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 مقاله پژوهشی            مدیریت ارتقای سالمتنشریه 

 نایدرم یسازمان یضدبهره ور و رفتارشهروند یبا رفتارکار یجانیرابطه هوش ه

 شهر رشت یدولت یها مارستانیکارکنان ب
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 مقدمه

 شده، بیان شغل شرح در آنچه از فراتر رفتارهایی و عملکردها امروزه

 که سازمانی شهروندی رفتار یا فرانقش رفتارهای. است انتظار مورد

 رد نوینی موج رفته، شمار به عملکرد مدیریت ناپذیر جزءجدایی اخیراً

 ،بنابراین. اندکرده ایجاد سازمانی بخش مزیت رفتارهای از موجود دانش

 تقویت و افزایش حفظ، جهت رفتارها این بر مرتبط عوامل شناسایی

 اقدامات مهمترین از سازمانی گیران تصمیم و ریزان برنامه برای هاآن

 .(3, 1) است

 یهازمینه در ارتقاء و نگهداری و حفظ واقع در سازمانی شهروندی رفتار

. (2) دکنمی پشتیبانی را کار عملکرد که است روانشناختی و اجتماعی

Organ  یرفتار: کندمی تعریف گونه این را سازمانی شهروندی رفتار 

 پاداش رسمی نظام با ضمنی، یا صریح طور به که داوطلبانه، و فردی

 ارتقاء را سازمان اثربخش عملکرد کل، در و است نشده برانگیخته

 سازمانی شهروندی رفتار همکاران و  Podsakoffنظر از اما. (1) دهدمی

 ه،نشد قید شغلی وظایف شرح در که است سودمندی رفتارهای مجموعه

 حون به سازمانی وظایف انجام طی سایرین به کمک برای کارکنان اما

 چکیده

 نیی. مطالعه حاضر با هدف تعباشدیکننده نوع رفتار کارکنان م نییتنش زا، تع طیدر مواجهه با شرا یجانیاستفاده از هوش ه :مقدمه

 شهر رشت انجام شده یدولت یهامارستانیکارکنان ب انیدرم یسازمان یضدبهره ور و رفتارشهروند یبا رفتارکار یجانیرابطه هوش ه

 است.

شهر رشت که با استفاده از فرمول جامعه  یدولت یهامارستانینفر از کارکنان ب 321 یبر رو یهمبستگ-یفیمطالعه توص نیا :روش کار

و  یانتحاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل فرم اطالعات فرد یاطبقه یمحدود کوکران و جدول مورگان بطور تصادف

 Jung & Yoon)  "ونیجونگ و  یسازمان یشهروند یضدبهره ور و رفتارها یکار یفتارهابر ر یجانیپرسشنامه اثر هوش ه"

Effects of Emotional Intelligence on Counterproductive Work Behaviors and Organizational Citizen 

Behaviors Questionnaireکرونباخ  یبا استفاده از آلفا ییایاتن از خبرگان و پ 13ابزار با نظر  ییو محتوا یصور یی( بود. روا

مورد  2/8نسخه  زرلیو توسط نرم افزار ل یها با استفاده از مدل معادالت ساختار. دادهدیگرد دییپژوهش تأ یهاتن از نمونه 23توسط 

 قرار گرفت. لیو تحل هیتجز

و در حالت استاندارد  -32/7ضدبهره ور  یو رفتارکار یجانیهوش ه ریدو متغ نیب یبا توجه به مدل پژوهش، مقدارآماره ت ها:افتهی

 07/3استاندارد  بیو ضر 78/0 یعدد معنادار ،یسازمان یو رفتارشهروند یجانیهوش ه ریدو متغ نیب نیبدست آمد، همچن -08/3

 بدست آمد.

شهر رشت رابطه معکوس و معنادار و از طرف  یدولت یهامارستانیضدبهره ور کارکنان ب یبا رفتارکار یجانیهوش ه :یریجه گینت

شهر رشت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  یدولت یهامارستانیکارکنان ب یسازمان یبا رفتارشهروند یجانیهوش ه نیب گر،ید

 و اجرا گردد. یبلند مدت طراح یزیکارکنان برنامه ر یجانیه وشه یهاآموزش مهارت یدر راستا شودیم شنهادیپ

 شهر رشت یدولت یهامارستانیب ،یسازمان یضدبهره ور، رفتارشهروند یرفتارکار ،یجانیهوش ه واژگان کلیدی:
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 شهروندی رفتار. (2) دهندمی بروز خود از را رفتارها از دسته این مشهود

 لمتقاب کمک و داوطلبانه کارهای از انسان رفتار دهنده نشان سازمانی

 در و است بازگشت در رسمی پاداش یا پرداختی هیچ انتظار بدون و

 دارد عملکرد تحلیل و تجزیه در جدید نسبتاً مفهوم یک حاضر حال

 مانند علوم از بسیاری اتصال محل سازمانی، شهروندی رفتار. (0)

 کی عنوان به که است ارگونومی و شناسی جامعه روانشناسی، مدیریت،

 ازمانس یک اعضای بین تواندمی که است روابطی از جدید نسبتاً رویکرد

 و بقاء در آن اهمیت دلیل به. (7) باشد سازمان اجرای روابط در نفوذ و

 مورد موضوعات از یکی گسترده طور به حاضر حال در سازمان عملکرد

 محیط در اساس همین بر. (8) است سازمانی رفتار زمینه در مطالعه

 ایبر ،کنندمی عمل هاسازمان آن در که رقابتی یندهفزا طور به و پویا

 مؤثر عملکرد برای ارزشمندی بسیار سهم سازمانی شهروندی رفتار

 کمک سازمانی شهروندی رفتار. (3) است شده گرفته نظر در سازمان

 اراییک و اثربخشی افزایش سبب زیرا کندمی ارشد مدیران به شایانی

 نقش سازمان رقابت و کلی وری بهره در بنابراین،. (13) شودمی سازمان

 .(11) دارد

 ارقر ور ضدبهره کاری رفتار سازمانی، شهروندی رفتار مقابل نقطه در

 یا و سازمان متوجه آن مضرات که است ارادی رفتاری شامل که دارد

 لبدالی تأخیر وظایف، انجام عدم قبیل از انحرافاتی. گرددمی آن افراد

 همچنین و شرکت اموال از وسوءاستفاده سرقت حضور، وعدم عمدی

 کلی بطور و همکاران به نسبت آمیز وخشونت پرخاشگرانه رفتار

 ددگرمی شامل را همکاران و سازمان به نسبت کارکنان منفی رفتارهای

(13). 

 احساسات درک و شناسایی برای توانایی عنوان به هیجانی هوش

 طرواب در شخص احساسات مدیریت برای خدمت و انگیزه ایجاد دیگران،

 برای است تالشی هیجانی هوش. (12) است شده تعریف دیگران با

 به انانس هایقابلیت و احساسات عاطفی، هایموقعیت تفسیر و توضیح

 با اهداف تحقق برای مؤثر رهبرانی هیجانی هوش با مدیران که طوری

 از یاریبس. (11) هستند تعهد و رضایت کارکنان، وری بهره حداکثر

 یراب فرد بالقوة توان از عبارت یجانیه هوش هک معتقدند پردازان هینظر

 هیظرن نیا نیهمچن. است گرانید و خود با ارتباط در مثبت جینتا جادیا

 به موجب و است یآموختن یمهارت یجانیه هوش معتقدند پردازان

. (18-12) شودمی فرد در یتیموفق نوع هر و عشق لذت، آمدن وجود

 هیجانی هوش اشکال از بعضی دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی

 اقانطب به نتیجه در و کرده محافظت روانی فشار از را افراد است ممکن

 در را مهمی نقش کارکنان انیهیج هوش. (13) شوند منجر بهتر

 بطوریکه. (33) کندمی بازی ور ضدبهره کاری رفتارهای از پیشگیری

 رد ور ضدبهره کاری رفتارهای یابد بهبود کارکنان هیجانی هوش اگر

 هوش. (31) یافت خواهد کاهش ایمالحظه قابل بطور سازمان خصوص

 نقش و کندمی کمک همکاران با شخصی مشکالت حل به هیجانی

 عبارت به. (33) کندمی ایفا سازمانی شهروندی رفتار افزایش در مهمی

 انهمکار با بهتری انسانی روابط باال هیجانی هوش با کارکنان دیگر،

 .(32) دارند خود

 رهبری هیجانی، هوش رابطه عنوان با Modassir & Singh پژوهش

 هیجانی هوش اگرچه داد نشان سازمانی شهروندی رفتار و گرا تحول

 هوش از نوع این اما ؛شودنمی گرا تحول رهبری انجام موجب مدیران در

 هاآن بین روابط و نموده بینی پیش را شهروندی رفتارهای خوبی به

 پژوهشی در نیز  Korkmaza & Arpacı.(31) است ومعنادار مثبت

 یانم در که هیجانی هوش با سازمانی شهروندی رفتار رابطه عنوان تحت

 متنوعی مجموعه به متعلق( نفر 111) سرپرستان و مدیران از جفت 27

 هب هیجانی هوش که دادند نشان شد انجام استانبول در واقع صنایع از

 وستانهد نوع رفتار و مدنی فضیلت شناسی، وظیفه با توجهی قابل طور

 یهیجان هوش که دادند نشان نتایج چنین هم و بوده ارتباط در پیروان

 مطالعه در. (23) دارند قرار راستا یک در سازمانی شهروندی رفتار بروز و

 رفتار و هیجانی هوش بین ارتباط بررسی عنوان با اسمعیلی شیخ

 دجسنن شهر دولتی و خصوصی هایبانک درکارکنان سازمانی شهروندی

 شهروندی رفتار و هیجانی هوش بین معناداری رابطه که شد داده نشان

 و شیروانی. (30) دارد وجود سنندج بانکی شعب کارکنان سازمانی

 هایمؤلفه تأثیر بررسی عنوان تحت پژوهشی در اسفستانی صریحی

 سازمانی شهروندی رفتارهای و مخرب کاری رفتارهای بر عاطفی هوش

 و مخرب کاری رفتارهای بر خود احساسات ارزیابی که دادند نشان

 شهروندی رفتارهای بر احساسات تنظیم و دیگران احساسات ارزیابی

 تارهایرف بر احساسات از برداریبهره لیکن. ندارد چندانی تأثیر سازمانی

 سازمانی شهروندی رفتارهای بر خود احساسات ارزیابی و مخرب کاری

 .(37) دارد را تأثیر بیشترین

Jung & Yoon  رفتارهای بر هیجانی هوش اثر عنوان با پژوهشی در 

 مواد کارکنان میان در سازمانی شهروندی رفتارهای و ور ضدبهره کاری

 هایمؤلفه که دادند نشان جنوبی کره هایهتل در آشامیدنی و غذایی

 احساسات از استفاده دیگران، احساسات ارزیابی: شامل هیجانی هوش

 دض کاری رفتارهای بر معناداری و منفی تأثیر خود احساسات وارزیابی

 راث احساسات از واستفاده خود احساسات ارزیابی همچنین. دارد ور بهره

 Naseer .(38) دارند سازمانی شهروندی رفتارهای بر معناداری و مثبت

 در گروه عملکرد بر هیجانی هوش اثر عنوان با پژوهشی در همکاران و

 بتیمث تأثیر هیجانی هوش دادند نشان پاکستان عالی آموزش مؤسسات

 عنوان با همکاران و  Codierمطالعه نتایج. (33) دارد تیمی عملکرد بر

 داد نشان است؟ پرستاری وظایف برای مهم مفهومی هیجانی هوش آیا

 عملکرد) سطح دو هر در بالینی پرستاران در هیجانی هوش نمرات که

 .(23) دارد مثبت ایرابطه( شرایط به توجه با شغل حفظ و گروهی

 با هیجانی هوش رابطه خصوص در پژوهشی موضوع، اهمیت رغم علی

 میان در سازمانی شهروندی رفتارهای و ور ضدبهره کاری رفتارهای

 هدف اب حاضر مطالعه بنابراین،. است نشده انجام هابیمارستان کارکنان

 رفتارشهروندی و ور ضدبهره رفتارکاری با هیجانی هوش رابطه تعیین

 دهش انجام رشت شهر دولتی هایبیمارستان کارکنان درمیان سازمانی

 .است

 روش کار

 بین از و شد انجام 1231 سال در همبستگی-توصیفی پژوهش این

 2 در رشت شهر دولتی هایبیمارستان در شاغل کارکنان از نفر 1233

 زا استفاده با خدمات و درمانی و بهداشتی مالی، و اداری: خدمتی رسته

 به نفر 321 مورگان، جدول همچنین و کوکران محدود جامعه فرمول

 تصادفی روش به هانمونه انتخاب. شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان

 تمامی شدن انتخاب برای برابر، شانس که ایگونه به. بود ایطبقه

 این در است توضیح به الزم. باشد داشته وجود آماری جامعه اعضای

 یمارستانب و ارتش دریایی نیروی( عج) ولیعصر بیمارستان بندی تقسیم
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 تارساخ به وابستگی لحاظ به اجتماعی تأمین( ص) اکرم رسول حضرت

 از الزم مجوزهای کسب از پس. شدند محسوب دولتی نوع از دولت

 عیاجتما تأمین سازمان و ارتش دریایی نیروی پزشکی، علوم دانشگاه

 اختیار در پرسشنامه پژوهش، ماهیت و اهداف تشریح و گیالن استان

 اطالعات آوری جمع فرم شامل آن اول قسمت که گرفت قرار هانمونه

 هرهضدب رفتارکاری بر هیجانی هوش اثر پرسشنامه“ دوم قسمت و فردی

 Jung & Yoon Effects)  "یون و جونگ سازمانی رفتارشهروندی و ور

of Emotional Intelligence on Counterproductive Work 
Behaviors and Organizational Citizen Behaviors 

Questionnaire) بود. 

 نوع خصوص در سؤال 0 بر مشتمل شناختی جمعیت مشخصات فرم

 اهانهم درآمد و شغلی رسته تحصیالت، سطح سن، جنسیت، بیمارستان،

 و ور ضدبهره رفتارکاری بر هیجانی هوش اثر" پرسشنامه. بود

 10 که است سؤال 30 دارای "یون و جونگ سازمانی رفتارشهروندی

 ضدبهره رفتارکاری به مربوط سؤال 2 هیجانی، هوش به مربوط سؤال

 نمره نحوه. باشدمی سازمانی رفتارشهروندی به مربوط سؤال 2 و ور

 کامالً بصورت، لیکرت ایگزینه 2 مقیاس براساس پرسشنامه این گذاری

. گردید ثبت مخالفم کامالً مخالفم، موافقم، تاحدودی موافقم، موافقم،

 تعلق 1 نمره مخالفم کامالً به و 2 نمره موافقم کامالً به که صورت بدین

 متغیرها از کی هر سؤاالت به مربوط هاینمره مجموع پایان در. گرفت

 زبان به جنوبی کره در پرسشنامه این. است شده محاسبه جداگانه

 هایهتل کارکنان میان در و طراحی میالدی 3313 سال در و انگلیسی

 .(38) است گرفته قرار بررسی مورد ستاره 2

 از نفر 13 تأیید به هم ابزار محتوایی و صوری روایی مطالعه این در

 ضریب .رسید وری بهره و بیمارستانی مدیریت دولتی، مدیریت مدرسین

 طریق از پژوهش هاینمونه توسط پرسشنامه 23 تکمیل از پس پایایی

 77/3 هیجانی، هوش متغیر برای 80/3 و گردید محاسبه کرونباخ آلفای

 رفتارشهروندی متغیر برای 83/3 ور، ضدبهره رفتارکاری متغیر برای

 لک پایایی بیانگر که آمد بدست پرسشنامه کل برای 88/3 و سازمانی

 .باشدمی آن ابعاد و پرسشنامه

 رخاط اطمینان اطالعات ماندن محرمانه با ارتباط در کنان کار کلیه به

 با شده آوری جمع هایداده ،هاپرسشنامه تکمیل از پس. شد داده

 2/8 نسخه لیزرل افزار نرم در ساختاری معادالت مدل روش از استفاده

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 هایافته

 رشت شهر دولتی بیمارستان 13 مجموع از نفر 321 پژوهش این در

 تعداد و زنان را درصد 1/71 معادل نفر 107 تعداد که کردند شرکت

 120 تعداد این از. دادند تشکیل مردان را درصد 0/38 معادل نفر 07

 نفر 23 درمانی، و بهداشتی شغلی رسته در درصد 7/00 معادل نفر

 معادل نفر 10 درنهایت و مالی و اداری رسته در درصد 7/12 معادل

 شرکت اکثریت. بودند کار به مشغول خدمات رسته در درصد 0/13

 7/12) نفر 137 تعداد به سال 22 تا 32 سنی ردیف در کنندگان

 02) نفر 123 تعداد به کارشناسی تحصیلی مدرک دارای ،(درصد

 132 برای ریال میلیون 12 تا 13 بین ایماهانه درآمد دارای و( درصد

 .بودند( درصد 0/23) معادل نفر

: هیجانی هوش متغیر) اسمیرنف-کولموگروف آزمون از حاصل نتایج

(383/3P-value = )  187/3): ور ضدبهره رفتارکاری متغیر وP-

value = )   سازمانی متغیررفتارشهروندی) و :(288/3P-value = )    

 منظور به همچنین .هستند نرمال متغیرها تمامی که دهدمی نشان

 هب الزم .شد استفاده ساختاری معادالت مدلسازی از علّی رابطه سنجش

 تأیید مسیر، نمودار همان یا ساختاری مدل اینکه برای است توضیح

 و بوده معنادار استاندارد ضرایب و P-value مقادیر باید نخست شود

 .باشد برخوردار مناسبی برازش از باید آن هایشاخص سپس

 داری معنی حالت در پژوهش پایه مدل به توجه با اساس برهمین

 رفتار و هیجانی هوش متغیر دو بین تی مقدارآماره که شودمی مشاهده

 و هیجانی هوش متغیر دو بین و -32/7 برابر ور ضدبهره کاری

 حاصله مقادیر این که آنجا از. است 78/0 برابر سازمانی رفتارشهروندی

 هوش بین رابطه لذا. باشندمی 30/1 از بزرگتر و -30/1 از کوچکتر

. تاس معنادار سازمانی رفتارشهروندی و ور ضدبهره رفتارکاری و هیجانی

 که است آن دهنده نشان باشد تربزرگ 30/1 از هرچقدر معناداری عدد

 (.1 شکل) دارد وابسته متغیر با تریقوی رابطه مستقل متغیر

 

 
 معناداری حالت در پژوهش مدل آزمون :1 شکل

 

 شد مشاهده استاندارد، حالت در پژوهش مدل به توجه با همچنین

 و -08/3 با برابر ور ضدبهره رفتارکاری با هیجانی هوش رابطه میزان

 07/3 با برابر سازمانی رفتارشهروندی با هیجانی هوش رابطه میزان

 (.3شکل ) باشدمی

 
 استاندارد حالت در پژوهش مدل آزمون :2 شکل
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 )df) 2value, X-RMSEA, P/مدل برازش بودن خوب هایشاخص

 دو کای) df2X/ لیزرل افزار نرم در مناسب شاخص بهترین. باشندمی

 برازش دارای مدل باشد 2 از کوچکتر هرچه که باشدمی( آزادی درجه به

 خطای مجذور میانگین همان RMSEA شاخص. است بهتری( تناسب)

 حد. شودمی ساخته مدل خطاهای براساس شاخص این. است مدل

 .است قبول قابل باشد 8/3 زیر اگر یعنی است 8/3 مقدار این مجاز

 میانگین اینکه به توجه با دهدمی نشان 1 جدول در آمده بدست مقادیر

 همچنین است، 8/3 از کوچکتر و 371/3 با برابر مدل خطای مجذور

 دارای مدل است 2 از کمتر و 8/3 با برابر آزادی درجه به دو کای میزان

 اسبراس متغیرها شده تنظیم روابط که است این دهنده نشان و برازش

 .است بوده منطقی پژوهش نظری چارچوب

 هوش بین معکوس رابطه 3 و 1 شکل های به توجه با ترتیب بدین

 تاررف با هیجانی هوش مثبت رابطه و ور ضدبهره رفتارکاری با هیجانی

 بزرگتر همه ،t مقادیر. شودمی تأیید و است معنادار سازمانی شهروندی

 فرضیات که دهدمی نشان t مقادیر. است معنادار و -3 از کوچکتر و 3 از

 از استفاده با علّی تحلیل هاییافته 3 جدول. شوندمی تأیید پژوهش

 .دهدمی نشان را پژوهش فرضیات آزمون برای ساختاری معادالت الگوی

 ساختاری مدل برازش هایشاخص :1 جدول

عالمت  شاخص ها

 اختصار

مقادیر 

 شاخص

میانگین مجذور خطای 

 مدل

RMSEA 371/3 

 کای دو به درجه آزادی

d f

2
 

18/3 

 GFI 33/3 نیکویی برازش شاخص

شاخص برازش 

 هنجارنشده

NNFI 31/3 

 NFI 31/3 شاخص برازش هنجارشده

 CFI 31/3 شاخص برازش تطبیقی

 IFI 31/3 شاخص برازش افزایشی

 

 پژوهش فرضیات آزمون در ساختاری معادالت مدل از حاصل هاییافته :2 جدول

 ضریب فرضیه

 استاندارد

 عدد

 معناداری

 آزمون نتیجه

 ولتید هایبیمارستان کارکنان ور ضدبهره رفتارکاری و هیجانی هوش بین: اول فرضیه

 .دارد وجود معناداری و معکوس رابطه رشت شهر

 دهش تأیید فرضیه -32/7 -08/3

 .است

 هایبیمارستان کارکنان سازمانی رفتارشهروندی و هیجانی هوش بین: دوم فرضیه

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه رشت شهر دولتی

 دهش تأیید فرضیه 78/0 07/3

 .است

 بحث

 رفتارهای توسعه و تقویت و ور ضدبهره کاری رفتارهای کنترل

 اربسی آن با مرتبط عوامل شناسایی آن تبع به و سازمانی شهروندی

 معناداری و معکوس رابطه که داد نشان حاضر مطالعه. است ضروری

 هایبیمارستان کارکنان ور ضدبهره رفتارکاری و هیجانی هوش بین

 یصریح و شیروانی مطالعات با نتایج این. دارد وجود رشت شهر دولتی

 بر احساسات از برداری بهره دادند نشان که 1232 سال در اسفستانی

 شهروندی رفتارهای بر خود احساسات ارزیابی و مخرب کاری رفتارهای

 نتایج با همچنین. (37) داشت همخوانی دارد، را تأثیر بیشترین سازمانی

 دادند نشان که 1232 سال در مختاری و زاده عبدالحسین مطالعه

 هیجانی هوش هایمؤلفه از برخی بین معناداری و مثبت همبستگی

 عوامل با خارجی احساسات درک و مدیریت و احساسات کنترل مانند

 این نتایج البته. (21) دارد همخوانی دارد، وجود فردی بین درگیری

 آن از حاصل نتایج که 3313 سال در Yoon و Jung پژوهش با مطالعه

 کاری رفتارهای با هیجانی هوش معنادار و منفی رابطه وجود از حاکی

 بود، سازمانی شهروندی فتارهای با معنادار و مثبت و ور ضدبهره

 .(38) باشدمی همراستا

 مثبت رابطه که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل نتایج دوم مرحله در

 کارکنان سازمانی رفتارشهروندی با هیجانی هوش بین معناداری و

 شیخ مطالعات با که دارد وجود رشت شهر دولتی هایبیمارستان

 رفتارهای و هیجانی هوش بین معناداری رابطه داد نشان که اسمعیلی

 همراستا دارد، وجود سنندج بانکی شعب کارکنان سازمانی شهروندی

 و کرامتی پژوهش نتایج با مطالعه این نتایج همچنین. (30) است

 ،هاهیجان نظیمت) هیجانی هوش حیطه 2 بین دادند نشان که همکاران

 شهروندی رفتار به باگرایش( هاهیجان ارزیابی و هاهیجان از وری بهره

 و مثبت همبستگی زنجان شهر متوسطه مدارس معلمان سازمانی

 حاضر مطالعه نتایج همچنین. (23) است همراستا دارد وجود معناداری

 دادند، نشان که 3333 سال در Arpacı و Korkmaza پژوهش نتایج با

 ،دارند قرار راستا یک در سازمانی شهروندی رفتار بروز و هیجانی هوش

 همکاران و  Naseerپژوهش نتایج با همچنین. (32) دارد همخوانی

 یک در ارد،د تیمی عملکرد بر مثبتی تأثیر هیجانی هوش اینکه بر مبنی

 .(33) دارد قرار راستا

 گیری نتیجه

 معناداری و معکوس رابطه شد مشاهده پژوهش هاییافته به توجه با

 معناداری و مثبت رابطه و ور ضدبهره رفتارکاری و هیجانی هوش بین

 هایبیمارستان کارکنان سازمانی رفتارشهروندی و هیجانی هوش بین

 .دارد وجود رشت شهر دولتی
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 در هابیمارستان کارکنان مهم و حیاتی نقش به توجه با اساس برهمین

 مدیران توجه لزوم جامعه افراد سالمت سطح ارتقای و بیماران درمان

 هیجانی هوش هایمهارت آموزش خدمت ضمن هایکالس برگزاری در

 پزشکی گروه دانشجویان آموزشی برنامه در درسی واحدهای اختصاص و

 .گرددمی پیشنهاد پیراپزشکی و

 به پژوهش هاییافته اتکای به توانمی حاضر پژوهش هایمحدودیت از

 ،فردی محیطی، هایویژگی در تفاوت پاسخگویان، شخصی هایپاسخ

 لعوام این کنترل که نمود اشاره نظر مورد جمعیت اجتماعی و فرهنگی

 .بود خارج پژوهشگر عهده از

 سپاسگزاری

 مدیریت رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان حاصل حاضر پژوهش

 آقای راهنمایی به و منجیلی رضا انسانی؛ نیروی مدیریت گرایش دولتی

 و مدیریت دانشکده در که باشدمی چگینی گودرزوند مهرداد دکتر

. است شده مصوب 1231 سال در رشت اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری

 شهر دولتی هایبیمارستان کارکنان و مسئولین تمامی از وسیله بدین

 اندداشته مبذول را همراهی و همکاری پژوهش این انجام در که رشت

 .گرددمی قدردانی و تشکر
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Abstract 
Introduction: Use of emotional intelligence to face stressful situations determines the type of staff 
behavior. This study aimed to determine the relation of emotional intelligence with counterproductive 
work behavior and organizational citizenship behavior among employees of public hospitals of Rasht city. 
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 234 employees of public hospitals in 
Rasht. Sampling was performed using infinite population Cochran’s sample size formula and Morgan Table 
and stratified random sampling method. Data was collected using demographic information and two 
questionnaires of “Jung & Yoon Effects of Emotional Intelligence on Counterproductive Work Behaviors 
and Organizational Citizen Behaviors Questionnaire”. Face and content validity and reliability of the 
instrument were confirmed by 10 experts and Cronbach's alpha was confirmed by 30 of the study samples. 
Data was analyzed using Structural Equation Model (SEM) and LISREL8.5 statistical software. 
Results: According to the research model, t- value between two variables of emotional intelligence and 
counterproductive work behaviors is -7.25 and standard value is -0.68. In addition, the meaningful value 
between emotional intelligence and organizational citizenship behaviors was 6.78 and the standard value 
was 0.67. 
Conclusions: Finding showed that, the emotional intelligence has significant and negative relation with 
counterproductive work behaviors. Moreover, the emotional intelligence has significant and positive 
relation with counterproductive work behaviors. Therefore, it is suggested to design and apply long term 
planning for emotional intelligence for employees. 
Keywords: Emotional Intelligence; Counterproductive Work Behavior; Organizational Citizenship 
Behavior 
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