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 هيجاني، هوش بين رابطه
 سازماني تعهد و داري خويشتن

 مديران
  
  
  

  كاظمي يحيي
  نژاد مهدي ولي

  جمالي رعنا
  

 26/10/1389 :دريافت
  06/10/1390 :پذيرش

  است بوده پديدآوران نزد روز 27 مدت به اصالح براي مقاله

  چكيده
پژوهش حاضر، بررسي رابطه هوش هيجاني، هدف

داري و تعهد سازماني مديران آموزشي مدارس متوسطه خويشتن
روش پژوهش حاضر، توصيفي از نوع همبستگي بوده. است
نه نفر از مديران بودند كه با روشگروه نمونه، پنجاه و . است
نفر 27مديران زن، . انتخاب شدند نظام مند گيري تصادفي نمونه

هاي ها با استفاده از پرسشنامه داده. نفر بودند 32و مديران مرد، 
و) 1386(منش  داري نيك ، خويشتن)1387(هوش هيجاني عزيزي 

براي. آوري شد جمع 1تعهد سازماني مودي، استيرز و پورتر
ها، به طور همزمان از روش همبستگيتجزيه و تحليل داده

نتايج پژوهش نشان داد كه. پيرسون و رگرسيون استفاده شد
داري و نيز بين هوش هيجاني و بين هوش هيجاني و خويشتن

داري تعهد سازماني مديران آموزشي، همبستگي مثبت و معني
مديران آموزشي داري و تعهد سازماني بين خويشتن. وجود دارد

نتايج تحليل رگرسيون نشان. داري وجود دارد نيز رابطه معني
بيني كننده تعهد داري، پيش داد كه هوش هيجاني و خويشتن

دو متغير مذكور توانسته است. سازماني مديران آموزشي است
بيني از تغييرات تعهد سازماني را براي مديران مرد پيش 18/0
  .كند

 

داري، تعهد سازماني، هوش هيجاني، خويشتن :ها كليدواژه
 مديران آموزشي

  
1. Mowdy, Steers and Porters 

Management & Development Process
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 تعهد و داري خويشتن هيجاني، هوش بين رابطه
  مديران سازماني

  
  

  1كاظمي يحيي
  2نژاد مهدي ولي

  3جمالي رعنا

  مقدمه
 منابع مديريت فرايند گوناگون مراحل در تواند مي سازمان، به كاركنان تعهد
 در سازماني تعهد به توجه .باشد مديران گيريتصميم براي مناسبي مبناي انساني،
 همكاران، و فريد( آورد مي پديد سازمان و كاركنان براي را مطلوبي نتايج كاركنان،

 دهند بهبود را سازماني اهداف توانند مي سازماني تعهد از آگاهي با مديران ).1388
 سازماني تعهد ).1388 همكاران، و فريد( بيابند سازماني توسعه براي راهكارهايي و

 نيروي زيرا شود، مي محسوب كاركنان عملكرد بر مؤثر نامحسوس عوامل از يكي
 حتي است حاضر سازماني هاي ارزش و اهداف با سازگار و متعهد وفادار، انساني
 سازمان، در نيرويي چنين وجود .كند فعاليت شغل، شرح در مقرر وظايف از فراتر

 كه افرادي ).1389 ،نادري و سوداني نيسي،( انجامد مي عملكرد سطح افزايش به
 و اهداف )1 :هستند برخوردار ويژگي سه از معموالً دارند، سازماني تعهد
 براي تالش به فراواني تمايل )2 پذيرند؛ مي فراواني ميزان به را سازماني هاي ارزش
 بسيار سازمان در كار تداوم و ماندن باقي به )3 دارند؛ سازماني اهداف تحقق
 كاهش باعث سازماني، تعهد به توجه ).1378 حقيقت، كاظمي( هستند مند عالقه

استاديار گروه آمـوزش و پـرورش. 1
  دانشگاه سيستان و بلوچستان

Yahya_kazemi@yahoo.com 

اســتاديار گــروه مــديريت و برنامــه. 2
ريزي آموزشي دانشـگاه سيسـتان و

  بلوچستان
mehdinezhad@gmail.com 

دانشجوي كارشناس ارشد مديريت. 3
  آموزشي

rana.jamaly@gmail.com 
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 تحقق براي حركت و وري بهره وفاداري، و تعلق ماندگاري، افزايش غيبت، ميزان
 مرتبط عوامل از آگاهي بنابراين، ).1388 ،همكاران و فريد( شود مي سازمان اهداف

 داشته اهميت ها سازمان مديران براي تواند مي سازمان، به انساني نيروي تعهد با
 و هيجاني هوش روانشناختي متغير دو رابطه حاضر پژوهش در رو، اين از .باشد

  .است شده برررسي سازماني تعهد با داري خويشتن

  پژوهش پيشينه
 به اند، برده پي وري بهره بهبود در انساني منابع نقش اهميت به كه هايي سازمان

 و عابدي توكلي، اله( هستند واقف صحنه، در و متعهد كار نيروي پرورش ارزش
 هيجاني هوش انساني، نيروي پرورش بر مؤثر عوامل از يكي ).1388 نيا، صالح
 و ديگران و خود احساسات شناخت در ما هاي مهارت ،هيجاني هوش .است

 توانايي و پذيري مسئوليت حس ،ديگران با سالم روابط ايجاد در كافي هاي مهارت
 ).1387 ،مالحسيني صباغ و پوركياني( شود مي شامل را خود سالمتي حفظ در

 ساير براي نيازي پيش كه است هيجاني هوش مهم هاي مؤلفه از يكي خودآگاهي
 يعني هيجاني، هوش عنصر سه ).1387 نجفي،( است هيجاني هوش هاي مؤلفه

 مديران مؤثر گيري تصميم بر اجتماعي، هاي مهارت و انسجام و تعهد خودآگاهي،
 گيري تصميم يادگيري، كيفيت بر هيجاني هوش ).1387 عزيزي،( دارد تأثير

 يك در ماندن بر همچنين دانش و شواهد از عملي استفاده و انتقادي تفكر اخالقي،
 باعث مهارت اين فقدان .(Bulmer, Profetto, Cummings, 2009) دارد تأثير شغل
 ،1گلمن( كنند عجر احساس خود هاي ارتباط در افراد، ترين باهوش كه شود مي

 مسائل با سازگاري براي بيشتري قدرت فراوان، هيجاني هوش داراي افراد ).1382
 هوش مقابل، در .دهند مي نشان رهبري و اي حرفه و شغلي رشد روزمره، و جديد

 تنظيم در ناتواني همدلي، كم سطوح دروني، ساز مسئله رفتارهاي با كم، هيجاني
 سورشجاني، بخشي( است همراه پرخاشگري و دزدي اموال تخريب خو، و خلق

 مسئوليت، احساس افزايش مانند عواملي با ها هيجان مهار در موفقيت ).1387
 گلمن،( است داشته همبستگي انجام، دست در تكليف بر تمركز توانايي افزايش

 آموزش طريق از را هيجاني هوش پرورش 3هالستيد ).1385 ،2كي مگ و بوياتزيس
 سعادت حس براي هيجاني هوش وي، اعتقاد به .است دانسته ميسر مذهبي، مسائل

1. Goleman 

2. Boyatzis, McKee 

3. Halstid 
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  ).1386 همكاران، و تورانلو صيادي( است الزم بسيار جامعه، در سالمت و
 و گلمن .دارد همبستگي سازماني تعهد با مرتبط عوامل با هيجاني هوش
 در اما دارد، كاربرد سازماني هاي رده همه در هيجاني هوش كه معتقدند همكارانش

 طوري به ).1387 باقرزاده، و عيوضي( يابد مي فراواني اهميت مديريتي، هاي رده
 همان به باشد، بيشتر سازمان در كاركنان و مديران هيجاني هوش اندازه هر كه

 از برخوردار مديران .شد خواهد افزوده كاركنان و سازمان وري بهره بر اندازه
 وري، بهره حداكثر با را سازمان اهداف كه هستند اثربخش رهبراني هيجاني، هوش

 از سازمان، اداره در رويكردشان و سازند مي محقق كاركنان تعهد و مندي رضايت
 و سيادت پور، مختاري( است خودآگاهي بر مبتني خودكنترلي فرصت اعطاي نوع

 را مشتريان و زيردستان هاي هيجان توانند مي مديران گونه اين ).1385 اميري،
 كاركنان به كنند، تأكيد عاطفي عناصر بر گيري تصميم در كنند، مديريت و درك
 سازنده، و اثربخش رابطه برقراري با و كنند توجه انسان يك عنوان به خود

 هاي يافته ).1386 همكاران، و همايي( هستند خود كاركنان پرورش و رشد درصدد
 هوش آزمون در رهبران هاي نمره بين كه است داده نشان مختلف هاي پژوهش
 رابطه بودند، كرده بندي درجه اداره مديران كه آنها كارايي هاي نمره با هيجاني
 هاي توانايي از بيشتري ميزان به كه رهبراني ).1387 زاده، حسن( دارد وجود

 گروهي مديريت در افراد اين .هستند روحيه با اغلب هستند، برخوردار هيجاني
  حاصل سازمان، آميز موفقيت اداره ).1384 سيادت، و پور مختاري( هستند ماهر

 خودارزيابي و هيجاني خودآگاهي مانند رهبر هاي ويژگي از استفاده كردن حداكثر
 داراي رهبران رسد مي نظر به بنابراين، ).1386 همكاران، و آقايار( است صحيح
 كنند، مي عمل بهتر كار محيط در هستند، متعهدتر خود سازمان به هيجاني، هوش

 در همكاري و اعتماد شوق، و شور القاي و گيري تصميم بهبود براي ها هيجان از
 و عيوضي و 1387 همكاران، و رناني انصاري( كنند مي استفاده كارها ساير

 افزايش در مؤثري نقش تواند مي هيجاني هوش بنابراين، ).1387 همكاران،
 راستا، همين در .باشد داشته كاركنان و مديران سازماني تعهد با مرتبط هاي توانايي
 تعهد با هيجاني هوش كه داد نشان نيز )1387( گر كشته و رضائيان پژوهش نتايج

 مديريت" نيز هيجاني هوش ابعاد بين از و دارد معناداري رابطه كاركنان، سازماني
 يابي زمينه پژوهش يك در .است داشته سازماني تعهد بر را تأثير بيشترين "روابط
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 تعهد و شغلي رضايت با داري معني و مثبت رابطه هيجاني هوش كه شد مشاهده
 تعهد و هيجاني هوش بين را ميانجي نقش شغلي، رضايت و داشت سازماني
 نشان نيز اديمو .(Guleryuz, Guneyb, Aydın, & Asan, 2008) كرد مي ايفا سازماني

 هيجاني، هوش و است داشته سازماني تعهد بر داري معني اثر شغلي رضايت كه داد
 به تواند مي هيجاني هوش كه كرد پيشنهاد وي .است مذكور متغير دو ارتباط واسطه
 (Adeyemo, 2007) رود كار به سازماني تعهد افزايش براي اي مداخله روشي عنوان

 در .است مرتبط بسيار نيز داري خويشتن با هيجاني هوش داشتن اين، بر عالوه
 و ها هيجان رهبري به قادر كه شود مي گفته دار خويشتن كسي به ها هيجان حوزه
 توانايي معناي به داري خويشتن .باشد ها هيجان بروز انداختن تأخير به و گذرا اميال
 تسلط توانايي زندگي، در نظم داشتن قوي، اراده از برخورداري .است خود بر تسلط

 ها،  ناهمواري با مواجهه در خود بر تسلط توانايي و دروني تمايالت و ها خواهش بر
 معتقدند هيرشي و فردسون ).1385 دربندي، و معيدفر( است مفهوم اين هاي مؤلفه
 هاي فرصت برابر در فرد كه شود مي گفته كنترلي ميزان به داري خويشتن كه

 يا معنايي واكنش پذيري، ريسك جنبه شش متغير اين .دارد خودش بر بزهكاري
 را عصبانيت و بودن آني اميال تابع بودن، خودمحور داشتن، پشتكار غيرمعنايي،

 مسائل، با داري خويشتن كمبود به مبتال افراد ).1386 منش، نيك( شود مي شامل
 دورانديشي بدون كردن خطر اهل آنها .كنند مي برخورد غيرخردمندانه و هيجاني
 كاكويي،( دهند مي ترجيح مدت طوالني هاي پاداش به را فوري هاي پاداش و هستند
 افراد و است احساسات مهار و مديريت مستلزم داري خويشتن بنابراين، ).1385

 كارايي تواند مي ويژگي اين كه برخوردارند بيشتري هيجاني ثبات از دار، خويشتن
 تعهد از باال، خودكنترلي با فرد ،راچلين اعتقاد به ).1387 نوري،( دهد افزايش را آنان

   ).1388 همكاران، و فرد خداياري( است برخوردار نيز بيشتري
 اجتماعي تربيت دليل به كم داري خويشتن ،1هيرشي و گاتفردسون اعتقاد به
 تالش مختلف جوامع .(McMullen, 1999)  است آمده پديد غيرمؤثر و ناقص
 را آن يا ايجاد خود هاي سازمان و افراد در را خودكنترلي مختلف، طرق به كنند مي

 از ترس بدون و مافوق مقام حضور بدون كاركنان وضعيتي، چنين در .كنند تقويت
 حقيقت در ).1385 سجادي،( دهند مي انجام را خويش وظايف عواقب،

 Gottfredson & Hirschi .1 كند، مي متمايل وظايفش انجام به را او كه است فرد در حالتي پيدايش خودكنترلي،
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 اراده، ).1385 سجادي،( باشد داشته كنترل تحت را او خارجي عامل آنكه بدون
 شود مي تلقي داري خويشتن بر مؤثر عاطفي عوامل عاطفي، رشد و نفس به اعتماد

 به ما اخالقي و جمعي زندگي كه است معتقد گلمن ).1389 زاده، صنعتي(
 است منوط عاطفي هوش به مربوط هاي مهارت و غمخواري داري، خويشتن

 "داري خويشتن" كه افرادي است داده نشان هاپژوهش هاي يافته ).1387 موسوي،(
 بدون و تكانشي كه هستند افرادي از تر موفق ها حوزه همه در ،دارند بيشتري

 متغيرهاي از داري خويشتن بنابراين، ).1387 نوري،( كنند مي عمل "خودمهارگري"
 مؤثر ها سازمان نتيجه، در و افراد موفقيت در كه است عاطفي عوامل با همبسته
 و عواطف كنترل خودكنترلي، مانند هايي ويژگي از كه مديراني بنابراين، .است
 داشت خواهند بهتري عملكرد هستند، برخوردار كار محيط در خود هاي هيجان

  ).1386 يوزباشي، و نژاد، سبحاني ميركمالي،(
 بتوانند كه است منوط مديراني استخدام به ها سازمان موفقيت ترتيب، بدين

 شده بيان كاركنان تعهد افزايش براي راهكارهايي .كنند تقويت را كاركنان تعهد
 با آنها بيشتر كردن درگير و كاركنان در عاطفي پيوستگي افزايش قبيل از است،
 در كاركنان مشاركت و كار در اجتماعي ارتباط هاي شبكه بهبود سازمان، اهداف
 داري خويشتن عملكرد و هيجاني هوش هاي مؤلفه با عامل سه اين كه گيري، تصميم
 هيجاني، هوش رابطه بررسي حاضر، پژوهش هدف دليل، همين به .دارد شباهت
 به پاسخ حاضر، پژوهش در .است مديران سازماني تعهد و داري خويشتن
 سازماني تعهد و هيجاني هوش بين آيا )1 :است توجه مورد زير هاي پرسش
 سازماني تعهد و داري خويشتن بين آيا )2 دارد؟ وجود معناداري رابطه مديران،
 داري خويشتن و هيجاني هوش بين آيا )3 دارد؟ وجود معناداري رابطه مديران،
 تواند مي اندازه چه تا پژوهش متغيرهاي )4 دارد؟ وجود معناداري رابطه مديران،
 شناختي جمعيت متغيرهاي آيا )5 كند؟ بيني پيش را آموزشي مديران سازماني تعهد
 مؤثر آموزشي، مديران سازماني تعهد و داري خويشتن و هيجاني هوش رابطه بر

  است؟

  پژوهش روش
 هجامع .است يهمبستگ نوع از و يفيتوص ،پژوهش روش حاضر، پژوهش در
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 بوده زاهدان شهرستان دو هيناح متوسطه مقطع مدارس رانيمد ،بررسي مورد يآمار
 .است بوده مند نظام تصادفي گيري،نمونه روش .است بوده نفر 70 آنها تعداد كه

 زن نفر 27 و مرد ،نفر 32 كه است شده شامل را ريدم نه و پنجاه ه،نمون گروه
 لحاظ به .است آمده دست به مورگان فرمول اساس بر نمونه حجم نيا .هستند

 به اند، بوده ليسانس تحصيلي سطح با افراد ،مديران اكثريت تحصيالت، وضعيت
 فوق نفر 10 و ليسانس نفر 46 ،ديپلم فوق نفر 3 ،نفر 59 كل از كه اي گونه

  .اند بوده ليسانس
 :هيجاني هوش پرسشنامه )1 :است بوده پرسشنامه سه ها، داده آوري جمع ابزار
 مورد پژوهش اين در مديران هيجاني هوش سنجش منظور به كه اي پرسشنامه
 پرسشنامه از برگرفته كه است بوده )1387( عزيزي پرسشنامه گرفته، قرار استفاده
 مورد 25 به را پرسشنامه اين هاي پرسش عزيزي .است بوده نگريس و يجانيه هوش
 ،يهمدل ،يزشيخودانگ ،يخودنظم لفهؤم پنج ،پرسشنامه اين .است داده كاهش
 توسط ،پرسشنامه اين پايايي .شود مي شامل را يخودآگاه و ياجتماع يها مهارت
 با پرسشنامه ييايپا نيز حاضر پژوهش در .است شده وردآبر 79/0 با برابر عزيزي
 هپرسشنام )2 .آمد دست به 74/0 با برابر ،كرونباخ يآلفا بيضر از استفاده

 پرسشنامه از ي،آموزش رانيمد داري خويشتن سنجش منظور به :داري خويشتن
 هاي مؤلفه با داري خويشتن پرسشنامه، اين در .است شده استفاده )1386( منش كين

 در بودن فيزيكي مخاطره، جستجوي ساده، وظايف براي عملكرد بودن، تكانشي
 بيانگر كه گيرد مي قرار سنجش مورد عصبيت و خودخواهي بودن، ذهني مقابل

 شامل را پرسش 24 ،پرسشنامه نيا .)1386 منش، نيك( است كم داري خويشتن
 منش نيك توسط كرونباخ آلفاي روش با پرسشنامه، اين پايايي ضريب .شود مي
 سازماني تعهد پرسشنامه )3 .است آمده دست به 83/0 حاضر، پژوهش در و 80/0
 ساخته پورتر و رزياست مودي، توسط گرفته، قرار استفاده مورد پژوهش اين در كه

 اين در سازماني تعهد هاي مقياس .دارد پرسش پانزده پرسشنامه اين .است شده
 بر آزمون نيا پايايي .است عاطفي تعهد و هنجاري تعهد مستمر، تعهد پرسشنامه،

  .است 69/0 با برابر كه شد محاسبه كرونباخ يآلفا اساس
 و همزمان رگرسيون پيرسون، همبستگي  آزمون از ها،داده تحليل و تجزيه براي
  .است شده استفاده واريانس تحليل
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  پژوهش هاي يافته
 جدول در سازماني تعهد و داري خويشتن هيجاني، هوش توصيفي هاي آماره

  .است شده بيان )1(
  

 پژوهش متغيرهاي توصيفي هاي آماره ):1( جدول

  ميانگين  تعداد  متغير  
انحراف
 t آزادي درجه F  استاندارد

 هوش
  هيجاني

 69/13 14/96 27  زن
01/0  57  08/1  

 01/12 53/92 32  مرد

داري خويشتن
 69/7 29/61 27  زن

95/4  57  45/0* 
 81/10 15/60 32  مرد

سازماني تعهد
 13/12 88/84 27  زن

18/0  57  11/0  
 96/9 21/85 32  مرد

 پژوهش هاي يافته :منبع

05/0 p≤ *  
  

 مديران داري خويشتن و هيجاني هوش ميانگين كه داد نشان )1( جدول نتايج
 تعهد استاندارد انحراف و ميانگين كه صورتي در .است مرد مديران از بيشتر زن،

 فقط ميان، اين در اما .است زن مديران از بيشتر مرد، آموزشي مديران سازماني
   .است دار معني 05/0 سطح در داري، خويشتن حوزه در تفاوت

  آزمون از پژوهش، هاي پرسش به مربوط هايداده تحليل و تجزيه براي
 همزمان، رگرسيون روش با همچنين .است شده استفاده پيرسون همبستگي
 هايمتغير نقش بررسي در و شد مشخص مديران تعهد  كننده بيني پيش متغيرهاي
  .گرديد استفاده واريانس تحليل از نيز پژوهش متغيرهاي بر شناختي جمعيت
 پژوهش، متغيرهاي بين رابطه بررسي در :پژوهش سوم تا اول هاي پرسش نتايج

 تعهد با مديران هيجاني هوش همبستگي ضريب كه داد نشان )2( جدول نتايج
 و =22/0R با برابر سازماني تعهد و داري خويشتن ،=24/0R با برابر آنها سازماني
 سطح در مذكور روابط .است =31/0R با برابر داري خويشتن و هيجاني هوش

05/0P≤ است دار معني.  
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  پژوهش يمتغيرها بين هاي همبستگي ماتريس خالصه ):2( جدول
 داريخويشتن هيجاني هوش متغير

  *22/0  *24/0 سازمانيتعهد
  *31/0  1 هيجانيهوش

 پژوهش هاييافته :منبع

05/0  p≤  *    59 N=  
  

 چه تا پژوهش، متغيرهاي كه پرسش اين به پاسخ براي :پژوهش چهارم پرسش
 رگرسيون الگوي از كند، بيني پيش را آموزشي مديران سازماني تعهد تواند مي اندازه

 بيانگر كه بود 07/2 دوربين آزمون نتايج مذكور، الگوي در .شد استفاده همزمان
 كه شود مي مالحظه )3( جدول در .است رگرسيون تحليل از استفاده بودن مجاز

 سازماني تعهد تغييرات از 05/0 فقط داري، خويشتن و هيجاني هوش متغيرهاي
 با برابر چندمتغيره همبستگي الگو، اين در .اند كرده بيني پيش را آموزشي مديران

 استاندارد بتاي و 19/0 هيجاني، هوش متغير به مربوط استاندارد بتاي .است 29/0
   .است 17/0 داري، خويشتن متغير به مربوط
  
  آموزشي مديران سازماني تعهد كننده بيني پيش متغيرهاي رگرسيون الگوي خالصه ):3( جدول

 پژوهش هاييافته :منبع

  
 بر شناختي مردم عوامل آيا كه پرسش اين به پاسخ در :پژوهش پنجم پرسش

 است؟ مؤثر آموزشي مديران سازماني تعهد و داري خويشتن و هيجاني هوش رابطه
 هوش همبستگي ضريب كه داد نشان جنسيت نقش به توجه با پژوهش هاي يافته

 داري خويشتن همبستگي ضريب آنها، سازماني تعهد با زن آموزشي مديران هيجاني
 با برابر ترتيب به داري، خويشتن با هيجاني هوش و آنها سازماني تعهد با مديران

 آزمون
 دوربين

t 
β  

 F استاندارد
R2  
  بين پيش متغير R شده تعديل

07/2 
41/1  
26/1 

19/0 
17/0 

59/2  05/0 29/0  
+هيجانيهوش

 داري خويشتن

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 يحيي كاظمي و ديگران/  ...داري هيجاني، خويشتنرابطه بين هوش 

1390 زمستان/  78شماره / يند مديريت و توسعهافر  

 

84

07/0R=، 10/0R=، 06/0R= 05/0 سطح در كه استP≤ واقع، در .نيست دار معني 
 سازماني تعهد تغييرات است نتوانسته داري خويشتن و هيجاني هوش متغيرهاي
 جدول در مردان مورد در پژوهش نتايج اما .كند بيني پيش را زن آموزشي مديران

 تعهد با مرد آموزشي مديران هيجاني هوش همبستگي ضريب كه دهد مي نشان )3(
 .دارد وجود داري معني ≥01/0P سطح در كه است =44/0R با برابر آنها، سازماني
 با هيجاني هوش و آنها سازماني تعهد با مديران داري خويشتن همبستگي ضريب

 سطح در ترتيب به كه است =36/0Rو =43/0R با برابر ترتيب به نيز داري خويشتن
01/0 p≤ 05/0 وP≤ دارد وجود داري معني.  

  
  مردان در پژوهش متغيرهاي بين هاي همبستگي ماتريس خالصه ):4( جدول

داريخويشتن هيجانيهوش متغير
 *36/0 **44/0 سازمانيتعهد
 **43/0 1 هيجانيهوش

 پژوهش هاييافته :منبع

05/0 p≤  *   01/0 p≤* *        32 N=  
  

 نمونه گروه در متغيرها بين رابطه به مربوط رگرسيون الگوي بررسي همچنين
 و هيجاني هوش متغيرهاي كه دهد مي است، شده بيان )4( جدول در كه مردان

 را مرد آموزشي مديران سازماني تعهد تغييرات از 18/0 است توانسته داري خويشتن
   .كند بيني پيش

  
 مديران سازماني تعهد كننده بيني پيش متغيرهاي رگرسيون الگوي خالصه ):5( جدول

  مرد آموزشي

 پژوهش هاييافته :منبع

  

 آزمون
 دوربين

t 
β  

 F استاندارد
R2  

 بين پيش متغيرهاي R شده تعديل

76/1 
51/2 
94/0 

41/0 
15/0 

48/4  18/0 48/0  
 + هيجاني هوش

 داري خويشتن
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 هوش به مربوط استاندارد بتاي .است 48/0 چندمتغيره همبستگي الگو، اين در
 معادله و است 15/0 داري خويشتن متغير به مربوط استاندارد بتاي و 41/0 هيجاني،
  :است زير صورت به آن اساس بر رگرسيون

  سازماني تعهد = 15/0Z داري خويشتن + Z 41/0 هيجاني هوش
 از تحصيلي، سطوح نقش به توجه با  پژوهش متغيرهاي تفاوت بررسي براي
 تحصيلي مدرك داراي مديران بين داد نشان نتايج كه شد استفاده واريانس تحليل

 ،=034/0F هيجاني هوش لحاظ به ليسانس فوق و ليسانس ديپلم، فوق مقطع سه در
71/0 P>=، 56 2 وdf=، 05/0P>(، داري خويشتن )09/0F=، 91/0 P>=، 56 و 
2df=، 05/0P>( سازماني تعهد و )03/0F=، 96/0 P>=، 56 2 وdf=، 05/0P>( 

  .ندارد وجود داري معني تفاوت

  ها يافته تحليل و تجزيه
 زن، مديران داري خويشتن ميانگين حاضر، پژوهش توصيفي نتايج اساس بر
 زن مديران بيشتر مشغله و وظايف حدود آن، دليل شايد .است مرد مديران از بيشتر
 در مديريت مسئوليت داري، خانه وظايف بر عالوه كه است مرد مديران به نسبت
 توان زن، مديران كه كند مي ايجاب وضعيت اين .دارند عهده بر نيز را مدرسه
 تعهد و هيجاني هوش بين رابطه بررسي .باشند داشته مرد مديران از بيشتري
 و مثبت مذكور، متغير دو بين همبستگي كه داد نشان آموزشي مديران سازماني
 سازماني تعهد هيجاني، هوش افزايش با كه كرد استنباط توان مي يعني .است معنادار
   .يابدمي افزايش مديران

 هوش كه كردند بيان پژوهشي در 1استوگ و گاردنر نتيجه، اين با هماهنگ
 گلمن،( است سازماني تعهد و شغلي رضايت براي سودمندي  كننده بيني پيش هيجاني،
 و هيجاني هوش عنوان با پژوهشي در نيز 2گاردنر ).1385 ،كي مگ و بوياتزيس

 با فراواني رابطه هيجاني، هوش كه است كرده بيان كار محيط در رهبري هاي شيوه
 .دارد هيجاني مديريت و هيجاني آگاهي جمله از ساز، دگرگون رهبري اجزاي همه

 است رهبري هاي شيوه در موفقيت كننده بيني پيش بهترين هيجاني، هوش همچنين
 و هيجاني هوش كه داد نشان كارسون و كارسون پژوهش نتايج ).1387 زاده، حسن(

 تعهد نيز هيجاني هوش و دارد همبستگي سازماني تعهد با ،نآ هاي لفهؤم از برخي
1. Gardner & Stough 

2. Gardner 
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 ،)(Adeyemo, 2007 هاي پژوهش يافته با مذكور، هجينت .كند مي بيني پيش را سازماني
 و رضائيان ،(Guleryuz, Guneyb, Aydın, & Asan, 2008) همكاران و گلريوز

   .دارد يهمخوان )1387( همكاران
 پژوهش نتايج اساس بر .ندارد همخواني افخمي پژوهش نتيجه با نتيجه اين اما
 بين پرورش، و آموزش وزارت مهارتي و نظري معاونت كارشناسان براي مذكور،

 نيسي( ندارد وجود رابطه هيجاني هوش با سازماني تعهد و شغلي رضايت متغير دو
 انگاري سهل دليل به است ممكن متفاوت، نتيجه اين كسب ).1389 همكاران، و

 آماري جامعه دو در تفاوت يا افخمي پرسشنامه هاي پرسش به پاسخ در مديران
 .باشد

 مورد مديران سازماني تعهد و داري خويشتن رابطه بررسي دوم، پرسش در
 تعهد و داري خويشتن بين كه داد نشان حاضر پژوهش هاي يافته .است توجه

 توانمي بنابراين، .دارد وجود دار معني و مثبت اي رابطه آموزشي، مديران سازماني
 داري خويشتن و دارند بيشتري سازماني تعهد دار، خويشتن مديران كه كرد استنباط
   .شودمي سازماني تعهد افزايش باعث

 داري خويشتن كه است داده نشان هيرشي و گاتفردسون هايپژوهش نتايج
 نظريه در همچنين .دارد تأثير آن به مربوط رفتارهاي و بودن خوار شراب بر ضعيف

 گرفتن ناديده عادت كه است شده بيان هيرشي و گاتفردسون داري خويشتن
 اي دامنه پيدايش به منجر ضعيف، داري خويشتن مانند مدت طوالني منفي پيامدهاي

 نتايج ).1389 زاده، صنعتي( گردد مي فردي مخرب و اجتماعي ضد رفتارهاي از
 وي كه است فرد در وضعيتي ايجاد خودكنترلي، كه داد نشان نيز سجادي پژوهش

 هاي يافته اين، بر عالوه ).1385 سجادي،( كند مي متمايل وظايفش انجام به را
 داري خويشتن كه نوجواناني اجتماعي پيوند است داده نشان ديگري پژوهش
 بيان نيز اتزيوني ).1387 همكاران، و پور جاليي( است ضعيف نيز دارند، ضعيفي
 و مدني ارزش به واقعي تعهد همدلي، و داري خويشتن پرورش با كه است كرده

 حاضر، پژوهش هجينت ن،يابنابر ).1386 درآمدي، شريفي( گردد مي ميسر نيز اخالقي
 ،)1386( درآمدي شريفي ،)1387( همكاران و پور جاليي هايپژوهش جينتا با

  .دارد همخواني )1389( زاده صنعتي و )1385( سجادي
 مورد مديران داري خويشتن و هيجاني هوش رابطه بررسي سوم، پرسش در
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 مذكور، متغير دو بين همبستگي كه داد نشان حاضر پژوهش هاي يافته .است توجه
 هيجاني، هوش افزايش با كه كرد استنباط توان مي يعني است، دار معني و مثبت

 بيشتري هيجاني هوش دار، خويشتن مديران و يابد مي افزايش مديران داري خويشتن
  .دارند
 فوت و همكارانش و دوينسكي ساواف، و كوپر رايس، ،نتيجه اين راستاي در
 كارايي هاي نمره با هيجاني هوش آزمون در رهبران هاي نمره بين كه دادند نشان
 زاده، حسن( دارد وجود رابطه بود، شده بندي درجه اداره مديران توسط كه آنها

 درك بين معناداري و مثبت رابطه كه است داده نشان ديگري پژوهش نتايج ).1387
 و كياروچي .دارد وجود روانشناختي كاركرد و فردي بين كاركرد و هيجاني هوش

 انطباق و استرس بين رابطه هيجاني، هوش كه اند كرده بيان نيز همكاران
 پژوهشي ،نيا بر عالوه ).1387 سورشجاني، بخشي( كند مي تعديل را روانشناختي

 شد گرفته نتيجه آن، در كه شد انجام ريمد و معلم پرستار، پزشك، نفر 330 درباره
 سالمت و يشغل يزندگ در تيموفق نييتع در ياساس يعامل ي،جانيه هوش كه
 ).1387 زاده، حسن( دارد يشغل استرس با بلهمقا در مهمي ريثأت و است يروان

 گيري تصميم توانايي بر هيجاني هوش اثر درباره پژوهشي نيز 1بليس و ساموئل
 عنصر سه داد نشان آن هاي يافته كه دادند انجام نوين هاي سازمان در رهبران مؤثر

 مديران مؤثر گيري تصميم بر اجتماعي، هاي مهارت و انسجام تعهد، خودآگاهي،
 در دارند، كمتري عاطفي هوش كه مديراني داد نشان ها يافته همچنين .دارد تأثير

 دارند مشكل مشتريان و رؤسا زيردستان، همكاران، با درست ارتباط برقراري
 زاده حسن هايپژوهش نتايج با حاضر پژوهش يافته بنابراين، ).1387 عزيزي،(
 اين اما .دارد همخواني )1387( سورشجاني بخشي و ،)1387( عزيزي ،)1387(

 وي، پژوهش هاي يافته اساس بر .ندارد همخواني كالينز پژوهش نتيجه با نتيجه
 نتيجه اين كسب ).1387 زاده، حسن( ندارد رابطه رهبران موفقيت با هيجاني هوش

 رهبران موفقيت مذكور، پژوهش در كه باشد دليل اين به است ممكن متفاوت،
 مادي عوامل صرفاً و بود شده گيري اندازه حقوق و موقعيت پست، طريق از صرفاً
   .بود نظر مورد
 پژوهش، متغيرهاي كه است توجه مورد موضوع اين بررسي چهارم، پرسش در

 Samuel & Beliss .1 اساس بر .كند بيني پيش را آموزشي مديران سازماني تعهد تواند مي اندازه چه تا
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 از 05/0 صرفاً داري، خويشتن و هيجاني هوش متغيرهاي پژوهش، هاي يافته
 كه است ذكر شايان .كند مي بيني پيش را آموزشي مديران سازماني تعهد تغييرات

 از اما .است بوده 29/0 با برابر سازماني، تعهد با مذكور متغير دو همزمان همبستگي
 بيني، پيش مقدار معموالً نيست، بيني پيش مقدار بيانگر همبستگي، اين كه آنجايي
 از درصد 5 است توانسته مذكور متغير دو معني، اين به .است كوچكتري عدد

 واحد يك با كه دهد مي نشان نيز بتا ضريب .كنند بيني پيش را مالك متغير تغييرات
 به تغيير داري خويشتن در 17/0 و هيجاني هوش در 19/0 مالك، متغير در تغيير
 از مدير زنان خروج و جنسيت كنترل با ضعيف، نتيجه اين .آمد خواهد وجود
 بتاي و 18/0 به بيني پيش مردان، براي كه طوري به .شود مي تر قوي بيني پيش الگوي
 است ممكن بنابراين .رسد مي 15/0 به داري خويشتن بتاي و 41/0 به هيجاني هوش
 ميزان بررسي .باشد مؤثر نتايج اين در دهندگان پاسخ جنسيت مانند ديگري عوامل

 سوم پرسش به مربوط بحث همانند پرسش، اين درباره قبلي هاي ژوهش پ همخواني
    .شود مي خودداري آن تكرار از كه است پژوهش اين

 رابطه بر شناختي جمعيت متغيرهاي اثر بررسي پژوهش، چهارم پرسش در
 است توجه مورد آموزشي مديران سازماني تعهد و داري خويشتن و هيجاني هوش

 رابطه مردان و زنان در سن، و پژوهش متغيرهاي بين داد نشان پژوهش نتايج كه
 و مثبت پژوهش، متغيرهاي و جنسيت بين رابطه ولي ندارد، وجود دار معني
 الگوي بررسي در .دارد پژوهش متغيرهاي بر مؤثري نقش جنسيت و است دار معني
 هوش و بود دار معني مردان براي الگو اين كه شد مشاهده سازماني تعهد بيني پيش

 را مردان سازماني تعهد تغييرات از 18/0 توانست داري، خويشتن با همراه هيجاني
 ممكن نتيجه اين بودن ضعيف .نبود دار معني زنان براي الگو اين .كنند بيني پيش
   .باشد آماري جامعه بودن محدود دليل به است

 پسران و دختران هيجاني هوش كه هاييپژوهش نتايج با حاضر، پژوهش  نتيجه
 پژوهش نتايج با همچنين ؛)1388 همكاران، و كاظمي( است بوده متفاوت ها آن در
  هيجان فردي، بين هاي مهارت ها خانم شمالي، امريكاي در داد نشان كه 1آن-بار

 و ؛دادند نشان آقايان به نسبت را بيشتري مسئوليت احساس و آگاهي ،يخواه
 و نفس عزت بهتر، هاي هيجان مديريت بيشتر، فردي درون ظرفيت از نيز مردان
 Reuven Bar-on .1 هماهنگ )1387 منصوري،( بودند برخوردار زنان به نسبت بيشتر پذيري انطباق
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 در كه )1389 زاده، صنعتي از نقل به( همكاران و 1استون پژوهش با نتايج .نيست
 مردان از بيشتر فردي، ميان ارتباط در زنان هيجاني هوش داد نشان كانادا كشور
 پاسخ عدم و انگاري سهل تواند مي ناهماهنگي اين دليل .ندارد همخواني نيز است

 پژوهش نتايج با پژوهش اين هاي يافته اما .باشد پژوهش پرسشنامه به زن مديران
 دادن نشان در مرد و زن توانايي بزرگسالي در داد نشان كه دارد همخواني الگ

  ).1389 زاده، صنعتي( است برابر داري خويشتن

   گيري نتيجه
 و هيجاني هوش افزايش كه است اين حاضر پژوهش نهايي  نتيجه
 متغير دو و است همراه آنها سازماني تعهد افزايش با آموزش مديران داري خويشتن
 .كند بيني پيش را سازماني تعهد است توانسته مرد مديران در ويژه به مذكور،
 داري معني رابطه آموزشي، مديران هيجاني هوش و داري خويشتن بين همچنين
   .دارد وجود
 هاي برنامه عالي، آموزش مراكز در كه كرد پيشنهاد توان مي نتايج، اين به توجه با

 به كار اين .شود تدوين مديران داري خويشتن و هيجاني هوش بهبود براي آموزشي
 سنجش مديران، استخدامي آزمون در همچنين .دارد اهميت بيشتر مردان براي ويژه
 به( آنها سازماني تعهد با نسبي همبستگي تواند مي داري خويشتن و هيجاني هوش
 شود مي پيشنهاد آماري جامعه محدوديت به توجه با .باشد داشته )مردان ويژه

 تفكر و دينداري ميزان مانند گري مداخله متغيرهاي با همراه مذكور متغيرهاي
  .گيرد قرار بررسي مورد منطقي
  
  

   

1. Estone 
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