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 نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

 

ی هاارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون

 ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 3پلنگرد ، ولی ناصری2، حبیب هنری*9ن عیدیحسی

 ـ استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه 9

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائیـ  2

 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس ایالمـ  3

 
 29/92/9312تاریخ پذیرش:                   91/1/9312 تاریخ دریافت:

 چکیده

ای هفدراسیونهوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان  حاضر، بررسی رابطه : هدف از پژوهشهدف

 ورزشی منتخب بود. 

نفر از کارکنان تمام وقت یازده فدراسیون  222توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  ،: روش پژوهششناسیروش

 کمان، بولینگ، شطرنج و تنیس روی و سواری، جودو، بسکتبال، شنا، کاراته، تیر میدانی، دوچرخه و ورزشی، دو منتخب پزشکی

ها، نفر بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده 042د، کهمیز بودن

و پرسشنامۀ رفتار شهروندی  (0999پورتر ) و استیرز (، تعهد سازمانی مودای،0991پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شیرینگ )

اسمیرنوف، آزمون همبستگی  -)کلموگروف توصیفی و استنباطی آمار هایآزمون ( بود. از0999سازمانی نتمیر و همکاران )

 پیرسون و رگرسیون گام به گام( استفاده شد. 

 های ورزشی رابطه معناداری وجود: نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونهایافته

 ،=220/2P(. همچنین بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری مشاهد شد ) = P، 42/2 r=220/2داشت )

44/2r =درصد واریانس  21تعهد سازمانی و هوش هیجانی در مجموع سابقۀ شغلی، سن،  (. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که

 رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کردند. 

ی در های مهمهای فردی مانند سن و سابقۀ شغلی عاملاینکه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و برخی ویژگی: نتیجه گیرینتیجه

ای ه ویژهها توجشود مدیران فدراسیونهای ورزشی هستند. پیشنهاد میبینی رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان  فدراسیونپیش

 ا داشته باشند.هبه عوامل روانشناختی برای افزایش کارایی فدراسیون

 .های ورزشیهوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی،  فدراسیونهای کلیدی: واژه

 E - mail: eydihossein@gmail.com 31991211233*نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 وسعهتتری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب است سازمانترین سرمایه نیروی انسانی، مهم

ند رحاضهای سازمانی و متمایل به عضویت سازمانی که نیروهای انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش. سازمان بیشتر خواهد شد

توانند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشند. وجود چنین نیروهایی در سازمان ، میکنندفعالیت  شده تعیینفراتر از وظایف 

وجهۀ سازمان را در اجتماع مناسب غیبت، تأخیر و ترک خدمت کارکنان،  سطوح عملکرد و پایین آمدن میزانعالوه بر افزایش 

انسانی با احساس وفاداری و تعهد سازمانی کم  آورد. در مقابل، نیرویجلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می

به  توجهی نسبتکنند، بلکه در ایجاد فرهنگ بیو متمایل به ترک سازمان، نه تنها در جهت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمی

  (. 0814،حبیبی حسینیان، مجیدی و ) مسائل و مشکالت سازمان در بین دیگر همکاران مؤثر هستند

معتقد بودند برای  پژوهشگرمطرح شد. این دو  0992در سال  8یرمی و 2سالویار توسط نخستین ب 0نیموضوع هوش هیجا

 اخکیحسینی ک) نیازمندیمهیجانی اما برای موفقیت شخصی وکاری به هوش  ،موفقیت در تحصیل نیازمند بهره هوشی هستیم

سازمانی قرار  روانشناسی هوش هیجانی به طور گسترده مورد توجه محققان سازهی اخیر هادر سالاز طرفی، (.  0814 ،قلی پورو 

در چند  ،و تعاریف هوش هیجانی به کار می روند هاپژوهشرویکردهایی که در (. 2202 4،نتونهاو  فلچر واتساف،) گرفته است

 4(و هیگس دالویگس0999) 5ان -بار(، مدل غیر شناختی یا عوامل انسانی 0999یر )ی سالوی و میهاکلی مدل توانایی طبقۀ

در  انجام شده یهادر پژوهش  (.2224 ،1بورباچ بارباتو و)( دسته بندی شده است 0991) 9گلمن یها( و مدل شایستگی0999)

ل به دلیی گلمن هادر پژوهش حاضر از مدل شایستگیگرفته شده است که  ی فوق به کارهامدل، یکی از زمینه هوش هیجانی

و  02و عناصر بین فردی شامل همدلی 00و خود انگیختگی 02، خودتنظیمی 9دو بخش عناصر فردی یعنی خودآگاهیتوجه به 

ظرفیت یا توانایی سازماندهی را هوش هیجانی  (0991)گلمن  .شداستفاده  نظریارچوب چ مثابهبه  08ی اجتماعیهامهارت

 مؤثر احساسات خود و استفاده از آنها در روابط با دیگراناحساسات و عواطف خود و دیگران، برای برانگیختن خود و کنترل 

یک رهبر  دنتواننمی ،ی آموزشی را در دنیا ببیندهافاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین دوره افرادمعتقد است گلمن . تعریف کرد

 . شوندسازمانی برجسته و موفق 

سازمانی سازمان مقوله مهم و 04تعهد  ست که عمر حیاتی در  سبتها ا شده سازمانی کوتاهی از آن در مدیریت رفتار  اًن سپری 

ست سازمانی به  . ا ستگی عاطفی ومیزان  مثابهتعهد  سازمان  کارکنان روانی واب ست به  شده ا ساس آن فردی کتعریف  ه که بر ا

سازمان اً شدید ست، هویت خود را با  شناسدمتعهد ا سازمان مشارکت می  . لذت می برد آنر از عضویت د و و فعالیت دارد، در 

                                                

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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 ی فردیهاهای ارتقاء، ویژگیتعهد افراد در سازمان با توجه به ساختار سازمان، ارتباطات مناسب، اندازه سازمان، حقوق و فرصت

 یی شغلهاشامل فرصت ) های محیطیشامل مشارکت شغلی، سابقه خدمت، میزان تحصیالت، تجربه ترک خدمت( و ویژگی )

     (.2221 ،0گریفثو  )المبرت، هوگان تمتفاوت اسومسئولیت خانوادگی( 

بندی )هنجاری( طبقه 5و تعهد تکلیفی 4، تعهد مسااتمر 8تعهد عاطفی ۀتعهد سااازمانی را در سااه حیط( 0919) 2یر و آلنیم 

ی طور ضمنهبد و نکنمشخص می را این است که حالت روانی روابط کارمند با سازمان ، درمشترک این سه تعهد نقطه اند.کرده

شاره دارد. بنابراین، تعهد عاطفی، یعنی میزان سازمان ا ضویت فرد در  که فرد از نظر روانی و از طریق  تمایلی به تداوم یا قطع ع

صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضایت خاطر، لذت و خوشی و ساتی مانند وفاداری، مهر و عالقه، گرمی و   به کار کردن غیره احسا

 نآ برای ماندن در حس ضمانت ، بر اساس میزانوابستگی فرد برای کار کردن در سازمان ،کند. تعهد مستمردر سازمان پیدا می

و  فرد از نظر روانی یزان وابستگیعبارت است از م ،. تعهد تکلیفی )هنجاری(باشدمیترک آن  باالیهای سازمان به دلیل هزینه

سئولیت به سازمانبه آن  یسازمانهای ها و مأموریتسازی اهداف، ارزشاز راه درون ساس م . به عبارت دیگر، تعهد تکلیفی اح

 (. 0819 ،خواجوی و خسروی زاده، خلجی) کندکردن در سازمان را منعکس می تداوم کار

رفتار باشد. مفهوم می 4شناسی سازمان حائز اهمیت است، رفتار شهروندی سازمانینگرش دیگری که در رفتار سازمانی و روان

( در مورد 0981) 1ی بارنادهاولی این مفهوم از نوشتار شد؛ ( مطرح0918) 9وسیله باتمن و ارگانهی سازمانی اولین بار بدشهرون

است تر از انتظارات نقش ناشی شدهی خودجوش فراها( در مورد عملکرد و رفتار0944) 9تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان

و یا  هارفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسئولیت حوزهاولیه در  یهاپژوهش(. 0814 ،قلی پور وحسینی کاخکی )

ی اهکه در ارزیابید. این رفتارها با وجود ایندنکه کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته می ش ندیی بودهارفتار

 بود اثر بخشیگرفتند، اما در بهحتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میشدند و یا گیری میعملکرد شغلی به طور ناقص اندازه

 (. 2200عبداللهی  یعقوبی، احمدزاده و) سازمانی موثر بودند

ی رسمی اهسیستم ۀوسیلبه معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً (0911)ارگان

 در این تعریف .باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود ،ه است، اما با این وجودپاداش در سازمان طراحی نشد

د اینکه، رفتار شهروندی سازمانی بای این سه ویژگی عبارتند از .بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی سازمانی تأکید شده است

شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است(،  مزایای این ش تعیین)رفتار شهروندی سازمانی نه یک وظیفه از پی داوطلبانه باشد

در قالب را  رفتار شهروندی سازمانی (0991)ارگان .چند وجهی دارد یرفتار، جنبه سازمانی داشته باشد و اینکه این رفتار جنبه

چهار  در (0999) 04نتمیر وکند می بیان 08و تکریماحترام و  02جوانمردی، رفتار مدنی، 00دوستینوع ،02بودن با وجدان عدِپنج بُ

                                                

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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 (. 2202 ،2گاالتریدو و )جیمز، والدهان نموده است بندیدسته 0رفتارمدنیو  با وجدان بودن، و گذشت جوانمردیدوستی، نوعبعد، 

د انها و مراکز مختلف پرداختهپژوهش در سازمان متغیرهایمختلفی در حوزه مدیریت و مدیریت ورزشی به بررسی  یهاپژوهش

بین هوش هیجانی و  بررسی رابطۀ با( 2200یعقوبی و همکاران )، این رابطهدر اند. یید نمودهأو وجود رابطه بین این متغیرها را ت

تغیر در بین این دو م به این نتیجه دست یافتند کهی مختلف ایران هارفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان و مدیران شرکت

 . داردی وجود معناداری پژوهش رابطه هانمونه

نتایج . ندپرداخت ی ورزشیهادر سازمان مدیریت هیجاناتی هاو استراتژی هابه بررسی قابلیت ،(2202)نتون ها ، فلچر وواستاف

ی هاسازماندر بین کارکنان  یجایگاه مهم از ی ورزشی، هوش هیجانیهای عاطفی برای سازمانهادر تدوین استراتژی نشان داد،

 .کندایفا می یمهمنقش  سازمانی افراد و این عامل در تعامالت درون برخوردار استورزشی 

کارکنان وجود دارد. همچنین  عمکردبین هوش هیجانی و  مثبتی که رابطۀ ندنشان داددر پژوهش خود  (2224) 8آبراهام و زدوی 

 . ی وجود داردمعناداربین هوش هیجانی و دو بعد از رفتار شهروندی سازمانی )نوع دوستی و مشارکت( ارتباط 

با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  نی رهبران رابطه مثبتیهوش هیجاکردند که  گزارشدر پژوهش خود  (2221)4موداسیر و سینگ

ثر از هوش هیجانی رهبران می أرفتار شهروندی سازمانی متبه مثابه ابعاد مهم  آنان دارد. همچنین دو بعد مشارکت و نوع دوستی

 د. نباش

نتیجه گرفت که بین متغیرهای هوش هیجانی ی غیرانتفاعی استرالیایی هاکارکنان سازمان بردر پژوهش خود  (2229)5ریچارد

 وجود دارد.  رابطه معنویت با رفتار شهروندی سازمانیو 

ی هامقایسه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان پاره وقت و تمام وقت در سازمانبه ( 2228)4چانگ و چالدورای

یشتر کارکنان تمام وقت به دلیل جایگاه شغلی و وابستگی بیشتر به حاکی از تعهد ب آن پرداختند که نتایج ورزشی کره جنوبی

رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در  یپژوهشدر  (0819)رفعتی آالشتیبود.  سازمان نسبت به دیگر کارکنان

 ی را گزارش کرد. معناداره مثبت و را بررسی و رابط کارکنان شرکت نفت و گاز پارس

آنها آن را  لیو )رفتارهایی که خارج از حیطه وظایف رسمی کارکنان است 9رفتارهای فرانقشی اهمیت و نقش باالی با وجود

مناسبی به ویژه در مکاتب ۀ نیو طرح این موضوع که توجه به کارکنان و رفتار آنها دارای پیش هادر سازمان دهند(انجام می

 ابهبه مثرفتار شهروندی سازمانی هوش هیجانی، تعهد سازمانی و اهمیت ، استکالسیک مدیریت یعنی مکتب روابط انسانی 

هوش شناختی مانند ی روانهامقولهکه دهد شواهد نشان می؛ مل استأقابل ت در سازمان بخشی از رفتارهای انسانی مثبت

که نوع ماهیت و )ی ورزشی های ورزشی به ویژه فدراسیونهادر سازمان و رفتار شهروندی سازمانی، یهیجانی، تعهد سازمان

لزوم  ،بنابراین قرار گرفته است. کمتر مورد توجه ،د(نباشمیی انتفاعی هامتفاوت از سایر سازمان است و غیرانتفاعی آنهاخدمات 

 اینها کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر داد آنکه برون ی خدمت محورهاسازمانها در فرانقشی و تقویت آنتوجه به رفتارهای 

ی هوش هااز طرف دیگر، در پژوش حاضر از مدل شایستگیبرخوردار است. ای ویژهاز اهمیت ، خواهد داشتدر پی را  هاسازمان

                                                

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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ی فردی و بین فردی استفاده شد که در های مختلف رفتار فردی یعنی مهارتها( به دلیل توجه به جنبه0991هیجانی گلمن )

 داشت. تناسب بهتری با موضوع پژوهش حاضر  هامقایسه با سایر مدل

و  ینببه مثابه متغیر پیش تعهد سازمانیهوش هیجانی و  بررسی ارتباطبه دنبال حاضر پژوهش موارد بیان شده،  با توجه به

 .اشدبمیمنتخب  ی ورزشیهافدراسیون کارکنان در بین به عنوان متغیر مالک سازمانی رفتار شهروندیبا  هاهمچنین ابعاد آن

 شناسی روش

های ورزشی فدراسیون تمام وقتاز کارکنان نفر  222شامل  پژوهش ۀجامع باشد.نوع همبستگی می توصیفی و از پژوهشروش 

 ی پزشکیهافدراسیونکارکنان آماری از بین  جامعۀ و بر مبنای 0مورگان - یکرجسبر اساس جدول نفر از آنها  042بودند که 

اب انتخ تنیس روی میزکمان، بولینگ، شطرنج و  و ته، تیراسواری، جودو، بسکتبال، شنا، کار میدانی، دوچرخه و ورزشی، دو

نامه پرسش 002، پژوهشهای بین نمونهها نامهپس از توزیع پرسش .(ی در دسترس بودهاروش نمونه گیری بر اساس نمونه) ندشد

 و فردی مشخصات برگیرنده در ،فردی اطالعات هاینامهپرسش از پژوهش اهداف به دستیابی برای داده شد.تکمیل و عودت 

 ۀنامشپرس تحصیلی،رشتۀ  و هلأت وضعیت خدمت، محل خدمت، سابقه تحصیالت، سطح جنسیت، سن، بر مشتمل افراد سوابق

، تنظیمی خود، انگیختگی خود، خودآگاهی بعد پنج قالب در و سوال 88 بر مشتمل که( 0991 ،شیرینگ سیبریا)هیجانی هوش

 اعتقادکه مشتمل بر سه بعد ( 0999  ،پورتر و استیرز مودای،)سازمانی سوالی تعهد 05پرسشنامۀ ، اجتماعی هایمهارتو  همدلی

 ماندن باقی به شدید تمایل و سازمان اهداف تحقق راه در گسترده تالش به تمایل، آنها پذیرش و سازمان هایارزش و اهداف به

 بعد چهار قالب در( 0999 و همکاران، )نتمیررفتار شهروندی سازمانی سوالی 02پرسشنامۀ و  سازمان در عضویت حفظ و

 آلفای از طریقها پایایی این پرسشنامه. شد استفاده شده بود، طراحی دوستی نوعو  بودن وجدان با، مدنی رفتار، جوانمردی

رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامۀ  91/2تعهد سازمانی ، پرسشنامۀ 12/2پرسشنامۀ هوش هیجانی و برای  محاسبهکرونباخ 

  .ندبود برخوردار مناسبی پایاییاز که  بود 90/2

( گام هب گام رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب آزمون ، اسمیرنوف، کالموگروف آزمون) استنباطی وی آمار توصیفی هااز روش

 .گردید انجام SPSS20 افزارنرم از استفاده با آماری عملیات کلیه. شد استفاده

 هایافته

 8/89درصدکارکنان مرد و  9/42ی فردی و شغلی کارکنان نشان دهنده آن است که هانتایج بررسی توصیفی مربوط به ویژگی

درصد کارکنان دارای  4/44دیپلم، درصد کارکنان دارای مدرک فوق  8/09درصدکارکنان دارای مدرک دیپلم،  0/29درصد زن، 

کارکنان در طبقه  درصد 52اند. درصد دارای مدرک دکتری بوده 9/2 و درصد دارای مدرک فوق لیسانس 5/4لیسانس،  مدرک

در طبقه  درصد 1/20و سال  02-05 شغلیدرصد در طبقه  0/9 سال، 5-02 شغلیدرصد در طبقه  09/ 0، سال 5کمتر از  شغلی

درصد کارکنان داری مدرک  9/12درصد دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی و  0/09قرار دارند. همچنین سال  05بیش از  شغلی

 تحصیلی غیر تربیت بدنی بودند.

دهنده طبیعی (  نشان0استفاده شد. نتایج جدول) هابررسی فرض طبیعی بودن توزیع داده اسمیرنوف جهت -از آزمون کلموگروف

 باشد.می هادهبودن توزیع دا

 اسمیرنوف -کلموگروفنتایج آزمون  ـ 9جدول

                                                

1 - Krejcie-Morgan 
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 نتیجه Z P تعداد توزیع

 توزیع طبیعی است 081/2 059/0 002 هوش هیجانی

 توزیع طبیعی است 224/2 244/0 002 تعهد سازمانی

 توزیع طبیعی است 098/2 024/0 002 رفتار شهروندی سازمانی

ستنباطی یافته صه  4و  8 ،2ول اپژوهش در جدهای تجزیه و تحلیل ا ستخال شان 2نتایج جدول  .شده ا ضیۀ  داد، ن اول که فر

سازمانی ) شهروندی  سون مورد  معنادار( به دلیل r=420/2مبنی بر رابطۀ هوش هیجانی و رفتار  ستگی پیر ضریب همب بودن 

( و فرضیه سوم در خصوص رابطۀ r=489/2)یید قرا گرفت. فرضیه دوم مبنی بر رابطۀ خود آگاهی و رفتار شهروندی سازمانی أت

( و فرضیه چهارم مبنی بر رابطۀ خود انگیختگی و رفتار شهروندی سازمانی r=891/2خود تنظیمی و رفتار شهروندی سازمانی )

(815/2=r(سازمانی شهروندی  صوص رابطۀ همدلی و رفتار  ضیه پنجم در خ  یید قرار گرفتند. اما درأ( نیز مورد تr=899/2( و فر

شم، رابطۀ  ش ضیه  سازمانی )مهارتفر شهروندی  ستگی ( به دلیل معناr=299/2های اجتماعی و رفتار  ضریب همب دار نبودن 

سون مورد  ضیه هفتمأتپیر شهرونیید قرار نگرفت. در فر سازمانی و رفتار  سازمانی)د، رابطۀ  تعهد  دار ( به دلیل معناr=449/2ی 

سون مورد ت ستگی پیر ضریب هب شتم بر رابطۀ أبودن  ضیه ه سترده تالش به تمایل یید قرار گرفت. فر  اهداف تحقق راه در گ

 در عضااویت حفظ و ماندن باقی به شاادید مورد رابطۀ تمایل ر( و فرضاایه نهم دr=451/2سااازمان و رفتار شااهروندی سااازمانی)

( به دلیل r=245/2آنها) پذیرش و سااازمان هایارزش و اهداف به ( و فرضاایه دهم در خصااوص رابطۀ اعتقادr=844/2سااازمان)

   . یید قرار گرفتندأدار بودن ضریب همبستگی پیرسون مورد تمعنا

 هاها با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونهای آنلفهؤوش هیجانی، تعهد سازمانی و مارتباط ه ـ 2جدول 

 ضریب همبستگی میزان خطا سطح معناداری متغیر مالک بینمتغیر پیش

 42/2 20/2 220/2 رفتار شهروندی سازمانی هوش هیجانی

 48/2 20/2 220/2 رفتار شهروندی سازمانی خود آگاهی

 89/2 20/2 228/2 رفتار شهروندی سازمانی خود تنظیمی

 81/2 20/2 228/2 رفتار شهروندی سازمانی انگیختگی خود

 89/2 20/2 228/2 رفتار شهروندی سازمانی همدلی

 29/2 25/2 804/2 رفتار شهروندی سازمانی اجتماعی هایمهارت

 44/2 20/2 220/2 رفتار شهروندی سازمانی تعهد سازمانی

 45/2 20/2 220/2 رفتار شهروندی سازمانی سازمان اهداف تحقق راه در گسترده تالش به تمایل

 84/2 20/2 202/2 رفتار شهروندی سازمانی نسازما در عضویت حفظ و ماندن باقی به شدید تمایل

 24/2 25/2 200/2 رفتار شهروندی سازمانی هاآن پذیرش و سازمان هایارزش و اهداف به اعتقاد

سازمانیبینی پیش برای شهروندی  سابقه خدمت ،از طریق هوش هیجانی رفتار  سن و  صیالت،  سطح تح سازمانی،  از  تعهد 

ستفاده شد.  رود معیار و ، سن و هوش هیجانیشغلیسابقه تعهد سازمانی،  متغیر چهاررگرسیون چندگانه به روش گام به گام ا

 ، 8نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام جدول  .شد خارج مدلاز  تحصیالتسطح  و متغیر را کسب به معادلۀ رگرسیون

شان داد که  سابقه شغلی، سن و هوش هیجانیمتغیر  چهارن سازمانی،    بین معیار ورود به معادلهبه عنوان متغیرهای پیش تعهد 

رابطۀ تعهد  میزان، 8. در جدول بودند)متغیر مالک( را دارا  رفتار شااهروندی سااازمانینهایی رگرساایون، برای توضاایح تغییرات 
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سازمانی  شهرونی  ست که این میزان با ورود متغیرهای  849/2سازمانی با رفتار  به ترتیب  جانیخدمت، سن و هوش هیسابقۀ ا

رفتار شهروندی تغییرات در درصد   21افزایش یافته است. ستون ضریب تعیین حاکی از این است که  588/2و  490/2، 444/2

سط سازمانی ت سیونمتغیر  چهارو سن و هوش هیجانی کارکنان فدرا شغلی،  سابقه  سازمانی،  ستقابل پیش هاتعهد  . بینی ا

 .دار استکه رگرسیون معنی دادهمچنین تحلیل واریانس نشان 

 ون تحلیل رگرسیون گام به گامنتایج آزم ـ 3جدول 

 سطح معناداری تحلیل واریانس خطا ی معیار ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب تعیین همبستگی ضریب مدل

0 849/2 084/2 021/2 525/5 242/09 222/2 

2 444/2 099/2 014/2 825/5 801/08 225/2 

8 490/2 240/2 222/2 229/5 228/00 209/2 

4 588/2 214/2 259/2 214/5 421/02 204/2 

 تعهد سازمانیبین: ضریب ثابت، متغیرهای پیش .0

 شغلیتعهد سازمانی، سابقۀ بین: ضریب ثابت: متغیرهای پیش .2

 سن، شغلیتعهد سازمانی، سابقۀ بین: ضریب ثابت: متغیرهای پیش .8

 ، سن، هوش هیجانیشغلیتعهد سازمانی، سابقۀ بین: ضریب ثابت: متغیرهای پیش .4

دهد و ستون بتا نیز نشانگر این است که با تغییر یک انحراف معیار را نشان می تیضرایب رگرسیون و آزمون ، 4جدولنتایج 

. به همین ترتیب، به ازای تغییر یک شدخواهد  انجام رفتار شهروندی سازمانی کارکنانانحراف معیار در  84/2 تعهد سازمانیدر 

رفتار شهروندی سازمانی انحراف معیار در  20/2و  89/2، 25/2به ترتیب  خدمت، سن و هوش هیجانیسابقۀ انحراف معیار در 

 رخ خواهد داد. هاکارکنان فدراسیون

 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون ـ 4جدول 

 B Beta S.E t sig ی مستقلهامتغیر

 220/2 149/8 944/4  280/09 مقدار ثابت

 220/2 082/4 294/2 849/2 895/2 تعهد سازمانی

 225/2 199/2 244/2 250/2 021/2 شغلیسابقه 

 225/2 405/2 295/2 892/2 019/2 سن

 224/2 529/2 282/2 205/2 12/2 هوش هیجانی

 رفتار شهروندی سازمانی متغیر مالک:           

 گیریبحث و نتیجه 

کارکنان  با رفتارشهروندی سازمانی در هاتعهد سازمانی و ابعاد آنهوش هیجانی، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین 

نتایج  ،د بود. بنابرایننقادر به افزایش بهره وری خواه هافدراسیونثر، ؤ. با داشتن کارکنان شایسته و مهای ورزشی بودفدراسیون

مانند رفتار شهروندی و تعهد )گسترش رفتارهای فرانقشیگزارش کرده بود، که  ( 2220) 0کویز نتایج با همسومطالعه حاضر 

د و منجر به افزایش عملکر ،توسط کارکنان در سطح سازمان یعنی رفتارهای خارج از وظیفه مسئولیت و وظایف قانونی سازمانی(

                                                

1 - Koys 
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رفتار شهروندی سازمانی  با بین هوش هیجانی که شددر پژوهش حاضر مشاهده  اثربخشی سازمانی خواهد گردید، می باشد.

( 2229)رمرها ،(2224)و یوسمن  کارملی هایپژوهشاین مورد با  .داشتداری وجود ی ورزشی ارتباط معناهاکارکنان فدراسیون

همخوانی بودند، سازمانی گزارش کردهفتار شهروندی را بین هوش هیجانی با ر داریمعنا ارتباطکه  (2221)و سینگ  موداسیر

ی و همدلی با رفتار شهروند انگیزشیخود آگاهی، خود تنظیمی، خود ی هالفهؤنشان داد که بین م آزمون همبستگی پیرسون .دارد

ی اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار مشاهده نشد. هامهارت بعد اما بین داشت،سازمانی ارتباط معناداری وجود 

هوش هیجانی نقش بیان کرد که باید  این یافتهدر تحلیل  ( همخوانی دارد.0890کریمی و همکاران) پژوهشاین نتیجه با نتیجه 

ی توانایشناختی به نروا متغیرهوش هیجانی به مثابه یک  به عبارتی،رفتار شهروندی سازمانی دارد.  مهمی در بروز و توسعه

ا فردی ببه روابط بین متغیربخشی از این  که در این راستا،، اشاره دارددیگران عواطف و  عواطف شخصیشناخت و مدیریت 

کارکنانی که از هوش بنابراین، نقش مهمی را در انجام رفتارهای شهروندی دارد. ی اجتماعی داللت دارد که هاو مهارتدیگران 

قیه بهتر از ب چون در تعامالت خود برای ارتباط با افراد، ،هستندتری مفید فرد ی شغلیهادر محیط ،هیجانی باالیی برخوردارند

 ابعاد دربه ویژه رفتار شهروندی سازمانی  نشان دادنانتظار  ،و هرچه کارکنان هوش هیجانی باالتری داشته باشند کنندعمل می

توانند احساسات خود و دیگران را شناخته و مدیریت می کارکنانی کهاز طرف دیگر، . وجود خواهد داشتدوستی، ت و نوعمشارک

اعث ب هوش هیجانی ممکن استهمچنین، خواهند بود.  ی، افراد صادق و سودمندمحیط شغلی یعنی فدراسیونبیشتر در  ،کنند

 ادهد را تشخیص شاندهد تا احساسات همکارانجانی به کارکنان این امکان را میچرا که هوش هی، دوستانه شودافزایش رفتار نوع

نابراین، ب دست دهند که هوش هیجانی کمتری دارند.هب یو درک کنند و به تبع آن پاسخ مناسب تری نسبت به دیگر کارکنان

اء را ارتق رفتار هدفمند اعضای سازمانهوش هیجانی  توسعۀ با برده وتوانند از این دانش به سود خود بهره می ی ورزشیهاسازمان

ی ورزشی بر جایگاه مهم هوش های عاطفی برای سازمانها( در تدوین استراتژی2202در این رابطه،  واتساف و همکاران ) .دهند

همچنین . اندمهم خواندهنی افراد و این عامل را در تعامالت درون سازما کرده کیدأی ورزشی تهاهیجانی در بین کارکنان سازمان

افراد با خودآگاهی و بیان داشته است که  کردهیکی از اجزای هوش هیجانی تأکید  مثابه( به نقش خودآگاهی به 0991گلمن )

ند و شناسنسبت به حاالت روانی خود آگاه هستند، به زندگی خود حساس هستند، مستقل بوده و حدود شخصی خود را می ،باال

 ند. باشتر میی و شغلی مؤثر، موفقدر زندگی فرد

ی عنادارمهای ورزشی رابطه داد که بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیون نشانپژوهش یافته دیگر 

المبرت و همکاران ، ( 2228چانگ و چالدورای )، (0819قبلی رفعتی آالشتی ) هایپژوهشنتایج  باوجود داشت. این نتیجه 

 . همسو استر رابطه وجود دارد، بین این دو متغیکردند که اعالم  (2221) و باالخره کارساد و اومی (2221)

ی سازمان و تمایل به باقی هاپایبندی به اهداف و ارزش ،تمایل به تالش در راه اهداف سازمان)تعهد سازمانیهمچنین بین ابعاد 

وتام گ پژوهش. این نتیجه به دست آمده با نتایج یددی مشاهده گرمعنادارارتباط ( با رفتار شهروندی سازمانی ماندن در سازمان

. تهمسو اس، ندرا گزارش کردهروندی سازمانی با رفتار ش ابعاد تعهد سازمانیی بین معنادارمثبت و  رابطۀکه ( 2224و همکاران )

در فدراسیون باقی بمانند و برای رسیدن به اهداف  ، عالقمند هستند کهی ورزشیهایوندر فدراس رسد کارکنان متعهدنظر میبه 

 .دانندمیی سازمان هاو خود را متعهد به اهداف و ارزش نمایندمیحتی ایثار ، از حد نشان داده یشسازمان از خودشان تالش ب

را که چ ،واهند دادرفتارهای شهروندی بیشتری را نشان خکارکنانی که تعهد باالیی نسبت به سازمان داشته باشند،  از طرفی،

ت نیز به ی مثبهاو این رفتار به رفتار مثبت منجر شود ،رود نگرش مثبتگذارد. لذا انتظار میثیر میأت هانگرش افراد بر رفتار آن

ه یک هر رفتار فرانقشی کاز طرف دیگر، . نوبه خود عملکرد کارکنان را بهبود بخشیده و نتایج مثبتی را برای سازمان به بارآورد

بر عهده مسئوالن و مدیران  ،رو. از اینبهبود عملکرد سازمان را در پی خواهد داشت ،ان دهداز خود نش فدراسیونکارمند در 
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تقویت و توسعه هوش هیجانی و رفتار  را برای الزم ۀزمین ،ی درستهاو آموزش های ورزشی است که با ارائه برنامههاسازمان

تعهد نشان داد که ، (8)جدول نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام ،همچنینشهروندی سازمانی کارکنان فراهم آورند. 

ی هارفتار شهروندی سازمانی کارکنان فدراسیونکننده قابل اعتمادی برای گوییپیش ،سازمانی، سابقه شغلی، سن و هوش هیجانی

 ( همسو است.2221این نتیجه با یافته، المبرت و همکاران) .باشدمی ورزشی

ار ویژه رفتو به سازمانیرفتار فرانقشی یعنی هوش هیجانی، تعهد که توجه به  کرد عنوانچنین توان نهایی میبندی درجمع

 ا ی ورزشیهافدراسیونی مفقوده در هاحلقهیکی از  ،شناسی سازمانشناختی در روانمثابه عوامل روانشهروندی سازمانی به

 لزوم آشناییبنابراین، . باشندمی ا ورزشحوزه ی مختلف هاگروه در ی خدمت محور با حجم باالی فعالیتهاسازمان عنوانبه

. ارزشمند است فدراسیونی های اجتماعی برای هدایت فعالیتهاکارکنان با مفاهیم هوش هیجانی، روابط انسانی و تقویت مهارت

نظر داشته مدرا  باید مشارکت کارکنان، های ورزشی در ترسیم چشم انداز و سیاستگذاریهامدیران فدراسیوناز طرف دیگر، 

 ها به سازمان را فراهم آورندافزایش تعهد و وابستگی آنزمینۀ  ،تا ازاین منظر ،کنندها توجه ی آنهاو دیدگاهنظرات به باشند و 

قیم منافع آن به شکل مستکه فعالیتی  شود؛ی مدنی یا شهروندی از جانب کارکنان هامنجر به بروز رفتار هانهایت این فعالیت و

 آموزش به نیاز ارتقا، برای مهارتی هرگونهاز طرف دیگر،  .گذاشت ثیر خواهدأت های درونی فدراسیونهایندآفر برمستقیم و غیر

 کارکنان موفقیت میزان و کارایی سطح تواندمی مدون آموزشی یهابرنامه نیز تدوین کارکنان هیجانی هوش افزایش جهت .دارد

 هوش اهمیت و مورد ماهیت در ،مدتکوتاه شغلی ی آموزشهادوره شودمی پیشنهاد لذا  .سازد بیشتر مختلف یهاموقعیت در را

 به کارکنان بین در این متغیرها تقویت و نگرش تغییر برای آن تقویت یهاراه نیز و هیجانی، رفتارشهروندی و تعهد سازمانی

 بهتر درک منظور به مدیران برای هیجانی و رفتارشهروندی هوش عملی یهاکارگاه برگزاریهمچنین،  .درآید اجرا مرحله

 نیز می تواند مثبت و سازنده باشد. کارکنان نیازهای

 منابع 

 چاپ اول، تهران، انتشارات فارابی.. هوش هیجانی(. 0818اکبر زاده، نسرین. )

رفتار شهروندی سازمانی، گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال (. 0814و قلی پور، آرین. ) ؛حسینی کاخکی، احمد

 .005 -045، 45. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، مشتری

های ون سازمانی مؤثر بر ارتقای تعهد سازمانی کارکنان کالنتریعوامل در(. 0814و حبیبی، صفر. ) ؛مجیدی، عبداهلل ؛حسینیان، شهامت

 .9 -25(، 2)9. فصلنامه دانش انتظامی، تهران بزرگ

رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی (. 0819و خواجوی، داریوش. )  ؛خلجی، حسن ؛خسروی زاده، اسفندیار

 .5-09، 89، نشریه حرکت، های استان مرکزیسازمان

. پایان نامه بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت نفت و گاز پارس(. 0819رفعتی آالشتی، کبری. )

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

املی تاییدی پرسشنامه هوش هیجانی تحلیل ع(. 0892و ابراهیم، اکو. ) ؛فدایی، معصومه ؛چناری، امین ؛عباسی، همایون ؛عیدی، حسین

 . 089-052(، 5) 2. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، در ورزش

بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده های (. 0892و منصف، علی. ) ؛همایون عباسی، ؛عیدی، حسین

 . 49-12(، 01)02. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی مازندران، تربیت بدنی)دولتی( شهر تهران
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های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (. رابطه ی بین مولفه0890و لیث صفار، زهرا. ) ؛حسومی، فهیمه ؛کریمی، فریبا

 .98-12 (،9)0آموزشی، سال سوم، دبیران مدارس متوسط شهر اصفهان. فصلنامه علمی ا پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت 

 .  41-48هوش هیجانی ، ترجمه نسرین پارسا، انتشارات رشد، چاپ اول،  .(0812) .گلمن، دانیل

 چاپ ی نامه پایان تهران،  هایدانشجویان دانشگاه در شرینگ یا سیبر هیجانی هوش آزمون هنجاریابی .(.0812) بهزاد.  منصوری،
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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. 
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