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  یادار سالمت با یاخالق هوش و یسازمان یشهروند رفتار نیب یرابطه یبررس

 یاریبخت و چهارمحال استان های زندان کارکنان

 

 

 فریدون فرازنده، قاسم فرهنگی، علی اصغر زارع، محمد مرادی یوسف احمدی، محمد تقی محمودی ،
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 شهرکرد ،آزاد  دانشگاه ،مدیریت آموزشی  ارشد کارشناسدانشجوی 

 آزاد ، شهرکرد دانشگاه مدیریت آموزشی، ارشد کارشناسیدانشجوی 
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 با اخالقی هوش و سازمانی شهروندی رفتار بین ی¬رابطه بررسی حاضر وهشپژ هدف: چکيده

 هدف لحاظ به حاضر تحقیق. باشد می بختیاری و چهارمحال استان های زندان کارکنان اداری سالمت

 استان های¬زندان کارکنان کلیه شامل آماری ی¬جامعه همبستگی، نوع از و توصیفی کاربردی، نوع از

 نمونه عنوان به نفر 721 تعداد مورگان جدول از استفاده با که نفر 781 تعداد با اریبختی و چهارمحال

 ی پرسشنامه گیری اندازه ابزارهای. شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از و گردیده انتخاب

 و صوری روش از روایی تعیین منظور به. بود اداری سالمت و اخالقی هوش شهروندی، رفتار استاندارد

 در و گرفته قرار مدیریت متخصص اساتید اختیار در متوالی مرتبۀ چند که گردید استفاده محتوایی

 از استفاده با نامهپرسش پایایی. گردید اعمال نامهپرسش در الزم پیشنهادی اصالحات مرحله،هر

 .دبو گیری اندازه ابزار مناسب پایایی دهندۀنشان که شده تعیین کرونباخ آلفای ضریب

 رفتار شهروندی سازمانی، هوش اخالقی، سالمت اداری. :يديکل واژگان
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 مقدمه

 این به. کنند می عمل خود وظایف و نقش از فراتر که دارد کارکنانی عملکرد به زیادی بستگی امروزه ها¬سازمان موفقیت

 می اطالق سازمانی شهروندی رفتار یا شینق فرا رفتارهای مدیریت، و سازمان ادبیات در انتظار و نقش از فراتر های¬تالش

 (.524 ،ص2007 ، 7موران و دیپاوال)شود

 تعریف فرانقشی رفتار و داوطلبانه رفتار اختیاری، رفتار خوب، سرباز نظیر هایی¬عبارت با که سازمانی شهروندی رفتارهای

 اثربخشی در مهمی بسیار نقش که ستا کرده ایجاد سازمانی رفتار حوزه ویژه به سازمانی دانش در نوینی موج شود¬می

 (457 ،ص2002 ، 2راستوگی و گرگ)¬دارد سازمانی

 نامند؛¬می اخالقی معمای را¬آن که بینند¬می ای¬مسئله درگیر را خود فرآیندها صورت به ها¬سازمان امروزه دیگر، سوی از 

 و درست کارهای بین مرز زیرا کرد؛ تعریف ار درست کارهای و خالف کارهای دیگر یکبار باید که شده شرایطی و اوضاع یعنی

 دارند وجود آن اطراف و سازمان در که هستند افرادی شاهد سازمان اعضای ترتیب، بدین. است رفته بین از پیش از بیش خالف

 وجود به سازمان در کارکنان برای سالم جوی اخالقی نظر از باید مدیر شرایطی، چنین در. زنند¬می خالف کارهای به دست و

 (.7888 سیادت، و پور مختاری)¬کنند کار بیشتر چه هر وری بهره و توان تمام با بتوانند آنان تا آورد

 سازمان، اخالقی فضای مدیریت و تغییر با توانند¬می سرپرستان و مدیران که است این دهنده نشان شده انجام های¬پژوهش

 کار مثبت اخالقی فضای با هایی¬سازمان در که کارکنانی( 2072)¬ردمنوا نظر به. بگذارند اثر کارکنان اخالقی رفتارهای بر

 با سازمان که است معتقد( 2070)¬دکونیك دیگر، سوی از. دهند¬می نشان از را بیشتری اجتماعی فرا رفتارهای کنند،¬می

 کند¬می ایجاد کارکنان، در را ای¬سازنده و مثبت رفتارهای و ها نگرش مثبت اخالقی فضای

 القاء افراد به ارزشمندی های-ارزش آن، طریق از که شود¬می محسوب فردی فرهنگ عنوان به سازمان در خالقیا هوش

 (.2008 ، 8کیل و لنیك )¬نمایند رفتار ها¬ارزش این طبق مستمر صورت به تا شود¬می

 در بارزی نقش تواند¬می اخالقی رفتار این. است اخالقی حالت دلیل برای ظرفیتی و اخالقی رفتار برگیرنده در اخالقی هوش 

 را خود شرکت وضعیت خویش، رقبای با رقابت در توانند می اخالقی هوش به توجه با مدیران. باشد داشته ها¬شرکت موفقیت

                                                           
7- Dipaola & Moran 

2- Garg & Rastogi 
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2- Garg & Rastogi 

 
8-Lennick & Kiel 
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 درک با که گردد آموخته رهبری مورد در نکاتی بایستی کار محل و افراد در اخالقی هوش پرورش و توسعه برای. دهند بهبود

 اخالقی هوش. نمود فراهم سازمان یا و بخش مدیر و سرپرست عنوان به اخالقی هوش توسعه برای را شرایط توان می نکات این

 آن کمك با افراد. نماید¬می کمك زندگی در حرکت ادامه برای خودرو در یاب¬موقعیت سیستم یك همانند را افراد

 ماشین، یك همانند نیز سازمان. نمایند عمل قوی ای¬راننده نعنوا به خود نیز و پرقدرت ماشین یك از برخوردار توانند¬می

 دارای رهبران و مدیران که باشد¬می توسعه و پیشرفت مسیر در درست حرکت برای جهانی یاب¬موقعیت سیستم به نیازمند

 .باشند داشته پیشرفت اوج نقاط به سازمان رساندن برای را مناسبی مسیریابی توانند¬می اخالقی، هوش

 و متغیر محیط با سازش و انطباق ضمن بحرانی موارد در بتواند چیز هر از قبل باید باشد اثربخش که این برای سازمانی هر

 کند برخورد آمیزی¬موفقیت طور به خارجی تهدیدکننده نیروهای با و گرفته کار به را خود منابع بهترین مشکلی، هر با مقابله

 به و دهد توسعه و رشد را آن خود، بقای توانایی حفظ با همواره و کند هدایت ازمانس اصلی هدف جهت در را ها¬آن نیروی و

 سازمانی شهروندی رفتار بین ی¬رابطه بررسی به تا است درصدد پژوهش این. باشد برخوردار سازمانی سالمت از دیگر تعبیری

 بپردازد ریبختیا و ¬چهارمحال استان های¬زندان کارکنان اداری سالمت با اخالقی هوش و

 پژوهش پيشينه 

 شهروندی به مربوط مباحث. گیرد می انجام فرد یك ی وسیله به افراد به کمك قصد به که است رفتاری شهروندی رفتار

 که است آن بر معاصر برجسته اجتماعی گیدنز. دارد تاریخی ای ریشه سیاسی ی فلسفه و فلسفی های نوشته و آثار در سازمانی

 مدت کوتاه و مدت بلند تاریخی ی¬پیشینه یك از برخوردار سازمانی، شهروندی ی پدیده ی¬جمله زا مدرن های¬پدیده

 (87: 7880گیدنز،)هستند

 از)¬بلندمدت تاریخی ی¬یشینه یك دارای مدرن های¬پدیده سایر چون¬هم شهروندی ی¬پدیده تاریخی ی توسعه و تکوین 

 از) ¬مدت کوتاه تاریخی ی¬پیشینه یك و( غرب در وسطی قرون و باستان روم امپراطوری تا باستان یونان در آتن شهر دولت

 (.24: 7830 حسینی، نجاتی و توسلی)¬است( 20 سده در معاصر تاریخی دوران و 78 ی¬سده در روشنگری عصر تا رنسانس

 از. شود می معنا دولتی ی محدوده در داشتن عضویت یا و بودن کشوری عضو معنای به سازمانی شهروندی شهروندی ی واژه

 فیزیکی اقامت با را سازمانی شهروندی شهروندی اصل ارسطو و باشد¬می شهروندان شهر، عناصر ترین¬مهم از یکی ارسطو نظر

 مثابه به تواند می چه¬آن بنابراین باشند؛¬می شهر مقیم نیز بندگان و بیگانگان زیرا داند؛¬نمی یکی حکومت یك قلمرو در

 به(.11: 7888خاتمی،) است دولت حاکمیت اعمال صالحیت و دولت های¬تصمیم در شرکت حق شود می تلقی شهروندی

. بشناسند را یکدیگر شخصاً شهروندان که شود¬می انجام درستی به صورتی در فقط سازمانی شهروندی وظایف ارسطو اعتقاد
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 به او زندگی عمده ویژگی دو سازمان مقررات نقص از خودداری و شهروندی وظایف انجام که اند¬گفته سقراط توصیف در

  بودند آتن شهروند عنوان

 سازمان در شهروندي رفتار

 که است سازمان هر های سرمایه مهمترین از یکی کنند¬می یاد  انسانی سرمایه عنوان به آن از امروزه که انسانی نیروی       

 ابعاد در مختلف مباحث آن ¬پیچیدگی به توجه با و دباش داشته بسزایی نقش سازمان تعالی و رشد در تواند¬می آن کیفیت

 طور به که باشد¬می سازمانی شهروندی رفتار موضوع اخیر های سال در ها¬آن از یکی که باشد¬می ظهور حال در رفتاری

 به دهند¬می بروز خود از داوطلبانه و دلخواه صورت به را آن افراد که است مفید و ارزشمند رفتار نوع یك شهروندی رفتار کلی

 به ضروری و مهم بسیار است یافته شهرت شهروندی رفتار به که سازمان در افراد رفتار گونه¬این بررسی و مطالعه ترتیب این

 (27: 7881مستبصری،)رسد¬می نظر

 هم افرادی او از قبل ولی شد گرفته کار به 7388 سال در همکارانش و اورگان بوسیله شهروندی رفتار واژه بار اولین چند هر

 میالدی هشتاد و هفتاد دهه در  جوش خود و آورانه نو رفتارهای و نقش عملکرد بین شدن قایل تمایز با  کاهن و  کتز همچون

 اورگان. دادند قرار توجه مورد را موضوع این میالدی 7388 سال در  همکاری به تمایل مفهوم بیان با برنارد چستر آنها از قبل و

 کاری محیط در انسجام و همبستگی و وری¬بهره بهبود برای افراد از بخشی مثبت اقدامات عنوان به را راداف شهروندی رفتار

 وجود این با اما است داوطلبانه و فردی رفتار شهروندی، رفتار که است معتقد همچنین اورگان. است الزامات ورای که داند¬می

 (27: 7881مستبصری،)ودش می سازمان عملکرد کارایی و اثربخشی ارتقای باعث

 : نمود مطرح زیر شرح به توان می را اورگان تعریف مؤلفه سه

 رفتار اجبار نه و بودن داوطلبانه-7

 باشد¬می وجهی چند ماهیت دارای-2

 است مهم خیلی سازمان عملیاتی موفقیت و سازمان عملکرد برای که است رفتاری-8

 قرار قدردانی مورد سازمان ساختاردهی طریق از یا و ندارد الدنب به پاداش مستقیم طور به که است رفتاری-5

 (83: 7881رضایی،)گیرد¬نمی

 این وجود با اما باشد نداشته کار محل در ماندن وقت دیر تا و کاری اضافه به نیازی است ممکن کارگر یك مثال عنوان به   

 این با ماند¬می سازمان در خود رسمی کاری اعتس از بیشتر سازمان کاری جریان شدن تسهیل و جاری امور بهبود برای

 سازمان در که است افراد فرانقشی رفتارهای ارزیابی و اداره، شناسایی، دنبال به شهروندی رفتار که گفت توان¬می تعاریف

 .یابد¬می بهبود سازمان اثربخشی آنان، رفتارهای این اثر در و کنند¬می فعالیت
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 شهروندی رفتار انواع -2-2-8

 :اند¬نوع سه سازمان در شهروندی رفتار که است معتقد( 7337)اهامگر

 اطاعت - 7

 وفاداری – 2

 مشارکت – 8

 اطاعت -5

 پذیرفته مقررات و نظم از معقولی ساختار در و شناسایی مطلوبیتشان و ضرورت که است رفتارهایی کننده توصیف واژه این      

 توجه با ها مسئولیت دادن انجام کامل، طور به ظایف و انجام قوانین، به تراماح نظیر رفتارهایی اطاعت های¬شاخص اند¬شده

 . است انسانی منابع به

 سازمان وفاداری

 و منابع راه در افراد فداکاری میزان کننده بیان و است متفاوت افراد سایر خود، به وفاداری از سازمان به وفاداری این     

 . است سازمان از دفاع و حمایت

 ارکتمش

 اشتراک سازمان، مسائل در داوطلبانه حضور توان¬می جمله از که کند¬می ظهور سازمان اداره در بودن گیر در با واژه این    

 . کرد اشاره سازمان جاری مسائل به اگاهی و دیگران با خود عقاید گذاشتن

 قرار حقوقی تأثیر تحت مستقیماً رفتارها این که ستا معتقد سازمانی شهروندی رفتار از بندی دسته این انجام با گراهام       

 رسیدگی و ارزیابی عدالت، شامل، سازمانی شهروندی حقوق چوب چهار این در شود¬می داده فرد به سازمان طرف از که دارد

 خود از یادز بسیار احتمال به هستند سازمانی شهروندی حقوق دارای ببینند افراد وقتی اساس این بر. است افراد شکایت به

 در که سازمان اجتماعی حقوق تأثیر یعنی حقوقی دیگر بعد در. دهند¬می نشان اطاعت نوع از سازمانی شهروندی رفتار

. است صورت همین به قضیه نیز افراد رفتارها بر است اجتماعی های¬موقعیت افزایش نظیر افراد با منصفانه رفتارهای برگیرنده

 خود از وفاداری نوع از شهروندی رفتار و بود خواهند وفادار سازمان به هستند اجتماعی حقوق یدارا که بینند¬می وقتی افراد

 ها¬آن به و شود¬می گذاشته احترام سازمان در ها¬آن سیاسی حقوق به بینند¬می افراد که وقتی سرانجام و دهند¬می بروز

 نوع از سازمانی شهروندی رفتار هم باز شود می داده سازمان گذاری¬سیاست های حوزه در گیری تصمیم و مشارکت حق

 (.21: 7881مستبصری،)دهند¬می نشان خود از مشارکت
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   سازمانی شهروندي رفتار ابعاد

 ابعاد درباره اجماع فقدان حوزه، این ادبیات بر مروری با سازمانی، شهروندی رفتارهای موضوع به فزاینده توجه رغم¬علی      

 سازمانی شهروندی رفتار از متفاوت نوع سی تقریباً که دهد¬می نشان ادبیات مرور از حاصل نتایج. گردد¬می آشکار مفهوم این

 تعداد. دارد وجود ها¬آن بین بسیاری های¬پوشی¬هم البته که است آمده عمل به آن از متعددی تعاریف و است تفکیك قابل

 مقیاس( 7332) کانوسکی و اورگان. است افزایش حال رد گیری¬چشم نحو به هستند موضوع این بررسی حال در که مطالعاتی

 از متشکل سازمانی شهروندی رفتار مقیاس بعد پنج این دهد،¬می تشکیل را سازمان سازمانی شهروندی رفتار از بعدی چند

 : از عبارتند آن ساختار که است گانه چهار ابعادی

 .غیرمعمول شرایط در افراد به کمك: دوستی نوع - 7

 . رود¬می انتظار آنچه از فراتر ای شیوه به شده تعیین وظایف انجام: انوجد - 2

 .آن منفی های جنبه جای به  سازمان  مثبت های برجنبه تأکید: جوانمردی - 8

 .اطالعات کردن بدل و رد و عمل، از قبل اطالع دادن عمل، به اقدام از قبل دیگران با مشورت: مالحظه و ادب - 5 

 عبارت جوانمردی. هستند  سازمان به خسارت نمودن وارد از اجتناب بیانگر که هستند هایی¬مؤلفه مالحظه و جوانمردی       

 صورت شکایتی و گله که¬این بدون کاری های اجحاف و ناپذیر اجتناب های مزاحمت مقابل در شکیبایی به تمایل از است

 ، زین و مارکوزی) گذارد¬می تأثیر دیگران بر فرد اقدامات چطور که است این به اندیشیدن درباره مالحظه که حالی در. گیرد

2005 :8. ) 

 شهروندی رفتارهای که است داده انجام رفتارها گونه این از مفصلی بندی¬دسته میالدی 2000 سال در  پادساکف      

 :نماید می تقسیم دسته هفت قالب در را سازمان

 گرانه؛ یاری رفتارهای - 7 

 ؛جوانمردی - 2

 فردی؛ نوآوری - 8

 سازمانی؛ شهروندی فضیلت - 5

 سازمانی؛ تعهد - 4

 مندی؛ خودرضایت - 2

 فردی؛ رشد - 1
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 : کند می تقسيم نوع دو به را سازمان شهروندي رفتار  مارکوزي 

 فعال و مثبت کمك و یاری - 7

  .کند¬می وارد لطمه فرد سازمان و همکاران به که رفتارهایی از اجتناب - 2

 شدن داوطلب و سازمان از حمایت کارشان، انجام در دیگران به کمك که است هایی¬فعالیت شامل سازمانی شهروندی عملکرد

 شهروندی عملکرد تبیین برای خاص بطور ، موتوویدلو و بورمن. شود¬می شامل را پذیری¬مسئولیت یا جانبی کارهای انجام در

 :از عبارتند ابعاد این که دنماین¬می ارائه بعدی پنج مدلی  سازمانی

 است؛ ضروری آمیز موفقیت طور به کاری فعالیتهای تکمیل برای که العاده فوق تالش و شوق شور با توأم پشتکار - 7

 نیست؛ افراد کاری وظیفه از بخشی رسمی بصورت که کاری های¬فعالیت انجام برای شدن داوطلب - 2

 دیگران؛ با همکاری و مساعدت - 8

 سازمان های¬رویه و مقررات از ویپیر - 5

  سازمان اهداف از دفاع و حمایت پشتیبانی، -4

 :کردند بندی طبقه ذیل شرح به را سازمانی شهروندی رفتار عمده بعد نه(  2005)  همکاران و فار

 دوستی نوع - 7

 شناسی وظیفه - 2

 جوانمردی روحیه - 8

 مهربانی و ادب - 5

  سازمانی شهروندی فضیلت - 4

 ای وظیفه مشارکت - 2

 دفاعی مشارکت - 1

 سازمانی وفاداری - 8

 نظر و رأی - 3

  

 پژوهش فرضيات 

 .دارد وجود رابطه اخالقی هوش با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار بین: اول فرضیه

 اخالقی هوش و  شهروندی فتارر پژوهش های متغیر
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متغير هاي 

 پژوهش

 رفتار شهروندي  و هوش اخالقی

ضریب 

 (R)همبستگی

ضریب 

تعيين 

R2 

سطح 

معناداري 

(p) 

 02/0 010/0 81/0 نوعدوستی

 12/0 - 08/0 کاري وجدان

 22/0 - 01/0 جوانمردي

 22/0 - 00/0 نزاکت

 آداب

 اجتماعی

82/0 082/0 02/0 

 

 آداب و( p= 02/0 و r= 78/0)¬اخالقی هوش با نوعدوستی بین: شود¬می مالحظه( 8-5)¬جدول در که طور¬همان

 ی¬مؤلفه با ولی معنادار و مثبت یرابطه( p<0/ 04)¬سطح در کارکنان ،(p= 05/0 و r= 75/0)¬اجتماعی

 04)¬سطح در( p= 52/0 و r= 02/0)¬نزاکت و( p= 23/0 و r= 08/0)¬جوانمردی ،(p= 82/0 و r= 07/0)¬کاری¬وجدان

/0>p )رعایت را اجتماعی آداب و بوده نوعدوستی حس دارای که نانیکارک که معنی بدین. ندارد وجود معناداری یرابطه 

 شهروندی رفتار رابطه وجود بر مبتنی حاضر تحقیق اول یفرضیه بنابراین برخوردارند؛ بیشتر اخالقی هوش از کنند¬می

 .گیرد¬می قرار تأیید مورد اخالقی هوش با آن ابعاد و سازمانی

 چهارمحال استان زندانهای سازمان  کارکنان بین در  استعداد مدیریت  نگینمیا که دهدمی نشان( 8-5)جدول هایداده

 همچنین. است بوده   5.01 نمره بیشترین و  2.7 شاخص این نمره کمترین و بوده 0.58معیار انحراف با  7/8  وبختیاری

 .است بوده  81/8 نمره بیشترین و 0.15 آن نمره کمترین که بوده0.172  معیار انحراف با  2.12 شغلی ودگی.فرس میانگین

 

  دارد وجود رابطه اداری سالمت با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار بین: دوم فرضیه

  اداری وسالمت  شهروندی رفتار بین همبستگی ضریب

 اداری سالمت و  شهروندی رفتار پژوهش های متغیر
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 رفتار شهروندی  و سالمت اداری متغیر های پژوهش

ضریب 

 (R)مبستگیه

ضریب تعیین 

R2 

سطح 

 (pمعناداری )

 007/0 08/0 73/0 نوعدوستی

 002/0 05/0 22/0 کاری وجدان

 072/0 75/0 88/0 جوانمردی

 38/0 - 007/0 نزاکت

 73/0 - -70/0 اجتماعی آداب

0 

 

 

 وجدان ،(p= 007/0 و r= 73/0)¬اداری سالمت با نوعدوستی بین: شود¬می مالحظه( 3-5)¬جدول در که طور¬همان

 معنادار و مثبت یرابطه( p<0/ 04) سطح در کارکنان ،(p= 072/0 و r= 88/0) ¬جوانمردی و( p= 002/0 و r= 22/0)¬کاری

 یرابطه( p<0/ 04)¬سطح در( p= 73/0 و r=-70/0) اجتماعی آداب و( p= 38/0 و r= 007/0)¬نزاکت ی¬مؤلفه با ولی

 کنند¬می رعایت را جوانمردی و کاری وجدان بوده نوعدوستی حس دارای که کارکنانی هک معنی بدین. ندارد وجود معناداری

 و سازمانی شهروندی رفتار رابطه وجود بر مبتنی حاضر تحقیق دوم یفرضیه بنابراین برخوردارند؛ باالتری سازمانی سالمت از

 .گیرد¬می قرار تأیید مورد اداری سالمت با آن ابعاد

 .دارد وجود رابطه اداری سالمت با آن ابعاد و اخالقی هوش بین: سوم فرضیه

 هوش اخالقی  و سالمت اداری متغیر های پژوهش

ضریب 

 (R)همبستگی

ضریب 

تعیین 

R2 

 (pسطح معناداری )

-اصول،ارزش بر مبتنی کردن عمل

 باورها هاو

24/0  007/0 
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 02/0  82/0 راستگویی

 007/0  40/0 حق برای پافشاری و استقامت

 008/0  75/0 عهد به فایو

آداب  برای پذیری مسئولیت

 شخصی اجتماعی

08/0 - 73/0 

 74/0 - 02/0 هاشکست و اشتباهات به اقرار

 به خدمت برای مسئولیت قبول

 دیگران

28/0  007/0 

 007/0  88/0 دیگران به بودن عالقمند فعاالنه

 54/0 - 01/0 خود اشتباهات بخشش در توانایی

 اشتباهات بخشش رد توانایی

 دیگران

082/0 - 28/0 

0 

 

= 007/0 و r= 24/0) باورها و ها¬ارزش اصول، بر مبتنی کردن عمل بین: شود¬می مالحظه( 70-5)¬جدول در که طور¬همان

p)، راستگویی¬(82/0 =r 02/0 و =p)، حق برای پافشاری و استقامت¬(40/0 =r 007/0 و =p)، 75/0)¬عهد به وفای =r و 

008/0= p)، دیگران به خدمت برای مسئولیت قبول (28/0 =r 007/0 و =p)، 88/0)¬دیگران به بودن عالقمند فعاالنه و =r و 

007/0 =p)،  و اشتباهات به اقرار شخصی، اجتماعی آداب برای پذیری¬مسئولیت ی¬مؤلفه با ولی معنادار و مثبت یرابطه 

 معناداری یرابطه( p<0/ 04) سطح در دیگران اشتباهات بخشش در اییتوان و خود اشتباهات بخشش در توانایی ها،-شکست

 را دیگران به خدمت برای مسئولیت و کرده عمل  باورها و ها¬ارزش اصول، بر مبتنی که کارکنانی که معنی بدین. ندارد وجود

 سوم یفرضیه بنابراین وردارند؛برخ باالتری سازمانی سالمت از  هستند دیگران به خدمت به عالقمند فعاالنه و نموده قبول

 .گیرد¬می قرار تأیید مورد اداری سالمت با آن ابعاد و اخالقی هوش رابطه وجود بر مبتنی حاضر تحقیق
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 .دارد سازمان در را  اداری سالمت بینی پیش توان شهروندی رفتار: چهارم فرضیه

 

متغیرهای وارده شده در  مدل

 رگرسیون

متغیرهای 

 حذف شده

 روش

 گام به گام - نوعدوستی 7

 گام به گام - آداب اجتماعی 2

 وارد اجتماعی آداب دوم گام در و متغیر ترین¬قوی عنوان به نوعدوستی ی¬مؤلفه اول گام در دهد¬می نشان فوق جدول

 .است رفته پیش گام دو در تنها رگرسیون و شده رگرسیون

 

 با توانند¬می ها¬سازمان سازمانی، سالمت و شهروندی رفتار معنادار ابطهر به توجه با. دارد وجود معناداری ارتباط( شهروندی

 که جا¬آن از نمایند ایجاد بهبودهایی کارکنان رفتار در مداوم، بهبود و رشد همچنین و سازمان اعضای میان هماهنگی ایجاد

 و اصالح اگر که دارد سازمانی ایاعض باورهای و هاارزش در ریشه برخی که است متعددی عوامل معلول اداری نظام سالمت

 مرتبط سازمان داخل به نیز مسائل از برخی. شد خواهد رفع هاسازمان اخالقی هایناهنجاری و معضالت از بسیاری شود تقویت

. باشدمی کارکنان و مدیران بین ارتباط در نادرست رفتارهای از ناشی یا است موجود نامناسب ساختارهای از ناشی یا که است

 تأثیر اداری سالمت در که عاملی مهمترین شودمی قضایی و سیاسی عوامل شامل که دارد سازمانی برون جنبۀ هم عوامل برخی

 خدماتی ماهیت دارای ها¬زندان مانند هایی-سازمان که جا¬آن از. است شهروندی رفتار بودن دارا ویژه به و کارکنان دارد

 هستند جسمی و روحی مشکالت دچار زندانیان اخص طور به و مردم اعم به که ها¬سازمان این خدمات ماهیت.  هستند

 دوستی نوع ویژگی کننده منعکس تواند¬می نوعی به شاید که دهد¬می نشان را کارکنان باالی صبر و توجه به نیاز پردازد¬می

 در سازمانی سالمت و سازمانی وندیشهر رفتار مختلف ابعاد بین که کرد اذعان طور این توان¬می کلی، طور به. باشد کارکنان

 و منطقی کامالً مفهوم دو این دهنده تشکیل اجزا به نظر با ارتباطی چنین. دارد وجود معناداری ارتباط پژوهش مورد جامعه

 سالمت با ها¬زندان مانند هایی¬سازمان که است این بیانگر ارتباط این وجود دیگر، عبارت به. آید¬می نظر به درک قابل

 بودند تر¬شناس وظیفه و تر¬دوست نوع کارکنانی دارای باالتر مانیساز
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 گيري نتيجه و بحث -2-

 .دارد وجود رابطه اخالقی هوش با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار بین: اول فرضیه -4-2-7

 در کارکنان ،اجتماعی آداب و اخالقی هوش با دوستی¬نوع بین: شود¬می مالحظه( 8-5)¬جدول در که همانطور     

 وجود معناداری یرابطه( p<0/ 04) سطح در)نزاکت و وجدان، ی¬مؤلفه با ولی معنادار و مثبت یرابطه( p<0/ 04)¬سطح

 بیشتر اخالقی هوش از کنند¬می رعایت را اجتماعی آداب و بوده دوستی-نوع حس دارای که کارکنانی که معنی بدین. ندارد

 مورد اخالقی هوش با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار رابطه وجود بر مبتنی حاضر تحقیق اول یفرضیه بنابراین برخوردارند؛

 اخالقی هوش تأثیر بررسی بررسی به خود پژوهش در( 7838)¬اویسی مطالعات با پژوهش این های¬یافته. گیرد می قرار تأیید

 شهروندی رفتار با آن رابطه و معنوی هوش بررسی هب خود پژوهش در( 7837)ناییچ و پرداخت سازمانی شهروندی رفتار بر

 و سرپرستان مدیران، رسد¬می نظر به. باشد¬می سو¬هم پرداخت ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان سازمانی،

 ن،همکارا با مناسبی روابط کنند،¬می درک بهتر را سازمان رسالت و اهداف برخوردارند، باال اخالقی هوش از که کارکنانی

 نشان خود از بیشتری شهروندی رفتارهای و بوده بهتری سازمانی عملکرد دارای همچنین دارند، مشتریان و زیردستان

 کنترل بهتر را خود هیجانات کرده، شرکت سازمان های¬گیری¬تصمیم در دارند، باالیی نوآوری و خالقیت دهند،¬می

 حال در خود سازمان در و وفادارترند  خود سازمان به نسبت که¬آن نضم دارند، خود کار از بیشتری تعهد و رضایت کنند،¬می

 کارکرد از اخالق ساخت زیر یك چنانچه دهند¬می نشان خود از باالتری اجتماعی اخالق و هستند خودشکوفایی و رشد

 و تشویق مورد مطلوب، شخصی رفتار های¬شاخص و استانداردها که آورد¬می فراهم را محیطی گردد، برخوردار صحیحی

 رفتارهای افزایش در ای¬سازنده نقش تواند¬می اخالقی هوش رو این از(. 7835 منش، رضایی و فقیهی)¬گیرد قرار حمایت

 پیشینه براساس. شود سازمانی شهروندی ضد رفتارهای کاهش باعث تواند-می دیگر، سوی از باشد، داشته سازمانی شهروندی

 شرایط دارای های¬سازمان و صنایع در که گفت توان¬می تحقیق این از حاصل نتایج و اصلی متغیر دو این با مرتبط نظری

 به اند¬توانسته برخوردارند، باالتری سازمانی هوش از که کارکنانی و سرپرستان مدیران، احتماالً اسپادان گستر احیاء با مشابه

 شهروندی رفتارهای و مردی¬جوان کاری، وجدان اجتماعی، اخالق نوآوری، ،( خودشکوفایی)¬شخصی پرورش مالک نوعی

 ها¬فعالیت بهبود سازمان، کارهای بهتر انجام برای عموماً اخالقی هوش دارای افراد در خالقیت داشتن. دهند تغییر را سازمانی

 از اخالقی هوش. دارند را مثبت ویژگی این نیز مناسب شهروندی رفتار دارای افراد. است خود رسالت به سازمان رسیدن و

 در مشارکت و ها¬گیری¬تصمیم در بیشتر مشارکت به میل تر، مناسب روابط حفظ بیشتر سازگاری برای فرد به کمك طریق

 و ها¬فعالیت بهبود برای بیشتر خالقیت کارکنان، از سازمانی فرهنگ های¬خواسته و سازمان نیازهای درست تشخیص کارها،

 دوستی، نوع)¬شهروندی رفتارهای افزایش برای عاملی سازمان در موجود شرایط شناخت و ها¬رسالت به سازمان یابی¬دست
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 شهروندی رفتارهای سوی به را فرد ذاتی طور به اخالقی هوش. است( خودشکوفایی و خالقیت اجتماعی، اخالق شناسی، وظیفه

 و همکاران کارکنان، مدیران،)¬نسازما دیگر افراد و سازمانی نیازهای به فرد حساسیت افزایش با طریق این از تا دهد¬می سوق

 یاری اهداف به رسیدن برای نیز را آن اعضای سایر و سازمان و کند هموارتر را سازمان شکوفایی و رشد مسیر بتواند( مشتریان

 . رساند

 .دارد وجود رابطه اداری سالمت با آن ابعاد و سازمانی شهروندی¬رفتار بین: دوم فرضیه -4-2-2

 مردی،¬جوان و کاری¬وجدان اداری، سالمت با دوستی¬نوع بین: شود¬می مالحظه( 3-5)¬جدول در که همانطور      

. ندارد وجود معناداری یرابطه اجتماعی آداب و نزاکت ی¬مؤلفه با ولی معنادار و مثبت یرابطه( p<0/ 04)¬سطح در کارکنان

 سازمانی سالمت از کنند¬می رعایت را جوانمردی و کاری¬وجدان بوده نوعدوستی حس دارای که کارکنانی که معنی بدین

 سالمت با آن ابعاد و سازمانی شهروندی رفتار رابطه وجود بر مبتنی حاضر تحقیق دوم یفرضیه بنابراین برخوردارند؛ باالتری

 بررسی" عنوان تحت خود پژوهش در ،(7811) قنبری مطالعات با پژوهش این های¬یافته. گیرد¬می قرار تأیید مورد اداری

 و ارزیابی به "معلمان دیدگاه از شیراز شهرستان غیرانتفاعی و دولتی متوسطه های¬سازمان سازمانی سالمت وضعیت

 نشان ها¬آن های¬یافته نتایج. اند¬پرداخته  دولتی¬غیر و دولتی های¬سازمان در سازمانی سالمت ابعاد وضعیت بندی¬رتبه

 بعد پایین منابع حمایت بعد و بعد باالترین روحیه بعد سازمانی، سالمت مفهوم ایبر شده شناسایی ابعاد بین در که دهد¬می

 تغییرات تأثیر بررسی به خود پژوهش در( 7830)¬همکاران و توفیقی و باشد¬می معلمان میان در سازمانی سالمت مفهوم

 سازمان که جا¬آن از. باشد¬می سو¬هم پرداختند سازمانی اثربخشی با آن ارتباط و سازمان سالمت های¬شاخص بر سازمانی

 تأثیرگذاری با افراد این. برخوردارند مطلوبی عواطف و هیجانات از که است متعهد و ساعی نیروهای از متشکل سازمانی سالم،

 به عالقه با افراد که است جایی سالم سازمان. سازند¬می متأثر را اداری سالمت کنند،¬می ایجاد سازمان در که منفی و مثبت

 افراد و کنند کار و بمانند جا¬آن در خواهند¬می افراد کنند¬می افتخار محل این در کردن کار به و آیند¬می کارشان محل

 احتماالً عواطف و احساسات هیجانات، کنترل افزایش که گفت شهروندی رفتار تعریف اساس بر. باشند مؤثر و سودمند

 برای ها حل¬راه صحیح برای انتخاب به منجر ها¬واقعیت صحیح شناخت و شود امور واقعیات شناخت به منجر تواند¬می

 صورت این در. شود¬می فراهم شود مطلوب صحیح عملکرد بروز برای زمینه ترتیب بدین و شد؛ خواهد وقایع با برخورد

 با مطابق که ستا وضعیتی چنین در. شود¬می تقویت فرد نفس به اعتماد و گیرند¬می خود به مثبت جنبه بیشتر بازخوردها

. خورد خواهد رقم فرد خودکارآمدی و گرفته شکل فرد در توانایی به باور نظام ، باندورا نظریه جمله از شناختی های¬نظریه

 عدم صورت در زیرا شود؛¬می تلقی حیاتی و مهم امری عنوان به اثربخش ارتباطات برقراری که است ضروری نکته این به اشاره

 مهمترین ارتباط، از نوع این برقراری برای. رسند¬می نظر به حل غیرقابل نیز مسائل ترین¬کوچك ثربخش،ا ارتباطات برقراری
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 را بهتری عملکرد کارکنان تا شود¬می موجب امر، انتهای در که است آن صحیح بکارگیری و شهروندی رفتار بودن دارا عامل

 .بگذارند ییبسزا تأثیر سازمان اداری سالمت ارتقای در و باشند داشته

 .دارد وجود رابطه اداری سالمت با آن ابعاد و اخالقی هوش بین: سوم فرضیه -4-2-8

 راستگویی، باورها، و ها¬ارزش اصول، بر مبتنی کردن عمل بین: شود¬می مالحظه( 70-5)¬جدول در که طور¬همان       

 دیگران، به بودن عالقمند فعاالنه و دیگران به خدمت برای مسئولیت قبول عهد، به  وفای حق، برای پافشاری و استقامت

 ها،¬شکست و اشتباهات به اقرار شخصی، اجتماعی آداب برای پذیری¬مسئولیت ی¬مؤلفه با ولی معنادار و مثبت یرابطه

. دندار وجود معناداری یرابطه( p<0/ 04)¬سطح در دیگران اشتباهات بخشش در توانایی و خود اشتباهات بخشش در توانایی

 و نموده قبول را دیگران به خدمت برای مسئولیت و کرده عمل  باورها و ها¬ارزش اصول، بر مبتنی که کارکنانی که معنی بدین

 حاضر تحقیق سوم یفرضیه بنابراین برخوردارند؛ باالتری سازمانی سالمت از هستند دیگران به خدمت به عالقمند فعاالنه

 خود پژوهش در نیز( 7838)¬تابان. گیرد¬می قرار تأیید مورد اداری سالمت با آن ابعاد و اخالقی هوش رابطه وجود بر مبتنی

 مسئولیت و اخالقی هوش داد نشان اداری نظام سالمت بر کارکنان اخالقی هوش و پذیری مسئولیت تأثیر بررسی عنوان تحت

 همدردی، هوشیاری،)اخالقی هوش ابعاد همچنین .هستند معناداری و مثبت تأثیر دارای اداری نظام سالمت بر کارکنان پذیری

 و مثبت تأثیر دارای اداری نظام سالمت بر نیز( بردباری و صبر و مهربانی و انصاف خودکنترلی، دیگران، به احترام و توجه

 .هستند معناداری

 : گيري نتيجه      

 ابعاد و اخالقی هوش از برخورداری و باال پذیری لیتمسئو با کارکنانی باید ایالم دانشگاه در اداری نظام سالمت برقراری برای

 پذیری¬مسئولیت های زمینه ساختن فراهم جهت در مضاعف و جدی تالش دانشگاه، مدیران باید همچنین،. کرد تربیت آن

 به کمك طریق از انسانها شکوفایی و رشد بفهمد کند¬می کمك فرد به اخالقی هوش. آورند فراهم کارکنان و مدیران برای

 افراد و مشتریان همکاران، مدیران، اگر دانند می دیگران از بهتر باال اخالقی هوش دارای کارکنان. گردد¬می حاصل دیگران

 همچنین. باشند موفق توانند¬نمی فردی طور به هم ها¬آن نشود، مؤفق کلی، و تر وسیع مقیاسی در و سازمان با مرتبط

 و فردی عملکرد بهبود سازمان، اهداف بهبود و شناخت نوعان،¬هم به کمك آنها، امروز خالقیت«  سازمان » که دانند¬می

 این از توانند¬می و شوند¬می سازمان مثبت تحوالت باعث که هستند متغیرهایی سازمانی و گروهی رشد و فردی رشد گروهی،

 و اند¬کرده کمك خودشان به قیقتح در دیگران به کمك با دانند¬می ها¬آن. ببرند مثبت ای¬بهره شده ایجاد مثبت شرایط

 کامالً و کند¬می تر¬تحمل قابل و دلپذیرتر را کار محیط کند،¬می تر¬جذاب و بهتر را کارها خالقیت که اند¬آگاه مهم این به

 به را کمتری غیرضروری های تنش و شود دلپذیرتر کار محیط شود،¬می باعث دیگران با مناسب روابط حفظ که هستند آگاه
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 به هم دیگران و باشد پا سر سازمان که باشند برخوردار مناسبی ارتقای و رشد از توانند¬می زمانی ضمن در. نماید تحمیل افراد

 کمتری مشکالت سازمان یك فرهنگ به احترام با که اند¬آگاه خوبی به کارکنان این. برسند خود سازمانی و شخصی اهداف

 پیش به گام چند محوله، های¬وظیفه بهتر انجام با سازمان و کارکنان و شود می ایجاد سازمان حتی و دیگران و خود برای

 ها¬تقویت با عموماً است، تر¬پذیر امکان و تر¬ساده سازمان هوشمند افراد برای که موفقیت به رسیدن مسیر در. رفت خواهند

 امکان این.  کند¬می بیشتر را ییخودشکوفا شیرین مسیر نمودن طی احتمال و است همراه بیشتری مثبت امتیازهای کسب و

 رسد¬می نظر به یعنی نباشد، آگاهانه رفتار نوعی باالتر سازمانی هوش دارای افراد در بیشتر، شهروندی رفتارهای که دارد وجود

 نآ در که محیطی با سازگاری. داشت نخواهد معنی نیز آنها موفقیت دیگران، به کمك بدون که اند¬دریافته ناآگاهانه ها¬آن

 رفتارها و باشد تر¬دوستانه سازمانی محیط چقدر هر. است تر¬ساده هستند، حساس یکدیگر سالمتی و موفقیت به افراد

 اخالقی هوش دارای فرد و دارد بیشتری رشد سازمان باشند، تر¬راضی مشتریان و مدیران همکاران، کارکنان، و تر¬اخالقی

 . داشت هدخوا خود کاری شرایط و موفقیت در بهتری احساس

 .دارد سازمان در را  اداری سالمت بینی پیش توان شهروندی رفتار: چهارم فرضیه -4-2-5

 بهترین رگرسیون در مطالعه مورد متغیرهای بین از دهد¬می نشان( 72-5) جدول های¬یافته که طوری به       

 بوده اجتماعی آداب ی¬مؤلفه دوم گام در و نوعدوستی ی¬مؤلفه اول گام در و گام دو در  اداری سالمت کننده¬بینی¬پیش

 تحلیل آزمون رگرسیونی، ضریب تأیید برای. باشد¬می آماری جامعه به تعمیم قابل رگرسیون از حاصل نتایج بنابراین است؛

 اول گام در اساس این بر. باشد می معنادار گام دو برای 04/0 آلفای سطح در شده مشاهده F داد نشان طرفه یك واریانس

 شده مشاهده  F. کند¬می تبیین را سازمانی سالمت درصد/ 427اجتماعی آداب دوم گام در و واریانس درصد/ 583نوعدوستی

 شهروندی رفتار با سازمانی سالمت ارتباط عنوان تحت خود پژوهش در( 7837)خالصی. است بوده معنادار   p<07/0 سطح در

 شهروندی رفتار گانه پنج ابعاد و سازمانی سالمت بین داد نشان تهران پزشکی علوم دانشگاه های¬بیمارستان در سازمانی

 به توجه با. دارد وجود معناداری ارتباط( شهروندی فضیلت و  جوانمردی دوستی، نوع تکریم، و احترام شناسی، وظیفه)سازمانی

 همچنین و سازمان اعضای میان نگیهماه ایجاد با توانند¬می ها¬سازمان سازمانی، سالمت و شهروندی رفتار معنادار رابطه

 که است متعددی عوامل معلول اداری نظام سالمت که جا¬آن از نمایند ایجاد بهبودهایی کارکنان رفتار در مداوم، بهبود و رشد

 هایناهنجاری و معضالت از بسیاری شود تقویت و اصالح اگر که دارد سازمانی اعضای باورهای و هاارزش در ریشه برخی

 موجود نامناسب ساختارهای از ناشی یا که است مرتبط سازمان داخل به نیز مسائل از برخی. شد خواهد رفع هاسازمان قیاخال

 که دارد سازمانی برون جنبۀ هم عوامل برخی. باشدمی کارکنان و مدیران بین ارتباط در نادرست رفتارهای از ناشی یا است

 رفتار بودن دارا ویژه به و کارکنان دارد تأثیر اداری سالمت در که عاملی ینمهمتر شودمی قضایی و سیاسی عوامل شامل
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 که ها¬سازمان این خدمات ماهیت.  هستند خدماتی ماهیت دارای ها¬زندان مانند هایی-سازمان که جا¬آن از. است شهروندی

 را کارکنان باالی صبر و توجه به ازنی پردازد¬می هستند جسمی و روحی مشکالت دچار زندانیان اخص طور به و مردم اعم به

 طور این توان¬می کلی، طور به. باشد کارکنان دوستی نوع ویژگی کننده منعکس تواند¬می نوعی به شاید که دهد¬می نشان

 وجود معناداری ارتباط پژوهش مورد جامعه در سازمانی سالمت و سازمانی شهروندی رفتار مختلف ابعاد بین که کرد اذعان

 دیگر، عبارت به. آید¬می نظر به درک قابل و منطقی کامالً مفهوم دو این دهنده تشکیل اجزا به نظر با ارتباطی نینچ. دارد

 و تر¬دوست نوع کارکنانی دارای باالتر سازمانی سالمت با ها¬زندان مانند هایی¬سازمان که است این بیانگر ارتباط این وجود

 بودند تر¬شناس وظیفه
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