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 خودرو بابل یراناکارکنان  یو تعهد سازمان یهوش عاطف یمولفه ها ینرابطه ب

 

 

 

 ییبا یزهره حقان

 

 

 آملی اهلل آیت واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، شناسی روان رشته ارشد كارشناس

 

 

کارکنان هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش عاطفی بر تعهد سازمانی آنان در  :چکیده

شهرستان بابل بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر خودرو  یراناشرکت 

از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از  ماهیت و روش،

نفر بالغ  923به  5931که تعداد آنها در سال خودرو شهرستان بابل  یرانشرکت اکارکنان 

گردیده است و همگی آنها به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار 

پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق  گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها دو

حاکی از آن است که بین هوش عاطفی )به انضمام مولفه های آنان( با تعهد سازمانی رابطه 

مثبت و معناداری وجود دارد. در خاتمه، به منظور بهبود هوش عاطفی و ارتقای تعهد 

 ارائه گردیده است. سازمانی آنان، پیشنهاد های سازنده ای به مسئولین مربوطه

 و درک، درک و شناخت احساسات خودهوش عاطفی، تعهد سازمانی،  واژگان کلیدی:

 خود. احساسات مدیریت و دیگران، کنترل احساسات شناخت

 

 

 مقدمه  -1

ی این های اعضاساالر، مطالعه رفتارها و نگرشهای کوچک و بزرگ دیوانبا پیدایش تمدن جدید و به تبع آن پیدایش سازمان

ای ها به منظور کسب شناخت از وضعیت موجود و به کارگیری این شناخت در جهت تحقق اهداف سازمان، اهمیت ویژهسازمان

پیدا کرده است. مدیران و برنامه ریزان بدون داشتن اطالعات الزم قادر به تصمیم گیری صحیح و برنامه ریزی هدفمند نخواهند 

تواند شامل مواردی نظیر به هدف، شناخت جهت گیری اعضا نسبت به سازمان است. هدف می بود. پس، اولین قدم برای رسیدن

باقی ماندن در بازار رقابت و کسب حداکثر سود، ارائه خدمت، افزایش کمی و کیفی کاالها و خدمات، و به طور کلی افزایش بهره 

شود. البته رسیدن به زمان، دستیابی به آنها میسر نمیهای ثمربخش اعضای ساوری، کارایی، و اثربخشی باشد، که بدون همدلی

ای هم نیست. مداخله متغیرهای متعدد در سطح خرد و کالن و سر و کار داشتن با موجودی چند چنین شناختی کار چندان ساده
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به سزایی دارد )عموزاده و گذارد زیرا تعهد سازمانی این موجود، اهمیت ، ابعاد این پیچیدگی را به نمایش می«انسان»بعدی به نام 

 (.5933همکاران، 

 در .است گرفته شکل در سازمان افراد وسیله به که است دلبستگی ماهیت دستیابی به پی در که است مفهومی سازمانی تعهد

 بارت استع سازمانی (. تعهد5931)مورهد و گریفین،  سازد منعکس می سازمان به را فرد تعلق و تطابق سازمانی میزان تعهد ،واقع

 ب( سازمان؛ های ارزش اهداف و پذیرش و قوی الف(اعتقاد شود: می عامل مشخص سه وسیله به که سازمان به افراد پیوند از

 .سازمان در ماندن برای قوی میل )ج سازمان؛ به زیاد تمایل

 متخصصان سوی از تعهد از گوناگونیانواع  اساس، این بر است. بعدی چند سازه پیچیده یک تعهد شناسان، روان از برخی عقیده به

های مطرح در زمینه (. یکی از نظریه5931 همکاران، و )جزایری است مطرح شده سازمانی و صنعتی شناسی روان نظران و صاحب

جاری و باشد. ابعاد اصلی تعهد سازمانی در این نظریه عبارتند از: تعهد عاطفی، تعهد هن( می5333تعهد سازانی، نظریه آلن و مایر )

ادامه  برای الزام یا و نیاز تمایل، بیانگر که کنند می تعریف روانی حالت نوعی را سازمانی ( تعهد5311) 5آلن و مایرتعهد مستمر. 

ای به عنوان ظرفیت درک و کنترل هیجانات خود و دیگران تعریف هوش عاطفی به طور گسترده است. سازمان یک در خدمت

از سوی سالووی و مایر به  5333(. اصطالح هوش عاطفی )هوش هیجانی(، اول بار در سال 5931لی، شود )یارمحمدیان و کمامی

عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد. الگوی اولیه آنها از هوش هیجانی سه حیطه از توانایی ها را شامل می شد )محمدی و 

رک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی (. ایشان اصطالح هوش عاطفی را برای بیان کیفیت و د5931غرابی، 

اداره مطلوب خلق و خو به کار برد. هر چند هنوز هم به طور دقیق ماهیت و ساخت هوش هیجانی روشن نیست، اما در عمل 

حاظ ارتباطش با دهد تا توضیح بهتری درباره محتوای آن از لپذیرش یک دیدگاه منسجم تر برای مطالعه هوش هیجانی امکان می

های مرتبط با (. یکی از نظریه5931متغیرهای بیولوژیکی، روان شناختی و جمعیت شناختی به دست آوریم )یارمحمدیان و کمالی، 

باشد. ابعاد اصلی هوش عاطفی در این نظریه عبارتند از: خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی ( می2335هوش عاطفی، نظریه گلمن )

 ت رابطه.اجتماعی و مدیری

اندازه گیری بهره هوشی در اکثر سازمان ها جهت امر کارگزینی از روش های متداول به شمار می آید. اما نکته ای که همواره 

شرکت ها و سازمان ها از آن غافل می شوند سنجش هوش عاطفی افراد در فرایند کارمند گزینی است. چنین به نظر می رسد که 

ان رابطه معنا داری با هوش عاطفی این کارمندان دارد. افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در میزان تعهد سازمانی کارکن

سازمان ها و لزوم تحمل این فشارها توسط کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد و این کارکنان هستند که باید خود را برای 

منجر به به وجود آمدن احساس های مختلف، فشار، تنش و استرس های مواجهه با مسائل سازمانی و محیطی آماده کنند. این امر 

 برگیرد می در بطور مداوم افراد راو فشارهای کاری ها  استرساین احساسات)مثبت یا منفی( و  زمانی که کاری برای آنان می شود.

 و جسمانیسالمت انشان تاثیر بگذارد و یا تواند با تاثیر بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان بر میزان تعهد افراد بر شغل و سازم

مهم ترین این پیامدها کاهش و یا از بین رفتن از  یکی (.Othman & Anugerah, 2009د )افراد را به مخاطره انداز روحی

الیی، تعهد سازمانی کارکنان می باشد. به طور کلی هوش عاطفی و تعهد سازمانی برای کارکنان کلیه سازمان ها مطرح می باشد)مو

                                                 
1 Meyer & Allen 
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(. از سوی دیگر پدیده تعهد سازمانی که خود بنا به دالیل متفاوتی می تواند اتفاق بیفتد به نحوی می تواند متاثر از هوش 5913

عاطفی افراد شاغل در سازمان ها باشد. هوش عاطفی که از آن به عنوان توانایی فرد در درک و کنترل احساسات خود و دیگران یاد 

ا توجه به محیط های پر تنش کاری به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد شغلی و در نهایت تعهد به شغل و می شود می تواند ب

سازمان در نظر گرفته شود. برای بررسی رابطه هوش عاطفی و تعهد سازمانی کارکنان بهتر است عامل رضایت شغلی نیز در نظر 

تلف درک احساسات خود، درک احساسات دیگران، کنترل احساسات گرفته شود. از آنجایی که هوش عاطفی شامل چهار بعد مخ

خود و استفاده از احساسات به منظور تسهیل عملکرد است، با توجه به عامل رضایت شغلی می تواند روابط معناداری با کاهش و یا 

رزش نیروی انسانی و هزینه های سازمان ها با توجه به ادر  کارکنان تعهد سازمانیامروزه افزایش تعهد سازمانی داشته باشد. 

تعهد مورد  در . علی رغم اینکهشده است های مدیران تبدیل نگرانی مهم تریناز  یکیبه  آموزش و بالندگی و ترک شغل کارکنان

 اینرو در  اینشده است. از  هوش عاطفی کارکنانبه نقش  اندکیصورت گرفته اما توجه  بسیاری تحقیقاتکارکنان  سازمانی

قرار  بررسیمورد  رابطه بین مولفه های هوش عاطفی و تعهد سازمانی کارکنان ایران خودرو بابلبر آن شده است که  سعی تحقیق

بر تعهد سازمانی  ایران خودرو بابلآیا هوش عاطفی کارکنان "با توجه به موارد فوق، سوال اساسی این تحقیق آن است که  گیرد.

    "آنان تاثیر دارد؟

 

 رورت تحقیقاهمیت و ض -2

 بیماری درمان شک، کرد. بی جستجو بزرگ معضل حل یک منظور به تالش در باید تردید بی را موضوع این ضرورت و اهمیت

 شده، نوشته آن شفای برای که متعددی های نسخه و گرفته آن صورت روی بر که معالجاتی کثرت رغم به کشور ، عالی آموزش

 و ایجاد درصدد مدون، چارچوبی و جدید طرح راهکارهای با که بود. مادامی نخواهد یرپذ امکان عاطفی، هوش عنصر در غیاب

 علمی خدمات ارائه نیز و دانش و اشاعة انتقال تولید، اندیشة برنیاییم، آن از منبعث فضای و مدیریتی عاطفی، سبک هوش بهبود

 درجات و علمی تخصص، عنوان داشتن صرف بود. اهدخو باطل خیالی و ناصواب اینفعان، اندیشه ذی به اثربخش ای مشاوره و

 الهام گرفته مدیریتی نظام و چارچوب یک وجود بلکه. داشت نخواهد دنبال را به علمی هیئت اعضای اثربخشی دانشگاهی، باالی

 را اثربخشی جهنتی در و بالندگی و شکوفایی آفرینی، بخشی، انگیزه الهام جهت الزم هایزمینه که است عاطفی ذکاوت مبانی از

 (. 5933سازد )قلی قورچیان و همکاران،  می فراهم

 مهمی عامل سازمانی، تعهد کلی نگرش تحقیقی اخیر، متون در که دارد می اظهار لوتانز از نقل ( به5911از سوی دیگر عراقی )

 پایبندی و تعهد است. شده آوردهشغل  در ماندن باقی به تمایل برای خوبی کننده بینی پیش و رفتار سازمانی فهم و درک برای

 و تعهد همچنین. گذارند می اثر غیبت و جابجایی مانند مهمی رفتارهای به که هستند به هم نزدیک تلقی طرز دو رضایت، مانند

 دکار خو در بیشتری نظم هستند، پایبندی و تعهد دارای که کارکنانی داشته باشند، متعددی و مثبت پیامدهای تواندمی پایبندی

 و کنند حفظ سازمان به را کارکنان پایبندی و تعهد باید مدیران. کنندمی کار بیشتر و مانندمی سازمان در بیشتری مدت دارند،

 برای شغلی امنیت از قبولی قابل سطح فراهم کردن و گیریتصمیم در کارکنان مشارکت از استفاده با بتوانند باید این امر برای

 (.5931 کنند )مورهد، بیشتر را پایبندی و تعهد آنان،
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 داشته را سرمایه و امکانات از برداریبهره حداکثر و تعهد شایستگی لیاقت، شخص اگر دارد:می اظهار (5913مطهری ) شهید

 .شود محول او به چنین مسئولیتی نباید ندارد، را شایستگی و تعهد چنین اگر و دارد را لیاقت مدیرشدن باشد،

، 2دهد )استیرز، پورتر افزایش را اعضایش سازمانی سطح تعهد بایستی سازمان یک چرا اینکه بر مبنی دارد وجود زیادی دالیل

 ممکن پرستاران مثال، دارد. برای تفاوت شغلی رضایت و وابستگی با طورکلی به و بوده جدید مفهومی سازمانی تعهد (. اوال5335ً

 آن در که باشند ناراضی کنند، کار می آن در که بیمارستانی از ولی د،باشن داشته دوست دهند می که انجام را کاری است

 ممکن هاهای رستورانپیشخدمت برعکس خواهند کرد. یا جستجو دیگر مشابه های در محیط را مشابهی هایشغل آنها صورت

متنفر  شغلشان همان ورکلیط به یا میزها سر در کشیدن انتظار از باشند، اما داشته خود کار محیط از مثبتی احساس است،

 اجتماعی و فرا سازمانی رفتار شغلی، قبیل حضور، رضایت از پیامدهایی با سازمانی تعهد که است داده نشان تحقیقات باشند. ثانیاً

ند توا(. انجام این تحقیق می2339، 9)شیوان، وای یو، رلی دارد منفی شغل رابطه ترک  به تمایل با و مثبت شغلی رابطه عملکرد

های دولتی به طور اعمّ، مفید واقع گردد. زیرا و نیز دیگر ادارات و سازمانکارکنان شرکت ایران خودرو بابل به طور اخصّ برای 

های های مبتال به، با اتخاذ تدابیر الزم زمینهتوانند با بررسی وضع موجود هوش عاطفی و شناسایی نارساییمسئولین مربوطه می

 د سازمانی را فراهم نمایند.بهبود و ارتقای تعه

 

 فرضیه های تحقیق-9

 دارد. کارکنان شرکت ایران خودرو بابل فرضیه کلی تحقیق: مولفه های هوش عاطفی اثر معناداری بر تعهد سازمانی

 بابل دارد.زمانی کارکنان شرکت ایران خودرو تعهد سااثر معناداری بر درک و شناخت احساسات خود  :1فرضیه 

 بابل دارد. ازمانی کارکنان شرکت ایران خودروتعهد ساثر معناداری بر رک و شناخت احساسات دیگران د: 2فرضیه 

 تعهد سازمانی کارکنان شرکت ایران خودرو بابل دارد.اثر معناداری بر کنترل و مدیریت احساسات خود : 3فرضیه 

 بابل دارد.زمانی کارکنان شرکت ایران خودرو تعهد سار اثر معناداری باستفاده از احساسات به منظور تسهیل عملکرد : 4فرضیه 

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها -4

 تعریف نظری )مفهومی( متغیرها 4-1

 تا است هایی هیجان ایجاد دستیابی به منظور به عواطف و ها هیجان درک توانایی هیجانی هوشهوش عاطفی )هیجانی(: 

باشد (. هوش عاطفی شامل چهار بعد می5931)دوستار، شود  عواطف و هیجانات شناخت به منجر بتواند بهتر تفکر به کمک ضمن

 که عبارتند از: خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه.

                                                 
2 Steers  & Porter  
3 Shiuan &YU &Relley 
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 حالت از بودن آگاه معنای به خودآگاهی دانیم. می را دلیلش و کرده احساس را نآ که است هایی هیجان شناختن خودآگاهی:

 .(5933است )یعقوبی و همکاران،  حالت آن درباره ما تفکر نیز و خود روانی

 ها تکانش و عواطف احساسات، کنترل معنای به از خودمدیریتی نامند. گاهی می خودمدیریتی را هیجانی تعادل خودمدیریتی:

)یعقوبی و همکاران،  ددار مهمی نقش هیجانی رفتارهای کنترل در که است زیربنایی قابلیت یک کنند. خودمدیریتی یاد می

5933). 

مندی فعاالنه به مسائل مورد عالقه دیگران به مفهوم آگاهی از احساسات، احتیاجات و توجهات دیگران و عالقه آگاهی اجتماعی:

 (.5931است )بابایی زکلیکی و مومنی، 

 تشریک سؤاالت مهم، پرسیدن عمیق، دندا گوش مؤثر، ارتباط برقراری با دیگران، همدلی و شناخت توانایی مدیریت رابطه:

و  هیجانات به نسبت شناخت و آگاهی عبارتی، شود. به می محسوب مهارت این ی اجزا از کردن مذاکره و گری مربی مساعی،

 به دارند نیاز و هستند احساسات و هیجان دچار افراد زمانی که در دیگران احساسات به دادن گوش مهارت دیگران، احساسات

 .(5933یعقوبی و همکاران، ) باشد می شود، داده گوش ای آنانه حرف

 :اند نموده تعریف زیر صورت به را سازمانی تعهد مایر و آلن تعهد سازمانی:

 سازمان؛ های ارزش و اهداف به اعتقاد -5

 سازمان؛ خاطر به مالحظه قابل تالش به تمایل -2

(. از نظر ایشان تعهد سازمانی شامل سه 5333، 1ازمان )آلن، می یرس با عضویت ادامه برای عمیق و قوی وخواست آرزو -9

 بعد می باشد: تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر.

 

 تعریف عملیاتی متغیرها 4-2

باشد که ارزیابی ابعاد هوش عاطفی کارکنان شامل خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه می هوش عاطفی:

 شود.گزینه ای لیکرت محاسبه می 1مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس طیف  سوال( 23رسشنامه مربوطه )جمعا توسط پ

آید و بر اساس سوال( به دست می 1ای که از سواالت مربوطه در پرسشنامه هوش عاطفی )جمعا عبارت است از نمره خودآگاهی:

 شود.ای لیکرت محاسبه میگزینه 1طیف 

آید و بر سوال( به دست می 3ای که از سواالت مربوطه در پرسشنامه هوش عاطفی )جمعا عبارت است از نمره ی:خودمدیریت

 شود.ای لیکرت محاسبه میگزینه 1اساس طیف 

آید و بر سوال( به دست می 1ای که از سواالت مربوطه در پرسشنامه هوش عاطفی )جمعا عبارت است از نمره آگاهی اجتماعی:

 شود.ای لیکرت محاسبه میگزینه 1طیف اساس 

                                                 
4 Allen & Meyer 
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آید و بر سوال( به دست می 3ای که از سواالت مربوطه در پرسشنامه هوش عاطفی )جمعا عبارت است از نمره مدیریت رابطه:

 شود.ای لیکرت محاسبه میگزینه 1اساس طیف 

هنجاری وتعهد مستمر، می باشد که به وسیله تعهد سازمانی: در این پژوهش تعهد سازمانی شامل سه بعد تعهد عاطفی، تعهد 

 شود. ای لیکرت محاسبه میگزینه 1گیرد و بر اساس طیف سوال( مورد بررسی قرار می 21پرسشنامه مربوطه )جمعا 

 

 آماری و نمونه جامعه  -5

با  5931سال  زمستانا در باشد. که تعداد آنهمی ستان بابلشهر شرکت ایران خودرو واقع درجامعه آماری این تحقیق کارکنان 

باشد، تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب از آنجائیکه حجم جامعه آماری محدود می  گردد.نفر بالغ می 923توجه به جدول زیر به 

 .گیردشوند و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار میمی

 

 ها تحلیل استنباطی داده-6

ی پژوهش خواهد پرداخت. محقق تاثیر کلیه ابعاد متغیرهای مستقل هوش عاطفی در این قسمت محقق به بررسی فرضیه ها

شایان ذکر است که برای  .)خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه( بر متغیر وابسته تعهد را بررسی خواهد نمود

وه امتیاز دهی آن از کامال موافقم با باالترین گزینه ای لیکرت استفاده گردید. نح 1سنجش متغیرها طبق روال معمول از مقیاس 

 ( می باشد. 5( و کامال مخالفم که کمترین امتیاز )1امتیاز )

 خودرو  بابل دارد. یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یدرک و شناخت احساسات خود اثر معنادار: اولفرضیه  لف:

0H :ندارد خودرو بابل یرانکارکنان شرکت ا یسازمانبر تعهد  یدرک و شناخت احساسات خود اثر معنادار. 

1H :دارد.خودرو بابل  یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یدرک و شناخت احساسات خود اثر معنادار 

( با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، نمودار پراکنش Z) تعهد سازمانی( و 1X) درک و شناخت احساسات خودرابطه بین 

به  ضریب)هر چه  گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده( تعیین میε 1X Z = α + β +خطی)و رگرسیون 

میل کند، همبستگی منفی قویتری بین دو متغیر وجود  -5به سمت  ضریبنزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه  5سمت 

و تعهد سازمانی کارکنان  درک و شناخت احساسات خودکنش، بین و با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پرا βبرآورد و  دارد(

( در جدول تحلیل واریانس و آزمون ضرایب کمتر از 333/3محاسبه شده) Pمقدار گردد و چون همبستگی مثبتی مشاهده می

به خود گرفته  93از ، مقداری بیش Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسیون خطی معنی 31/3سطح 

درک و پذیرفته می شود. و در نتیجه  H1رد و فرض  H0که سطح معنی داری صفر برای آن به دست آمده و این یعنی فرض 

(، این رابطه به صورت  P<333/3) دارد.  خودرو بابل یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یشناخت احساسات خود اثر معنادار

لذا رابطه در سطح متوسط قرار دارد. ضمنا با  باشدمی 3.19اسپیرمن محاسبه شده آنجا که مقدار ضریب  باشد و ازمستقیم می

adjتوجه به ضریب تعیین اصالح شده )
2R ،درصد تعهد سازمانی کارکنان توسط خودآگاهی قابل توجه است 25( محاسبه شده. 
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رگرسیون و همچنین در محاسبه ی فواصل اطمینان، از فرض نرمال برای آزمون های  Fو tاز آنجایی که در محاسبه ی آماره های 

نرمال می تواند روی صحت و اعتبار نتایج بدست آمده تاثیرزیادی  توزیع بودن خطاها استفاده می کنیم لذا انحراف های بزرگ از

از توزیع نرمال پیروی کنند ، ممکن است  بگذارد. عالوه بر این در صورتی که خطاها از توزیع های با دنباله های باریک تر یا پهن تر

برازش کمترین توان های دوم نسبت به تغییر کوچکی در داده ها حساس باشد .یک روش ساده برای بررسی فرض نرمال بودن 

 نقاط باید روی یک خط راست قرار گیرند.رسم نمودار احتمال نرمال مانده ها است. 

( مورد بررسی قرار εخطاها )ثابت بودن واریانس نرمال بودن، ناهمبسته بودن و ، آزمون ضرایب مدل رگرسیونبرای اعتبار 

 اند. خطاها ناهمبستهتوان گفت میقرار دارد، لذا  1/2 تا 1/5 ( بین2.5) که مقدار آماره دوربین ـ واتسون با توجه به اینگرفته است. 

 

 خود درک و شناخت احساساتبل . خالصه مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در مقا5جدول  

 ضریب تعیین (2Rضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی )

adjاصالح شده ) 
2R) 

 دوربین ـ واتسون خطای برآورد

11/3 25/3 25/3 11/3 5/2 

   

 خود درک و شناخت احساسات. تحلیل واریانس مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در مقابل 2جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی ع مربعاتمجمو منبع تغییرات

 333/3 29/93 1/1 5 1/1 رگرسیون

 2/3 591 19/21 خطا

 - 591 21/91 جمع

 

 خود درک و شناخت احساسات( مدل رگرسیون تعهد سازمانی کارکنان در مقابل βو  α. آزمون ضرایب)9جدول 

 t P  معیارخطای  برآورد ضریب متغیر

 333/3 13/1 23/3 5/2 )ثابت(

 333/3 53/1 31/3 15/3 خودآگاهی 

 

 توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسیونی را می

 = تعهد سازمانی کارکنان51/2(+15/3)*خوددرک و شناخت احساسات 
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 خودرو  بابل دارد. یرانکارکنان شرکت ا یسازمانبر تعهد  یاثر معنادار یگراندرک و شناخت احساسات د: ب: فرضیه دوم

0H :دارد.نخودرو بابل  یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یاثر معنادار یگراندرک و شناخت احساسات د 

1H :خودرو بابل دارد. یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یاثر معنادار یگراندرک و شناخت احساسات د 

( با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، نمودار Z) تعهد سازمانی( و 2X) یگراناخت احساسات ددرک و شنرابطه بین 

)هر چه  گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده( تعیین میε 2X Z = α + β +پراکنش و رگرسیون خطی)

کند، همبستگی منفی قویتری بین دو  میل -5به سمت  ضریبنزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه  5به سمت  ضریب

و تعهد  یگراندرک و شناخت احساسات دو با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش، بین  βبرآورد و  متغیر وجود دارد(

( در جدول تحلیل واریانس و آزمون 333/3محاسبه شده) Pمقدار گردد و چون سازمانی کارکنان همبستگی مثبتی مشاهده می

، مقداری بیش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسیون خطی معنی 31/3ایب کمتر از سطح ضر

پذیرفته می شود. و در  H1رد و فرض  H0به خود گرفته که سطح معنی داری صفر برای آن به دست آمده و این یعنی فرض  11

(، این  P<333/3) خودرو  بابل دارد یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یناداراثر مع یگراندرک و شناخت احساسات دنتیجه 

باشد لذا رابطه در سطح متوسط قرار می 3.11باشد و از آنجا که مقدار ضریب اسپیرمن محاسبه شده رابطه به صورت مستقیم می

adjدارد. ضمنا با توجه به ضریب تعیین اصالح شده )
2R ،درک و شناخت صد تعهد سازمانی کارکنان توسط در 95( محاسبه شده

برای آزمون های رگرسیون و همچنین در  Fو tاز آنجایی که در محاسبه ی آماره های باشد. قابل توجه می یگراناحساسات د

د روی نرمال می توان توزیع محاسبه ی فواصل اطمینان، از فرض نرمال بودن خطاها استفاده می کنیم لذا انحراف های بزرگ از

دی بگذارد. عالوه بر این در صورتی که خطاها از توزیع های با دنباله های باریک تر یا پهن صحت و اعتبار نتایج بدست آمده تاثیرزیا

تر از توزیع نرمال پیروی کنند ، ممکن است برازش کمترین توان های دوم نسبت به تغییر کوچکی در داده ها حساس باشد .یک 

  . نقاط باید روی یک خط راست قرار گیرند.انده ها است. روش ساده برای بررسی فرض نرمال بودن رسم نمودار احتمال نرمال م

( مورد بررسی قرار گرفته εخطاها )ثابت بودن واریانس ، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و آزمون ضرایب مدل رگرسیونبرای اعتبار 

 اند. خطاها ناهمبستهتوان گفت میقرار دارد، لذا  1/2 تا 1/5 ( بین2.33) که مقدار آماره دوربین ـ واتسون با توجه به ایناست. 

 

 یگراندرک و شناخت احساسات دمقابل . خالصه مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در 1جدول  

 ضریب تعیین (2Rضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی )

adjاصالح شده ) 
2R) 

 دوربین ـ واتسون خطای برآورد

11/3 92/3 95/3 12/3 33/2 
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 یگراندرک و شناخت احساسات د مقابل واریانس مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در. تحلیل 1 جدول

 F P میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 333/3 99/11 92/55 5 92/55 رگرسیون

 29/3 551 92/21 خطا

 - 591 21/91 جمع

 

 

 

 یگراندرک و شناخت احساسات دتعهد سازمانی کارکنان در مقابل ( مدل رگرسیون βو  α. آزمون ضرایب)1جدول 

 t P  معیارخطای  برآورد ضریب متغیر

 333/3 3/1 21/3 31/5 )ثابت(

 333/3 32/3 31/3 13/3 آگاهی اجتماعی

 توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسیونی را می

 = تعهد سازمانی کارکنان31/5(+13/3)* یگرانخت احساسات ددرک و شنا

 

 بابل دارد. خودرو یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یاحساسات خود اثر معنادار یریتکنترل و مد: : فرضیه سومج

0H :بابل دارد. خودرو یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یاحساسات خود اثر معنادار یریتکنترل و مد 

1H :دارد.نخودرو بابل  یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یاحساسات خود اثر معنادار یریتکنترل و مد 

( با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، نمودار Z) تعهد سازمانی( و 3X) احساسات خود یریتکنترل و مدرابطه بین 

)هر چه  ا در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شدهگردد. ب( تعیین میε 3X Z = α + β +پراکنش و رگرسیون خطی)

میل کند، همبستگی منفی قویتری بین دو  -5به سمت  ضریبنزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه  5به سمت  ضریب

تعهد و احساسات خود  یریتکنترل و مدو با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش، بین  βبرآورد و  متغیر وجود دارد(

( در جدول تحلیل واریانس و آزمون 333/3محاسبه شده) Pمقدار گردد و چون سازمانی کارکنان همبستگی مثبتی مشاهده می

، مقداری بیش از Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهاست، لذا مدل رگرسیون خطی معنی 31/3ضرایب کمتر از سطح 

پذیرفته می شود. و در  H1رد و فرض  H0صفر برای آن به دست آمده و این یعنی فرض  به خود گرفته که سطح معنی داری 51

(، این  P<333/3) بابل دارد خودرو یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یاحساسات خود اثر معنادار یریتکنترل و مدنتیجه 
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لذا رابطه در سطح ضعیف قرار باشد، می 3.211شده  پیرمن محاسبهباشد و از آنجا که مقدار ضریب اسرابطه به صورت مستقیم می

adjدارد. ضمنا با توجه به ضریب تعیین اصالح شده )
2R ،یریتکنترل و مددرصد تعهد سازمانی کارکنان توسط  3( محاسبه شده 

چنین در محاسبه برای آزمون های رگرسیون و هم Fو tاز آنجایی که در محاسبه ی آماره های  باشد.قابل توجه میاحساسات خود 

نرمال می تواند روی صحت و  توزیع ی فواصل اطمینان، از فرض نرمال بودن خطاها استفاده می کنیم لذا انحراف های بزرگ از

اعتبار نتایج بدست آمده تاثیرزیادی بگذارد. عالوه بر این در صورتی که خطاها از توزیع های با دنباله های باریک تر یا پهن تر از 

برای اعتبار  .ییر کوچکی در داده ها حساس باشدمال پیروی کنند ، ممکن است برازش کمترین توان های دوم نسبت به تغتوزیع نر

با توجه ( مورد بررسی قرار گرفته است. εخطاها )ثابت بودن واریانس ، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و آزمون ضرایب مدل رگرسیون

 اند. خطاها ناهمبستهتوان گفت میقرار دارد، لذا  1/2 تا 1/5 ( بین5.1) سونکه مقدار آماره دوربین ـ وات به این

 

 احساسات خود یریتکنترل و مد. خالصه مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در مقابل 1جدول  

 ضریب تعیین (2Rضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی )

adjاصالح شده ) 
2R) 

 دوربین ـ واتسون خطای برآورد

9/3 33/3 33/3 13/3 1/5 

   

 احساسات خود یریتکنترل و مد. تحلیل واریانس مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در مقابل 3جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 333/3 53/51 9/9 5 9/9 رگرسیون

 2/3 591 31/95 خطا

 - 591 21/91 جمع

 

 احساسات خود یریتکنترل و مد( مدل رگرسیون تعهد سازمانی کارکنان در مقابل βو  αآزمون ضرایب) .3جدول 

 t P  معیارخطای  برآورد ضریب متغیر

 333/3 1/52 29/3 31/9 )ثابت(

 333/3 11/9 31/3 21/3 خودمدیریتی
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 ه شرح زیر محاسبه کرد:توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده بمعادله رگرسیونی را می

 = تعهد سازمانی کارکنان31/9(+21/3)* احساسات خود یریتکنترل و مد

خودرو  بابل  یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یعملکرد اثر معنادار یلاستفاده از احساسات به منظور تسهد: فرضیه چهارم: 

 دارد.

0H :دارد.نبابل خودرو  یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یمعنادارعملکرد اثر  یلاستفاده از احساسات به منظور تسه 

1H :بابل دارد. خودرو یرانکارکنان شرکت ا یبر تعهد سازمان یعملکرد اثر معنادار یلاستفاده از احساسات به منظور تسه 

ه از ضریب همبستگی اسپیرمن، ( با استفادZ) تعهد سازمانی( و 4X)عملکرد  یلاستفاده از احساسات به منظور تسهرابطه بین 

)هر  گردد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی محاسبه شده( تعیین میε 4X Z = α + β +نمودار پراکنش و رگرسیون خطی)

میل کند، همبستگی منفی قویتری بین دو  -5به سمت  ضریبنزدیک شود همبستگی مثبت قویتر و هر چه  5به سمت  ضریبچه 

 یلاستفاده از احساسات به منظور تسهو با توجه به روند خط رگرسیون در نمودار پراکنش، بین  βبرآورد و  متغیر وجود دارد(

( در جدول تحلیل 333/3محاسبه شده) Pمقدار گردد و چون و تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبتی مشاهده میعملکرد 

، Fی آزمون، یعنی دار است و از آنجا که آمارهیون خطی معنیاست، لذا مدل رگرس 31/3واریانس و آزمون ضرایب کمتر از سطح 

 H1رد و فرض  H0به خود گرفته که سطح معنی داری صفر برای آن به دست آمده و این یعنی فرض  91مقداری بیش از 

 یرانارکنان شرکت اک یبر تعهد سازمان یعملکرد اثر معنادار یلاستفاده از احساسات به منظور تسهپذیرفته می شود. و در نتیجه 

 3.11اسپیرمن محاسبه شده باشد و از آنجا که مقدار ضریب (، این رابطه به صورت مستقیم می P<333/3) خودرو  بابل دارد

adjلذا رابطه در سطح متوسط قرار دارد. ضمنا با توجه به ضریب تعیین اصالح شده )باشد، می
2R ،درصد تعهد  23( محاسبه شده

از آنجایی که در محاسبه ی آماره های باشد. قابل توجه میعملکرد  یلاستفاده از احساسات به منظور تسهتوسط  سازمانی کارکنان

t وF  برای آزمون های رگرسیون و همچنین در محاسبه ی فواصل اطمینان، از فرض نرمال بودن خطاها استفاده می کنیم لذا

و اعتبار نتایج بدست آمده تاثیرزیادی بگذارد. عالوه بر این در صورتی که  نرمال می تواند روی صحت توزیع انحراف های بزرگ از

خطاها از توزیع های با دنباله های باریک تر یا پهن تر از توزیع نرمال پیروی کنند ، ممکن است برازش کمترین توان های دوم 

ثابت ، نرمال بودن، ناهمبسته بودن و گرسیونآزمون ضرایب مدل ربرای اعتبار  .نسبت به تغییر کوچکی در داده ها حساس باشد

 1/2 تا 1/5 ( بین5.11) که مقدار آماره دوربین ـ واتسون با توجه به این( مورد بررسی قرار گرفته است. εخطاها )بودن واریانس 

 اند. خطاها ناهمبستهتوان گفت میقرار دارد، لذا 

 

 عملکرد یلاستفاده از احساسات به منظور تسهنان در مقابل . خالصه مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارک53جدول 

 ضریب تعیین (2Rضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی )

adjاصالح شده ) 
2R) 

 دوربین ـ واتسون خطای برآورد

113/3 25/3 231/3 11/3 11/5 
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 عملکرد یلحساسات به منظور تسهاستفاده از ا. تحلیل واریانس مدل رگرسیون خطی تعهد سازمانی کارکنان در مقابل 55جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 333/3 33/91 93/1 5 93/1 رگرسیون

 23/3 591 31/21 خطا

 - 591 21/91 جمع

 

 عملکرد یلور تسهاستفاده از احساسات به منظ( مدل رگرسیون تعهد سازمانی کارکنان در مقابل βو  α. آزمون ضرایب)52جدول 

 t P  معیارخطای  برآورد ضریب متغیر

 333/3 11/3 212/3 19/2 )ثابت(

 333/3 333/1 31/3 91/3 دلسوزی

 توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:معادله رگرسیونی را می

 تعهد سازمانی کارکنان =1/2(+913/3)*عملکرد  یلاستفاده از احساسات به منظور تسه

 

 بحث و بررسی . 7

با توجه به نتایج به دست آمده ضریب همبستگی اسپیرمن بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار می باشد. و 

 چون این ضریب مثبت است، نتیجه گیری می شود که به طور کلی، بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و

معنادار برقرار است؛ بدین معنا که هر قدر میزان هوش عاطفی کارکنان بیشتر باشد تعهد آنان به سازمانی نیز بیشتر می شود. یعنی 

کارکنانی که دارای هوش عاطفی باالتری هستند به دلیل اینکه هوش عاطفی به معنای شناخت، ارزیابی و مدیریت عواطف، 

ران می باشد لذا با مشکالت کمتری مواجه می شوند و این امر موجب تعهد سازمانی بیشتر احساسات و تواناییهای خود و دیگ

خواهد شد. از نظر ثوراندایک  هوش عاطفی به نوعی هوش اجتماعی است که باال بودن این هوش موجب عملکرد بهتر کارکنان 

ترین اهمیت را در هوش عاطفی به خود اختصاص داده خواهد شد. همانطور که از نتایج تحقیق بر می آید، بعد آگاهی اجتماعی بیش

است. از این رو، مدیران منابع انسانی سازمان باید با جدیت مباحث آموزشی در این خصوص را در دستور کار خود قرار دهند. در 

رسمی و باال رفتن  این راستا، این نکته حائز اهمیت است که تقویت روابط کارکنان با یکدیگر در قالب گروه های رسمی و غیر

آگاهی اجتماعی آنان موجب افزایش احساسات و عواطف و هم چنین باال رفتن تعلقات عاطفی و هیجانی در میان آن ها می شود و 

این موضوع احساس خوبی درباره حضور در سازمان در افراد به وجود می آورد. از این رو، ارتباطات و تشکیل گروه های دوستی و 

کند. تر میها قویبسزایی در برقراری انسجام هیجانی بین کارکنان دارد و در نهایت، حس هم یاری و تعاون را در آنعاطفی تاثیر 
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این گروه های دوستی فعال و جو صمیمی کاری موجب دلبستگی و وابستگی افراد به سازمان می گردد در نتیجه تعهد شغلی آنان 

گردند. نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن حاکی از ارتباط مثبت و معنی داری بین بعد بیشتر گشته و آنان پایبند به سازمان می 

خودآگاهی )از ابعاد متغیر هوش عاطفی( و تعهد سازمانی دارد. افرادی که هوش عاطفی )هیجانی( باالیی دارند تمایل بیشتری به 

باشد. این خودآگاهی فرد را قادر می سازد تا اجازه ندهد انتخاب شغلی دارند که با نیازها، ارزش ها و عالیق آنها مطابقت داشته 

(، بازوند و 5933(، قمری )5933خشم و عواطف دیگران مانعی بر سر راه زندگیش شود.  این نتایج با نتایج دعائی و همکاران )

(، 5931و کشته گر ) (، رضائیان5932(، نظریان مادوانی و مختاری دینانی )2359(، شیخی فینی و همکاران )5935همکاران )

( همخوانی دارد. بنابراین تأیید فرضیه مزبور توجیه 5935(، تقی پور و همکاران )5935(، پوررشیدی )5933کاظمی و همکاران )

 پذیر است و اولین نتیجه اصلی و اساسی تحقیق، از حمایت ادبیات نظری برخوردار است.

هنگام  باید ادارات مدیران و روسای گفت میتوان یات نظری ذکر شده،و حمایت ادب حاضر پژوهش از حاصل نتایج به باتوجه

 هوش بهبود منظورآموزشی به هایبرنامه همچنین کنند، جذب را باال هیجانی هوش با افراد مناسب، فنون از استفاده با استخدام

 رضایت سطح نتیجه در و یشتری برخوردارندب سازمانی تعهد از باال هیجانی هوش با کارکنان زیرا کنند، اجرا را کارکنان هیجانی

 و شغل از گیریکناره غیبت، قبیل از کمتری دارند، مشکالت سازمان به بیشتری تعهد که افرادی یافت. خواهد افزایش آنها شغلی

 تابانش تغییرات و سرعت آشفتگی، پیچدگی، مانند اصطالحاتی با که اغلب جدید سازمانی هایمحیط در .داشت خواهند اخراج

 مدیران آنهاست، تعهد سطح افزایش به منوط باال هیجانی هوش دارای افراد شغلی بردن رضایت باال که آنجا از و اندشده توصیف

 برای عمیق و قوی خواست و آرزو و چشمگیر تالش به تمایل سازمان، ارزشهای و اهداف به اعتقاد در راستای را کارکنان باید

 از آن در پی و یافت خواهد افزایش سازمان به کارکنان وفاداری و تعهد صورت این در که کنند تعهدم سازمان در ادامة عضویت

  شد. خواهد کاسته نیز کارکنان جاییجابه و غیبت میزان

 

 . پیشنهادات تحقیق 8

ام، به هوش عاطفی با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی، پیشنهاد می شود: در فرایند استخد .5

 )هیجانی( افراد بسیار توجه شود زیرا هوش عاطفی باالی کارکنان موجب ارتقای سطح تعهد سازمانی آنان خواهد گردید. 

کارکنان و تعهد سازمانی آنان، لذا پیشنهاد می گردد: با ایجاد درک و شناخت احساسات خود با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین  .2

ی، مراقبت های فردی و تشکیل جلسات مبنی بر افزایش سطح آگاهی افراد از هیجان ها و احساسات خود، سعی کالسهای آموزش

در افزایش سطح خودآگاهی افراد گردد. مشاوره های روانشناسی مبنی بر رشد افکار مثبت و تحلیل و از بین بردن افکار منفی در 

 ر پی آن افزایش تعهد سازمانی کارکنان می شود.ذهن افراد منجر به افزایش سطح خودآگاهی آنان و د

کارکنان و تعهد سازمانی آنان، لذا پیشنهاد می گردد: کنترل و مدیریت احساسات خود با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین  .9

بین آنان، به جلسات مشاوره خصوصی و عمومی مبنی بر آموزش کنترل هیجانات، احساسات، عواطف و تکانش ها و ایجاد تعادل در 

نحوی که این کالسهای آموزشی و جلسات مشاوره منجر به ایجاد یک قابلیت زیر بنایی در کارکنان نسبت به کنترل رفتارهای 

 هیجانی گردد.
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 کارکنان و تعهد سازمانی آنان، لذا پیشنهاد میاستفاده از احساسات به منظور تسهیل عملکرد با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین  .1

گردد: مسئولین برنامه هایی در ایجاد جو دوستانه در بین کارکنان تدوین و اجرا نمایند. فضای دوستانه موجب افزایش مهربانی و 

 دلسوزی در بین کارکنان می گردد و به دنبال آن تعهد بیشتر انان به سازمان را در پی خواهد داشت.

 

 منابع

، فصلنامه علوم مدیریت شی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی(، پژوه5931بابایی زکلیکی؛ مومنی، نونا، ) .5

 .91 -12، 2، 5ایران، 

رابطۀ هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی (، 5935بازوند، کیومرث؛ کاشف، میرمحمد و اسمعیلی، محمدرضا، ) .2

 .521-519، صص 1اره ، شم1، مدیریت ورزشی، دوره کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان لرستان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران (، 5935پور رشیدی، رستم و شجاعی فرح آبادی، حسین، ) .9

اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و  )مورد مطالعه: سازمانهای دولتی شهر زاهدان(،

-http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=3c0a4241-5264ها. مهندسی صنابع در سازمان

4e03-b856-c889d9baab2d 

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی در بین کارکنان خدمات (، 5935تقی پور، خداداد و خدادادنژاد، علی، ) .1

های ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری اولین همایش ملی بررسی راهکار، اداری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
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