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هــوش هیجانــی ،رضایــت
شــغلی ،رفتــار شــهروندی
ســازمانی ،صنعــت هت ـلداری،
تبریــز

مقدمه

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش واســط رضایــت شــغلی در تأثیــر
هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی در صنعــت هتــلداری در
هتلهــای ســه ،چهــار و پنــج ســتاره اســتان آذربایجــان شــرقی در تابســتان
 1395انجــام شــده اســت .دادههــای مــورد نیــاز بــرای ایــن پژوهــش بــا
روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده از کارکنــان هتلهــای شــهر تبریــز و
بــا ابــزار پرســشنامه جمــعآوری شــده اســت .پژوهــش حاضــر ،از نظــر
هــدف ،کاربــردی و براســاس روش گــردآوری دادههــا ،توصیفــی و از نــوع
پیمایشــی اســت .همچنیــن از روش معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از
نرمافــزار اســمارت پــیالاس بهمنظــور تجزیهوتحلیــل دادههــا اســتفاده
شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر مســتقیم هــوش هیجانــی در رضایــت
شــغلی ،تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی
ســازمانی و همچنیــن تأثیــر مســتقیم رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی
ســازمانی بررســی شــده اســت .نتایــج بهدس ـتآمده در تحلیــل مســیرهای
مســتقیم حاکــی از آن اســت کــه هــوش هیجانــی در رضایــت شــغلی و
رفتــار شــهروندی ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد و همچنیــن
تأثیــر رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی نیــز مثبــت و معنــادار
اســت .در تحلیــل مســیر غیرمســتقیم ،متغیــر هــوش هیجانــی از طریــق
نقــش واســط رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد .در ایــن میــان ،تأثیــر رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی
ســازمانی ،بــا بزرگتریــن ضریــب مســیر ،بهنســبت ســایر متغیرهــا
بیشــترین تأثیــر را دارد.

دنیــای کنونــی بــا شــتاب فزاینــدهای درحــال
صنعتیشــدن اســت .ایــن امــر ضــرورت نــوآوری،
انعطافپذیــری ،بهــرهوری و پاســخگویی را بــرای
بقــا و موفقیــت ســازمانها بیشــتر میکنــد .ازایــنرو،
روانشناســان تأکیــد دارنــد کارکنــان ســازمانها بایــد
فراتــر از وظایــف رســمی خــود عمــل کننــد .بــا توجــه
بــه تعامــل فــراوان و رودررو بــا مشــتری و همچنیــن
ماهیــت خدمــات ،ایــن مفهــوم در بخشهــای

خدماتــی اهمیــت بیشــتری دارد .یکــی از مهارتهایــی
کــه میتوانــد بــه کارکنــان در ایــن راه کمــک کنــد رفتــار
شــهروندی ســازمانی 1اســت .ایــن مقولــه بــه رفتارهــای
فــردی اشــاره دارد کــه برخاســته از بصیــرت افــراد
بــوده و عــاوه بــر اینکــه کارایــی و اثربخشــی عملکــرد
ســازمان را افزایــش میدهنــد ،مســتقیم و صریــح ،از
طریــق سیســتم رســمی پــاداش تشــویق نمیشــوند
(حســنزاده ثمریــن و ســفیدکار.)142 :1393 ،
رفتــار شــهروندی ســازمانی مجموعــهای از رفتارهــای
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

داوطلبانــه و اختیــاری اســت کــه جــزو وظایــف رســمی
افــراد نیســتند؛ بــا وجــود ایــن آنهــا را انجــام میدهنــد
و باعــث بهبــود مؤثــر وظایــف و نقشهــای ســازمان
میشــوند ( .)Appelbaum et al., 2004: 19ارگان معتقــد
اســت کــه رفتــار شــهروندی ســازمانی رفتــار فــردی و
داوطلبانــه اســت کــه مســتقیم ًا از طریــق سیســتمهای
رســمی پــاداش در ســازمان طراحــی نشــده اســت؛ بــا
وجــود ایــن باعــث ارتقــای اثربخشــی و کارایــی عملکــرد
ســازمان میشــود ( .)Cohen & Kol, 2004: 386بــا ایــن
تعاریــف ،از انســان بهمنزلــه شــهروند ســازمانی انتظــار
م ـیرود بیــش از الزامــات نقــش خــود و فراتــر از وظایــف
رســمی ،در خدمــت اهــداف ســازمان فعالیــت کنــد.
بهعبارتدیگــر ،ســاختار رفتــار شــهروندی ســازمانی بــه
دنبــال شناســایی ،اداره و ارزیابــی رفتارهــای فرانقــش
کارکنانــی اســت کــه در ســازمان فعالیــت میکننــد
و در اثــر ایــن رفتارهــای آنــان ،اثربخشــی ســازمانی
بهبــود مییابــد ( .)Bienstock et al., 2003: 361تحقیقــات
دانشــمندان نشــان میدهــد ازجملــه عواملــی کــه نقــش
بســیار مهمــی در انجــام موفــق وظایــف شــغلی ایفــا
میکنــد« ،هــوش هیجانــی» 1اســت (زاهــدی و زنــدی،
 .)2 :1394تحقیقــات نشــان میدهــد هــوش هیجانــی
حــدود  70درصــد بیــش از هــوش بهــر ( )IQدر موفقیتهــا
نقــش دارد (شــریفی و آقایــار .)229 :1386 ،بــا وجــود
ایــن ،میتــوان ادعــا کــرد کــه هــوش هیجانــی در بهبــود
رفتــار شــهروندی ســازمانی نقــش بســزایی دارد و باعــث
ارتقــای اثربخشــی و كارایــی عملكــرد ســازمان میشــود
( .)Cohen & Kol, 2004: 387داشــتن هــوش هیجانــی بــه
فــرد توانایــی خودآگاهــی ،مدیریــت بــر خــود ،آگاهــی
اجتماعــی و برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران را میدهــد.
ایــن حیطههــا بــا یكدیگــر رابطــه پویــا و نزدیكــی دارنــد.
اگــر فــرد از هیجانــات خــود آگاه نباشــد ،قــادر بــه مدیریت
آنهــا نخواهــد بــود و اگــر هیجانــات او خــارج از كنتــرل
باشــند ،توانایــیاش در برقــراری روابــط دچــار مشــكل
خواهــد شــد (کریمــی و همــکاران .)153 :1391 ،افرادی
کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارنــد ،از هنــر تعامــل و
مهــارت کنتــرل و اداره احساســات دیگــران بهرهمندنــد؛
ایــن مهارتهــا ،محبوبیــت و نفــوذ شــخصی را تقویــت و
فــرد را در هرگونــه فعالیــت اجتماعــی و ارتبــاط صمیمانــه
بــا دیگــران موفــق میکنــد .چنیــن افــرادی بــا شــناخت
و بصیــرت درونــی ،کــه در قبــال تمایــات عاطفــی خــود
و دیگــران دارنــد ،بهتریــن عملکــرد را در موقعیتهــای
گوناگــون زندگــی بــروز میدهنــد (جلیلیــان و همــکاران،
1. Emotional Intelligence

 .)83 :1391یکــی دیگــر از مســائل درخــور توجــه در
تمامــی عرصههــای مدیریــت ،رضایــت شــغلی اســت.
رضایــت شــغلی دربرگیرنــده نگــرش کارکنــان دربــاره
احساســات مثبــت و منفــی در قبــال شغلشــان اســت
(اســماعیلی و قدســی .)8 :1392 ،کارکنــان شــرکت
بهمنزلــه ســرمایههای انســانی ،تحــت تأثیــر رضایــت
شــغلی قــرار دارنــد و درواقــع ،رضایــت شــغلی یكــی از
عوامــل بســیار مهــم در موفقیــت ســازمانها و شــرکتها
بهشــمار مــیرود و ازجملــه عواملــی اســت كــه ســبب
افزایــش كارآیــی و نیــز احســاس رضایــت فــردی میشــود
(كلــدی و عســگری .)105 :1382 ،بررســیها نشــان
دادهانــد کــه بــا افزایــش میــزان رضایــت شــغلی ،خالقیــت
و مولدبــودن فــرد افزایــش مییابــد ،انگیزههــای کاری
بیشــتر و غیبــت از کار کمتــر (Donohue & Heywood,
 )2004میشــود و تعهــد ســازمانی بیشــتر ()Yew, 2005
و ســودآوری کســبوکار افزایــش مییابــد (.)Charles et al., 2004
زمانــی کارکنــان یــک ســازمان میتواننــد بــا مشــتریان
بهخوبــی تعامــل داشــته باشــند کــه از شــغل و جایــگاه
ســازمانی خــود راضــی باشــند .کارمندانــی کــه احســاس
رضایــت میکننــد ،معمــو ً
ال بــه رفتارهــای شــهروندی
ســازمانی متمایلانــد.
اســتان آذربایجــان شــرقی از گردشــگرپذیرترین مقصدهــا
و قطــب گردشــگری در کشــور بهشــمار میآیــد کــه ســاالنه
حجــم زیــادی از گردشــگران و میهمانــان بــه ایــن مقصــد
مســافرت میکننــد .در جــدول  1هتلهــای شــهر تبریــز
مشــاهده میشــود.
جدول  :1هتلهای تبریز ( احمدیان)41 :1395 ،
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ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بهرغــم توجــه فزاینــده بــه موضــوع رفتــار شــهروندی
ســازمانی ،بیــن صاحبنظــران درمــورد ابعــاد ایــن
مفهــوم اجمــاع نظــر كاملــی وجــود نــدارد .پژوهشهــای
اولیــه در حــوزه رفتــار شــهروندی ســازمانی ،نوعدوســتی
و تابعیــت كلــی از ســازمان را درحکــم دو نــوع رفتــار
ســودآور بــرای ســازمان تعریــف میكنــد (Podsakoff et
 .)al., 2000مــدل ســهفاكتوری از رفتــار شــهروندی در
پژوهشهــای بورمــن و همــكاران ارائــه شــد .در ایــن
مــدل رفتــار شــهروندی از ســه بعـ ِ
ـد عملكــرد شــهروندی
میانفــردی ،عملكــرد شــهروندی ســازمانی و عملكــرد
شــهروندی شــغلی تشــكیل میشــود (Borman et al.,
 .)2001در پژوهشهــای متعــدد ،دربــاره بــروز رفتارهــای
شــهروندی بیــش از ســه بعــد شناســایی شــده اســت.
ـهروندی بررسیشــده در مقــاالت
ِ
ابعــاد گوناگــون رفتــار شـ
مختلــف ،عبــارت اســت از :رفتارهــای كمكــی ،اجابــت
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مبانی نظری تحقیق
رفتار شهروندی سازمانی
واژه رفتــار شــهروندی ســازمانی را اولینبــار ارگان و
همكارانــش در  1983بیــان کردند و دانشــمندانی همچون
چســتر بارنــارد ،پودســاكف ،كتــز و كان تكمیلكننــده
اقدامــات ارگان و همكارانــش در ایــن حــوزه بودنــد.
ارگان رفتــار شــهروندی ســازمانی را اینگونــه تعریــف
میكننــد :رفتارهــای اختیــاری كاركنــان كــه جــزو وظایــف
رســمی آنهــا نیســت و مســتقیم ًا توســط سیســتم رســمی
پــاداش ســازمان در نظــر گرفتــه نمیشــود ،ولــی میــزان
اثربخشــی كل ســازمان را افزایــش میدهــد (Organ,
 .)1998هــدف رفتــار شــهروندی ســازمانی كمككــردن
بــه افــراد و ســازمان اســت .در هــدف اول ،ایــن رفتارهــا
بــه تســهیل روابــط میــان افــراد و كاركنــان ســازمان كمــك
فراوانــی میکنــد و افــراد خــود را بــه حلكــردن مســائل
و مشــكالت دیگــر همــكاران خــود موظــف میدانــد.
در هــدف دوم ،شــهروند ســازمانی بهمنظــور كمــك بــه
ســازمان در دســتیابی بــه اهــداف خویــش بســیار تــاش
میکنــد (محمــودی میمنــد و هرنــدی.)114 :1393 ،
كوهــن و ویگــودا بــر اهمیــت رفتــار شــهروندی ســازمانی
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بهشــمار مــیرود .بدیهــی اســت کــه یکــی از پیامدهــای
ایــن موضــوع ،پدیدارشــدن رقابــت فزاینــده در میــان
هتلهــای اســتان آذربایجــان شــرقی اســت .اگــر هتلهــا
و مراکــز اقامتــی اســتان آذربایجــان شــرقی شــرایط
مناســبی بــرای اقامــت میهمانــان فراهــم کننــد ،بیشــک
نهفقــط میهمانــان از ایــن اقامــت لــذت میبرنــد و
تصمیــم میگیرنــد ایــن تجربــه را تکــرار کننــد ،بلکــه در
بازگشــت بــه خانــه ،اطرافیــان را بــه اقامــت در آن هتــل
ترغیــب میکننــد .برایناســاس مســئله اصلــی ایــن
پژوهــش بررســی نقــش واســط رضایــت شــغلی در تأثیــر
هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی در بخــش
خدماتــی هتــلداری اســت .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه
شــد ،ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت
کــه بررســی نقــش واســط رضایــت شــغلی در تأثیــر هــوش
هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی در هتلهــای
ســه ،چهــار و پنــج ســتاره شــهر تبریــز چگونــه اســت؟
اهــداف تحقیــق حاضــر عبــارت اســت از )1 :تعییــن
تأثیــر هــوش هیجانــی در رضایــت شــغلی؛  )2تعییــن
تأثیــر رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی؛
 )3تعییــن تأثیــر هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی
ســازمانی؛  )4تعییــن تأثیــر هــوش هیجانــی از طریــق
رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی.

در تمــام شــكلهای ســازمانی تأكیــد كــرده و متذكــر
شــدهاند كــه رفتــار شــهروندی ســازمانی اثربخشــی
ســازمانی را بــه طــرق گوناگــون بهبــود میبخشــد (Cohen
ِ .)& Vigoda, 2000ارتــورك نیــز در اینبــاره معتقــد اســت
رفتــار شــهروندی ســازمانی بهمنزلــه الگــوی نویــن
رفتــار كاركنــان در ســازمان ،امــروزه درحکــم رویكــرد
مــدرن مدیریــت نویــن نیــروی انســانی در بســیاری از
ســازمانها اســتفاده شــده اســت ( .)Ertürk, 2006رفتــار
شــهروندی ســازمانی عبــارت اســت از مجموعــهای از
رفتارهــای داوطلبانــه و اختیــاری كــه بخشــی از وظایــف
رســمی فــرد نیســت؛ بــا وجــود ایــن فــرد آنهــا را انجــام
میدهــد و باعــث بهبــودی مؤثــر وظایــف و نقشهــای
ســازمانمیشــود ( .)Appelbaum, 2004: 19بــرای نمونــه،
یــك كارگــر ممكــن اســت نیــازی بــه اضاف ـهكاری و حضــور
در محــل كار تــا دیروقــت نداشــته باشــد ،امــا بــرای بهبــود
امــور جــاری و تســهیل جریــان كاری ســازمان ،بیشــتر
از ســاعت كاری رســمی خــود در ســازمان میمانــد و بــه
دیگــران كمــك میكنــد ()Cropanzano & Byrne, 2000: 7؛
در یــک جمعبنــدی کلــی ،در رفتــار شــهروندی ســازمانی،
رفتارهــا کامــ ً
ا داوطلبانــه و فــردی هســتند؛ بدینمعنــا
کــه افــراد بــرای اجــرای ایــن نــوع رفتارهــا بــه طــور رســمی
پــاداش دریافــت نمیکننــد و بــه علــت اجرانکــردن
آنهــا نیــز مجــازات و تنبیــه نمیشــوند .درواقــع رفتــار
شــهروندی ،کارهــا و اقدامهــای ایثارگرانــه و تمایــل بــه
ازخودگذشــتگی کارکنــان بــرای تأمیــن آســایش و رفــاه
دیگــران را تبییــن میکنــد (زاهــدی و زنــدی.)4 :1394 ،
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ســازمانی ،جوانمــردی ،وفــاداری ســازمانی ،ابتــكار
فــردی ،آداب اجتماعــی و توســعه خــود
 .)2013بااینحــال ابعــادی كــه بیشــترین توجــه را میــان
محققــان بــه خــود معطــوف كــرده ،برمبنــای نظریــه
پودســاكف و ارگان ،در زمینــه رفتارهــای شــهروندی
اســت .ایــن ابعــاد ،کــه بهمنزلــه مبانــی تئوریــك بــرای
ایــن پژوهــش و طراحــی ســؤاالت پرســشنامه نیــز در
نظــر گرفتــه شــده اســت ،عبارتانــد از:
 )1نوعدوســتی 1:كمــك بــه دیگــر اعضــای ســازمان در
ِ
وظایــف مرتبــط ،ماننــد كاركنانــی كــه بــه
مشــكالت و
افــراد تــازهوارد یــا كممهــارت كمــك میكننــد؛
 )2تواضــع و فروتنــی 2:تــاش كاركنــان بــرای جلوگیــری از
مشــكالت و تنشهــای كاری در رابطــه بــا دیگــران؛
 )3روحیــه جوانمــردی 3:نشــاندادن تحمــل و گذشــت در
شــرایط غیرایــدهآل ســازمان ،بــدون شــكایتکردن؛
 )4وجــدان كاری 4:بــه رفتارهــای اختیــاری گفتــه
حداقــل الزامــات نقــش فراتــر مــیرود،
میشــود كــه از
ِ
مثــل فــردی كــه بیشــتر از حالــت معمــول ســركار میمانــد
یــا كارمنــدی كــه وقــت زیــادی بــرای اســتراحت صــرف
نمیكنــد ؛
5
 )5فضیلت مدنی :تمایل به مشاركت و مسئولیتپذیری
در زندگی سازمانی و ارائه تصویری مناسب از سازمان
(.)Tag & Hawley, 2009

(Chun et al.,

هوش هیجانی
یكــی از مباحثــی كــه بســیار مــورد توجــه محققــان بــوده
و تحــول بزرگــی را در حــوزه نظریههــای ســازمان ایجــاد
کــرده ،بحــث هــوش هیجانــی اســت .ایــن هــوش از
مهمتریــن مفاهیــم تلفیقکنــده جنبههــای شــناختی
ماننــد تفكــر و غیرشــناختی ماننــد هیجــان اســت
(قمرانــی و جعفــری .)1382 ،هــوش هیجانــی هوشــی

1. Altruism
2. Courtesy
3. Sportsmanship
4. Conscientiousness
5. Civic Virtue

غیرشــناختی اســت كــه از نظــر تاریخــی ،در مفهــوم
هــوش اجتماعــی ریشــه دارد و نخســتینبار ثراندیــك6
( )1920آن را مطــرح كــرد .بــه عقیــده ثراندیــك ،هــوش
هیجانــی توانایــی مهــم مدیریــت انســانها بــرای عمــل
بــه شــیوهای خردمندانــه در روابــط انســانی اســت.
ســالووی و مایــر نخســتین افــرادی بودنــد كــه هــوش
هیجانــی را زیرمجموعــهای از هــوش اجتماعــی تعریــف
كردنــد كــه شــامل توانایــی كنتــرل احســاسها و
هیجانهــای خویــش و دیگــران ،تشــخیص احســاسها
و هیجانهــا در خــود و دیگــران و اســتفاده از ایــن
اطالعــات بــرای هدایــت ،تفكــر و اقدامهــای خــود فــرد
اســت ( .)Salovey & Mayer, 1990گلمــن نیــز هــوش
هیجانــی را شــامل خودآگاهــی ،مدیریــت و مهــار
هیجانهــا ،برانگیختــن خویشــتن ،همدلــی و دســتكاری
و اداره روابــط میدانســت ( .)Goleman, 1995هــوش
هیجانــی بــه توانایــی درك درســت محیــط ،خودانگیــزی،
شــناخت و كنتــرل احساســات خــود و دیگــران اشــاره
میكنــد .بــه بیــان دیگــر ،منظــور از هــوش هیجانــی،
توانایــی مهاركــردن تمایــات عاطفــی و هیجانــی خــود،
درك خصوصیتریــن احساســات دیگــران ،رفتــار آرام و
ســنجیده در روابــط انســانی بــا دیگــران ،خویشــتنداری،
شــور ،اشــتیاق و پشــتكار اســت (;Kaschub, 2002
 .)Boyatxzis, 2002هیجــان بــاال بــا برونگرایــی،
انعطافپذیــری (،)Plato, 2003; Boyatxzis, 2002
دلپذیربــودن و توانایــی هماهنگکــردن احســاسهای
مختلــف ،شناســایی ایــن احســاسها و عمــل آنهــا
بــر مغــز و رفتــار ،همبســتگی دارد .از  ۱۹۹۰تــا اوایــل
هــزاره جدیــد ،محققــان ابعــاد گوناگونــی را بــرای هــوش
هیجانــی برشــمردهاند .نمــودار  1براســاس طبقهبنــدی
لــرد و هــوگان بهدســت آمــده و بــه ابعــاد اصلــی و فرعــی
هــوش هیجانــی اشــاره شــده اســت (شــفیعی رودپشــتی
و میرغفــوری 1387 ،بــه نقــل از.) Lord & Hogan, 2001
6. Thorandike

بررسي نقش واسط رضایت شغلی در تأثير هوش هیجانی
در رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای شهر تبریز
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نمودار  :1ابعاد هوش هیجانی

262

بهاری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

رضایت شغلی به میزان کلی تأثیر یا احساسات مثبتی
گفته میشود که افراد درمورد کارهایشان کسب میکنند
(قلیپور سلیمانی و آزادهدل .)1380 :1380 ،رضایت
شغلی نتیجه ادراک کارکنان است .محتوا و زمینه شغل،
چیزی را که برای کارمند ارزشمند است ،فراهم میکند
(مقیمی .)391 :1385 ،رضایت شغلی حالت عاطفی
مثبت است که از احساس لذت یک کارمند از شغل
خود نشئت میگیرد و ادراکات و محركهای اطراف یک
کارمند از عوامل مهم در ایجاد این رضایت است (عاقل
و لگزیان .)90 :1387 ،رضایت شغلی ترکیبی از موارد
روانشناختی ،فیزیولوژیکی و محیطی است که باعث
میشود شخص اظهار کند که «من از شغل خود رضایت
دارم» (نیکپور و سالجقه .)35 :1391 ،پنج عامل عمده،
که درحکم ابعاد رضایت شغلی مطرحاند ،عبارتاند از:
 )1پرداخت :میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری
در پرداخت؛  )2فرصتهای ارتقا و پیشرفت :قابلیت
دسترسی به فرصتها برای پیشرفت؛  )3سرپرست:
تواناییهای سرپرست برای نشاندادن عالقه و توجه
به کارکنان؛  )4شغل (ماهیت کار) :حدی که وظایف
شغلی فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم
میآورد؛  )5همکاران :حدی که همکاران ،دوستانه،
شایسته و حمایتی هستند (مقیمی .)391 :1385 ،نتایج
تحقیقات نشان میدهد که کارکنان با رضایت شغلی
باالتر ،از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی
قرار دارند (حسینی قادیکالیی و همکاران.)4 :1391 ،
پیشینه پژوهش
دودانگــه و همــکاران ( )1395پژوهشــی را بــا عنــوان
«بررســی رابطــه هــوش هیجانــی و رضایت شــغلی کارکنان
بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری» در یکــی از
صنایــع نفــت تهــران انجــام دادنــد .نتایــج بهدســت آمــده
حاکــی از آن اســت کــه بیــن هــوش هیجانــی کارکنــان
و رضایــت شــغلی آنــان ارتبــاط مســتقیم و معنــادار
وجــود دارد؛ بهعبارتــی میــزان هــوش هیجانــی باالتــر،
بــا افزایــش میــزان رضایــت شــغلی افــراد همــراه اســت.
ســادات حســینی و زیــرک ( )2016تحقیقــی را بــا عنــوان
«رابطــه بیــن هوش هیجانــی و رفتار شــهروندی ســازمانی
و تعهــد ســازمانی معلمــان دوره متوســطه در شهرســتان
تربــت حیدریــه» انجــام دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه بیــن
هــوش هیجانــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی و تعهــد
ســازمانی معلمــان رابطــه مثبــت و معنــیداری وجــود

دارد .بیــن نظریــات معلمــان درمــورد هــوش هیجانــی و
رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا توجــه بــه جنــس ،ســابقه
خدمــت و مــدرك تحصیلــی تفــاوت معنــاداری مشــاهده
نشــد .فوالدونــدی و همــکاران ( )1393در پژوهشــی بــا
عنــوان «ارتبــاط رضایــت شــغلی و رفتارهــای شــهروندی
ســازمانی پرســتاران شــاغل در بخشهــای ویــژه و
اورژانــس بیمارســتانهای آموزشــی شــهر کرمــان در
ســال  »1391بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن رضایــت
شــغلی و رفتارهــای شــهروندی ســازمانی ،ارتبــاط
معنــیداری وجــود دارد .اســماعیلی مقــدم و همــکاران
( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «رابطــه رضایــت شــغلی
و رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان اداره کل ورزش
و جوانــان اســتان مازنــدران» بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بیــن رضایــت شــغلی و رفتــار شــهروندی ســازمانی
رابطــه مثبــت و معنــیداری وجــود دارد ،همچنیــن
نتایــج آزمــون رگرســیون نشــان داد کــه رفتــار شــهروندی
ســازمانی کارکنــان را میتــوان از روی ادراک کارکنــان
از رضایــت شــغلی کارکنــان پیشبینــی کــرد .مدنیپــور
و همــکاران ( )1392پژوهشــی را بــا عنــوان «بررســی
رابطــه هــوش هیجانــی و رضایــت شــغلی پرســتاران
بیمارســتان الزهــرا اصفهــان انجــام دادنــد .یافتههــا
نشــان داد کــه بیــن عوامــل خودآگاهــی ،خودتنظیمــی،
همدلــی ،خودانگیــزی ،و مهــارت اجتماعــی بــا رضایــت
شــغلی پرســتاران رابطــه معنــادار وجــود دارد .بازونــد و
همــکاران ( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «رابطــه هــوش
هیجانــی ،تعهــد ســازمانی و رضایــت شــغلی كاركنــان
اداره كل تربیــت بدنــی اســتان لرســتان» بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد كــه بیــن هــوش هیجانــی بــا تعهد ســازمانی
و رضایــت شــغلی رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.
همچنیــن بیــن تعهــد ســازمانی و رضایــت شــغلی رابطــه
مثبــت و معنــاداری مشــاهده شــد .عیــدی و همــکاران
( )1392در پژوهــش خــود بــا عنــوان «ارتبــاط هــوش
هیجانــی و تعهــد ســازمانی بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی
در کارکنــان فدراســیونهای ورزشــی جمهــوری اســامی
ایــران» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن هــوش هیجانــی
بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان فدراســیونهای
ورزشــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد .محمدتبــار
و همــکاران ( )1390پژوهشــی را بــا عنــوان «بررســی
تأثیــر رفتارهــای شــهروندی ســازمانی ،هــوش هیجانــی
بــر رضایــت شــغلی کارکنــان شــرکت هفــت المــاس»
انجــام دادنــد .نتایــج بهدســتآمده حاکــی از آن
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اســت کــه رفتــار شــهروندی ســازمانی و هــوش هیجانــی
در رضایــت شــغلی تأثیــر دارنــد .یعقوبــی و همــكاران
( )2011بــا بررســی «رابطــه بیــن هــوش هیجانــی و
رفتــار شــهروندی ســازمانی در بیــن کارکنــان و مدیــران
شــرکتهای مختلــف ایــران» بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتنــد کــه بیــن ایــن دو متغیــر در نمونههــای پژوهــش
رابطــه معنــیداری وجــود دارد .اســعدی و همــكاران
( )1390پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی ارتبــاط بیــن هــوش
هیجانــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در کتابــداران
کتابخانههــای عمومــی (مــورد :کتابخانههــای عمومــی
شهرســتان یــزد)» انجــام دادنــد .نتایــج بهدســتآمده از
ایــن پژوهــش مؤیــد ایــن مســئله بــوده و وجــود ارتبــاط
بیــن هــوش هیجانــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی را
تأییــد میکنــد .ناصــری ( )2009بــه بررســی «رابطــه بیــن
هــوش هیجانــی ،تعهــد و رفتــار شــهروندی ســازمانی در
بیــن کارکنــان فدراســیونهای منتخــب ورزشــی ایــران»
پرداخــت و بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بیــن ایــن
دو متغیــر در نمونههــای پژوهــش رابطــه معنــیداری
وجــود دارد و هــوش و تعهــد پیشبینیکننــده مناســب
ایــن رفتــار در فدراســیونها مشــاهده شــد .ایلگیــن 1و
همــکاران ( )2009در بررســی رابطــه بیــن هــوش هیجانــی
و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا اثــر تعدیلــی جنســیت در
ایــن رابطــه نتیجــه گرفتنــد کــه هــوش هیجانــی بــا تمامــی
ابعــاد رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــه مســتقیم دارد.
جنســیت در هــوش هیجانــی تأثیــری نداشــت؛ امــا رابطــه
بیــن هــوش هیجانــی و رفتــار شــهروندی را ب ـ ه جــز بعــد
اســتفاده از هیجانــات تعدیــل کــرد .ساســوف )2009( 2در
تحقیقــی درمــورد اینکــه چگونــه هــوش عاطفــی در رفتــار
شــهروندی ســازمانی کارکنــان تأثیــر میگــذارد نشــان
داد بیــن هــوش عاطفــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی
رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .ســوالن)2008( 3
در بررســی رابطــه بیــن هــوش هیجانــی ،رهبــری
آیندهنگــر و رفتــار شــهروندی ســازمانی نتیجــه گرفــت
کــه رابطــه بســیار کمــی بیــن هــوش هیجانــی و رهبــری
آیندهنگــر وجــود دارد ،امــا بیــن رهبــری آیندهنگــر و
رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــه مناســبی وجــود دارد.
بیــن هــوش هیجانــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــه
وجــود دارد و هــوش هیجانــی  19درصــد از واریانــس
رفتــار شــهروندی ســازمانی را پیشبینــی میکنــد.

هــادیزاده مقــدم و فرجیــان ( )1387در بررســی تأثیــر
هــوش عاطفــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان
بــا لحاظکــردن نقــش تعهــد عاطفــی نتیجــه گرفتنــد کــه
از میــان ابعــاد هــوش عاطفــی ،خودمدیریتــی و مدیریــت
روابــط ،بــا تأثیرگــذاری در تعهــد عاطفــی طبــق مــدل
تحلیــل مســیر ،در رفتــار شــهروندی ســازمانی اثــر مثبــت
و معنــاداری دارنــد .امــا تأثیرگــذاری ســایر ابعــاد هــوش
عاطفــی ،ازجملــه خودآگاهــی و آگاهــی اجتماعــی از
طریــق تعهــد عاطفــی در رفتــار شــهروندی تأییــد نشــد.
پاســانن )2000( 4در پژوهشــی تحــت عنــوان «هــوش
عاطفــی ،وجــدان و صداقــت بهعنــوان پیشزمینههــای
رفتــار شــهروندی ســازمانی» بیــان داشــت کــه بیــن هــوش
عاطفــی افــراد و رفتــار شــهروندی ســازمانی آنهــا رابطــه
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .درمجمــوع میتــوان
اینگونــه تحلیــل کــرد کــه رابطــه میــان هــوش هیجانــی
و رضایــت شــغلی و نیــز رابطــه میــان هــوش هیجانــی
بــا رفتــار شــهروندی ســازمانی بهنســبت رابطــه هــوش
هیجانــی و تعهــد ســازمانی بیشــتر مــورد توجــه محققــان
و مطالعــات پیشــین قــرار گرفتــه اســت و در تعــداد کمتری
از تحقیقــات ،رابطــه هــوش عاطفــی بررســی شــده اســت.
همچنیــن ارتبــاط هــوش هیجانــی بــا رفتــار شــهروندی
ســازمانی در تمامــی تحقیقــات مذکــور معنــادار و مثبــت
نتیجهگیــری شــد .گفتنــی اســت ایــن موضــوع در رابطــه
بیــن هــوش هیجانــی بــا درنظرگرفتــن نقــش واســط
رضایــت شــغلی نیــز حاکــم اســت .نکتــه قابــل توجــه
ایــن اســت کــه در هیچیــک از تحقیقــات بیانشــده ،بــه
نقــش هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی بهصــورت
غیرمســتقیم و بــا نقــش واســط رضایــت شــغلی اشــاره
نشــده اســت .در ایــن بخــش ،مدلــی مفهومــی بــرای
بررســی نقــش واســط رضایــت شــغلی در تأثیــر هــوش
هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی در صنعــت
هتــلداری ،بــا مطالعــه روابــط ســازههای مطرحشــده،
پیشــینه تحقیــق و ادبیــات موضــوع ارائــه میشــود.
چارچــوب مفهومــی تحقیــق در شــكل  1ارائــه شــده
ـی هــوش
اســت .ایــن چارچــوب شــامل ســه متغیــر اصلـ ِ
هیجانــی بهمنزلــه متغیــر مســتقل ،رضایــت شــغلی
بهمنزلــه متغیــر واســطه و رفتــار شــهروندی ســازمانی
بهمنزلــه متغیــر وابســته اســت.
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برهمیناساس فرضیات مطرحشده عبارتاند از:
 )1هوش هیجانی در رضایت شغلی مؤثر است؛
 )2رضایــت شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی مؤثــر
اســت.
 )3هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی مؤثــر
اســت.
 )4هــوش هیجانــی از طریــق رضایــت شــغلی در رفتــار
شــهروندی ســازمانی مؤثــر اســت.
روششناسی تحقیق
تحقیــق حاضــر ،از نظــر هــدف کاربــردی و براســاس روش
گــردآوری دادههــا توصیفــی و از نــوع پیمایشــی اســت.
قلمــرو مکانــی ایــن تحقیــق در هتلهــای ســه ،چهــار
و پنــج ســتاره در اســتان آذربایجــان شــرقی ،شــامل
هتلهــای دریــا (ســه ســتاره) ،پتروشــیمی (چهــار
ســتاره) و شــهریار (پنــج ســتاره) بــوده اســت .قلمــرو
زمانــی تحقیــق تابســتان  1395اســت .در ایــن پژوهــش،
بــرای انتخــاب افــراد مدنظــر از روش نمونهگیــری
تصادفــی ســاده اســتفاده شــده اســت؛ بدینترتیــب کــه
افــراد مطالعهشــده بــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــی
انتخــاب و پرســشنامههای پژوهــش در اختیــار آنــان
قــرار داده شــد و از آنــان خواســته شــد کــه پرســشنامه
مذکــور را بهدقــت مطالعــه کننــد و بــه پرس ـشهای آنــان
پاســخ دهنــد .دادههــای الزم بــرای ایــن تحقیــق بــا روش
نمونهگیــری تصادفــی ســاده از کارکنــان هتلهــای ســه،
چهــار و پنــج ســتاره شــهر تبریــز و بــا ابــزار پرس ـشنامه
جمــعآوری شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق
شــامل کلیــه کارکنــان هتلهــای ســه ،چهــار و پنــج
ســتاره شــهر تبریــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا توجــه
بــه محدودبــودن جامعــه آمــاری تحقیــق ،از فرمــول
کوکــران بــرای تعییــن حجــم نمونــه اســتفاده شــد.
تعــداد هتلهــای مدنظــر در ایــن تحقیــق ســه هتــل
اســت کــه عبارتانــد از :هتلهــای دریــا (ســه ســتاره)،

پتروشــیمی (چهــار ســتاره) و شــهریار (پنــج ســتاره)
کــه درمجمــوع تعــداد کارکنــان آن  420نفــر اســت .در
پژوهــش حاضــر ،براســاس فرمــول کوکــران حجــم نمونــه
 200نفــر محاســبه شــد.
روش محاسبه حجم نمونه برای کارکنان:

در پژوهــش حاضــر ،از نرمافــزار اســمارت پــی ال اس
اســتفاده شــده اســت کــه در زمینــه مدلســازی معــادالت
ســاختاری برپایــه روش حداقــل مربعــات جزئــی،
نرمافــزاری پرکاربــرد و مفیــد اســت .پرســشنامه
تحقیــق حاضــر براســاس تلفیقــی از پرســشنامههای
صیــادی و همــکاران ( )1394بهمنظــور اندازهگیــری
رضایــت شــغلی ،پودســاكف و همــکاران ( )1991و
ارگان ( )1998بهمنظــور اندازهگیــری رفتــار شــهروندی
ســازمانی و برادبــری و گریــوز )1384( 1بهمنظــور
اندازهگیــری هــوش هیجانــی و در قالــب مقیــاس پنــج
رتبـهای لیكــرت تدویــن شــده اســت .بهمنظــور ســنجش
روایــی پرســشنامه ،دو نــوع روایــی منطقــی و روایــی
ســازه در نظــر گرفتــه شــد و در ایــن راســتا ،روایــی محتوا،
اعتبــار ظاهــری و اعتبــار عاملــی (تحلیــل عاملی) بررســی
شــدند .آزمــون اعتبــار عاملــی پرســشنامه بــا كمــك
تحلیــل عاملــی تأییــدی و بــا اســتفاده از نرمافــزار
اســمارت پــی ال اس انجــام شــد .همــه بارهــای عاملــی
متغیرهــای تحقیــق باالتــر از  0/5بــود كــه نشــاندهنده
روایــی بــاالی پرســشنامه اســت .همچنیــن اعتبــار
1. Bradberry & Greaves

بررسي نقش واسط رضایت شغلی در تأثير هوش هیجانی
در رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای شهر تبریز

متغیر

تعداد سؤاالت ضریب آلفای کرونباخ

هوش هیجانی

16

0/912

رضایت شغلی

17

894/0

رفتار شهروندی سازمانی

16

888/0

مجموع متغیرها

49

898/0

یافتههای تحقیق
براســاس نتایــج تحقیــق 48 ،درصــد افــراد نمونــه مــرد
و  52درصــد زن بودهانــد .در زمینــه توزیــع ســنی نیــز
 31درصــد در رده ســنی  20تــا  30ســال 42 ،درصــد در
رده ســنی  30تــا  40ســال 19 ،درصــد در رده ســنی 40
تــا  50ســال و  8درصــد در رده ســنی  50ســال بــه بــاال
بودهانــد .و همچنیــن در زمینــه میــزان تحصیــات،
 19درصــد دیپلــم 31 ،درصــد فــوق دیپلــم 44 ،درصــد
کارشناســی و درنهایــت  6درصــد دارای مــدرک
کارشناســی ارشــد بودهانــد.
بررسی شاخصهای برازش مدل
یافتــن یــک مــدل نظــری بــه لحــاظ آمــاری معنــادار

جدول  :2شاخصهای برازندگی مدل

شاخصهای برازندگی مدل

مقدار

مطلق

0/573

نسبی

0/785

مدل بیرونی

0/964

مدل درونی

0/756

تحلیل مسیر
در تحلیــل مســیر روابــط بیــن متغیرهــا در یــك جهــت
جریــان مییابنــد و بهمنزلــه مســیرهای متمایــز در
نظرگرفتــه میشــوند .مفاهیــم تحلیــل مســیر در بهتریــن
صــورت ،از طریــق ویژگــی عمــده آن ،یعنــی نمــودار مســیر
ـ كــه پیوندهــای ع ّلــی احتمالــی بیــن متغیرهــا را آشــكار
میســازد ـ تبییــن میشــوند .بــرای بررســی فرضیههــای
تحقیــق الزم اســت كــه مــدل كلــی زیــر بــرازش شــود:
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جدول  :1آلفای كرونباخ
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محتــوای پرســشنامه بــا اتــكا بــه نظــر متخصصــان و
اســتادان تأییــد و اصالحــات الزم انجــام شــد .بهمنظــور
محاســبه ضریــب پایایــی پرســشنامه و اطمینــان از
هماهنگــی درونــی ابــزار اندازهگیــری تحقیــق ،از آزمــون
آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد .ایــن كمیــت بیــن صفــر و
یــك تغییــر میكنــد؛ ضریــب پایایــی صفــر ،معــرف عــدم
پایایــی و ضریــب پایایــی یــك ،معــرف پایایــی كامــل
اســت .مقادیــر بــاالی  0/7بــرای آلفــای كرونبــاخ مطلــوب
اســت (ســکاران .)1388 ،در پژوهــش حاضــر ،ضریــب
آلفــای كرونبــاخ كل پرســشنامه برابــر  0/898بــوده ،كــه
حاكــی از پایایــی خــوب ابــزار اندازهگیــری اســت .نتایــج
حاصــل از بررســی پایایــی ابــزار ســنجش بــه تفكیــك در
جــدول  1آمــده اســت.

و همچنیــن دارای معنــا و مفهــوم نظــری و كاربــردی
اســت .هــدف اولیــه از بهکارگیــری مدلســازی ،معادلــه
ســاختاری اســت .معیــار كلــی کــه بــرای روش حداقــل
مربعــات جزئــی در نظــر گرفتــه شــد ،جــیُ -ا-اف ( )Gofنــام
دارد .شــاخصهای ایــن معیــار كرانــی از صفــر تــا یــک
را دربردارنــد و بــه چهــار شــاخص مطلــق ،نســبی ،مــدل
درونــی و مــدل بیرونــی تقســیم میشــوند .مــدل درونــی
درواقــع همــان روابــط بین متغیرهــای مکنون یا همــان ضرایب
مســیر اســت و مــدل بیرونــی درواقــع بــرآورد بارهــای عاملــی و
تحلیــل عاملــی اســت ( .)Fornell & Cha, 1994شــاخصهای
نیکویــی بــرازش نســبی و مطلــق ،هــر دو شــاخصهای
توصیفــی هســتند .چنانچــه ایــن شــاخصها بزرگتــر
یــا مســاوی بــا  0/5باشــند ،مناســب مدلانــد .از نتایــج
حاصــل از برازندگــی مــدل نتیجــه میگیریــم كــه شــاخص
نیكویــی بــرازش نســبی بــرای ایــن مــدل مناســبتر
از مطلــق اســت .هرچنــد کــه تقریبــ ًا اكثــر شــاخصها
بیانگــر برازندگــی خــوب مــدل اســت .بنابرایــن ،بعــد از
تأییــد مــدل ،میتــوان نتایــج تحلیــل مســیر را در آزمــون
فرضیــات بــهكار بــرد و بــه تفســیر آنهــا پرداخــت.
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شکل  :2تحلیل مسیر مدل

بررسی فرضیههای تحقیق
بهمنظــور بررســی تمامــی فرضیههــای ایــن پژوهــش،
ابتــدا ضریــب مســیر محاســبه ،ســپس معنــاداری ضریــب
مســیر بــا آمــاره آزمــون بررســی میشــود .چنانچــه
ســطح معنــاداری محاسبهشــده از ســطح معنــاداری
آزمــون ( )=0α/05كوچكتــر باشــد ،فرضیــه مربــوط تأییــد
میشــود و درصورتــی كــه مقــدار آن از =α 0/05بیشــتر
باشــد ،فرضیــه مرتبــط بــا آن رد میشــود.
جدول  :3مسیرهای مستقیم متغیرهای فرضیات اصلی
مسیر مستقیم

ضریب مسیر آماره آزمون معناداری نتیجه

هوش هیجانی -
رضایت شغلی

0/718

223/7

000/0

تأیید

رضایت شغلی  -رفتار
شهروندی سازمانی

0/835

476/8

000/0

تأیید

هوش هیجانی -رفتار
شهروندی سازمانی

0/484

911/4

000/0

تأیید

در فرضیــه  ،1ضریــب مســیر  0/718اســت كــه بــا توجــه
بــه مقــدار احتمــال معنــاداری كــه برابــر  0/000بــرآورد
شــده و از  0/05كمتــر اســت میتــوان نتیجــه گرفــت كــه
ایــن ضریــب مســیر در ســطح خطــای  0/05معنــیدار
اســت؛ یعنــی هــوش هیجانــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری
در رضایــت شــغلی دارد .در فرضیــه  ،2ضریــب مســیر
 0/835اســت كــه بــا توجــه بــه مقــدار احتمــال معنــاداری
كــه برابــر  0/000بــرآورد شــده و از  0/05كمتــر اســت
میتــوان نتیجــه گرفــت كــه ایــن ضریــب مســیر در ســطح
خطــای  0/05معنــیدار اســت؛ یعنــی رضایــت شــغلی
تأثیــر مثبــت و معنـاداری در رفتــار شــهروندی ســازمانی
دارد .در فرضیــه  ،3ضریــب مســیر  0/484اســت كــه بــا
توجــه بــه مقــدار احتمــال معنــاداری كــه برابــر 0/000
بــرآورد شــده و از  0/05كمتــر اســت میتــوان نتیجــه
گرفــت كــه ایــن ضریــب مســیر در ســطح خطــای 0/05
معن ـیدار اســت؛ یعنــی هــوش هیجانــی تأثیــر مثبــت و
معنــاداری در رفتــار شــهروندی ســازمانی دارد.

بررسي نقش واسط رضایت شغلی در تأثير هوش هیجانی
در رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای شهر تبریز

جدول  :4مسیر غیرمستقیم متغیرهای فرضیات اصلی

هوش هیجانی -رفتار
شهروندی سازمانی

رضایت شغلی

599/0

تأیید

بــه منظــور محاســبه اثــر غیرمســتقیم (نقــش متغیــر
واســط) ،بایــد اثــر مســتقیم هــوش هیجانــی در رضایــت
شــغلی را در اثــر مســتقیم رضایــت شــغلی در رفتــار
شــهروندی ســازمانی ضــرب کــرد كــه برابــر میشــود بــا:
0/718*0/835=0/599

نتیجهگیری
در عصــر حاضــر ،طراحــان نظامهــای ســازمانی اغلــب
تــاش خــود را معطــوف بــه كســب هدفهــای راهبــردی
مزیــت رقابتــی کردهانــد و برآنانــد بــا طراحــی چنیــن
و ّ
نظامهایــی ،بســتر بقــا یــا رهبــری ســازمانها را در
بازارهــای امــروزی پدیــد آورنــد .آنچــه در ایــن میــان
مهــم بـه نظــر میآیــد و بیشــتر توجــه ایــن طراحــان را بــه
خــود معطــوف میکنــد ،اهمیــت منابــع انســانی در ایــن
نظامهــا و نقــش آن در تحقــق هدفهــای مدنظــر اســت.
بنابرایــن ،منابــع انســانی بهمنزلــه برجســتهترین عامــل
مزیــت رقابتــی در رشــد و توســعه كارآفرینــی و متعاقــب
ّ
آن ،تمایــز ســازمانها از یكدیگــر ،بیــش از گذشــته مــورد
توجــه مدیــران و محققــان قــرار گرفتــه اســت .کارکنــان
شــرکت در نقــش ســرمایههای انســانی تحــت تأثیــر
رضایــت شــغلی قــرار دارنــد و درواقــع ،رضایــت شــغلی
یكــی از عوامــل بســیار مهــم در موفقیــت ســازمانها و
شــرکتها بهشــمار م ـیرود و ازجملــه عواملــی اســت كــه
ســبب افزایــش كارآیــی و نیــز احســاس رضایــت فــردی
میشــود .زمانــی کارکنــان ســازمانها میتواننــد تعامــل
خوبــی بــا مشــتریان داشــته باشــند کــه از شــغل و جایــگاه
ســازمانی خــود راضــی باشــند .کارمندانــی کــه احســاس
رضایــت میکننــد معمــو ً
ال بــه رفتارهــای شــهروندی
ســازمانی متمایلانــد .تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســی

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بنابرایــن چــون اثــر غیرمســتقیم ( )0/599از اثــر مســتقیم
( )0/484بیشــتر شــده اســت ،فرضیــه چهــارم تأییــد
میشــود؛ یعنــی هــوش هیجانــی ازطریــق رضایــت
شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی تأثیــر معنــیدار و
مثبتــی دارد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مسیر غیرمستقیم

از طریق متغیر

ضریب
مسیر

نتیجه

نقــش واســط رضایــت شــغلی در تأثیــر هــوش هیجانــی
در رفتــار شــهروندی ســازمانی در صنعــت هتــلداری در
هتلهــای ســه ،چهــار و پنــج ســتاره اســتان آذربایجــان
شــرقی در تابســتان  1395انجــام شــده اســت .نتایــج
بهدســتآمده حاکــی از آن اســت کــه تأثیــر رضایــت
شــغلی در رفتــار شــهروندی ســازمانی مســتقیم و معنــادار
اســت .در تحقیقاتــی کــه فــوالدی و همــکاران ()1393
و اســماعیلی مقــدم و همــکاران ( )1392انجــام دادنــد
نیــز ارتبــاط رضایــت شــغلی و رفتــار شــهروندی مثبــت
و معنــادار اســت .در نتیجــه میتــوان گفــت تحقیقــات
مذکــور بــا ایــن ُبعــد از تحقیــق حاضــر همســویی
کامــل دارد .نتایــج تحقیــق حاضــر همچنیــن بــا نتایــج
تحقیقــات دودانگــه و همــکاران ( ،)1395مدنیپــور
و همــکاران ( ،)1392فــوالدی و همــکاران ( )1393و
نیــز قســمتی از تحقیــق بازونــد و همــکارن ( ،)1392از
حیــث نتیجهگیــری ارتبــاط مســتقیم مثبــت و معنــادار
بیــن هــوش هیجانــی و رضایــت شــغلی ،همســویی
دارنــد؛ چراکــه محققــان پژوهــش حاضــر نیــز اینگونــه
نتیجهگیــری میکننــد کــه هــوش هیجانــی بهطــور
مســتقیم و معنــاداری در رضایــت شــغلی تأثیرگذار اســت.
از دیگــر نتیجهگیریهــای بهدســتآمده در تحقیــق
حاضــر ارتبــاط مثبــت و معنــادار متغیــر هــوش هیجانــی
و متغیــر رفتــار شــهروندی ســازمانی اســت .همانطــور
کــه پیشتــر ذکــر شــد تحقیقــات فراوانــی در ایــن حــوزه
انجــام شــده اســت .در تحقیقــات یعقوبــی و همــکاران
( ،)2011اســعدی و همــکاران ( )1390و ایلگیــن و
همــکاران ( )2009نیــز ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر مثبــت
و معنــادار نتیجهگیــری شــده اســت .میتــوان گفــت
مجمــوع تحقیقــات مذکــور بــه همــراه بخشــی از تحقیقــات
ســوالن ( ،)2008عیــدی و همــکاران ( ،)1392ســادات
حســینی و زیــرک ( )2016و ناصــری ( )2009همســویی
و همگرایــی دارد .در تحقیــق حاضــر ،تأثیــر غیرمســتقیم
هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی از طریــق
نقــش واســط رضایــت شــغلی بررســی شــد .گفتنــی اســت
کــه در هیچیــک از تحقیقــات پیشــین بــه ایــن موضــوع
پرداختــه نشــده بــود و از ایــن حیــث ،بررســی ایــن
تأثیــر از نوآوریهــای پژوهــش حاضــر اســت .درنهایــت
میتــوان نتیجهگیــری را اینگونــه خاتمــه داد کــه هــوش
هیجانــی بهطــور مثبــت و مســتقیم در رضایــت شــغلی و
رفتــار شــهروندی ســازمانی تأثیــر میگــذارد و همچنیــن
تأثیــر هــوش هیجانــی در رفتــار شــهروندی ســازمانی
بهصــورت غیرمســتقیم نیــز مثبــت و معنــادار اســت .بــا

267

268

بهاری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

توجــه بــه تجزیهوتحلیلهــای صورتگرفتــه و نتایــج
بهدس ـتآمده ،پیشــنهادهای ذیــل مرتبــط بــا هریــک از
فرضیههــا و ابعــاد هــوش هیجانــی ارائــه میشــود:
هــوش هیجانــی :بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری هــوش
هیجانــی در بــروز رفتــار شــهروندی ســازمانی ،بــه
ســازمان پیشــنهاد میشــود کــه در فراینــد جــذب و
اســتخدام نیــروی انســانی ،هــوش هیجانــی افــراد را از
طریــق آزمونهــای معتبــر ســنجیده و در پســتهای
مدیریتــی و حســاس از افــراد بــا هــوش هیجانــی
باالتــر بهــره گیرنــد .بســیاری از صاحبنظــران رفتــار
ســازمانی معتقدنــد کــه هــوش هیجانــی اکتســابی اســت و
میتــوان آن را در افــراد تقویــت کــرد؛ بنابرایــن پیشــنهاد
میشــود کــه مدیــران هتلهــا برنامههــای آموزشــی
مناســبی را بــا هــدف تقویــت هــوش هیجانــی کارکنــان
برنامهریــزی کــرده ،از ایــن طریــق بــه بــروز هرچــه
بیشــتر رفتــار شــهروندی ســازمانی کمــک کننــد .تشــویق
کارکنانــی کــه رفتارهــای فرانقشــی دارنــد ،باعــث ایجــاد
انگیــزه در ســایر کارکنــان بــرای بــروز رفتــار شــهروندی
خواهنــد شــد؛ بنابرایــن توصیــه میشــود کــه ایــن افــراد
شناســایی ،بــه ســایرین معرفــی و مــورد تقدیــر و تجلیــل
واقــع شــوند.
خودآگاهــی :کارکنــان نقــاط قــوت و ضعــف خــود را
تشــخیص داده ،احساســات و عواطــف خــود را آنگونــه
کــه رخ میدهــد شناســایی کننــد؛ زیــرا افــرادی
کــه دارای ســطح باالیــی از خودآگاهــی باشــند قــادر
بــه ارزیابــی واقــع بینانــه تواناییهــای خــود بــوده،
میتواننــد احساســات خــود را در هــر لحظــه خــاص
تشــخیص دهنــد .نتیجــه ایــن امــر ،کســب مهارت بیشــتر
در کنتــرل و هدایــت وقایــع زندگــی بــوده ،و بــرای کنتــرل
لحظهبهلحظــه احساســات و درک خویشــتن مؤثــر اســت.
همچنیــن پیشــنهاد میشــود اختیــارات بیشــتری بــه
اینگونــه افــراد داده شــود؛ زیــرا توانمندســازی افــرادی
کــه قادرنــد آزادانــه احساســات و عواطــف خــود را تحــت
نظــر قــرار داده ،بــا اســتفاده درســت از آنهــا ،کارهــای
خــود را ســادهتر و راحتتــر انجــام دهنــد ،موجــب بهبــود
عملکــرد ســازمان خواهنــد شــد .همچنیــن فراهمکــردن
برنامههــای آموزشــی درمــورد خودافشــایی و شــیوه
بیــان احساســات و عواطــف خــود بــه دیگــران ،میتوانــد
مفیــد واقــع شــود و روابــط اجتماعــی مدیــران و کارکنــان
و همــکاران را فراهــم کنــد.
خودمدیریتــی :مدیــران بــرای ارتقــا و بهکارگیری شــاخص
خودمدیریتــی بایــد در هنــگام اســترس و اضطــراب و قبل
از انجــام هــر اقــدام ســریع و نســنجیده ،درمــورد آن فکــر

کننــد .همچنیــن اثــر و نتیجــه کنشهــا و اعمــال خــود
بــر روی دیگــران را در نظــر گرفتــه ،فشــارهای روانــی و
تشــویشهای خــود را بــه طــور مؤثــر اداره کننــد؛ بــه ایــن
معنــی کــه حتــی در زمــان خشــم ،کنتــرل خود را از دســت
ندهنــد و میــزان بــروز احســاس خشــم را در اختیــار خــود
بگیرنــد؛ درنهایــت پــس از تجزیهوتحلیــل وضعیــت،
بــه ابــراز احساســات بپردازنــد .عامــل خودمدیریتــی
بــه دالیــل رقابتــی بســیار مهــم اســت؛ زیــرا در محیــط
متغیــر و متحولــی کــه ســازمانها فرســوده میشــوند،
فقــط افــرادی قــادر بــه تطبیــق بــا تغییــرات و حفــظ بقــا
هســتند کــه بــر احساســات خــود تســلط دارنــد.
آگاهــی اجتماعــی :در ارتبــاط بــا مؤلفــه آگاهــی
اجتماعــی ،کارکنــان بایــد در شناســایی احساســات و
عواطــف همــکاران و زیردســتان بکوشــند .همچنیــن
تأثیــرات تصمیمگیــری را در دیگــران در نظــر بگیرنــد،
شــنونده خوبــی باشــند و بــر احساســات دیگــران تمرکــز
کننــد.
مدیریــت روابــط :درخصــوص مدیریــت روابــط ،بــه
مدیــران منابــع انســانی پیشــنهاد میشــود افــرادی را کــه
مدیریــت روابــط باالیــی دارنــد شناســایی کــرده ،از آنهــا
در کارهــای پــروژهای و فعالیتهــای تیمــی بهــره گیرنــد؛
زیــرا موفقیــت در ایــن بخشهــا مســتلزم توانمندیهــای
فــردی و اجتماعــی باالســت .اســتفاده از افــرادی بــا
مدیریــت روابــط بــاال در مقــام مدیــر پــروژه یــا ســرگروه،
باعــث تقویــت تفکــر مثبــت ،تنشزدایــی ،بهبــود روابــط
و انعطافپذیــری و بهبــود نتایــج کار میشــود.
محققــان ایــن پژوهــش بــرای انجــام نمونهگیــری از
روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده اســتفاده کردنــد .بــه
محققــان آتــی پیشــنهاد میشــود بــرای انجــام تحقیقــات
مشــابه ،از ســایر روشهــای نمونهگیــری اســتفاده
کننــد .همچنیــن پژوهشــگران میتواننــد بــا انجــام
پژوهشهــای مشــابه در ســایر اســتانهای كشــور،
میــزان تعمیمپذیــری یافتههــای ایــن پژوهــش را مــورد
آزمــون قــرار دهنــد.
منابع
احمدیــان ،فرشــته ( .)۱۳۹۵بررســی عوامــل مؤثــر
در معرفــی بــازار تبریــز بــه عنــوان برنــد گردشــگری،
پایاننامــه کارشناســی ارشــد در رشــته جغرافیــا
و برنامهریــزی گردشــگری ،گرایــش برنامهریــزی
منطقــهای ،دانشــگاه تبریــز -دانشــكده جغرافیــا و
بر نا مهر یــز ی .

بررسي نقش واسط رضایت شغلی در تأثير هوش هیجانی
در رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای شهر تبریز
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اســماعیلی ،محمدرضــا و قدســی ،مســعود (.)1392
«بررســی تأثیــرات هــوش هیجانــی بــر رضایــت شــغلی
و تعهــد ســازمانی کارکنــان زن (مــورد مطالعــه :ادارات
بــرق اســتان تهــران)» .فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی زن و
مطالعــات خانــواده ،دوره  ،5شــماره  ،20ص .20-7
اســماعیلی مقــدم ،فاطمــه ،دوســتی ،مرتضــی و
گــودرزی ،محمــود (« .)1392رابطــه رضایــت شــغلی و
رفتــار شــهروندی ســازمانی کارکنــان اداره کل ورزش و
جوانــان اســتان مازنــدران» .نشــریه رویکردهــای نویــن در
مدیریــت ورزشــی ،دوره  ،1شــماره  ،2ص .51-43
اســعدی ،میرمحمــد ،ندافــی ،غزالــه و شــفیعی
رودپشــتی ،میثــم (« .)1390بررســی ارتبــاط بیــن هــوش
هیجانــی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در کتابــداران
کتابخانههــای عمومــی؛ مــورد :کتابخانههــای عمومــی
شهرســتان یــزد» .نشــریه كتابــداری و اطالعرســانی،
دوره  ،14شــماره  ،1ص .153-125
بازونــد ،كیومــرث ،كاشــف ،میرمحمــد و اســمعیلی،
محمدرضــا (« .)1392رابطــه هــوش هیجانــی ،تعهــد
ســازمانی و رضایــت شــغلی كاركنــان اداره كل تربیــت
بدنــی اســتان لرســتان» .نشــریه مدیریــت ورزشــی ،دوره
 ،5شــماره  ،4ص .143-125
برادبــری ،تراویــس و گریــوز ،جیــن ( .)1384هــوش
هیجانــی (مهارتهــا و آزمونهــا) .ترجمــه مهــدی
گنجــی ،تهــران :نشــر ســاواالن.
جلیلیــان ،مریــم ،حاجیپــور ،بهمــن و حســینپور،
محمــد (« .)1391بررســی رابطــه هــوش عاطفــی و رفتــار
شــهروندی ســازمانی (مطالعــه مــوردی :کارکنــان ســازمان
آب و بــرق خوزســتان) ،مجلــه مدیریــت فرهنگــی،دوره ،6
شــماره  ،16ص .93-81
حس ـنزاده ثمریــن ،تــورج و ســفیدکار ،ســپیده (.)1393
«بررســی رابطــه بیــن فضیلــت ســازمانی و رفتــار
شــهروندی ســازمانی» .فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی
مطالعــات مدیریــت (بهبــود و تحــول) ،دوره  ،23شــماره
 ،86ص .155-141
حســینی قادیکالیــی ،ســیدمهدی ،محمدیــان ســاروی،
محســن و ابــو ،حســین (« .)1391بررســی رابطــه بیــن
ادراك برابــری بــا تعهــد ســازمانی و رضایــت شــغلی در
بیــن دبیــران آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســوادكوه».
فصلنامــه مدیریــت (پژوهشــگر)،دوره  ،9شــماره ،25
ص.10-1
دودانگــه ،ســجاد ،ذاکریــان ،ســیدابوالفضل ،دهقانــی،
محمــد ،قاضــی طباطبایــی ،ســید محمــود و پیرمنــد،
رضــا (« .)1395بررســی رابطــه هــوش هیجانــی و رضایــت

شــغلی کارکنــان بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری
در یکــی از صنایــع نفــت تهــران» .فصلنامــه بهداشــت و
ایمنــی کار ،دوره  ،6شــماره  ،1ص .42-31
زاهــدی ،شمسالســادات ،و زنــدی ،ابتهــال (.)1394
«بررســی تأثیــر هــوش هیجانــی بــر رفتــار شــهروندی
ســازمانی در صنعــت هتـلداری» .دوفصلنامــه مطالعــات
اجتماعــی گردشــگری ،دوره  ،3شــماره  ،5ص.22-1
ســكاران ،اومــا ( .)1388روشهــای تحقیــق در
مدیریــت .ترجمــه محمــد صائبــی و محمــود شــیرازی،
تهــران :مؤسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و
برنامهریــزی.
شــریفی درآمــدی ،پرویــز و آقایــار ،ســیروس (.)1386
هــوش هیجانــی :کاربــرد هــوش هیجانــی در قلمــرو
هیجــان .اصفهــان :انتشــارات ســپاهان.
شــفیعی رودپشــتی ،میثــم و میرغفــوری ،ســیدحبیباله
(« .)1387ســنجش درجــه هــوش هیجانــی كتابــداران و
رتبهبنــدی مؤلفههــای آن (مطالعــه مــوردی :كتابــداران
شــاغل در كتابخانههــای عمومــی شهرســتان یــزد)».
نشــریه كتابــداری و اطالعرســانی ،دوره  ،11شــماره ،3
ص .28-7
صیــادی ،ســعید ،چمنیفــرد ،راحلــه و نیکپــور ،امیــن
(« .)1394نقــش میانجــی رضایــت شــغلی کارکنــان در
رابطــه بیــن ســرمایههای فکــری و بهــرهوری نیــروی
انســانی (مــورد مطالعــه :بانــک تجــارت منطقــه شــمال
غــرب تهــران)» .فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی مدیریــت
بهــرهوری ،دوره  ،9شــماره  ،34ص .43-27
عاقــل ،قاســم و لگزیــان ،ســمیه (« .)1387بررســی رابطــه
بیــن رضایــت شــغلی و رضایــت مشــتری در مشــاغل
خدماتــی» .فصلنامــه بانــک صــادرات ،ســال دهــم،
شــماره  ،46ص .92-89
عیــدی ،حســین ،هنــری ،حبیــب و ناصــری پلنگــرد ،ولــی
(« .)1392ارتبــاط هــوش هیجانــی و تعهــد ســازمانی بــا
رفتــار شــهروندی ســازمانی در کارکنــان فدراســیونهای
ورزشــی جمهــوری اســامی ایــران» .نشــریه مدیریــت
منابــع انســانی در ورزش ،دوره  ،1شــماره  ،1ص .35 -25
فوالدونــدی ،معصومــه ،امیــر اســماعیلی ،محمدرضــا،
توفیقــی ،مریــم ،فوالدونــدی ،غالمرضــا و رمضانــی،
مرضیــه (« .)1393ارتبــاط رضایــت شــغلی و رفتارهــای
شــهروندی ســازمانی پرســتاران شــاغل در بخشهــای
ویــژه و اورژانــس بیمارســتانهای آموزشــی شــهر کرمــان
در ســال  .»1391مجلــه بهداشــت و توســعه ،دوره ،3
شــماره  ،4ص .350-341
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قلیپــور ســلیمانی ،علــی و آزادهدل ،محمدرضــا
( .)1380مبانــی رفتــار ســازمانی .تهــران :انتشــارات
وارســته.
قمرانــی ،امیــر و جعفــری ،حمیدرضــا (.)1382
درآمــدی بــر هــوش هیجانــی و نابینایــی ،ســومین
همایــش دانشــجویان و دانشآموختــگان نابینــای
ایــران ،تهــران.
کلــدی ،علیرضــا و عســگری ،گیتــا (« .)1382بررســی
میــزان رضایــت شــغلی معلمــان ابتدایــی آمــوزش و
پــرورش شــهر تهــران» .مجلــه روانشناســی و علــوم
تربیتــی ،دوره  ،33شــماره  ،1ص .120-103
کریمــی ،فریبــا ،حســومی ،فهیمــه و لیــث صفــار ،زهــرا
(« .)1391رابطــه بیــن مولفههــای هــوش هیجانــی
و ابعــاد رفتــار شــهروندی ســازمانی دبیــران مــدارس
متوســطه شــهر اصفهــان» .فصلنامــه رهیافتــی نــو در
مدیریــت آموزشــی ،دوره  ،3شــماره  ،1ص .166-151
محمــودی میمنــد ،محمــد و هرنــدی ،عطاءالــه
(« .)1393تبییــن نقــش رفتــار شــهروندی ســازمانی در
ارزش ویــژه برنــد مبتنــی مشــتری» .مجلــه مدیریــت
بازاریابــی ،دوره  ،3شــماره  ،1ص .125-145
محمدتبــار ،ســمیه ،اســکندری ،حســین و عباسپــور،
عبــاس (« .)1390بررســی تأثیــر رفتارهــای شــهروندی
ســازمانی ،هــوش هیجانــی بــر رضایــت شــغلی کارکنــان
شــرکت هفــت المــاس» .فصلنامــه فرهنــگ مشــاوره و
رواندرمانــی ،دوره  ،2شــماره  ،7ص .66-49
مدنیپــور ،نادیــا ،محققیــان ،شــهناز ،رحیمــی،
محســن و صیــادی ،غالمعلــی (« .)1392بررســی
رابطــه هــوش هیجانــی و رضایــت شــغلی پرســتاران
بیمارســتان الزهــرا اصفهــان» .فصلنامــه علمــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه ،دوره ،1
شــماره  ،2ص .69-63
مقیمــی ،ســید محمــد ( .)1385ســازمان و مدیریــت
رویکــردی پژوهشــی ،تهــران :انتشــارات ترمــه.
نیکپــور ،امیــن و ســنجر ،ســاجقه (« .)1391نقــش
چابکــی ســازمانی در رضایــت شــغلی کارکنــان».
دوماهنامــه مدیریت ،دوره  ،23شــماره  ،66ص .36-31
هــادیزاده مقــدم ،اکــرم و فرجیــان ،مرجــان (.)1387
«بررســی تأثیرگــذاری هــوش عاطفــی بــر رفتــار،
شــهروندی ســازمانی کارکنــان بــا لحــاظ کــردن
نقــش تعهــد عاطفــی؛ مطالعــه مــوردی بانــک ملــت».
فصلنامــه پیــام مدیریــت ،دوره  ،7شــماره ،28
ص .128-103

Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E.,
Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, Ch.,
& Serroni, C. (2004). “organizational citizenship
behavior : a case study of culture, leadership and
trust”. management decision, 42(1), 13-40.
& Bienstock, C. C., Demoranville, W. C.,
Smith, K. R. (2003). “ organizational citizenship
behavior and service quality”. journal of services
marketing, 17(4), 357-378.
Boyatxzis, E. (2002). Developing Emotional
Intelligence. To be published in San Francico:
Jossey – Bass.
& Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D.,
Motowidlo, S. J. (2001). “Personality Predictors
of Citizenship Performance”. International
Journal of Selection and Assessment, 9(1), 52–69.
& Charles, K.E., Veitch, J.A., Farley, K.M.J.,
Newsham, G.R. (2004). A Model of environmental
and job satisfaction in open-plan offices: COPE
PE field findings. Canadian Psychological
Association 65th Annual Convention. 1-4.
Chun, J. S., Shin, Y., Choi, J. N., & Kim, M.
S. (2013). “How does corporate ethics contribute
to firm financial performance? The mediating
role of collective organizational commitment and
organizational citizenship behavior”. Journal of
Management, 39(4), 853-877.
Cohen, A., & Vigoda, E. (2000). “Do good
citizens make good organizational citizens? An
empirical examination of the relationship between
general citizenship and organizational citizenship
behavior in Israel”. Administration & Society,
32(5), 596-624.
Cohen, A., & Kol, Y. (2004). “professionalism
and organizational citizenship behavior. an
empirical examination among Israeli nurses”.
journal of managerial psychology, 19(4), 386-405.
Cropanzano, R., & Byrne, S. Z. (2000).
The Relationship of Emotional Exhaustion to
Work Attitudes. Job Performance Rating, and
Organizational Citizenship Behaviors. Fifteenth
Annual Conference of Society for Industrial and
Organizational Psychology in New Orleans.

1400 بهار، شماره اول، سال دهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامة علمی

271

بررسي نقش واسط رضایت شغلی در تأثير هوش هیجانی
در رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای شهر تبریز

organizational citizenship behavior. California
State University, Long Beach.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman,
R. H., & Fetter, R. (1990). “Transformational
leader behaviors and their effects on followers’
trust in leader, satisfaction, and organizational
citizenship behaviors”. The Leadership Quarterly,
1(2), 107-142.
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J.
B., & Bachrach, D. G. (2000). “Organizational
citizenship behavior: A critical review of the
theoretical and empirical lit literature and
suggestions for future research”, Journal of
Management, 26(3), 63-513.

Donohue, W., & Heywood, J. (2004). “Job
satisfaction. International”. Journal ofMan Power,
26(4), 36-37.
Ertürk, A. (2006). “Increasing organizational
citizenship behaviors of Turkish academicians:
Mediating role of trust in supervisor on the
relationship between organizational justice and
citizenship behaviors”. Journal of Managerial
Psychology, 22(3), 257-270.
Fornell, C., & Cha, J. (1994). “Partial least
squares”. Advanced Methods of Marketing
Research, 407, 52-78.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence.
New York: Bantam Books.

Saathoff, K. I. (2009). Adapting to supervisor
styles: the moderating role of employee emotional
intelligence on organizational citizenship behavior.
A dissertation presented to the department of
psychology and the faculty of the graduate college
University of Nebraska.
Salovey P., & Mayer J.D. (1990). “Emotional
intelligence”. Imagination, Cognition and
Personality, 9(3), 185–211.
Solan, A. M. (2008). The relationships between
emotional intelligence, visionary leadership, and
organizational citizenship behavior in continuing
higher education. Regent University.
Tag, X., & Hawley, J. M. (2009). “Measuring
customer-based brand equity: Empirical evidence
from the sportswear market in china”. Journal of
Product and Brand Management, 18(4), 262-271.
Thorndike, E.L. (1920). “Intelligence and its
uses”. Harper’s Magazine, 140, 227-235.
Yaghoubi, E., Ahmadzadeh, S., & Abdullah,
H. (2011). “An Analysis of Correlation between
Organizational Citizenship Behavior (OCB) and
Emotional Intelligence (EI)”. Modern Applied
Science, 5, 25-37.
Yew, L. T. (2008). “Job satisfaction and affective
commitment: A study of employees in the tourism
industry in Sarawak, Malaysia”. World Review of
Entrepreneurship, Management and Sustainable
Development, 4(1), 85-101.

Hosseini, E., & Zirak, M. (2016). “The
relationship between emotional intelligence
and organizational citizenship behavior and
organizational commitment in city secondary
school teachers Torbat-h”. International Research
Journal of Applied and Basic Sciences, 10(7), 962971.
Ilgın, B., Semra, G., Azizen, E., & Ozge, T.
(2009). The Relationship Between Emotional
Intelligence and Organizational Citizenship
Behaviors and the Moderating Effects of Gender
on This Relationship, Creativity, Innovation and
Management. Abstracts of the 10th International
Conference Sousse, Tunisia.
Kaschub, M. (2002). “Defining Emotional
Intelligence in Music Education”, Arts Education
policy Review, 103(5), 9-15.
Naseri, V. (2009). Survey of Emotional
Intelligence, Organizational Commitment and
Organizational Citizenship Behavior among
National Academy of Olympic and Paralympics
Employees, M.S Dissertation of Tehran University.
Organ, D.W. (1998). Organizational Citizenship
Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington,
MA: Lexington Book.
Plato, D. (2003). “Effective Education and The
Role of Emotional Intelligence”. Internet Address:
www.advanced communication. Com. Au/html.
Pasanen, S. E. (2000). Emotional intelligence,
conscientiousness and integrity as predictors of

272

اکبری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

