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  چکیده
در مـدیران دفـاتر     بـراي رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی  ،در تحقیق حاضر تالش شده است

براي ایـن منظـور هـوش هیجـانی بـر      . انقالب تهران مورد بررسی قرار گیرد نواحی دادسراي عمومی و
بر ایـن   .است عریف گردیدهت "مایر و آلن"و  تعهد سازمانی بر اساس مدل  "دانیل گلمن"اساس مدل 

عـات  آوري اطالعابـزار جمـ  . اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفته اسـت  فرضیه مبنا یک
اسـت کـه پـس از     "آلـن  تعهـد سـازمانی مـایر و   "نامه و پرسش "هوش هیجانی شرینگ"نامه پرسش

گانـه   30نفـر از مـدیران دفـاتر نـواحی      160سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونـه آمـاري شـامل    
همبسـتگی  ضـریب  با اسـتفاده از   انقالب تهران قرار گرفته است و اطالعات حاصله دادسراي عمومی و

نشان  هانتایج حاصل از آزمون فرضیه. است تجزیه و تحلیل شده ، رگرسیون و تحلیل واریانسپیرسون
انقالب  گانه دادسراي عمومی و 30که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران دفاتر نواحی  داد

  .داري وجود داردابطه معنیتهران ر
آگاهی اجتماعی، مـدیریت   مدیریتی،دخو خودآگاهی، نی،تعهد سازما هوش هیجانی، :واژگان کلیدي

  روابط
  

  مقدمه
تازگی در عرصه باشد که بههاي تازه، با خواستگاه روانشناسی میهوش هیجانی از جمله دستاورد

 و کارکنان هدایت براي نوین، ابزار مدیریتی به تبدیل هیجانی هوش امروزه. است مدیریت مطرح شده
 از است کرده مشخص تحقیقات که طوريبه. است شده آنان رضایت مینأت همچنین و مشتریان

      مربوط هیجانی هوش ضعف علتبه مواقع، از درصد هفتاد در مشتریان و کارکنان دادن دست
اي است و هر ازمند قابلیت علمی و عملی گستردهنی ،مدیریت بر مدیران طبیعیطور به]. 1[شودمی

 از یکی. کار گرفتهسرعت و در عین حال با دقت و تیزبینی تمام باي را در آن باید بهدستاورد تازه
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 مدیریت در افراد توانایی کنندمی توجه آن به افراد استخدام در هاسازمان امروزه که هاییویژگی
 و مفید طوربه احساسات مدیریت که دهدمی نشان فراوان تحقیقات. است دیگران و خود ساساتاح

 هیجانی در این بین هوش. شد خواهد کارکنان تعهد و وفاداري متقابل، اعتماد افزایش موجب مؤثر
 هايتوانایی. شودمی اجتماعی و فردي حوزه دو در عملیاتی و ادراکی هايتوانایی مجموعه شامل

 اجتماعی حوزه در و خویش هیجانات از آگاهی و شناخت از عبارت است فردي حوزه در ادراکی
 شامل فردي حوزه در کاربردي یا عملیاتی هايتوانایی. دیگران هیجانات درك و آگاهی است از عبارت
 مطلوب هدایت و اداره شامل اجتماعی حوزه در و فرد خود هیجانات مطلوب کارگیريهب و کنترل
  .شودمی دیگران هايهیجان

 و احساس دارند تمایل آن به که مانندمی سازمان در خاطر این به قوي هیجانی تعهد داراي کارکنان 
 تعهد که افرادي در مقابل .دارند سازمان در ماندن به دین احساس واقع در و بمانند باید که کنندمی

 اصلی منبع شغل که آنجا از .مانندمی سازمان در خود نیاز خاطربه دارند، قوي عقالنی یا مستمر
خواهد  شغل به هیجانی نگرش نوعی سازمان به باشد، تعهدمی نیز انسانی عواطف و تعهد هايهیجان
 این. دانست همبه مرتبط مهم مساله دو را هیجانی هوش و سازمانی تعهد توانمی و از این رو داشت

 یعنی عامل دو این رابطه بررسی دنبالتوضیحات مذکور بهو  شده ذکر اهمیت به توجه با پژوهش
  .است سازمانی تعهد و هیجانی هوش

محیطی -نظریه تکامل زیستهستند و بر طبق  توأم با تغییرهاي سریعهاي امروزي محیط سازمان
 هايزمان با تغییرطلبند که همعی را میهاي مختلف و متنوهاي متغیر و نامطمئن سازماناین محیط
، به اینکه در حال رقابت باشندها براي این سازمان. باشندمیالیی پذیري باانعطاف دارايمحیطی 

را در حالی که به افراد اجازه تا خالقیت و مسئولیت شخصی  ،پذیر نیاز دارندهاي انعطافمشیخط
 درك دنبالبه محققان از بسیاري امروزه. ، تشویق کنندهند پاسخگوي شرایط گوناگون باشنددمی

 از منديبهره همچنین و سازمان به نسبت متخصص کارکنان تعهد بر گذارثیرأت متفاوت عوامل عمیق
 شناخت در را ما که یابدمی ضرورت و اهمیت آنجا از حاضر نیز تحقیق .هستند آنها توانایی حداکثر
 تنهانه روانشناسان از بسیاري .رساندمی یاري احساسات و عواطف زمینه در ویژهبه دیگران و خویش
 ترینمهم از یکی را آن بلکه دانند،می فرد موفقیت بینیپیش براي عاملی عنوانبه را هیجانی هوش
  .کنندمحسوب می زندگی در فرد موفقیت عوامل
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نظریه  سازمانی است که با استفاده ازبررسی ارتباط هوش هیجانی با تعهد  از این تحقیق هدف کلی
      خودآگاهی، :از اعم هیجانی هوش موارد از یک هر نظریه گلمن رابطه .انجام شده استگلمن 

، تالش در پایان. کندمشخص می سازمانی تعهد را با روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی مدیریتی،خود
 ن روشن شده و با ارائه پیشنهادهاییهاي هوش هیجانی کارکناهاي مختلف قابلیتخواهد شد جنبه

  .ها ارائه گرددمدیران سازمان برايهوش هیجانی  واردمناسبی در برابر م در این زمینه، الگوي عملکرد
                     مروري بر مبانی نظري

توجهی دست زده هاي قابل نظرانی است که در زمینه هوش هیجانی به تالش از صاحب دانیل گلمن
مفاهیم ارائه شده توسط  جنبه روان شناختی دارد،که دیدگاه سالووي و مایر، بیشتر در حالی. است

توان به دو دسته میهاي توصیفی از دیدگاه گلمن را مؤلفه. تر استگلمن به مفاهیم مدیریتی نزدیک
ء موارد فردي مدیریتی جزهاي خودآگاهی و خودؤلفهم. هاي فردي و اجتماعی تقسیم کردقابلیت

هاي فردي عبارت است شایستگی. دهندتماعی را نشان میموارد قابلیت اجشوند و دیگر محسوب می
این بعد شامل سه معیار خودآگاهی، خودتنظیمی و  .که فرد چگونه خود را مدیریت کنداز این

ط هایی هستند که فرد بر اساس آنها رواباي اجتماعی مبین ویژگیهشایستگی. خودانگیزشی است
هاي دو معیار آگاهی اجتماعی و مهارت بعد شاملاین . کندبین خود و دیگران را مدیریت می

دل گلمن را در مقایسه با دیگر هاي سازنده هوش هیجانی در مؤلفهم]. 6[است شرح زیراجتماعی به
  :بینیدرویکردها در جدول زیر می

  
  ]7[خصایص سازنده هوش هیجانی بر اساس رویکردهاي توانایی و التقاطی  - 1جدول  

  )ترکیبی( رویکردهاي التقاطی  رویکرد توانایی
  ]14[گلمن، بویاتزیس و ري  ]11[آن - بار  ]16[مایر، سالووي و کاروسو

آگاهی از 
  ها هیجان

منظور به
دریافت 

  صحیح  آنها

هاي موجود در صورت هیجان
  هاافراد، موسیقی و طرح

  هوش هیجانی
  )فرديدرون(

  

  آگاهی-
 شجاعت -

  حرمت نفس -
  خودشکوفایی -

  استقالل -

  آگاهیخود
  

خودارزیابی -
 صحیح

  نفساعتماد به-
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  :برد نام هیجانی هوش تعریف در رویکرد دو از توانمی پژوهش پیشینه بررسی در

  در .است هیجان شامل که نامیممی هوشی را هیجانی هوش ،ترکیبی غیر و اصیل رویکردهاي در )الف
 این. دارد اشاره تفکر بر آن متقابل تأثیر و هاهیجان بر مدل این  که کارسو و ساولوي و مایر مدل
 و غیرکالمی ادراك( هیجانی ابراز و ارزیابی ؤلفهم سه با )میالدي 1990( سال در بار اولین براي مدل

) دیگران با تعامل و خودارزیابی کنترل، فراخلقی، تجربه( دیگران و خود در هاهیجان تنظیم ،)همدلی

کاربرد 
هیجانات 
جهت 
تسهیل 

  جریان تفکر

برقراري ارتباط صحیح بین  -
  هیجانات و احساسات دیگر

  ها براي تغییر کاربرد هیجان -
  اندازهاچشم

هوش هیجانی        
  )فرديبین( 

  همدلی -
پذیري مسئولیت-

  اجتماعی
  روابط  -

  فرديبین

- خودنظم
  دهی

  خودکنترلی-
قابل اعتماد  -

  بودن
  هوشیاري -

  نوآوري -
  توان سازگاري -

  فهم و درك
ها و هیجان

  معانی آنها

ها به توانایی تجزیه هیجان -
  اجزاء

توانایی فهم تغییر احتمالی  -
از یک حالت احساسی به 

  حالت احساسی دیگر
هاي توانایی درك احساس-

  هاپیچیده در داستان

  حل مساله -  سازگاريتوان 
  انگیزش  آزماییواقعیت -

پیشرفت  -
  محوري

  ابتکار -
  بینیخوش -

  تعهد -

مدیریت 
  هاهیجان

هاي توانایی اداره هیجان -
  خود

هاي توانایی اداره هیجان -
  دیگران

  مدیریت
  استرس

  تحمل استرس -
  همدلی  کنترل استرس -

  درك دیگران-
کمک به رشد  -

 دیگران
در متنوع بودن  -

  نفوذ شیوه
  آگاهی سیاسی -

خلق و خوي     
  )کلی(عمومی

  شادکامی -
  بینیخوش -

  هايمهارت
  اجتماعی

  گذاريتأثیر-
  ارتباط -
مدیریت  -

  تعارض
  رهبري  -

  بخشالهام
  ایجاد پیوند -
همکاري و  -

  تعاون
هاي قابلیت -

  گروهی
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 رویکردهاي )ب. شد توضیح داده مسأله حل و تفکر در هیجان هايامکان از استفاده و وريبهره
 روانی، بهزیستی :مانند دیگري هايخصیصه و مهارت با را هیجانی هوش که ترکیبی و معمولی
  . دارند کیدأت آنها از ترکیبی بر و با یکدیگر مرتبط بوده دیگران با رابطه برقراري توانایی و انگیزش

 این در]. 6[باشدمی] 13[گلمن هايمدل و] 11[آن-بار مدل هیجانی هوش دیدگاه این مهم مدل دو
 سسهؤم در وي همکاران و گلمن. است شده استفاده گلمن هیجانی هايقابلیت پرسشنامه از پژوهش

 و کارکنان هیجانی هوش بررسی منظوربه را هیجانی هايقابلیت پرسشنامه »گروپ هی«تحقیقاتی
 سنجش برتر پرسشنامه سه از یکی پرسشنامه این اکنون. اندکرده تهیه هاسازمان در مدیران مخصوصاً

-می سوالی هفتاد سنجش ابزار یک مدل این. است المللیبین و علمی محافل سطح در هیجانی هوش

 مدیران، فرد،  خود مورد در هاییداده شامل و است چندگانه بنديرتبه مزیت داراي که باشد
 این اصلی نیت .باشدمی افراد سایر و کنندگانمراجعه ،هامشتري ،هاهمتا خود به مربوط گزارشات
 ثیرأت کار، محیط یا محل در ممتاز عملکردهاي بر که است کلیدي هايشایستگی ارزیابی مجموعه،

  ].3[است یافته تشکیل گلمن هیجانی هايشایستگی ساختار پایه بر مدل این. گذارندمی
 کننده،ارزشیابی ابزار منزلهبه سازمانی تعهد. دهدتحقیق را تعهد سازمانی تشکیل می بخش دیگر این

ه براي عنوان یک وظیفه درك شدتعهد تکلیفی به]. 4[است نگرش و احساس این از نیکویی بازتاب
 تعهد سازمانی) م.2005(آدلر  و) م.1995( د سامرزشوهاي آن تعریف میحمایت از سازمان و فعالیت

تعهد درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمانی خاص و درگیري و  :اندرا چنین تعریف نموده
ند که فرد سازمان را معرف خود دارابینز تعهد سازمانی را حالتی می. ترکت او با آن سازمان اسمشا
  . داند و آرزوي ماندن در سازمان را داردمی

):  یک دیدگاه(: دیدگاه زیر خالصه کرد توان در سهسازمانی را می نتایج حاصله از تفکر بر روي تعهد
ه تنها متمرکز بر نگریسته شده است کبعدي عنوان یک مفهوم تکبخشی که در این دیدگاه تعهد به

ود و از شوسیله اعمالش به آن مقید میبخشی که در آن فرد به): دیدگاه دو( .تعهد عاطفی است
دیدگاه (. هایش و وابستگی خود در سازمان ادامه دهدشود که به فعالیتطریق این اعمال معتقد می

-ر مورد تعریف تعهد سازمانی را مینجام شده دطور کلی نتایج حاصل از تحقیقات اهبخشی که ب ):سه

  .عاطفی، تعهد مستمر و تعهد کیفی تعهد: اند ازبندي کرد که عبارتتوان در این سه بخش طبقه
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  مروري بر پیشینه پژوهش
  هاي مرتبط با هوش هیجانیپیشینه پژوهش

 براي ثرندایک و، لراوهایو، وکسمحققان بسیاري چون  ها از نظریه دانیل گلمن،پس از گذشت سال
تا اینکه سالووي و مایر براي اولین بار در خالل مطالعات خود واژه  .نظریه تالش کردنداصالح این 

همچنین آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی . کار بردندههوش هیجانی را ب
، تشخیص آنها و همچنین دیگران ی نظارت بر هیجانات خود ونوعی هوش اجتماعی است که با توانای

  ].5[دارد ارتباطی اعمال و تفکر خود استفاده از اطالعات براي راهنمای
به  هوش هیجانی را که مواردترین عوامل و در تحقیقات خود پنج مورد از مهم "استین و برك"

امی، دشکوفایی، شادکخو: د ازنشود شناسایی کردند که عبارتموفقیت در محیط کار مربوط می
کند که هوش هیجانی موجب انطباق فردي و بیان می کوري. شجاعت، عزت نفس و بینیخوش

طالعات اسکات و همکارانش کاهش مقاومت افراد در مقابل تغییرات خواهد شد و از طرف دیگر م
، گرایش به شاد زیستن بینیمستقیم با تمایالتی از قبیل خوش دهد که هوش هیجانی رابطهنشان می

هایی براي بررسی روابط از این رو در تحقیقات فوق مدل. ]9[مایل به کاهش اعمال غیر ارادي داردو ت
 هاي گلمنو مدل ]11[آن-توان به مدل بارجمله می گذار هوش هیجانی نیز ارائه شد که از آنتاثیر

در تعیین . اشاره کرد] 11[آن-، مدل هوش هیجانی بار]17[سالووي - یرمدل ما، ]6[دوستار، ]12[
ده یک مجموعه از شود که نشان دهنهاي مختلفی استفاده میدار هوش هیجانی از شاخصمق

. ]15[، مورد ارزیابی قرار گیرند تواند از طریق ابزارهایی معتبرهایی هستند که میخصوصیات و ویژگی
 3831وي آن بر ر-مقیاس است که توسط بار 15ال و سئو 117آن داراي  -آزمون هوش هیجانی بار

 2/51درصد آنان مرد و  4818که ) ، نیجریه و آفریقاي جنوبیآرژانتین، آلمان، هند(کشور 6نفر از 
همچنین . در آمریکاي شمالی هنجاریابی گردید مندنظامطور رصد آنان زن بودند اجرا شده و بهد

ه بر اساس نظری )م.1996(سئوال است که در سال  70آزمون هوش هیجانی شرینگ شامل 
ودآگاهی، خودکنترلی، انگیزه، خ(هوش هیجانی  مورد 5و  توسط شرینگ تدوین شده] 12[گلمن
  . کندگیري میرا اندازه) هاي اجتماعیانگیزي، هوشیاري اجتماعی و مهارتخود
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  پیشینه تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی
گیري ، موجب شکلکه تعهد ض بنا نهادندچند بعدي خود را مبتنی بر این فر الگوي لی و چتمناری

، سه شکل تواندند که پیوند بین فرد و سازمان میآنها معتقد هست. گرددنگرش در سازمان می
ارائه شده  ]16[1در مدلی که توسط آلن و مایر. خود بگیرددرونی کردن را به ، همانندسازي ومتابعت

ي مربوط به ترك هادرك هزینه مبنی بري ازمان، تعهدوابستگی عاطفی و روانی به س ي برتعهد ،است
مر و تعهد ، تعهد مستتعهد عاطفی ترتیبدر سازمان به ادامه خدمتتکلیف  نسبت به سازمان و تعهد

  .بندي شده استتکلیفی یا هنجاري طبقه
عهدات مختلفی توانند تاولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که کارکنان می ، یکی از2ریچرز

بنابراین در درون سازمان . هاي گوناگون در درون سازمان تجربه کنندهاي گروهدر اهداف و ارزشرا 
از دیدگاه بکر و . هاي تعهد نیز الزامی استبلکه توجه به کانون ؛نی کافی نیستتنها درك تعهد سازما

همچون گروه  ، کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمانهاي تعهدبندي کانونبراي طبقه 3بیلینگس
کاري و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح باالي سازمان مثل مدیریت 

آنها این دو بعد . شورمن تعهد سازمانی دو بعد دارد نظر مایر وبه. رشد و سازمان باید تمایز قایل شدا
از پس . نامیدند) ش مضاعفتمایل به تال(و تعهد ارزشی ) میل به ماندن در سازمان(را تعهد مستمر 

، سه شکل از تعهد با عناوین اخالقیبعدي را ارائه کردند و بین آن پنلی و گولد یک چارچوب چند
یر و عاطفی می طور نزدیکی با تعهدتعریف تعهد اخالقی به. قائل شدندحسابگرانه و بیگانگی تمایز 

سابگرانه معادل با تعهد مستمر تعهد ح .شورمن یکسان است و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پري و مایر
  ].10[آلن یکسان است و یرمی

توان به تحقیق سانوسی اوتمن و مستقیم با موضوع تحقیق دارند می در زمینه تحقیقاتی که ارتباط
و  با عنوان بررسی ارتباط تعهد و موفقیت شغلی )میالدي 2009(انوگراه در پژوهشی که در سال 

آنها به این . موفقیت شغلی انجام دادند اشاره کرد و هوش هیجانی بینارتباط  ي تعهد درانقش واسطه
 -2. نسبت به شغل خود دارند افراد داراي هوش هیجانی باال تعهد بیشتري-1که  ندنتیجه رسید

ایت تعهد واسطه ارتباط بین هوش هیجانی و رض -3. نمایدبینی میتعهد، رضایت شغلی را پیش
  .باشدمی شغلی
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است که  ]2[خاتونی و استوار هزاداین زمینه انجام گرفت تحقیق امیراز جمله تحقیقات داخلی که در 
در یک طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

 کارمندان با هوش هیجانی باال، نشان دادند که کارخانه بخش خصوصی در شهر شیرازدر کارکنان 
عواطف  مزیرا آنها در ارزیابی و تنظی .تمایل بیشتري دارند که داراي سطوح باالي رضایت شغلی باشند

همچنین نتایج پژوهش فوق . ترندکارمندان داراي هوش هیجانی کمتر، سازگار خاص خود نسبت به
ود نسبت به مشاغل خ افرادي که. دهوش هیجانی ارتباطی قوي با تعهد سازمانی دار نشان داد که

تجربه  تري هستند موفقیت شغلی بیشتري راتعهد دارند نسبت به آنهایی که داراي تعهد شغلی پایین
  .کنندمی

ثیر هوش هیجانی بر نگرش و عملکرد أبررسی ت به در تحقیقی ]8[شوشتریان، عاملی، امین الري
عمل نفري به 350یک نمونه آماري که از ي استان فارس پرداختندشغلی نیروي کار در صنایع تولید

شغلی  تداري بین هوش هیجانی و رضاییهاي این مطالعه، رابطه مثبت و معنبر اساس یافته. آمد
عملکرد شغلی کارکنان مشاهده  داري بین هوش هیجانی وینیروي کار و همچنین رابطه مثبت و معن

ارت بیشتري در استفاده یجانی باالتر، مهکه این مسئله بیانگر آن است که کارکنان با هوش ه. گردید
  .، در جهت تسهیل عملکرد شغلی خود دارندهااز هیجان

  هاي تحقیقفرضیه
  فرضیه اصلی

عمومی و انقالب تهران و تعهد سازمانی رابطه   نواحی دادسراي بین هوش هیجانی مدیران دفاتر
  .داري وجود داردمعنی

  هاي فرعیفرضیه
انقالب تهران و تعهد سازمانی رابطه  نواحی دادسراي عمومی و مدیران دفاتر ین خودآگاهیب -1

 .داري وجود داردمعنی

انقالب تهران و تعهد سازمانی رابطه  نواحی دادسراي عمومی و بین خودمدیریتی مدیران دفاتر  -2
  .داري وجود داردمعنی

انقالب تهران و تعهد سازمانی رابطه  نواحی دادسراي عمومی و بین آگاهی اجتماعی مدیران دفاتر -3
 .داري وجود داردمعنی
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انقالب تهران و تعهد سازمانی رابطه  نواحی دادسراي عمومی و بین مدیریت روابط مدیران دفاتر -4
  .داري وجود داردمعنی

  روش تحقیق
نامه، پرسش( :مانندد مطالعه وجود دارد آوري اطالعات از جامعه مورهاي مختلفی براي جمعروش

  - توصیفی(اما از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع . )، مشاهده و روش بررسی اسناد و مداركمصاحبه
در این تحقیق با استفاده از آزمون . نامه استها، پرسشدادهآوري است ابزار اصلی گرد )پیمایشی

یه گلمن بر اساس نظر )میالدي 1996(سئوال است و در سال  70هوش هیجانی شرینگ که شامل 
خودآگاهی، خودکنترلی، انگیزه، (مؤلفه هوش هیجانی  پنجو  توسط شرینگ تدوین شده است ]13[

آزمون  هاي اینپاسخ. کندگیري میرا اندازه) هاي اجتماعیخودانگیزي، هوشیاري اجتماعی و مهارت
 سالاین آزمون در بهمن . شده استلیکرت تنظیم  صورتبهاي بر روي یک مقیاس پنج درجه

صورت مقدماتی بر روي دانشجویان کارشناسی ارشد در ایران توسط آقاي منصوري به )ش.ه1380(
ز قبیل دالیل مختلف اآزمون به هاينجاریابی شده و مقداري از سئوالدانشگاه عالمه طباطبایی ه

. استق با فرهنگ ایران حذف گردیده نامنطب، و نداشتن مشخصات الزم سئوال، طوالنی بودن سئوال
به مطالعات در رابطه با تعهد سازمانی هم با توجه . سئوال است 34ون هنجار شده داراي در نتیجه آزم

در تحقیقات سوالی طراحی شده که قبالً در داخل کشور و  24پرسشنامه  یک) م.1987(مایر وآلن 
  س چهار صورت مقیانامه بهاین پرسش. از آن استفاده گردیده است متعددي که صورت گرفته،

ترتیب ها بهباشد که هر یک از این گزینهمی) وافقم و کامالً موافقمکامالً مخالفم، مخالفم، م(اي درجه
در نظر ) مستقل(بینمتغیر پیش براياین تحقیق  ابعاد هوش هیجانی  در. امتیاز دارد )4و1،2،3(

، آگاهی اجتماعی و تیؤلفه خودآگاهی، خودمدیریگرفته شده است و ابعاد آن که شامل چهار م
عنوان متغیر وابسته در جامعه آماري تحقیق مورد باشد که با تعهد سازمانی بهمدیریت روابط می

  .بررسی قرار گرفته است
نامه هوش هیجانی و تعهد سازمانی از ضریب آلفاي دست آوردن پایایی پرسشهدر این پژوهش براي ب

 هاگیري از نظرها در این پژوهش با بهرهآوردن روایی آزموندست هبراي ب. کرونباخ استفاده شده است
که استاندارد آزمون مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این هاي، سوالهاي استاد راهنماو راهنمایی

روایی آنها از تحقیقات موجود مناسب تشخیص داده  ؛اندن بارها مورد استفاده قرار گرفتهبوده و در ایرا
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. بنابراین روایی آن قطعی است استاد راهنما و مشاور قرار گرفت، ییدأن روایی آنها مورد تشده و چو
هاي با توجه به موضوع تحقیق و فرضیه آوري شدههاي جمعههمچنین در این تحقیق براي تحلیل داد

 یرسون و رگرسیون و تحلیل واریانسهاي آماري از ضریب همبستگی پموجود، جهت انجام آزمون
  .ک گرفته شده استکم

   هاي پژوهشیافته
آشنایی بیشتر اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهبه

. ها توصیف شودهاي آماري، الزم است این دادهژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههاي پبا متغیر
سراي تهران به تفکیک مدیران دفاتر نواحی دادطور که گفته شد جامعه آماري مورد بررسی همان

  .باشدمحل خدمت می
. داري وجود داردانی رابطه مثبت و معنا، بین هوش هیجانی و تعهد سازمبر اساس فرضیه اول پژوهش

  :دست آمدهدر بررسی انجام شده جدول زیر ب

  میانگین، ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش - 2جدول 

p<.01   *p<.05**                :صورتبه معناداري ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش سطح

 رابطه) مستقل(بین د سازمانی با تمامی متغیرهاي پیشمتغیر تعه. شودطور که مشاهده مینهما
متغیر تعهد  ؛شود کهدر این جدول مشاهده می. رصد داردمعنادار و مثبت در سطح کمتر از یک د

 6 5 4 3  2 1  میانگین پژوهشمتغیرهاي 
  -  -  -  -  -  1 284/3  تعهد سازمانی

 - - - - 1 /405** 535/3  خودآگاهی

 - - - 1 317/0** /425** 754/3  مدیریتیخود

 - - 1 415/0** 461/0** /544** 082/3  آگاهی اجتماعی

  1 526/0** 399/0** 367/0** /474** 386/3  مدیریت روابط

  1 765/0** 788/0** 744/0** 696/0** /721** 264/3  هوش هیجانی
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رابطه ترین دارد و کماي هوش هیجانی با آگاهی اجتماعی هؤلفهسازمانی بیشترین رابطه را در بین م
   .آگاهی داردرا با مولفه خود

بین خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی  ؛پی این است که نشان دهد فرضیه فرعی تحقیق در
و  انقالب تهران نواحی دادسراي عمومی و مدیران دفاتر ابعاد هوش هیجانیعنوان و مدیریت روابط به

  . داري وجود داردطه معناتعهد سازمانی راب
متغیرهاي وارد  و عدد معنادار tمقدار  استاندارد، غیراستاندارد،(نتایج حاصل در جدول زیر ضرایب 

  .دهداند نشان میدست آمدههها بآوري دادهرا که پس از جمع شده در معادله رگرسیون
  

  نتایج معادله رگرسیونی -3جدول 
عدد  t مقدار رگرسیون ضرایب )مستقل(بینمتغیرپیش

  غیراستاندارد  معناداري
Beta 

  شده استاندارد
Beta 

  002/0  143/3  242/0    مقدارثابت
  X1(  145/0  623/0 741/3  001/0(آگاهیخود
  X2(  197/0  717/0 894/4 001/0(مدیریتی خود

  X3(  125/0  443/0 942/2 011/0(آگاهی اجتماعی 
  X4(  201/0  923/0 188/4 001/0( مدیریت روابط

. از معادله رگرسیون خارج کردها را ر تعهد سازمانی دارند و نباید آنثیر معناداري بأتمامی متغیرها  ت
 ) تعهد سازمانی(متغیر وابسته yشکل زیر است که در آن ایت معادله استاندارد رگرسیون بهدر نه

  .باشدمی
Y = ٠.٢٤٢+ ٠٦٢٣X١ + ٠.٧١٧X٢ + ٠.٤٤٣X٣ 
+٠.٩٢٣X٤ + ε 

بنابراین . بینی متغیر وابسته داردرا داشته باشد سهم بیشتري در پیشمتغیري که بیشترین ضریب 
  .بینی تعهد سازمانی داردریت روابط بیشترین سهم را در پیشتغیر مدیم

 نتایج با. شوندشرح زیر اثبات میهباشند بهاي فرعی میهاي جانبی که در پی بررسی فرضیهیافته
 تمامی مورد در زنان و مردان هايدیدگاه بین معناداري تفاوت دهد کهنشان می اطمینان )95%(

 اجتماعی، آگاهی خودمدیریتی، خودآگاهی، سازمانی، تعهد شامل تحقیق در بررسی مورد متغیرهاي
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 با افراد دیدگاهاي نشان داده شد که بین هادر بررسی. ندارد وجود هیجانی هوش و روابط مدیریت
هاي افراد با از این رو بین دیدگاه. دارد وجود معنادار تفاوت اجتماعی آگاهی درباره متفاوت سنین

هاي افراد با دهد بین دیدگاهمینشان  هاتحلیل. وجود ندارد مختلف، تفاوت معناداريسنین 
 تفاوت که پذیریمصفر می یهفرض نشدن با توجه به رد .تحصیالت مختلف، تفاوت معناداري وجود دارد

 در بررسی مورد متغیرهاي تمامی مورد در متفاوت تحصیالت با افراد هايدیدگاه بین معناداري
هاي افراد با نوع استخدامی مختلف در بررسی رابطه هوش براي تعیین اثر دیدگاه. ندارد وجود تحقیق

 هايرده با افراد هايدیدگاه بین معناداري ، نشان داده شد که تفاوتزمانیهیجانی و تعهد سا
 فاوتت همچنین. ندارد وجود تحقیق در بررسی مورد متغیرهاي تمامی مورد در متفاوت استخدامی
 در بررسی مورد متغیرهاي تمامی مورد در متفاوت کاري سابقه با افراد هايدیدگاه بین معناداري

  . یافت نشد تحقیق
 لفهؤم و اجتماعی آگاهی لفهؤم هیجانی، هوش ابعاد بین از :که گرفت نتیجه توانمی کـلی طـورهب

   .دارد سازمانی تعهد متغیر با را رابطه کمترین و بیشترین ترتیببه خودآگاهی
  و پیشنهادها گیرينتیجه

احی هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران دفاتر نو
، آگاهیخود(عاد هوش هیجانی شامل در این پژوهش اب. استانقالب تهران  دادسراي عمومی و

جانی شرینگ و براي تعهد ز آزمون هوش هیا )آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ،خودمدیریتی
   دست آمده از تحقیق هبا توجه به مقادیر ب. نامه مایر و آلن استفاده شده استاز پرسش سازمانی

افرادي که نسبت به  .تباط زیادي با تعهد سازمانی داردگیري نمود که هوش هیجانی ارتوان نتیجهمی
موفقیت شغلی  ،تري هستندشغلی پایینمشاغل خود تعهد دارند نسبت به آنهایی که داراي تعهد 

توان بیان کرد که تعهد سازمانی از رضایت میبا استفاده از نتایج تحقیق . دکننبیشتري را تجربه می
- اس تعهد بیشتر آنان به سازمان میگیرد، رضایت از شغل در کارکنان منجر به احسأت میشغلی نش

ایفاي نقش خود بیشتر بپردازند و مسئولیت خود را شود که کارکنان در سازمان به گردد و باعث می
توان گفت که نتایج هاي پیشین میدر مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش .با دقت بیشتري انجام دهند

که در آن به بررسی رابطه )  م.1386(گر پژوهش صورت گرفته توسط آقاي کشتهاین پژوهش با 
  . خوانی داردهم سکن پرداخته بودهوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک م
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هاي هوش هیجانی مدیران دفاتر نواحی ؤلفهو م دست آمدههبر اساس میزان ضرایب همبستگی ب
و  مسئوالن و مدیران دادسرا بر جنبه شناخت :شود کهتهران با تعهد سازمانی توصیه می دادسراي

أکید بیشتري داشته باشند، احی تویژه مدیران دفاتر شعبات نوتقویت هوش عاطفی کارکنان و به
هاي تقویت آن بر ماهیت و اهمیت هوش عاطفی و همچنین راه أکیدت هاي آموزشی شغلی بادوره

نواحی  هايبخشویژه مدیران هاي هوش هیجانی در بین پرسنل بهؤلفهبراي تغییر نگرش و تقویت م
ثیر هوش هیجانی و افزایش أو ت هابخشمیزان آگاهی مدیران  براي باال بردن. حله اجرا در آیدبه مر

         ؛هایی که در این زمینه طراحی، تدوین و به اجرا درآمده استگیري از مدلان با بهرهتعهد آن
با رویکرد  ؛انقالب تهران را داشته باشند هایی که قابلیت اجرا در دادسراي عمومی وخصوص مدلبه

ان دفاتر باید بتوانند هوش هیجانی خود را ارتقاء و تقویت مدیر. آشناسازي مدیران دفاتر اجرا گردد
  .نمایند
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