرد که توجه به رفتار فرانقشی یعنی هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و بهویژه رفتار
شهروندی سازمانی بهمثابه عوامل روانشناختی در روانشناسی سازمان ،یکی از حلقههای مفقوده در فدراسیونهای ورزشی ا
بهعنوان سازمانهای خدمت محور با حجم باالی فعالیت در گروههای مختلف حوزه ورزش ا میباشند .بنابراین ،لزوم آشنایی
کارکنان با مفاهیم هوش هیجانی ،روابط انسانی و تقویت مهارتهای اجتماعی برای هدایت فعالیتهای فدراسیون ارزشمند است.
از طرف دیگر ،مدیران فدراسیونهای ورزشی در ترسیم چشم انداز و سیاستگذاریها ،باید مشارکت کارکنان را مدنظر داشته
باشند و به نظرات و دیدگاههای آنها توجه کنند ،تا ازاین منظر ،زمینۀ افزایش تعهد و وابستگی آنها به سازمان را فراهم آورند
و نهایت این فعالیتها منجر به بروز رفتارهای مدنی یا شهروندی از جانب کارکنان شود؛ فعالیتی که منافع آن به شکل مستقیم
و غیرمستقیم بر فرآیندهای درونی فدراسیونها تأثیر خواهد گذاشت .از طرف دیگر ،هرگونه مهارتی برای ارتقا ،نیاز به آموزش
دارد .جهت افزایش هوش هیجانی کارکنان نیز تدوین برنامههای آموزشی مدون میتواند سطح کارایی و میزان موفقیت کارکنان
را در موقعیتهای مختلف بیشتر سازد .لذا پیشنهاد میشود دورههای آموزش شغلی کوتاهمدت ،در مورد ماهیت و اهمیت هوش
هیجانی ،رفتارشهروندی و تعهد سازمانی و نیز راههای تقویت آن برای تغییر نگرش و تقویت این متغیرها در بین کارکنان به
مرحله اجرا درآید .همچنین ،برگزاری کارگاههای عملی هوش هیجانی و رفتارشهروندی برای مدیران به منظور درک بهتر
نیازهای کارکنان نیز می تواند مثبت و سازنده باشد.
منابع
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Abstract
Objective: The purpose of the study was relationship of emotional intelligence and
organizational commitment with organizational citizenship behavior (OCB) among full time
staff of the selected sport federations.
Methodology: The methodology was descriptive and type of correlation. The population was
220 full-time employees of eleven elected federations of sports medicine, athletics, cycling,
judo, basketball, swimming, karate, archery, bowling, chess and table tennis. Instruments used
for the research was an emotional intelligence questionnaire of Siberiashring (1998),
organizational citizenship behavior questionnaire of Netemeyer and et al (1977) and
organizational commitment of Mowday, Steers and Porter (1979). For analysis of data used
descriptive and inductive statistics (simple linear regression and sequential regression).
Results: Results showed that positive and significant relationship was between emotional
intelligence and organizational citizenship behavior (r =0.40, p =0.001). Also, positive and
significant relationship was between organization commitment and organizational citizenship
behavior (r =0.46, p =0.001). Regression results showed that age, job background, emotional
intelligence and organizational commitment in total anticipated 28% of organizational
citizenship behavior variance.
Conclusion: Concluded that emotional intelligence and organizational commitment and some
demographic factors including age, job background has important factors in showing
organizational citizenship behavior of employees in sport federations. Suggest that for increase
of efficiency in sport federations, managers had the particular attention to psychological factors.
Keywords: Emotional intelligence, Organizational citizenship behavior, Organizational
commitment, Sport federations.
To cite this article:
Eydi, H., Honari, H., & Naseri, V. (2014). The relationship of emotional intelligence and
organizational commitment with organizational citizenship behavior of employees of I.R. Iran
sport federations. Journal of Human Resource Management in Sport, 1(1), 25 - 35.

