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 چکيده
در سازمان های امروزی شناخت عوامل اثر گذار بر رفتار کارکنان، چگونگی و شدت این روابط 

می تواند عاملی تعیین کننده در شرایط رقابتی باشد.در این پژوهش تاثیر هوش عاطفی بر رفتار 

شهروندی سازمان با توجه به نقش متغیر های تعدیلگر اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی مورد 

ش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و سرپرستان شعب بانک صادرات مشهد سنج

نفر می باشد، تشکیل داده اند. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  044بوده اند که تعداد آنها 

در این پژوهش محدود و مشخص است، از فرمول کوکران، نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده 

نفر مشخص  651حجم نمونه آماری  %59استفاده از این فرمول در سطح اطمینان  شده است. با

پرسشنامه با استفاده از مدلسازی معادالت  542پرسشنامه توزیع و در نهایت  569گردید که 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.دراین پژوهش  smart PLSساختاری و به کمک نرم افزار 

هوش عاطفی بر عدالت سازمانی تایید گردید همینطور  تایید شد،  فرضیه تاثیر مثبت و مستقیم 

 اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی نیز بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و مستقیم می گذارند.

 هوش عاطفی،رفتار شهروندی،اعتماد سازمانی،عدالت سازمانی :يديکل واژگان
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  4 محمد محمدظاهري،  3 ابولفضل عليزاده ، 2 محمودرضا اسماعيلی ، 1 رضا سپهوند

 .دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان 6

 .دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان 5
 .دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان 2
 .مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستاندانشجوی دکتری تخصصی  0
 

 نام نویسنده مسئول:
 رضا سپهوند

سازمان با توجه  يبر رفتار شهروند یهوش عاطف ريتأث یبررس

 یو عدالت سازمان یاعتماد سازمان لگریتعد يرهايبه نقش متغ
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 مقدمه
به تنهایی نشان دهنده موفقیت ما در زندگی و محیط کار نیست و عواطف نقش کلیدی در  د موجود نشان می دهند که هوششواه

فراد هوشمند از نظر هیجانی میتوانند اثربخشی را در تمام سطوح سازمانی (. ا542، 6،5442)سلیمان و الشیخموفقیت سازمانی به عهده دارند

برای موفقیت (. هوش هیجانی 5،6455،5444)جورجی با دیگران ایفاء نمایندگسترش دهند و نقشی مهم در کیفیت و اثربخشی تعامل اجتماع

درصد عملکرد در تمامشغل ها را در بر میگیرد. هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل برای پیش بینی عملکرد  14شغلی ضروری است و 

افرادی که مهارت های هیجانی خود را توسعه (.22، 2،5442)بردبوری و گریوزفرددر محیط کار و قوی ترین نیرو برای رهبری و موفقیت است

دهند، در زندگی شخصی و حرفه ای خود رضایت بیشتری دارند. این افراد در پاسخگویی به محرك های تنش زا، منعطفتر و پیش کنشیتر رفتار 

ادی به جای انفعالی، انعطاف پذیری به جای مقاومت در می کنند و کمتر تحت تأثیر تنش قرار میگیرند. ویژگیهای این افراد عبارتند از: رفتار ار

مثبت  تبرابر تغییر، برقراری روابط مثبت به جای رفتار پرخاشگرانه یا منفعل، خوش بینی و امیدواری به جای بدبینی و تکیه بر مهارت ها و عادا

 (.5449)نلسون و همکاران،به جای عادات انفعالی

رداننده این گردونه سازمان ها، انسانها هستند، آنان با کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدف ها دنیای ما دنیای سازمان هاست و گ

 را میسر می سازند پس می توان سازمانها و عوامل تشکیل دهنده آن را که بسان اجتماعات کوچکی در پیکره جامعه، به عنوان سازمان بزرگ تر

قرار داد. یکی از عناصر اصلی هر اجتماعی افراد تشکیل دهنده آن اجتماع است و از این رو کارکنانی که به ایفای نقش می پردازند، مورد توجه 

در تعیین سرنوشت خود در رسیدن به اهداف سازمان مورد نظر هستند به عنوان شهروندان آن قلمداد کرد هرچند در سالهایی نه چندان دور 

بودند، امروزه کانون توجه همه کسانی هسستند که می خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش  مورد بی توجهی و بی مهری حاکمان و مدیران

کلی  رداشته باشند. قدرتمندان برای مشروعیت خود محتاج  رای شهروندان، بازرگانان، تجار، صاحبان صنایع، نویسندگان، روزنامه نگاران و به طو

شهروندان اولویت اول "مند توجه به دغدغه های ذهنی و مطالبات شهروندان هستند. سیاست همه تولیدگران حاضر در صحنه زندگی بشر، نیاز

 تا چندی قبل سیاست رایج کشورهایی بود که نگاه خود را از درون بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته بودند. )الوانی و دانایی "هستند

مینه رفتارهای شهروندی سازمانی عمدتا بر سه نوع می باشند : گروهی از تحقیقات بر پیش (.تحقیقات صورت گرفته در ز 559، ص  6224فرد، 

 بینی عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند.  در این زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، هویت

ه رهبر و پیرو به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی مطرح شده است . سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابط

(.  از سوی دیگر، برخی تحقیقات بر پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند، در این زمینه عواملی از 6222)مستبصری ونجایی، 

زمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و سرمایه اجتماعی مطرح شده است . )اسالمی ، قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی ، موفقیت سا

(. گروهی از تحقیقات نیز منحصرا بر روی مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی متمرکز بوده ند و تالش کرده اند تعریف جدیدی از آن 6222

امل مقیاس های استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند )مستبصری داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یا با کمک روش تحلیل ع

رفتارهای شهروندی سازمانی منجر به افزایش اثربخشی و کارایی در عملکرد سازمان شده و این رفتارها  0(. براساس ادعای ارگان6222و نجایی، 

طریق بسیاری از شرایط غیرقابل پیش بینی فراهم می آورند و به کارکنان  مانند روغن برای ماشین سازمان هستند و انعطاف الزم را برای کار از

(.از آنجایی که نیروی انسانی کارآمد 65،6522، ، 9سازمان کمک می کنند که شرایط نامطلوب و نامالیمات را تحمل کنند )اسمیت و ارگان و نیر

یل داوطلبانه کارکنان به همکاری، سازمانها در مسیر رسیدن به شاخص برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. که بدون تما

روی  راهدافشان با مشکالتی روبرو می شوند. در این شرایط اعتماد و تعهد کارکنان به سازمان به عنوان یکی از عوامل نگرشی موثر که نه تنها ب

در روابط میان فردی و ارتباطات اجتماعی آنها نیز دارای نقش  1عیویژگی های رفتاری کارکنان تاثیر دارد بلکه براساس تئوری تعامالت اجتما

 موثری می باشد. 

( هوش عاطفی به عنوان یکی از مولفه های غیرقابل اجتناب و تاثیرگذار در تعامالت اجتماعی از جمله روابط میان 6559) 2به اعتقاد گلمن

سالمت فیزیکی و ذهنی افراد بلکه بر روی دستاوردها و موفقیت های کاری فردی و ارتباطات اجتماعی محسوب می شود که نه تنها بر روی 

بیان گردید که  6554در سال  2کارکنان هم اثر گذار است. هوش عاطفی ریشه در هوش اجتماعی دارد که برای اولین بار توسط ثرانردریک

دان، پسران ودخترام، برای عمل عاقالنه در روابط انسانی است براساس تعریف وی هوش اجتماعی به عنوان توانایی فهمیدن و مدیریت زنان و مر
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(. امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درك دقیق هیجانات خود شخص 5445،  5. ) چی سام ونگ و کنث لو

یابی قرار می دهد. به این معنی که فرد به شخص و هم تعبیر دقیق حاالت هیجانی دیگران است. هوش عاطفی فرد را از نظر هیجانی مورد ارز

فی چه میزان از هیجانات و احساسات خودآگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه این است که مهارت های هوش عاط

یده گرفتن ویژگی های تشکیل دهنده عوامل با توجه به اینکه ناد(. 55،6222ذاتی نبوده و می توان آنها را آموخت.  )سیادت و مختاری پور ،

 روانشناختی منجر به هزینه های قابل رویت و غیرقابل رویت در سازمان خواهد شد. بنابراین در این پژوهش محقق تالش نموده تا تاثیر و در

نقش متغیرهای تعدیلگر مورد  صورت لزوم نقش هوش عاطفی را به عنوان متغیر مستقل بر نحوه ی رفتار شهروندی سازمانی با درنظرگیری

 مطالعه قرار و نتیجه آن را به بحث بگذارد. 

 

 ادبيات موضوع
 عدالت سازمانی 

پس از انقالب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمان ها چنان بر زندگی بشر، سیطره افکندند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ 

 در مستقیما وابسته به سازمان ها گردید. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت

عه است  به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی رضایت شغلی سطح جام

جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. مع الوصف در سازمان های امروزی نمی توانند نسبت به این موضع بی تفاوت باشند چراکه  –

ند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمان ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان ها عدالت به مان

(. اولین تحقیقات پیرامون 592:  6222هستند. بایستی قادر باشند درك وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند )دهقانان ، 

برمی گردد. بررسی اجمالی ادبیات و تعاریف عدالت نشان می دهد که عدالت به مثابه یک سازم  6514زمان ها به اوایل دهه ی عدالت در سا

اجتماعی در همه نهادها من جمله سازمان ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.مهمترین جنبه های مورد مطالعه در حوزه ی عدالت 

مراوده ای و توزیعی هستند. تعریف متعددی برای عدالت توزیعی بیان شده است اما آنچه از اهمیت زیادی برخوردار سازمانی، عدالت رویه ای 

فراد ا است آن است که اکثر تعاریف ارائه شده در زمینه عدالت توزیعی بر جنبه اقتصادی یا ابزاری )مزایایی که با رفاه مادی و سطح رفاه زندگی

(.  به عدالت توزیعی غالبا در زمینه کاری توجه می شود و رابطه آن با سطح آموزش یا 00:  6220ید دارند )رضائیان ، ارتباط دارد( عدالت اک

تحصیل، تجربه، مسئولیت پذیری و تالش کارمندان مدنظر قرار می گیرد. کارمندانی که تحصیالت عالیه دارند یا آنهایی که از سطح تجربه 

کاربرخوردار بوده و زمان زیادی را صرف انجام وظایف محوله خود می نمایند. انتظار دارند بیشتر از آنهایی که این ومسئولیت پذیری باالیی در 

 و مثبت رابطه سازمانی عدالت که دریافتند خود درتحقیق (6255)(. افشارکاظمیوهمکاران5440، 64ویژگی را ندارند پاداش دریافت کنند )رادنی

 با مثبتی و مستقیم ارتباط سازمانی عدالت که دریافتند خود تحقیق در  (5460) همکاران و شهزاد .دارد سازمانی شهروندی رفتار با معناداری

 لذا فرضیه زیر پیشنهاد می گردد: .دارد سازمان شهروندی رفتار

 مشهد را تعدیل می نماید .عدالت سازمانی ارتباط میان هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمان کارمندان شعب بانک صادرات شهر 

 

 هوش عاطفی

مهاتی که دارنده آن می تواند از طریق خودآگاهی روحیات خود را کنترل کند و از طریق خود  "گولمن در تعریف هوش عاطفی می گوید 

ان رمدیریتی آن را بهبود دهد و از طریق همدلی تاثیر آن را درك کند و از طریق مدیریت روابط، به شیوه هایی رفتار کند که روحیه خود و دیگ

 (.6221،  66)گلمن  "بردرا باال ب

از دید داونی و همکارانش هوش هیجانی عبارت است از توانایی نظارت بر هیجانات و احساسات خود و دیگران و تمیز دادن میان آنها و 

هدایت ( . هوش عاطفی را هوش به کارگیری احساسات در جهت 65،5441استفاده از آنها برای مدیریت تفکرات و اعمالمان)داونی و همکاران

نوان یک ع رفتار، افکار، ارتباط موثر با همکاران، استفاده از زمان و چگونگی انجام دادن کار برای ارتقاء نتایج تعریف نموده است. هوش عاطفی به

 احساسات در خود و 69احساسات و کنترل و تنظیم 60تفکر، فهم و طبقه بندی62توانایی درك احساسات، استفاده از احساسات جهت تسهیل 

                                                           
9- Chi – sum Wong, Kenneth S.law 
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(. طبق نظر دیگر دانشمندان هوش عاطفی با درك احساسات و هیجانات خود و دیگران در ارتباط 544261دیگران است )ایوسیویچ و همکاران،

( . به طور خالصه می توان هوش عاطفی را توان استفاده از احساس و عواطف خود و دیگران در رفتار فردی  5442، 62است )عثمان یال دایریم

 (.6221،  62جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت تعریف کرد )گلمن و گروهی در 

پژوهشگران از طریق سنجش مفاهیمی مانند مهارت های اجتماعی، توانمندی های بین فردی، رشد روان شناختی و آگاهی های هیجانی 

وش پرداخته اند. دانشوران علوم اجتماعی نیز به کشف که همگی مفاهیمی مرتبط با هوش عاطفی هستند، به بررسی ابعاد و مولفه های این نوع ه

روابط بین هوش عاطفی و سبک های مختلف مدیریت و رهبری و عملکرد فردی و تغییرات درون فردی و اجتماعی و انجام ارزشیابی از عملکردهای 

 (.65: 5440، 65فردی و گروه، همت گماشته اند )کانانت

هوش عاطفی هم شامل عناصر درونی است و هم بیرونی. عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی، خوانگاره، احساس استقالل  54به نظر گلمن 

و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت می باشد. عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، سهول در همدلی و احساس مسئولیت می شود. همچنین 

واقعیات، انعطاف پذیری، توانایی حل مشکالت هیجانی، توانایی حل و مقابله با استرس و تکانه ها می هوش عاطفی شامل ظرفیت فرد برای قبول 

حوزه آگاهی از هیجانات خود، کنترل هیجانات ، خودانگیختگی تشخیص هیجانات در دیگران، کنترل  9شود. گولمن مفهوم هوش عاطفی را در 

 اورژانس بخش پرستاران در سازمانی شهروندی رفتار و عاطفی هوش ارتباط عنوان با تحقیقی  (5469) همکاران و توفیقی روابط قرار می دهد.

 و یغمیب .دارد آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار بر مثبت تأثیر عاطفی هوش که داد نشان تحقیق این نتایج. اند داده صورت ایران شرق جنوب

 تایجن. اند داده صورت را( شغلی رضایت میانجی متغیر تست) برند شهروندی رفتار و عاطفی هوش ارتباط عنوان با تحقیقی  (5462) همکاران

 جین.است تأثیرگذار ارتباط این بر شغلی رضایت همچنین و است تأثیرگذار برند شهروندی رفتار ابعاد بر عاطفی هوش که داد نشان تحقیق این

 این جنتای. است داده صورت سازمان شهروندی رفتار و عاطفی هوش میان ارتباط برداشتد مدیریت تعدیگرانه تأثیر عنوان با تحقیقی (5465)

 بررسی عنوان با تحقیقی( 5442) مداسیروسینگ .دارند معناداری و مستقیم ارتباط برند شهروندی رفتار و عاطفی هوش که داد نشان نیز تحقیق

 ثبتیم تأثیر مدیران عاطفی هوش که داد نشان تحقیق این نتایج. دادند صورت سازمان شهروندی رفتار و تحولگرا رهبری عاطفی، هوش ارتباط

 لذا فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:.دارد( سرپرستان)کارمندان شهروندی رفتار بروز بر

 . هوش عاطفی تأثیر مثبت و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمان کارمندان شعب بانک صادرات شهر مشهد دارد.6

 ارزیابی احساسات خود تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمان کارمندان شعب بانک صادرات شهر مشهد دارد. -6-6

 ارزیابی احساسات دیگران تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمان کارمندان شعب بانک صادرات شهر مشهد دارد. -6-5

 ن کارمندان شعب بانک صادرات شهر مشهد دارد.استفاده از احساسات تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازما -6-2

 تنظیم احساسات تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمان کارمندان شعب بانک صادرات شهر مشهد دارد. -6-0

 

 اعتماد سازمانی

ار گرفت. در حوزه شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قر 6524توجه به مفهوم اعتماد در خالل سال های 

اعتماد مطالعات وسیعی صورت گرفته است، اما نکته مهم تر آن است که اعتماد به عنوان عنصر مهم از کیفیت روابط مطرح است، در حوزه 

نیز  زرگانیروانشناسی و روابط میان فردی اعتماد یکی از ابعاد روابط شناخته شده است، همچنین اعتماد در زمینه روابط سازمانی و مدیریت با

 مطرح بوده است، گروهی از محققان یک سری رهنمودهایی را برای اندازه گیری اعتماد مطرح کرده اند در واقع یک توافق عمومی وجود دارد که

 اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و اعتماد در بردارنده ویژگی های زیر است: 

 ران، گروه، پیوندهای سازمانی و میان سازمانی نشأت می گیرد. است : اعتماد از تعامالتی که در سطح همکا 56چند سطحی -6

 دارد : اعتماد کامال با هنجارها، ایده ها و ارزش های فرهنگ سازمانی پیوند و گره خورده است.  55ریشه فرهنگی -5

است :  پیامد رفتارهای ارتباطی اعتماد است چرا که اعتماد موجب صحت اطالعات می شود، توجیهی برای تصمیمات  52اساس ارتباطات -2

 است و دلیلی برای آزادی های ضمیمی و صادقانه می باشد.

                                                           
16- Ivcevic et al  
17- Osman Yildirim 
18- Goleman 
19- Kunnanatt 
20- Goleman 
21- Multi - Level 
22- Culturally - rooted 
23- Communication-based 
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ساختن، بی ثباتی، مرحله است :  2است : اعتماد دائماً در حال تغییر است. در واقع به عنوان چرخه و سیکلی است که در قالب  50پویا -0

 انحالل . 

است : اعتماد دربرگیرنده عوامل گوناگونی در سطح شناختی، احساسی و رفتاری است که هریک از این ها بر ادراکات  59چند بعدی -9

 (9، ص :5442، 51فرد از اعتماد اثر می گذارد )دیالهانگ

بیان می دارد که نفع  52در مقابل دیدگاه رابطه ای  52یاعقالییدو رویکرد کلی نسبت به اعتماد سازمانی وجود دارد .دیدگاه ابزاری و  

اشته دشخصی اولویت انگیزه برای تصمیم به اعتماد افراد است طبق این دیدگاه افراد هنگامی به دیگران اعتماد می کنند که دالیلی برای اعتماد 

تعامالت آینده و نتایج و بازده های مناسبی تولید خواهد کرد این دیدگاه باشند که آن افراد در آینده به شیوه ای مطلوب با آنها رفتار می کنند و 

ابزاری اعتماد، پیش بینی می کند که اعضای انجمن های شغلی هنگامی به مدیریت اعتماد می کنند که آنها کارهایی را برایشان انجام دهند 

 :لذافرضیه زیرپیشنهادمیگردد(.6254)سعیدی فرد، 

 باط میان هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمان کارمندان شعب بانک صادرات شهر مشهد را تعدیل می نماید.اعتماد سازمانی ارت

 

 سازمانیرفتار شهروندي 

( مطرح گردید ولی قبل از او افرادی همچون کتز و کان 6522توسط بتمن و ارگان )  55هرچند که اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی

در دهه هفتاد و هشتاد میالدی و قبل تر از آنها چستر  24( با تمایز قابل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش6511و  6510)

 (. 22،5444میالدی این موضوع را مورد توجه قرار دادند)پدساکف و همکاران 6522در سال  25«تمایل به همکاری» با بیان مفهوم  26بارنارد

بانه لابعاد رفتار نوآورانه و خودجوش که به وسیله کتز ارائه گردیده، عبارتند از : همکاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایده های سازنده داوط

 (. 20،5445خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان)شاپیرو و جاکیوالین

) ون داین، 29« رفتار فرانقشی» البته بعد از ابداع این مفهوم توسط ارگان و همکارانش، صاحبنظران مختلف با بکار بردن مفاهیمی همچون 

، (6521، اوریلی و چاتمن؛ 6554، جورج و بتنهاوسن؛ 6521)بریف و موتو ویدلو؛  22«رفتار سازمانی مددکارانه» (، 6559؛ 21کامینگز، و پارکز

، بورمن ، وایت و  6552)بورمن و موتو ویدلو؛ 25«عملکرد زمینه ای»( و 6552، جورج و جونز؛ 6555)جورج و بریف؛ 22« خوجوشی سازمانی»

 (. 04،5444( در طول دو دهه به تبیین این موضوع پرداخته اند)پدساکف و همکاران6550میالدی، موتو ویدلو و ون اساتر؛  6559دورسی، 

می باشد که به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان مورد اندازه گیری   06دیگری که در حوزه رفتار شهروندی کارکنان از جمله مفاهیم

« قشیرفتار فران» قرار گیرد، مطرح نموده اند. موضوع مهمی که در این بین به اندازه کافی روشن است. مرز مفهومی بین رفتار شهروندی سازمانی 

می باشد که آنها را از هم متمایز می سازد، اما برخی مطالعات نشان می دهد که مرز بین « رفتارهای درون نقشی»و « نقشیرفتارهای درون »و 

 (.  05،6550این دو مفهوم از دیگاه کارکنان است)موریسون

 تارهای شهروندی نوعآ از نگرشبر مبنای بررسی های محققان از رفتار شهروندی سازمانی از بعد علمی و تئوریک، نتیجه گرفته اند که رف

مثبت شغلی، ویژگی های وظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می شوند. بنابراین، تحقیقات پیشین نشان می دهند که افراد به خودی خود 

 ند. کار می کن رضایت بخش هستند، و یا وقتی که آنها رهبرانی حمایت کننده و الهام بخش دارند، خیلی بیشتر از الزامات رسمی شغلی شان

                                                           
24- Dynamic 
25- Multi-dimensional 
26- Delahange 
27- Instrumental or rational model of trust  
28- Relational model trust  
29 organization citizenship behavior(OCB ) 
30- Innoovative and spontaneous behaviors 
31-Chester Barnard 
32-Willingness to cooperate 
33 Podsakoff et al 
34 Jacqueline & Shapiro 
35 -Extra – role bahavior 
36 Van Dyne &  Cummings & Parkes 
37-Prosocial organizational behavior 
38-Organizational spontaneity 
39-Contextual performance 
40 Podsakoff et al 
41-Employee Citizenship Behavior (FCB) 
42 Morrison 
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رفتار شهروندی سازمانی برای بقاء سازمان حیاتی است. برطبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون ارگان رفتارهای شهروندی سازمانی می 

ای شهروندی اعتقاد دارند که رفتاره "تورنلی "و  "بولینو"(. 02،5445تواند کارایی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقاء بخشد)مورفی

شی خبه طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند. آنها به طور مستقیم قابل تقویت نیستند )به عنوان نمونه، از جنبه فنی نیازی نیست به عنوان ب

نتظار رکنانشان ااز شغل افراد باشند( و همچنین آنها ناشی از تالش های ویژه و فوق العاده هستند که سازمانها برای دستیابی به موفقیت، از کا

بررسی نقش میانجی تعهد و عدالت سازمانی در رابطه بین هوش  "( تحقیقی با عنوان6252(.  نودهی و عسگرزاده)00،5445دارند)بولینو و تورنلی

ر عاطفی و رفتاتعهد وعدالت سازمانی در رابطه بین هوش صورت داده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که  "عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی

هوش عاطفی بر تعهد سازمانی در اداره کل حمل .یر معنی داری داردثشهروندی سازمانی در اداره کل حمل ونقل وپایانههای خراسان شمالی تا

ر ثیاتشمالی هوش عاطفی بر عدالت سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان  .دارد مثبتر ثیاتو نقل و پایانه های خراسان شمالی 

عدالت سازمانی بر  .دارد مثبتر ثیاتتعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی   .دارد مثبت

 د.دار مثبتر ثیاترفتار شهروندی سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی 

بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و  ( در تحقیق خود دریافتند که6252)شمس الدینی مطلق و محمدجانی

 معناداری وجود دارد. 

 "ورکلورزشجوانانکش ادارات کارکنان شهروندی رفتار بر سازمانی تعهد گانة سه نقش بررسی " عنوان با تحقیقی( 6255)طریقی و غالمپور

 به جنتای به توجه با. دارد وجود معناداری رابطة سازمانی شهروندی رفتار ابعاد تمامی و سازمانی تعهد بین داد نشان این نتایج. اند داده صورت

 در تموفقی و وری بهره افزایش موجب نهایت در و دارد تأثیر شغلی رضایت ایجاد و کارکنان تعهد افزایش بر سازمانی رفتارشهروندی آمده دست

 .میشود سازمانی عملکرد
 

 مدل نظري تحقيق
مدل نظری تحقیق در شکل زیر نمایش داده شده است. در این مدل متغیر هوش عاطفی که از ابعاد ارزیابی احساسات خود، ارزیابی 

احساسات دیگران، استفاده از احساسات و تنظیم احساسات تشکیل شده است به عنوان متغیر مستقل، متغیر رفتار شهروندی سازمان با ابعاد 

 یت یابی با سازمان، نوع دوستی با همکاران، وجدان کاری، هماهنگی بین فردی و محافظت از منابع شرکت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهایهو

 عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی به عنوان متغیر تعدیلگر می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Murphy 
44 Bolino & Turnely 
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 مدل نظري تحقيق-1شکل

 

 روش شناسی پژوهش
این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و بر اساس هدف نیز کاربردی محسوب می شود؛ چراکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند 

متغیرها کمک کند و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی است.جهت آزمون فرضیه های پژوهش به روشن شدن نحوه ارتباط میان 

از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و سرپرستانشعب بانک صادرات مشهد بوده اند که تعداد 

ا توجه به اینکه حجم جامعه آماری در این پژوهش محدود و مشخص است، از فرمول کوکران، نسبت نفر می باشد، تشکیل داده اند. ب 044آنها 

نفر مشخص گردید که که  651حجم نمونه آماری  %59به تعیین حجم نمونه استفاده شده است. با استفاده از این فرمول در سطح اطمینان 

نفر زن  22( و %6/15نفر مرد ) 651و تحلیل قرار گرفته است.از این تعداد، پرسشنامه مورد تجزیه 542پرسشنامه پخش و در نهایت  569

نفر  25( و %9/19نفر دارای مدرك کارشناسی ) 622(، %2/69نفر دیپلم و فوق دیپلم ) 26( می باشند. از لحاظ میزان تحصیالت، 5/22%)

سنجیده شده که  01پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 09ست.پایایی( می باشند. روش نمونه گیری ساده بوده ا%5/65کارشناسی ارشد و باالتر )

 آورده شده است. 6در جدول 

 

 

 

 

                                                           
45 . Reliability 
46 . Cronbach’s alpha 

رفتار شهروندی 

 سازمان

 
 هویت یابی با سازمان

 نوع دوستی با همکاران

 وجدان کاری

محافظت از منابع 

 شرکت

 هماهنگی بین فردی

 اعتماد سازمانی

 اعتماد افقی 

 اعتماد نهادی

 اعتماد عمودی

 هوش عاطفی

 ارزیابی احساسات خود

 استفاده از احساسات

 تنظیم احساسات

 ارزیابی احساسات دیگران

 عدالت سازمانی

 عدالت بین فردی

 عدالت توزیعی

 عدالت اطالعاتی
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 کرونباخ يآلفا -1جدول 

 

 بیشتر است، لذا پرسشنامه از پایایی الزم بهره مند است. 4.2با توجه به اینکه آلفای کرونباخ متغیرها از 

نفر از اساتید و متخصصین در حوزه مربوطه ارسال و ار انها نظر خواهی شد،  2پرسشنامه، این پرسشنامه ها به  02برای اطمینان از روایی

 که روایی محتوی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه خروجی نرم افزار اسمارت پی ال اس نمایش داده شده است:

 

 
 

 بدون اثر تعدیلگر مدل معادالت ساختاري در حالت تخمين ضرایب استاندارد -2شکل
 

بدون در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر از نوع انعکاسی می باشند، ضرایب مسیر  PLSشود، الگوریتم مشاهده می 5همانطور که در شکل 

دوسازه و همچنین بارعاملی میان معرف ها و سازه ها می دهد که این عدد نشان دهنده ضریب همبستگی برای هر کدام از سازه را نشان می

 باشد.

 

 

                                                           
47 . Validity 

 منبع آلفای کرونباخ شماره سواالت متغیر

 (5445وانگ و الو) 4.21 61-6 هوش عاطفی

 (5462لیم و لوسیمور) 4.25 22-62 عدالت سازمانی

 (5442)الوننوهمکاران 4.56 05-20 اعتماد سازمانی

 (5461لین و همکاران) 4.22 15-94 رفتار شهروندی سازمان
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 بدون اثر تعدیلگر (t-value) يمدل معادالت ساختاري در حالت معنادار 3شکل 

 

 
 

 عدالت سازمانی با اثرتعدیلگر مدل معادالت ساختاري در حالت تخمين ضرایب استاندارد-4 شکل
 

 
 

 اعتماد سازمانی با اثرتعدیلگر تخمين ضرایب استاندارد مدل معادالت ساختاري در حالت-5شکل
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گر اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل در نشان داده شده است، در این مرحله متغیرهای تعدیل9و0شکل های 

 2و1های مشاهده می گردد. در ادامه شکلاست و در شکل بارهای عاملی و ضرایب مسیر  PLSگیریم که از پیش فرض های نرم افزار نظر می

 دهد.نیز خروجی های نرم افزار را در حالت تی ولیو برای دو متغیر تعدیلگر نشان می

 
 

 بااثر تعدیلگر عدالت سازمانی( t-value) معناداري حالت در ساختاري معادالت مدل-6شکل

 
 

 بااثر تعدیلگر اعتماد سازمانی( t-value) معناداري حالت در ساختاري معادالت مدل-7شکل

 
 در حالت تأثير ابعاد هوش عاطفی( t-value) معناداري حالت در ساختاري معادالت مدل -8شکل
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 با تاثير ابعاد هوش عاطفی مدل معادالت ساختاري در حالت تخمين ضرایب استاندارد -9شکل

 

 هاي پژوهشفرضيه آزمون 
 .دارد مشهد شهر صادرات بانک شعب کارمندان سازمان شهروندی رفتار بر مستقیمی و مثبت تأثیر عاطفی هوش: 6فرضیه

برابر با tاست که دارای مقدار  4.022دارای ضریب مسیر  سازمان رفتارشهروندیبر  عاطفی هوشاثر  افزار ، نرم خروجی بر اساس

هر پارامتر  -5.92تا  5.92درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  یکبرای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tباشد. مقدار می5.102

 عاطفی هوشدیگر عبارتشود، بهدرصد اطمینان رد می 55توان بیان نمود که فرض صفر با شده است. لذا میمحاسبه 5.92تر از مدل(، بزرگ

 شود.لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته می معناداردارد. و مثبت تأثیر سازمان شهروندی بررفتار

 می تعدیل را مشهد شهر صادرات بانک شعب کارمندان سازمان رفتارشهروندی و عاطفی هوش میان ارتباط سازمانی عدالت:5فرضیه 

 .نماید

است که دارای  4.464دارای ضریب مسیر  سازمان ورفتارشهروندی عاطفی هوش رابطهبر  سازمانی خروجی نرم افزار،متغیرعدالتبر اساس 

تا  5.92فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  رددرصد در ناحیه  یکبرای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tباشد. مقدار می 0.665برابر با tمقدار 

 تهرچه عدالدیگر عبارت، بهشودتأیید می گری این اثر تعدیلتوان بیان نمود که شده است. لذا میمحاسبهو خارج بازه  هر پارامتر مدل( -5.92

 .تأثیرگذار است سازمان رفتارشهروندی و عاطفی استفاده از هوش سازمانی تغییر یابد بر رابطه

 می راتعدیل مشهد شهر صادرات بانک شعب کارمندان سازمان شهروندی رفتار و عاطفی هوش میان ارتباط سازمانی : اعتماد2فرضیه 

 .نماید

است که  4.692دارای ضریب مسیر  سازمان رفتارشهروندی و عاطفی هوش رابطهبر  سازمانی اعتماد افزار ،متغیر نرم خروجیبر اساس 

فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  رددرصد در ناحیه  یکبرای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tباشد. مقدار می 1.592برابر با tدارای مقدار 

رچه هدیگر عبارت، بهشوداین اثر تعدیلگریتأیید میتوان بیان نمود که شده است. لذا میمحاسبهو خارج بازه  هر پارامتر مدل( -5.92تا  5.92

 .تأثیرگذار است سازمان رفتارشهروندی و عاطفی استفاده از هوش اعتمادسازمانی تغییر یابد بر رابطه

 .شهرمشهددارد صادرات بانک شعب کارمندان سازمان یشهروند رفتار بر مثبت تأثیر خود احساسات :ارزیابی6-6فرضیه فرعی 

برابر با tاست که دارای مقدار  4.662دارای ضریب مسیر  سازمان رفتارشهروندیبر  خود احساسات افزار ،ارزیابی نرم خروجیبر اساس 

شود، می پذیرفتهتوان بیان نمود که فرض صفر شده است. لذا میمحاسبه -5.92تا  5.92بازه  در داخلبرای این پارامتر  tباشد. مقدار می 4.162

 شود.مین.لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته ندارد سازمان تأثیری بررفتارشهروندی خود احساسات ارزیابی دیگرعبارتبه

 .شهرمشهددارد صادرات بانک شعب کارمندان سازمان رفتارشهروندی بر تأثیرمثبت دیگران احساسات :ارزیابی5-6فرضیه فرعی

است که دارای مقدار  4.422دارای ضریب مسیر  سازمان رفتارشهروندیبر  دیگران احساسات افزار ،ارزیابی نرم خروجی اشکالبر اساس 

t باشد. مقدار می 5.025برابر باt 6.51تا  6.51ازه برای این پارامتر )طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج ب- 

 هرچه دیگرعبارتشود، بهدرصد اطمینان رد می 59توان بیان نمود که فرض صفر با شده است. لذا میمحاسبه 6.51تر از هر پارامتر مدل(، بزرگ

 شود..لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته مینیز بیشتر می گردد سازمان بیشتر گردد،رفتارشهروندی دیگران احساسات ارزیابی

http://www.joas.ir/


 727 -791، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 .مشهددارد شهر صادرات بانک شعب کارمندان سازمان شهروندی رفتار بر مثبت تأثیر احساسات از استفاده :2-6فرضیه فرعی 

برابر با tاست که دارای مقدار  4.022دارای ضریب مسیر  سازمان رفتارشهروندیبر  احساسات از افزار ،استفاده نرم خروجیبر اساس 

هر پارامتر  -5.92تا  5.92درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  یکبرای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tباشد. مقدار می 2.621

 استفاده هرچه دیگرعبارتشود، بهدرصد اطمینان رد می 55توان بیان نمود که فرض صفر با شده است. لذا میمحاسبه 5.92تر از مدل(، بزرگ

 شود..لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته مینیز بیشتر می گردد سازمان دد،رفتارشهروندیبیشتر گر احساسات از

 .مشهددارد شهر صادرات بانک شعب کارمندان سازمان رفتارشهروندی بر مثبت تأثیر احساسات :تنظیم0-6 فرضیه فرعی

 0.006برابر با tاست که دارای مقدار  4.112دارای ضریب مسیر  سازمان رفتارشهروندیبر  احساسات تنظیم ،افزار نرم خروجیبر اساس 

هر پارامتر مدل(،  -5.92تا  5.92درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه  یکبرای این پارامتر )طبق قاعده خطای  tباشد. مقدار می

 احساسات تنظیم هرچه دیگرعبارتشود، بهدرصد اطمینان رد می 55توان بیان نمود که فرض صفر با شده است. لذا می محاسبه 5.92تر از بزرگ

 شود..لذا این فرضیه پژوهش پذیرفته مینیز بیشتر می گردد سازمان رفتارشهروندی بیشتر گردد،

 

 تفسير و تعبير مدل
 بین اساسی های تفاوت از یکی. شودمی استفاده نظری هایمنحنی و تجربی هایمنحنی میان شباهت سنجش برای برازش نیکویی از

 PLS های الگوریتم در چه اگر. است PLS از استفاده با شده برآورد هایمدل برازش برای موجود های شاخص بودن نامناسب PLS لیزرلو

 که ندا شده بنا مفروضه این اساس بر ها آن اما میکنند، گزارش بنتلروبونترا شده هنجار برازندگی شاخص ازقبیل برازندگی، های آماره موجود

 PLS در که های مفروض. میباشند تولیدشده باز و شده مشاهده کوواریانس های ماتریس بین تفاوت کاهش برای شده، برآورد مدل پارامترهای

 میتوان را( GOF) برازش کلی مالك. اند نموده معرفی مدل برازش ازشرابرایبررسی بر کلی شاخص( 5449) همکاران تننهاوسو البته. وجودندارد

 شاخص، این GOF برای برازش مدل ، شاخص  PLSدر خروجی نرم افزار  .آورد بدستR^2و اشتراك میانگین هندسی میانگین محاسبه با

 ضعیف و متوسط بهترتیبقوی، 4.21 و 4.59 ،4.46 مقادیراست که  تعیین ضرایب متوسط و اشتراکی مقادیر متوسط مقدار دو ضرب مجذور

 به دست آمده است که نشان از برازندگی متوسط مدل دارد. 4.55است که در این تحقیق مقدار آن  شده توصیف
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 بحث و نتيجه گيري
در فرضیه اول تحقیق تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمان مورد تأیید قرار گرفت. این نتیجه با نتیجه تحقیق نودهی و 

( مشابه است. در این تحقیق محققین دریافتند که هوش عاطفی به صورت غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمان تأثیرگذار 6252عسگرزاده)

هوش عاطفی بر عدالت سازمانی و عدالت سازمانی نیز بر رفتار شهروندی سازمان تأثیرگذار است. توفیقی و همکاران نیز است. آنان دریافتند که 

 تأثیر مثبت ایران شرق جنوب اورژانس بخش پرستاران در سازمانی شهروندی رفتار برعاطفی  هوشدر تحقیق خود دریافت که  5469در سال 

( و مداسیر و 5465( در تحقیق خود تأثیر هوش عاطفی را بر رفتار شهروندی برند اثبات کرد. جین)5462دارد. همچنین بیغمی و همکاران)

 ( نیز به نتیجه مشابه در تحقیق خود رسیدند. 5442سینگ)

رفتار شهروندی تأیید شده است. این فرضیه برای  در فرضیه دوم تحقیق تأثیر تعدیلی عدالت سازمانی در رابطه میان هوش عاطفی و

( تأثیر میانجیگری این متغیر 6252نخستین بار است که مورد بررسی قرار گرفته شده است و تحقیقات دیگر مانند تحقیق نودهی و عسگرزاده)

عدیلی اعتماد سازمانی در رابطه میان هوش را در رابطه میان هوش عاطفی و رفتار شهروندی نتیجه گرفته اند. در فرضیه دیگر تحقیق تأثیر ت

ر یعاطفی و رفتار شهروندی تأیید شده است. این فرضیه نیز برای بار نخست مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. در فرضیه فرعی اول تأث

( مورد تأیید قرار گرفته 5469قی و همکاران)ارزیابی احساسات خود بر رفتارشهروندی سازمان مورد تأیید قرار نگرفت. این فرضیه در تحقیق توفی

ید یاست. یکی از دالیلی که می توان بر رد این فرضیه عنوان کرد، دیدگاه اقتضایی است که بنا به این دیدگاه تأثیرات محیط باعث می گردد تأ

ات دیگران در میان کارمندان تأثیر مثبت بر فرضیه ای در همه شرایط نتیجه مشابه و یکسان ندهد. همچنین، با توجه به اینکه ارزیابی احساس

 بیبروز رفتار شهروندی در میان آنان دارد، می توان تأثیر زیاد گروه را در این محیط سازمانی مشاهده کرد.در فرضیه فرعی دوم تأثیر ارزیا

است که این نتیجه مشابه با نتیجه تحقیقات  احساسات دیگران بر بروز رفتار شهروندی سازمانی میان اعضای جامعه آماری مورد تأیید واقع شده

( می باشد. در فرضیه 5442( و مداسیر و سینگ)5465(، جین)5462(،  بیغمی و همکاران)6252(، نودهی و عسگرزاده)5469توفیقی و همکاران)

یجه رات دارد که این نتیجه با نتاعضای بانک صاد سازمان شهروندی رفتار بر مثبت تأثیر استفادهازاحساساتفرعی سوم نیز مشخص گردید که 

( مشابه است و در این 5465(، جین)5462(،  بیغمی و همکاران)6252(، نودهی و عسگرزاده)5469دیگر تحقیقات مانند توفیقی و همکاران)

امکان بروز رفتار  تحقیق نیز محققان دریافتند که هرچه میزان استفاده از احساسات درمیان اعضای جامعه آماری تحقیقشان افزایش یابد،

کنان شعب کار سازمان رفتارشهروندی بر مثبت تأثیر تنظیماحساساتشهروندی نیز افزایش می یابد.در فرضیه فرعی چهارم نیز مشخص شد که 

بیغمی  (، 6252(، نودهی و عسگرزاده)5469بانک صادرات شهر مشهد دارد که این نتیجه توسط نتایج دیگر تحقیقات مانند توفیقی و همکاران)

 ( نیز مورد تأیید قرار گرفته است.5465(، جین)5462و همکاران)
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 ،"شهروندی رفتار و رهبری سبک، در شده ادراك کیفیت بین رابطه"(. 6225) جواد فارسانی، جعفری و میرعلی تقوی، [1]

 .665 ص ،91 شماره عالی، آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه

 اولین کارکنان، سازمانی تعهد با رهبری سبک رابطه بررسی ،6250 بزاستانی، رستگار وفاطمه مرادی، تقیپور،محمد،پروانه [2]

 .البرز پژوهشی موسسه الکترونیکی، بصورت حسابداری، و مدیریت صنایع، مهندسی المللی بین کنفرانس

 بیمارستان در کارکنان سازمانی شهروندی رفتار رابطه"(. 6254) رحیم زرنق، خدایاری، احمد، صادقی، و حسن جعفری، [2]

 .14 ص ،2شماره ،2سال بهداشتی، علوم پژوهشی و علمی فصلنامه ،"تهران نژاد هاشمی شهید

 سازمانی شهروندی رفتار و انسانی منابع اقدامات تأثیرگذاری بررسی"(. 6222) ف رحیمی، و ع طبرسا، ع؛ کریمی،¬حاج [5]

 .6 ش دوم، سال مدیریت، اندیشه، نشریه. "سازمانی تعهد نقش نمودن لحاظ با

 .سیزدهم چاپ سمت، انتشارات تهران، ،"انسانی علوم در تحقیق روش بر ای¬مقدمه"(. 6222) محمدرضا. نیا حافظ [64]

 قبال در سازمان عملکرد بهبود جهت در دیگر گامی: شهروندی رفتار"(. 6221) آرین پور، قلی احمد، کاخگی، حسنی [66]

 .669-609 صص. 09 شماره بازرگانی، نامه پژوهش فصلنامه. "مشتری

 .6-2 صص. 654 شماره تقدیر، مجله. "سازمانی عدالت"(. 6222) محسن ناصری، علی؛ زاده، حسین [65]

 ،"سازمانی شهروندی رفتارهای ارتقای در آن نقش و اسالم در عدالت جایگاه"(. 6225) لیال میرزاده، محمدعلی؛ حقیقی، [62]

 .642 شماره مشکوهی، مجله

 . دوم چاپ بازتاب، انتشارات: تهران ،"نویسی نامه پایان رویکرد با تحقیق روش"(. 6221) غالمرضا خاکی، [60]

 شغلی رضایت با سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی عدالت رابطه بررسی"(. 6256. )پژمان نیره، کنعانی، اباصلت؛ خراسانی، [69]

 ،65 شماره چهارم، دوره ،56 پاییز سازمانی، و شغلی مشاوره فصلنامه ،"کشور های فرودگاه تخصصی مادر شرکت کارکنان

 .644-25 صص

 تهران، ،"جامع رویکرد مدیریت؛ در کمی پژوهش شناسی روش"(. 6222) عادل آذر، سیدمهدی؛ الوانی، حسن؛ فرد، دانایی [61]

 .اول چاپ صفار، انتشارت

 نقش بررسی: دولتی بخش در سازمانی درون اعتماد ارتقای"(.6222) اسد حصیری، علی؛ زاده، رجب حسن؛ فرد، دانایی [62]

 .54-95 صص.0 شماره چهارم، سال مدیریت، های پژوهش ،"مدیران مدیریتی شایستگی

 .رشد انتشارات: تهران "اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش علمی و نظری مبانی"(. 6224) علی دالور، [62]

 مطالعه مورد معنوی هوش سطح ارتقای با سازمانی تعهد و سازمانی شهروندی رفتار رابطه"(. 6256) فاطمه مقدم، روشن [65]

 .تهران طباطبائی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،"گیالن استان کل ادارات

 ششم، شماره دوم، سال مدیریت، فرهنگ ،"سازمانی عملکرد در سازمانی شهروندی رفتارهای نقش"(. 6222) حمید زارع، [54]

 .615-696 صص

 و ها¬همبسته نظری، مبانی) سازمانی شهروندی رفتار"(. 6225) کریم شاطری، علیرضا؛ یوزباشی، مهدی؛ نژاد، سبحانی [56]

 .اول چاپ بسترون، چاپ: تهران ،"(سنجش ابزار

 .آگاه انتشارت: تهران. رفتاری علوم در تحقیق های¬روش(. 6222) الهه حجازی، عباس؛ بازرگان، زهره؛ سرمد، [55]

 جهادکشاورزی سازمان: مطالعه مورد "کارکنان شغلی مشارکت با سازمانی عدالت از ادراك رابطه"(. 6254) مینا فر، سعیدی [52]

 .طباطبائی عالمه دانشگاه تهران؛ ارشد، کارشناسی نامه¬پایان(. اهواز) خوزستان استان
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 .دولتی مدیریت آموزش مرکز: تهران "(شیرازی صائبی محمد ترجمه) مدیریت، در تحقیق روش"(. 6229. )هما سکاران، [50]

 .05 و 06 شماره. اداری تحول نشریه. "تکریم فرهنگ ترویج در کارکنان آموزش نقش"(. 6225) ایرج سلطانی، [59]

 آفرین، تحول رهبری رابطه بررسی ،6259 معینییا، مهدی و نژاد، سلطانی حامد بابالن، زاهد عادل محدثه، نژاد، سلطانی [51]

 انیجه کنفرانس اردبیلی، محقق دانشگاه کارکنان در سازمانی کارآفرینی با سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی تعهد

 . سبز صنعت بازار دهای شرکت سوم،شیراز،پژوهش درآغازهزاره اجتماعی علوم و حقوق تربیتی، علوم و روانشناسی

 .دانش ارکان انتشارات: اصفهان اول، چاپ ،"اخالقی سرآمدی الگوی"(. 6256) ایرج سلطانی، [52]

 و اعتماد میانجی نقش بررسی"(. 6255) بهروز پورولی، حمیدرضا؛ یزدانی، احسان؛ عابدی، سیدرضا؛ سیدجوادین، [52]

. 9 دوره بازرگانی، مدیریت مجله. "ها¬بیمارستان در شهروندی رفتارهای و سازمانی عدالت بین رابطه در تعهدسازی

 .6شماره

 اس،بندرعب پزشکی علوم دانشگاه کارکنان سازمانی تعهد با تحولگرا رهبری رابطه بررسی ،6250  فاطمه، سیهبنوئیه، شیخ [55]

 .مالیر دانشگاه ،الیرم آموزش، و مدیریت ملی همایش

 شماره انسانی، منابع و وری بهره مطالعات مؤسسه هماهنگ، آموزش مجله. سازمانی عدالت(. 6222) غزاله عطا، طاهری [24]

 .64-2 صص ،540 و 542-545

 نظامی، طب مجله. "نظامی بیمارستان یک در سازمانی شهروندی رفتار بر مؤثر عوامل"(. 6220) دیگران و غالمعلی طبرسا، [26]

 .0 ص 5شماره ،65 دوره

. "مجازی دانشگاه به تحصیل متقاضی افراد اعتماد مدل تبیین و طراحی"(. 6220) محمدعلی سرلک، جعفری، عابدی [25]

 .645-604 صص ،26 شماره مدیریت، دانش

 .22 و 25 شماره بصیرت، نشریه. "سازمانی فرهنگ با آن ارتباط و سازمانی تعهد". محمدرضا عسگری، [22]

 شهروندی رفتار پیامدهای و ها مؤلفه تأثیرگذار، عوامل"(. 6225) عباد نیا، ملکی و حسین بجانی، اسماعیل؛ غالمحسینی، [20]

 .26 شماره هفتم، سال پلیس، انسانی توسعه دوماهنامه. "سازمانی

 و سازمانی شهروندی رفتار بر سازمانی عدالت تأثیر بررسی"(. 6254) شعله زکیانی، حسن؛ فرد، دانایی اصغر؛ علی فانی، [29]

 .6شماره ،62 دوره ایران، در مدیریت های پژوهش ،"سازمانی سالم شخصیت تبیین

 .54 ص اول، چاپ سمت، تهران،. "(فردی رفتار) سازمانی رفتار مدیریت"(. 6221) آرین پور، قلی [21]

. "(Lisler-simplis برنامه با) اجتماعی اقتصادی تحقیقات در ساختاری معادالت سازی مدل"(. 6222) خلیل کالنتری، [22]

 .صفار فرهنگ تهران؛

 کارکنان در سازمانی مدنی رفتار با سازمانی عدالت رابطه بررسی(. 6222) هایده حیدری، مرجان، حموله، مردانی، [22]

 .90-02 صص. 5شماره. دوم سال پزشکی، تاریخ و اخالق مجله بیمارستان،

 ائمه و کریم قرآن با دانشمندان دیدگاه از اخالقی هوش ابعاد ای مقایسه بررسی"(. 6222.) سیادت. ع. س. م. پور مختاری [25]

 .662-52(.0)2 روانشناسی و اسالم مطالعات ".السالم علیهم معصومین

 کارشناسی نامه پایان. "جنوب خیز نفت مناطق ملی شرکت کارکنان سازمانی تعهد بر مؤثر عوامل"(. 6222) ناصر موالیی، [04]

 .تهران طباطبائی عالمه دانشگاه. ارشد

 .نو کتاب تهران؛. SPSS از استفاده با آماری های تحلیل(. 6225) منصور مؤمنی، [06]

 شغلی عملکرد و سازمانی شهروندی رفتار رابطه بررسی(. 6254) مژگان قنبری، غالمرضا؛ معمازاده، ناصر؛ میرسپاسی، [05]

 .52-640 صص ،644 شماره ها، شهرداری مجله ،"شهرداری-کارکنان

 اهدانشگ ارشد، کارشناسی نامه پایان ،"سازمانی شهروندی رفتار بر اصیل و معنوی رهبری تأثیر"(. 6255) منصوره نخعی، [02]

 .طباطبائی عالمه

 .سمت انتشارت تهران؛ ،"لیزرل افزار نرم کاربرد با ساختاری معادالت یابی مدل"(. 6224) حیدرعلی هومن، [00]

:  موردی مطالعه انکارکن سازمانی تعهد با مدیران رهبری سبک رابطه بررسی ،6250 حسینی، شاه رضا و راضیه، یوسفی، [09]

 تربت اهدانشگ مشهد، اقتصادی، توسعه و مدیریت پژوهی، آینده لیالمل بین فرانسکن دومین همدان، پزشکی علوم دانشگاه

 .حیدریه
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