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 هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران 

  
 *ودادي احمددکتر 

  **دکتر حسين صفرزاده

 ***مهين احمدپور

 :چکيده
هووش  . در اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغير هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران پرداخته شده است

فكر و رفتوار خوود   هيجاني توانايي تشخيص و تفكيك احساسات خود و ديگران و استفاده از دانش هيجاني در جهت هدايت ت
هاي سازمان، تمايل به تالش به خوارر سوازمان و عالقوه بوه     تعهد سازماني نيز اعتقاد قوي به اهداف و ارزش. ديگران استو 

هووش   .اسوت جامعه آماري در اين پژوهش كليه روساي شعب بانك سپه در شهر تهوران  . گيردرا دربرميادامه خدمت در آن 
بررسوي  . اندازه گيري شده اسوت « ير آلن و مي»و تعهد سازماني به وسيلة پرسشنامه « شرينگ»هيجاني به وسيله پرسشنامه 

آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چنود متغيوره انجوا     ، استفاده از آمارتوصيفي هاي گردآوري شده با داده
تعهد سازماني موديران رابطوه معنواداري     و نتايج حاصل از تحليل ارالعات حاكي از اين است كه بين هوش هيجاني. پذيرفت
تحليول رگرسويون   . هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني رابطوه معنواداري وجوود دارد    همچنين بين تمامي مولفه. دارد وجود

 .تعهد سازماني دارد برهاي هوش هيجاني، همدلي بيشترين تاثير را است كه از ميان مولفه آنچند متغيره نيز بيانگر 
 

 هوش هيجاني، تعهد سازماني: هاي کليديواژه

                                                      
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی* 

 . د اسالمیاستادیار دانشگاه آزا** 

 .کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی*** 
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 مقدمه
. هاي آن در موجودات مختلف به مقادير متفاوت قابل مشاهده و رويت استهايي كه جلوههوش از جذاب ترين توانايي

 آزموون بهوره هوشوي تنهوا شواخص     . شدها معياري براي سنجش هوش فردي محسوب ميمدت  بهره هوشي يا هوشبهر
-رغم اهميتشان در ميان عموو  نموي  هاي درسي هوشبهر علينمره. شدي يادگيري شخص محسوب ميتواناينشان دهنده 

حال به راستي اين سوال براي موا مطورا اسوت    . توانند قارعانه پيش بيني كنند كه چه كسي در زندگي موفق خواهد شد
اثور بخشوي   . دي افراد موثر استفر و در زندگي اجتماعي  كه مهمترين عوامل موفقيت در زندگي چيست؟ هوش هيجاني

در . هوا اسوت  هاي هيجاني اعضا بخصوص مديران آنها قويا تحت تاثير كفايتهاي اجتماعي و سازمانرشد اجتماعي گروه
هاي فنوي نقوش بوارزتري در داشوتن     ها نظير هوش شناختي با مهارتمحيط كار هوش هيجاني در مقايسه با ساير قابليت

توان پيش بيني كرد چه شغلي براي چه فردي مناسب است؟ در با استفاده از بهره هوشي مي. كندعملكرد مطلوب ايفا مي
توان مسير پيشرفت، شكست و يا در جا زدن كاركنان را نيوز پويش بينوي كورد، در سوطوا      حالي كه با هوش هيجاني مي

جواني بسوتگي دارد توا بوه سواير      ها براي كسب موفقيوت بوه هووش هي   درصد قابليت 58رهبري و مديريت عالي سازمان، 
 .(Golman, 1995) هاي فني و شناختيتوانايي

تري بيانديشيم و از عوارف و احساسوات خوود   كند كه به صورت خالقانههوش هيجاني اين امكان را براي ما فراهم مي
 ,Poon)و  (Mayer, 1990)، (Golman, 1995)، (Cherniss, 2000)در حل مسائل و مشكالت اسوتفاده كنويم   

2002). 

 ها و مفاهيم کاربرديتعريف واژه
اش را حفو  كنود و در   تواند انگيزهشود كه برابر آن شخص ميهايي ميهوش هيجاني شامل توانايي": هوش هيجاني 

كاميابي را . اش را حف  كندهاي خودش را كنترل و خونسرديمقابل مشكالت استقامت نمايد و در شرايط بحراني تكانش
 . ( 61، ص51 6آقايار، ) "ير بياندازد و با ديگران همدلي كند و اميدوار باشدبه تاخ
ها مشاهده خويشتن يا خويشتن نگري، نگرش بي ررفانه نسوبت بوه   همان احساس احساسات، قبول آن:  خودآگاهي-

 .(Weisinger, 1998)حاالت دروني خود، شناخت ضعف و قوت خود و اعتماد به نفس است 
مانود و در  ها كه از رريق آن فرد انعطاف پذير بواقي موي  خود كنترلي يعني توانايي در كنترل هيجان": 8خود كنترلي-

 . (51 6برادبري، ) "دهدهاي متفاوت به رور مثبت واكنش نشان ميمقابل وضعيت
ه عبارت ديگور  ب. ها در جهت عملكردمثبت استتوانايي كنترل آثار رفتاري هيجانات منفي و هدايت آن:1خود انگيزي-

 (.  ، ص51 6آقايار، )توانايي انرژي دادن به ديگران و هدايت رفتار آنان 
هواي ديگوران، چوه بوه صوورت      آگاهي اجتماعي يعني توانايي در شناخت و درک هيجان": (آگاهي اجتماعي)همدلي-

 (.51 6برادبري، )فردي و چه به صورت گروهي 
هواي ديگوران بوراي    هاي خود و هيجاني توانايي بكارگيري آگاهي از هيجانمديريت روابط يعن": 5هاي اجتماعيمهارت-

 (.همان) "ها و روابطمديريت سازنده و مثبت تعامل
از شايسووتگي اجتموواعي و شايسووتگي فووردي برخووودار باشووند     بايوودافووراد بووراي برخووورداري از هوووش هيجوواني   

(Druskatawolff, 2001) ،(Kierstead, J 1999)  و(Weisinger, 1998). 
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 .شوود و مشاركت يك فرد در سوازمان تعريوف موي   ( تعيين هويت ) تعهد براساس نيروي كلي همانند سازي : تعهد سازماني-
  :شوددر اين ديدگاه تعهد از سه عامل ناشي مي

 هاي سازمان قبول اهداف و ارزش -6
 تمايل به همكاري با سازمان براي كسب اهداف آن  - 

 (. 56 6مهداد، )دن در سازمان ميل به باقي مان - 
شناسي است كه مدتي است به عرصه موديريت نيوز وارد   مبحث هوش هيجاني يكي از موضوعات جديد در عرضه روان

وري سوازمان نيوز افوزايش    بهره رريقها بر رشد و پرورش افراد است تا از اين در واقع تمركز اصلي در سازمان. شده است
. تعهد سازماني جايگاه مهمي در تحقيقات مربوط به رفتار سازماني به خود اختصاص داده اسوت  عالوه بر اين موضوع. يابد

ها انجا  شده وليكن رابطه بين هوش هيجاني و تعهود سوازماني موديران    اگر چه تحقيقات فراواني در هر يك از اين زمينه
داشوتن موديران، روسوا و    . پوردازيم ن رابطه موي از اين رو در اين تحقيق به بررسي اي. سازمان در كشور بررسي نشده است

سازمان را متعلق به خوود بداننود،   كاركنان ها دروني شده باشد و هاي سازمان در آنكه ارزش يكاركنان بخصوص در شعب
ا نتايج اين پژوهش محقوق ر . آورد كه افراد بارنا در جهت تامين منافع بانك كار و تالش نماينداين ارمينان را بوجود مي

ياري خواهد كرد تا بتواند پيشنهادهاي اساسي پيرامون حف  و تقويت تعهد سازماني روساي شعب براي افزايش كارآيي و 
 .اثر بخشي كلي بانك ارائه نمايد

 :لهئبيان مس
شوناختي كوار   روان تكنيكي امروزه توجه ويژه اي نيز به بعد انساني و تلويحوا  آوري ¬فنهمگا  با رشد سريع صنايع و 

هاي كالن سعي دارند با ايجاد شرايط فيزيكي و رواني مناسب بوراي كاركنوان   صاحبان صنايع با سرمايه گذاري. شده است
افوزايش بهوره   )هوا  ها را در انجا  بهتر ودقيق تر وظايف خود ياري دهند تا اهداف اصلي و از جملوه مهمتورين آن  خود، آن

 . ي كه در اين حيطه مورد توجه قرار گرفته، موضوع هوش هيجاني استهاييكي از جديدترين پديده. آسيب نبيند (وري
كند كه شامل خودآگواهي، خوود كنترلوي، خوود     گلمن مفهو  هوش هيجاني را به صورت مفهومي گسترده تعريف مي

اي هو گلمن همچنين معتقد است هوش هيجاني در تما  رده(. 51 6آقايار، )هاي اجتماعي است انگيزي، همدلي و مهارت
زيورا شورايطي كوه در راس سلسوله مراتوب      . يابود هاي مديريتي اهميتي حياتي ميسازماني كاربرد زيادي دارد، اما در رده

بابوايي،  )كنود  چرا كه هر كسي به مدير و فرد باال دست خود نگاه موي . يابدآيد، سريعتر گسترش ميسازماني به وجود مي
6 5 .) 

تعهد سازماني تمايل قووي كاركنوان را   . هاي موفق استهاي اساسي سازمانمولفهاز ررف ديگر تعهد سازماني يكي از 
كنود كوه در   دانود و آرزو موي  فرد سوازمان را معورف خوود موي     ،در تعهد سازماني. دهدبراي بقاء در يك سازمان نشان مي

هودتر اسوت و ايون مسواله     يكي از مسائل اساسي سازمان توانايي آن براي جذب و نگهداري كاركنان متع.عضويت آن باشد
زماني كه افراد در سازمان داراي درجات بااليي از رضوايتمندي شوغلي   (.  5 6جعفرزاده، )داراي مزيت قابل توجهي است 

و تعهدات سازماني باشند، درک صحيحي از سازمان خود خواهند داشت و رسيدن به اهداف سوازمان را هودف خوود قورار     
 .(Stewart, 2008)دهند مي

شوود  هاي سازمان خود ميشود كه چه عواملي موجب اعتقاد افراد به اهداف و ارزشين رابطه اين سوال مطرا ميدر ا
 .تا براي موفقيت سازمان تالشي وافر كنند و براي باقي ماندن در آن آرزو و خواستي عميق و قوي داشته باشند

. خصووص موديران از اهميوت ويوژه اي برخوردارنود     ها نيروي انساني، علوي ال هاي خدماتي به خصوص بانكدر سازمان
لذا رضايت و تعهود موديران و   . كاركنان در ارتباط نزديك هستند و كاركنان نيز با مشتريان ارتباط نزديك دارند با مديران

 .كاركنان نقش مهمي در موفقيت و تحقق اهداف سازمان دارد
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ها كواهش  هاي شغلي را در بانكاري از مشكالت نارضايتيتمركز بر موضوع هوش هيجاني در سازمان شايد بتواند بسي
 .دهد و موجب ايجاد تعهد واستمرار خدمت كاركنان در سازمان گردد

له اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران سازمان در بانك سپه ئمس ،بر اين اساس
 :ايمبه سواالت زير برآمده براي بررسي اين مساله در صدد پاسخ دادن. است
 .چه رابطه اي بين هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران سازمان وجود دارد -6
 آيا مديران برخوردار از هوش هيجاني باال، از تعهد سازماني بااليي نيز برخودارند؟ - 
 چه ابعادي از هوش هيجاني با تعهد سازماني مديران رابطه قوي تري دارد؟ - 

 ري تحقيقچارچوب نظ
چوارچوب نظوري، يوك شوبكه منطقوي و      . شودچارچوب نظري مبنايي است كه تما  تحقيق بر روي آن قرار داده مي

كامل بين متغيرهايي است كه از رريق فرآيندهايي چون مصاحبه، مشاهده و بررسي ادبيات موضووع فوراهم آموده اسوت     
 (.58 6فرهنگي، )

 "آلون و موي يور   "و مدل تعهد سازماني "گلمن"ب از مدل هوش هيجاني در تحقيق حاضر براي ايجاد چار چوب مناس
 .استفاده شده است

خوود آگواهي، خوودكنترلي، خوودانگيزي، همودلي و      : گلمن هوش هيجاني را در پنج حوزه تعريف كرد كه عبارتنود از 
-ي را در سوازمان موي  افرادي كه از سطح خودآگاهي بوااليي برخوردارنود، مسوئوليت   (.  5 6سياروچي، )مهارت اجتماعي 

-ربق گفته گلمن، خود كنترلي ما را از زندان احساساتمان آزاد موي (. 58 6حسيني، )ها باشد پذيرند كه در حد توان آن

افورادي  . ها به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف اسوت خود انگيزي استفاده از هيجان. (Homisoh, H, 2001)كند 
ميشه در كارهاي خوود نتيجوه محورنود و توالش زيوادي بوراي رسويدن بوه هودف دارنود           كه اين خصيصه را زياد دارند ه

افراد برخوردار از اين مهارت، دقيقوا  . استتوانايي ورود به احساسات ديگران  به معنايهمدلي (.  5، ص51 6بارسلطان، )
بايد آن را تغيير دهنود   ،ارشان منفي باشددانند اگر تاثير رفتگذارد و ميدانند كه گفتار و كردارشان بر ديگران تاثير ميمي
، برقراري ارتباط موثر، گووش دادن عميوق و پرسويدن سوواالت     هاآنو همدلي با ديگران توانايي شناخت (. 51 6آقايار، )

 (.همان.)شودمهم، تشريك مساعي، مربيگري و مذاكره كردن از اجزاي اين مهارت محسوب مي
شوناختي و يوا   تعهود سوازماني يعنوي درجوه هماننود سوازي روان      . كندي اشاره ميبعد دو  اين مبحث به تعهد سازمان

 (.56 6مهداد، )كنيم چسبندگي به سازماني كه ما براي آن كار مي
و  تعهد مستمر، تعهد عاطفي:رراحي شده تعهد به سه ربقه،  شامل(  685)در مدل تعهد كه توسط آلن و مي ير 

هواي  عنوان وابستگي عارفي و رواني به سوازمان، تعهود بوه عنووان درک هزينوه      كه بهتقسيم شده است  تعهد هنجاري
 (.58 6مرادي، )شود مربوط به سازمان و تعهد به عنوان تكليف به ماندن در سازمان تعريف مي

كننود، انعطواف   برخوردارند در كارها حساب شده تر عمل موي  باالترياز هوش هيجاني  در بانك نيز روساي شعبي كه
كنند و الگوويي  هايشان سنجيده تر عمل ميگيريتري با ارباب رجوع دارند، در تصميمري بيشتري دارند، رفتار مناسبپذي

واضح است كه همه اين هنجارهوا در افوزايش تعهود سوازماني موديران نقوش       . آيندبراي كاركنان گروه خود به حساب مي
 . كندمهمي ايفا مي

 هاي تحقيقفرضيه

 :فرضيه اصلي

 .ن هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران رابطه مستقيمي وجود داردبي
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 :فرضيه هاي فرعي

 .بين خودآگاهي و تعهد سازماني مديران رابطه مستقيمي وجود دارد
 .بين خود كنترلي و تعهد سازماني مديران رابطه مستقيمي وجود دارد
 .ردبين خود انگيزي و تعهد سازماني مديران رابطه مستقيمي وجود دا
 .بين همدلي و تعهد سازماني مديران رابطه مستقيمي وجود دارد

 .بين مهارت اجتماعي و تعهد سازماني مديران رابطه مستقيمي وجود دارد
  

خود 

 آگاهی

خود 

 کنترلی

خووووووود 

 انگیزی

 همدلی

تعهد  هوش هیجانی

 سازمانی

مهارت 

 اجتماعی
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 مدل مفهومي تحقيقو  6شكل 

 روش تحقيق
د نيواز در زموره   هواي موور  اين تحقيق با توجه به هدف آن كاربردي اسوت و بور اسواس چگوونگي بدسوت آوردن داده     

همچنين تحقيق به شكل (. 51 6سرمد و ديگران، )از نوع تحقيق همبستگي قرار دارد ( غير آزمايشي)تحقيقات توصيفي 
ربق اين روش عالوه بر كتب، نشريات، منابع و نتايح تحقيقات مرتبط كه بوراي تبيوين پيشوينه    . ميداني انجا  شده است

گرفته است، ارالعات مورد نياز براي دستيابي بوه اهوداف تحقيوق از رريوق دو نووع      نظري تحقيق مورد بهره برداري قرار 
اولين ابزار مورد استفاده در اين تحقيق آزمون هوش هيجاني شورينگ در قالوب مقيواس پونج     . پرسشنامه جمع آوري شد

 (.58 6حسيني، )سؤال مطرا شده است    براي اجراي نهايي . گزينه اي ليكرت است
سؤال است و از آن براي سنجش تعهد    اين پرسشنامه شامل . پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مي ير استابزار دو  

سوؤاالت ايون پرسشونامه نيوز بوه      .استفاده شود ( تعهد عارفي، تعهد مستمر و تعهد هنجاري)سازماني و ابعاد سه گانه آن 
 (. 51 6دولتخواهيان، )صورت مقياس پنح درجه اي ليكرت تهيه شده است 

هاي هوش هيجاني، متغير مستقل و تعهد سازماني متغير وابسته اسوت كوه بوه دنبوال شناسوايي      در اين تحقيق مولفه
 .عواملي هستيم كه بر آن تأثيرگذار است

موديران در ايون سوطح    .شوود جامعه آماري اين تحقيق كليه مديران عملياتي بانك سپه در شعب تهران را شوامل موي  
ايون  ..نامنود اين مديران را معموال رئيس شعبه يا رئيس قسومت يوا سرپرسوت موي    .خدمات هستند مستقيما مسئول توليد

روسواي شوعب در شوهر    )تعداد اين موديران . سطح از مديريت حد فاصل بين مديران سطوا مياني وكاركنان اجرايي است
نفور بوه     66در نهايت با انتخاب  گيري از روش تصادفي استفاده كرده است وپژوهشگر براي نمونه. نفر است 15 ( تهران
. درصد بوه جامعوه تعمويم داده شود    % 88توزيع گرديد و نتايج حاصله با سطح ارمينان ها بين آنپرسشنامه نمونه عنوان 

آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسويون  , (مد,ميانگين,فراواني)هاي مركز گراها از شاخصبراي تجزيه و تحليل داده
 .اده شده استچند متغيره استف

 هاي پژوهشيافته
هاي هوش هيجاني و تعهد سازماني بر است كه ربق جداول مربوط به توزيع فراواني، مولفهآن نتايج تحقيق حاكي از  

درصد از افراد اظهار داشتند كه ازرريوق شوناخت   5 /1 و سواالت مربوط به آن در پرسشنامه،  اساس شاخص خودآگاهي
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-ارزيابي صحيحي داشته باشند و نقاط قووت و محودوديت  از خود، توانند حاالت رواني خود مي ها وعميق عوارف، هيجان

درصد از افراد اظهوار  6/68 براساس شاخص خود كنترلي و سواالت مربوط به آن در پرسشنامه، . شناسندهاي خود را مي
ند و افرادي نوآور با قابليوت انعطواف پوذيري    وظيفه شناس. داشتند كه توانايي جلوگيري از بروز اختالفات هيجاني را دارند

درصد از افراد اظهار  6/6 براساس شاخص خودانگيزي و سواالت مربوط به آن در پرسشنامه، .در پذيرش تغييرات هستند
كننود و بوراي   ها با جديت در رسيدن به اهداف سازمان استفاده موي از فرصت. داشتند كه با اهداف سازمان همسو هستند

براساس شاخص همدلي و سواالت مربوط به آن در پرسشونامه،  . نماينديا تحقق معيارهاي برتر در سازمان تالش ميبهبود 
كننود  بوه رشود و    ديگوران را درک موي  هواي  ، عوارف و ديدگاهدرصد از افراد اظهار داشتند كه براي تصميم گيري65/  

ها و شناسايي و ارضواء نيازهواي   ف در سازمان درجهت رشد فرصتهاي ديگران اعتقاد دارند و از افراد مختلتقويت توانايي
درصود از افوراد   1 /8 براساس شاخص مهارت اجتماعي و سواالت مربوط به آن در پرسشنامه، .كنندمشتريان استفاده مي

حيوه و  اظهار داشتند كه قدرت نفوذ در ديگران، ايجاد هم افزايي در شعبه بوراي رسويدن بوه اهوداف سوازمان، تقويوت رو      
 .ها را دارا هستندهدايت افراد ازرريق ارتباط موثر و ايجاد مشاركت و رفع مخالفت

درصد از افراد اظهار داشتند كه بوه خوارر   1 / 8براساس شاخص تعهد عارفي و سواالت مربوط به آن در پرسشنامه، 
مربووط بوه آن در پرسشونامه،    براسواس شواخص تعهود مسوتمر و سوواالت      . ماننود ماندن، در سازمان بواقي موي  به تمايل 

هواي شوغلي   مانند و بر اين باورنود كوه جوايگزين   درصد از افراد اظهار داشتند كه به خارر نياز در سازمان باقي مي6 /68
درصود از افوراد   6 /58براساس شاخص تعهد هنجاري و سواالت مربوط به آن در پرسشونامه،  . ها وجود داردكمي براي آن

هوا يواد داده شوده كوه     كنند بايد بمانند چرا كه بوه آن مانند براي اينكه احساس ميازمان باقي مياظهار داشتند كه در س
 .نسبت به سازمانشان وفادار باشند

هاي توصيفي سن، جنس، وضعيت تاهل، سابقه بدست آمده است به آماره نتايج ديگري كه از تحليل توصيفي ارالعات
 :شود، و مبسوط آن در جداول زير ارائه شده استيكار و مدرک تحصيلي پاسخگويان مربوط م

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 هاي هوش هيجانيهاي توصيفي سن و مولفهآماره -6جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي  رده سني
مهارت 
 اجتماعي

 1- 1 

  1111/6 1111/68   /111   /1111   /111 ميانگين
  1111/6 1111/68   /111   /1111   /111 ميانه
  11/6 11/68   /11   /11   /11 مينيمم
  11/6 11/68   /11   /11   /11 ماكزيمم

 1 1 1 1 1 انحراف معيار
 1 1 1 1 1 واريانس

 1- 1 

  6/6  1 1 / 1 5   /8515   / 881 5 /168  ميانگين
 1111/65 6 /1111 8 /111   /1111 8 /111 ميانه
 11/66 11/8 11/68 11/68  11/6 مينيمم
   /11   /11   /11   /11 5 /11 ماكزيمم

  /  1    / 8 68  /6811   /  11   /1     انحراف معيار
 5/61 8  6/  1 111/66  181/6 661/68 واريانس

81- 1 

 886/68    / 815 8 / 6     / 881 1 /  1  ميانگين
 6 /1111   /1111 1 /1111   /1111 1 /1111 ميانه
 11/66  11/6  11/6  11/6 11/68 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  /  5    /8  66  /1 116  /    1 1/ 1 18 انحراف معيار
  5/6 8 6/61 8 6 /6 6 6 / 6    / 8  واريانس

 

 ( ادامه) هاي هوش هيجانيهاي توصيفي سن و مولفهآماره -6جدول

 همدلي خودانگيزي رليخودکنت خودآگاهي  رده سني
مهارت 
 اجتماعي

 كل

 8111/65 6 / 68  8 /  8    /1 66 8 /  6  ميانگين

 1111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه

 11/66 1/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  / 1681  /1111   /5  15  /681   1561/8  انحراف معيار
  6/ 61  181/6 111/61 68/  1   /6   واريانس
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هاي جدول ميانگين، هوش هيجاني با افزايش سن در بين افراد نمونه آمواري  شود ربق دادهرور كه مشاهده ميهمان
ال سو  1 -1 هوش هيجواني در رده سوني   .ها بيشتر استاز همه گروه 1 -81يابد به روري كه در رده سني افزايش مي

 .سال بيشتر است 1 -1 نيز از ميانگين هوش هيجاني در رده سني 

 هاي هوش هيجانيهاي توصيفي جنس و مولفهآماره - دولج

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي  جنس
مهارت 
 اجتماعي

 زن

 5/65  8   / 58  8 / 111   /  6  8 / 188 ميانگين
 1111/68   /1111 1 /1111   /1111 1 /111 ميانه
  11/6 11/8  11/6 11/68  11/6 مينيمم
   /11   /11   /11   /11   /11 ماكزيمم

  / 8561  /6 155  /1858   /       /5118  انحراف معيار
 1/ 11 61/ 6   6/    1 / 16 681/68 واريانس

 ( ادامه)هاي هوش هيجاني هاي توصيفي جنس و مولفهآماره - دولج

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي گاهيخودآ  جنس
مهارت 
 اجتماعي

 مرد

 1/65 8  6 / 886 8 /       /58 8 8 /8 5  ميانگين
 111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه
 11/66  11/6 11/68  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  /8 1 5  /8      / 58 6  /5 8   1/1 188 انحراف معيار
  6/  1 118/65  6/ 1  68/  1 1 /118 واريانس

 كل

 8111/65 6 / 68  8 /  8    /1 66 8 /  6  ميانگين
 1111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه
 11/66 11/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم
  / 1681  /1111   /5  15  /681   1561/8  عيارانحراف م

  6/ 61  181/6 111/61 68/  1   /6   واريانس
 

البتوه  . هاي جدول ميانگين هووش هيجواني در زنوان بيشوتر از موردان اسوت      شود ربق دادهرور كه مشاهده ميهمان
 .هاي هوش هيجاني خودآگاهي در مردان بيشتر از زنان استدرميان مولفه

 هاي هوش هيجانيهاي توصيفي مدرک تحصيلي و مولفهآماره - ولجد

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي مدرك تحصيلي
مهارت 
 اجتماعي

 ديپلم
  1111/6 6 /111    /1111   /111 5 /1111 ميانگين
 1111/65   /1111   /1111 6 /1111 1 /1111 ميانه
 11/68 11/61 1 /11 1 /11 6 /11 مينيمم
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 ( ادامه) هاي هوش هيجانيهاي توصيفي مدرک تحصيلي و مولفهآماره - جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي مدرك تحصيلي
مهارت 
 اجتماعي

 

 11/68 8 /11   /11 1 /11   /11 ماكزيمم
انحراف 
 معيار

1 8 8/8  1658/  8 881/  8668 /  86185/6 

  /11  11/68    /11   /11  8 /811 واريانس

 كارشناسي

 8688/65 6 /61   8 /6888   /56 8 8 /8 15 ميانگين
 1111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه
 11/66  11/6 11/68  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 1 /11 ماكزيمم
انحراف 
 معيار

6 888/     5 /  5181 /  1565 /     16/  

  1/6 8 116/61  6/ 86 8/68 8  6/    واريانس

 كارشناسي
 ارشد

 811/65  6 /   5   /    1 / 611   / 11 ميانگين
 1 /1111   /8111   /8111 5 /1111 1 /1111 ميانه
  11/6 11/8  11/6 11/68  11/6 مينيمم
   /11 1 /11   /11 1 /11 11/18 ماكزيمم
انحراف 
 معيار

81 11/6    85 /  8181 /8 8 1 5/8  6 8 /  

 188/66 1 / 18 1 /1 8   /    111/611 واريانس

 كل

 8111/65 6 / 68  8 /  8    /1 66 8 /  6  ميانگين
 1111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه
 11/66 11/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم
انحراف 
 معيار

 1561/8   681/  15  5/   1111/  1681 /  

  6/ 61  181/6 111/61 68/  1   /6   واريانس
يابد يعني در مديران داراي مدرک هاي جدول ميانگين هوش هيجاني با افزايش سطح تحصيالت افزايش ميربق داده

درک كارشناسوي هسوتند و موديران واجود مودرک      كارشناسي ارشد هوش هيجاني بيشتر از مديراني اسوت كوه داراي مو   
 .تحصيلي كارشناسي نسبت به مديران داراي مدرک تحصيلي ديپلم هوش هيجاني باالتري دارند

 هاي هوش هيجانيهاي توصيفي سابقه كار و مولفهآماره - جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي سابقه کار
مهارت 
 اجتماعي

 61تا 
 سال

 1111/65   /111  1 /1111   /5111 5 /5111 ميانگين
 1111/68   /1111   /1111 8 /1111 1 /1111 ميانه
 11/68 11/68 6 /11 6 /11 8 /11 مينيمم
   /11 8 /11   /11 8 /11 1 /11 ماكزيمم

  /81885 58 8   / 8668  /68  1  /88 61 انحراف معيار
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 11/1   /511 11/68  11/8   /11  واريانس

 1 تا 
 سال

  8/6 51 1 /  51   /  5    / 88  5 /8  6 ميانگين
 1111/65 6 /1111   /1111   /1111 5 /1111 ميانه
 11/66 11/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 8 /11   /11   /11 5 /11 ماكزيمم

  /6 1    / 811   /685 8  /8 865  / 6 8  انحراف معيار
  11/6  668/65 8/68 8 1 /68  858/65 واريانس

 1 تا 
 سال

 1 /8111   / 6 1 5 /6 61 1 /  1    /811  ميانگين
 6 /1111   /1111   /8111   /8111   /8111 ميانه
  11/6  11/6   /11 11/68 8 /11 مينيمم
   /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  / 1 8   / 1     / 81    /1 866  /    5 انحراف معيار
 1/  1 651/66 1/61    6/    16/  8 واريانس 

 (ادامه) هاي هوش هيجانيهاي توصيفي سابقه كار و مولفهآماره - جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي سابقه کار
مهارت 
 اجتماعي

 كل

 8111/65 6 / 68  8 /  8    /1 66 8 /  6  ميانگين
 1111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه
 11/66 11/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  / 1681  /1111   /5  15  /681   1561/8  انحراف معيار
  6/ 61  181/6 111/61 68/  1   /6   واريانس

 
سوابقه   1  توا  1 ميانگين هوش هيجاني در مديراني كوه بوين   هاي جدول شود، ربق دادههمان گونه كه مشاهده مي
سال سابقه كار دارند بيشتر از موديراني  61اما ميانگين هوش هيجاني در مديراني كه زير . كار دارند بيشتر از سايرين است

 .اندسال كار كرده 1 تا  61است كه بين 

 

 انيهاي هوش هيجهاي توصيفي وضعيت تاهل و مولفهآماره -8جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي وضعيت تاهل
مهارت 
 اجتماعي

 مجرد

 811/65  6 /811    /1111   /1111   /811  ميانگين
 1 /1111   /1111   /1111   /8111   /8111 ميانه
  11/6 11/68 6 /11 1 /11   /11 مينيمم
   /11   /11   /11   /11 8 /11 ماكزيمم
  / 8  8  /881 1  /8 8    / 8  8 1/   88 يارانحراف مع
 68/ 85 1/ 86 111/1 5/ 11 1/ 86 واريانس
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 ( ادامه) هاي هوش هيجانيهاي توصيفي وضعيت تاهل و مولفهآماره -8جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي وضعيت تاهل
مهارت 
 اجتماعي

 متاهل

 818/65  6 / 65  8 /88     /8 68 8 /     ميانگين
 1111/68   /1111 8 /1111   /8111 8 /8111 ميانه
 11/66 11/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  /  1 1  /1168   /8   6  /  51  51655/8 انحراف معيار
  686/6 8/65 6  5/6 1 1 /  1   / 1  واريانس

 كل

 8111/65 6 / 68  8 /  8    /1 66 8 /  6  ميانگين
 1111/68   /1111 8 /1111   /1111 8 /1111 ميانه
 11/66 11/8  11/6  11/6  11/6 مينيمم
 8 /11 1 /11   /11   /11 11/18 ماكزيمم

  / 1681  /1111   /5  15  /681   1561/8  انحراف معيار
  6/ 61  181/6 111/61 68/  1   /6   واريانس

 
هاي جدول ميانگين هوش هيجاني در افوراد متاهول بيشوتر از افوراد مجورد      شود ربق دادههمان رور كه مشاهده مي

 .است
هوا از روش ضوريب   يي سنجيده شده بودند، براي آزمون فرضويه از آنجا كه همه متغيرها در مقياس اندازه گيري فاصله

 .همبستگي پيرسون استفاده شده است

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بستگي ابعاد هوش هيجاني با تعهد سازمانيهم -1جدول

 همدلي خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي تعهد سازماني هامولفه
مهارت 
 اجتماعي

      8/1   هوش هيجاني
    -  1/1   خودآگاهي
   -  1/    1/ 8  خودکنترلي
  -  866/1 1/  8 1/    خودانگيزي

 -  815/1 185/1 865/1 18/1  همدلي
-  185/1 68/1  118/1 8/1   18/1  اجتماعي مهارت

 
در نوسان اسوت و جهوت آن   + 6و  1هاي بدست آمده بين شود ميزان همبستگيهمان رور كه در جدول مشاهده مي

ضمنا  با افزايش هور يوك   . دهدمثبت است، بنابراين، با افزايش هوش هيجاني، تعهد سازماني مديران نيز افزايش نشان مي
 .يابداي هوش هيجاني نيز، تعهد سازماني مديران افزايش ميهاز مولفه

 .دهدنحوه همبستگي بين ابعاد تعهد سازماني با هوش هيجاني را نشان مي  جدول شماره 

 همبستگي ابعاد تعهد سازماني با هوش هيجاني - جدول

 تعهد هنجاري تعهد مستمر تعهد عاطفي هوش هيجاني هامولفه
   -  هوش هيجاني

  -  1/ 8  هد عاطفيتع

 -  1/ 8  61/1  تعهد مستمر

-  18/1  1/    55/1  تعهد هنجاري
بر اساس اين جدول، با توجه به همبستگي بين هوش هيجاني، تعهد عارفي، تعهد مسوتمر و تعهود هنجواري كوه بوه      

هواي  عارفي از بقيه مولفوه گيريم كه ارتباط بين هوش هيجاني و تعهد است، نتيجه مي 55/1 و  61/1 ،  1/ 8 ترتيب 
تعهد سازماني بيشتر است، چون به عدد يك نزديكتر است و ارتباط بين هووش هيجواني و تعهود مسوتمر بوه عودد صوفر        

 .نزديكتر و از بقيه كمتر است
مولفه هوش هيجاني شامل خودآگاهي، خود كنترلي، خوود انگيوزي، همودلي و     8براي مشخص كردن اينكه كدا  يك از 

در . كنويم گذارند، از روش تحليل رگرسيون گا  بوه گوا  اسوتفاده موي    تماعي بيشترين تاثير را بر تعهد سازماني ميمهارت اج
عبوارت ديگور   بوه  . شوود رگرسيون گا  به گا  سهم خالص هر يك از متغيرها در تبيين واريوانس متغيور وابسوته روشون موي     

در ايون روش ابتودا پونج مولفوه هووش      . تغيور ديگور اسوت   رگرسيون كاربرد يك متغير، براي عمل پيش بيني در خصوص م
شوند كوه بتواننود قودرت پويش     هايي وارد معادله رگرسيون مياما از اين پنج مولفه فقط مولفه. هيجاني را وارد معادله كرديم

 .داده شده استنتايج تحليل در جدول زير نشان . داري رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني را باال ببرندبيني و معني

 تحليل رگرسيون چند متغيره با روش گا  به گا  -5جدول

 Rمجذور R مدل

مجذور 
R تعديل 

 شده

 خطاي
استاندارد 

 برآورد
 Fمقدار

 سطح
 معني
 داري

 مقدار
 بتا

 tمقدار
 سطح
 معني
 Tداري
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6  18/1 615/1 611/1 5 8 6/8 81 /   111/1  8 /1 81 /  11 /1 

   8 /1  1 /1 681/1 18 88/8 6 1/8 111/1    /1  11/  111/1 

 
( همدلي و خودآگاهي)و متغيرهاي پيش بين ( همدلي)ضرايب به ترتيب متغير پيش بين  bو  aدر معادله رگرسيون، 

توان دو  ضريب همبستگي به عنوان معياري . يي پيرسون بين مقادير مشاهده شده استضريب همبستگي نمونه: R.است
مربوع ضوريب   . گوينود كنود و بوه آن ضوريب تعيوين موي     يكي رابطه را به خطي بودن مشوخص موي  رود كه نزدبه كار مي

 . همبستگي استاندارد شده نشان دهنده درصد تغييرپذيري در متغير وابسته به وسيله رگرسيون خطي است
ون برابور بوا   يي پيرسو شود، ضريب همبستگي نمونهوقتي متغير پيش بين همدلي وارد معامله رگرسيون مي 6در مدل 

 , R=0/409).باشوودمووي 611/1تعووديل شووده آن  Rو مجووذور  615/1شووود و مجووذور آن نيووز معووادل مووي 18/1 

R
2
. دارد، همودلي اسوت  ( تعهود سوازماني  )به عبارت ديگر متغيري كه بيشترين همبستگي را با متغير وابسته . (0/168=

شود و بقيه تغييورات بوه   به وسيله متغير همدلي تبيين مي درصد از تغييرات مربوط به تعهد سازماني مديران 5/61يعني 
 . است كه در اين بررسي در نظر گفته نشده اندمربوط متغيرهايي 
Rو مقدار  1/ 8 به  Rشود، مقدار وقتي متغير خودآگاهي وارد معادله رگرسيون مي  در مدل 

و مقودار   1/ 1 بوه   2
R

بدان معناست كه وقتي هر دو متغير همودلي و خودآگواهي در مودل وارد    اين . يابدافزايش مي 681/1تعديل شده به  2
كنند و بقيه تغيرات مربوط مربوط به تعهد سازماني مديران را بيان مي( واريانس)درصد تغييرات  1 / روي هم . شوندمي

در مقايسوه بوا   درصد اسوت كوه     /1سهم خالص متغير خودآگاهي . به متغيرهايي است كه در اين تحقيق حذف شده اند
 . متغير همدلي سهم كمتري در تغييرات مربوط به تعهد سازماني مديران دارد

معنوادار   Fاستفاده شده و نتيجه به دست آمده اين است كه در هر دو مدل آزموون   Fاز آزمون   و  6در هر دو مدل 
ان متغير وابسوته نقوش دارد و بوراي    است و در هر مدل حداقل يكي از متغيرهاي مستقل در تبيين تعهد سازماني به عنو

در هر مودل   tاستفاده شده است و چون سطح معني داري آزمون  tها از آزمون تعيين ميزان هر يك و معني دار بودن آن
عوالوه بور ايون مووارد مقودار بتوا بوراي هور يوك از          . است پس هر دو متغير در تبيين متغير وابسته موثرند 16/1كمتر از 

. نشان داده شده است كه بتا همان ضريب تاثير متغير مستقل استاندارد شده بور متغيور وابسوته اسوت     متغيرهاي مستقل
-براي مشخص كردن اينكه كدا  يك از متغيرهاي مستقل بيشترين درصد از تغييرات مربوط به متغير وابسته را بيان موي 

كليوه متغيرهواي مسوتقل موجوود در معادلوه بوه        توان از ضريب بتا در معادله رگرسيون استفاده كورد كوه  زماني مي. كند
اگر دامنه متغيرهواي مختلوف متفواوت     و ها يكسان شده باشدمتغيرهاي استاندارد تبديل شده باشند و دامنه تغييرات آن

و  1/ 8 برابر با  6در اين آزمون اين كار انجا  شده است و ضريب بتا در مدل . توان از ضريب بتا استفاده كردباشند، نمي
تاثير آن بر متغيور وابسوته بيشوتر اسوت، پوس       ،از آنجا كه هر چه ضريب بتا بزرگتر باشد. است 1/   برابر با   در مدل 

 .خواهد داشت( تعهد سازماني)متغير همدلي تاثير بيشتري بر متغير وابسته 

 نتيجه گيري
اغل، از جمله مديريت، بوه دليول اهميوت    هاي متنوع مربوط به آن در مشتاثير هوش هيجاني با توجه به تعريف مولفه

هاشوميان،  بنوي )رسود  برخورد و تعامل با افراد مختلف با خصوصيات شخصيتي و هيجاني متفاوت غيرقابل انكار به نظر مي
سازمان را مسئول احساس ناكوامي در خوود و    ,افراد باهوش هيجاني باال در هنگا  مواجهه با مشكالت در سازمان(. 58 6

 .دانند، در نتيجه اين افراد نسبت به سايرين به سازمان خود متعهدتر خواهند بوددليل ترک سازمان نميدر نتيجه 
تعهد سازماني مديران است در اين تحقيق هدف كلي بررسي رابطه  پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و

 :به دست آمد زيرها نتايج ده و از آزمونبو( مطالعه موردي بانك سپه)بين هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران 
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. ارمينوان پذيرفتوه شود    88/1ايون فرضويه بوا    . بين هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران رابطه مثبوت وجوود دارد  
هواي  بنابراين تموا  فرضويه  . هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني مديران رابطه مثبت وجود داردهمچنين بين تما  مولفه

 . ارمينان پذيرفته شدند 88/1با  فرعي پژوهش نيز
هاي مختلف هوش هيجاني و همدلي بيشترين رابطه را با تعهد بين مولفه. ها پذيرفته شددر عين حال كه تما  فرضيه

 . اندسازماني داشته
ه در ارتباط با فرضيه اصلي پژوهش كه در جستجوي رابطه معنادار ميان هوش هيجاني و تعهد سازماني بوود، نتوايج بو   

دست آمده حاكي از وجود رابطه ميان اين دو متغيور اسوت و از آن جوا كوه ايون نتيجوه بوا مطالعوات سواير دانشومندان           
(Carmeli, 2003)  و(Stawart, 2008) .شود، ولوي از آنجوا     بيني مي هم خواني دارد، قابل انتظار بوده و از قبل پيش

هاي گلمن استفاده شد و اين مدل در تحقيقات قبلوي بوه    گيكه در تحقيق حاضر، در زمينة هوش هيجاني از مدل شايست
بينوي قابول    هاي هوش هيجواني و تعهود سوازماني هوين گونوه پويش      كار گرفته نشده بود، در مورد چگونگي ارتباط مولفه

 .انتظاري وجود نداشت
شوود بوه   ني پيشنهاد موي هاي پژوهش و وجود رابطه مثبت بين هوش هيجاني و تعهد سازمابا توجه با يافته ،بنابراين 

انتخاب روساء از افرادي استفاده شود كوه  در منظور بقاء سازمان و داشتن مديراني با حداكثر رضايتمندي و تعهد سازماني 
توانند انرژي خود را مديريت كننود  مندانه هستند، ميميان تفكرات و احساسات خود تمايز قائلند، به دنبال اهداف شرافت

تور اسوت كوه از    ضمنا  انتخاب مديراني مطلوب. ه، دستور، انتقاد، قضاوت و سخنراني براي ديگران نيستندو به دنبال موعظ
گيوري  هوا در فراينود تصوميم   كنند و مانع دخالت آنهايي مانند خشم، شادي و يا ترس خودداري ميبروز ناگهاني هيجان

هايي براي سونجش مهوارت   توان با استفاده از آزمونرا مياين انتخاب . شوند و در يك كال  هوش هيجاني بااليي دارندمي
 .هاي شخصيت انجا  دادهوش هيجاني و يا آزمون

، نتايج پژوهش نشوان داد  (بين خودآگاهي و تعهد سازماني مديران رابطة مثبت وجود دارد)در مورد فرضيه دو  تحقيق
و بوا تغييور يوك انحوراف     (  r= 1/1  . )ه وجوود دارد درصد رابط   /1، 16/1داري  كه ميان اين دو متغير در سطح معني

بودين ترتيوب، خودآگواهي و تعهود سوازماني      . انحراف معيار در تعهد سازماني رُخ خواهود داد    / معيار در خودآگاهي، 
پوس  . بيني كننده تعهد سازماني تشخيص داده شد ارتباط مثبت و معناداري با هم دارند و خودآگاهي يكي از عوامل پيش

وسايي كه بتوانند در يك لحظة خاص احساسات و عوارف خود را تشخيص دهند و درک كنند، در زمينوه بوه كوارگيري    ر
 .مديراني با تعهد سازماني باال خواهند بود و تر مؤثر عوارف خود و ديگران، در روابط اجتماعي موفق

، نتايج پوژوهش نشوان   (ة مثبت وجود داردبين خودكنترلي و تعهد سازماني مديران رابط) در مورد فرضيه سو  تحقيق
در ميوان ابعواد هووش هيجواني،     . درصود رابطوه وجوود دارد   8 / ، 16/1داري  داد كه ميان اين دو متغير در سطح معنوي 

با وجود اين، نتايج حاصل از تحليل رگرسويون گوا    . ترين ضريب همبستگي را با تعهد سازماني دارا است كم ،خودكنترلي
بنابراين براي مديران، تنهوا توانوايي اداره   . د كه خودكنترلي، نشانة قابل اعتمادي براي تعهد سازماني هستبه گا  نشان دا
هوا ونيوز   هاي عارفي وتعديل اضطراب واسترس كافي نيست بلكه توانايي همدلي با گروه، فهم احساسات آنكردن واكنش

افزايش رضايت و ايجاد تعهود موديران و كاركنوان نسوبت بوه       ها الز  است كه اهميت فراواني درداشتن هنر مراوده با آن
 . سازمان خواهد داشت

، نتايج پژوهش نشان (بين خودانگيزي و تعهد سازماني مديران رابطة مثبت وجود دارد)در مورد فرضيه چهار  تحقيق 
وسايي كوه بتواننود گوروه را    پس ر. درصد رابطه وجود دارد  / ، 16/1داري  داد كه ميان اين دو متغيرنيز در سطح معني

تشويق و ترغيب به تالش بيشتر و مقاومت در مقابل افكار مايوس كننده بكنند، مديراني با تعهود سوازماني نسوبتا خووبي     
 .خواهند بود

، نتايج پوژوهش نشوان داد   (بين همدلي و تعهد سازماني مديران رابطة مثبت وجود دارد)در مورد فرضيه پنجم تحقيق 
درصد رابطه وجود دارد و در ميان ابعاد هوش هيجاني، همدلي 1 /8، 16/1داري  دو متغيرنيز در سطح معني كه ميان اين
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هاي تعهد سازماني است كوه بوا تغييور    ترين نشانه  ترين ضريب همبستگي را با تعهد سازماني دارا است و يكي از قوي بيش
پس روسايي كه توانوايي حوس كوردن    . ازماني رخ خواهد دادانحراف معيار در تعهد س 8 / يك انحراف معيار در همدلي، 

كنند را دارند و قادرند ديدگاه گروه خود را تشخيص دهنده و روابط گسترده و اسوتواري   آن چه زيردستانشان احساس مي
ايجواد خواهنود    ها و كل سازمانها برقرار كنند، به راحتي در كاركنان خود نفوذ كرده و تغييرات بنيادين در رفتار آنبا آن
 .كرد

نتوايج پوژوهش   ( بين مهارت اجتماعي و تعهد سازماني مديران رابطة مثبت وجود دارد) در مورد فرضيه ششم تحقيق، 
اين امر حاكي از وجود رابطوه  . درصد رابطه وجوددارد1 /8، 16/1داري  نشان داد كه ميان اين دو متغيرنيز در سطح معني

با وجود اين، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گوا  بوه   . اي اجتماعي و تعهد سازماني استه دار ميان مهارت مثبت و معني
 .هاي اجتماعي نيز، نشانه كننده قابل اعتمادي براي تعهد سازماني نيست گا  نشان داد كه مهارت

 پيشنهادها و راهکارها
هاي آن پيشنهادهاي زير جهوت   و يافته هاي انجا  شده در فصل چهار باتوجه به مباني نظري تحقيق و تجزيه تحليل 

 :گردد بهره برداري سازمان مورد بررسي ارائه مي
 در روش . ها روش خودآمووزي اسوت  ازجمله اين روش. هايي براي آموزش هوش هيجاني به كار گرفته شودروش

روش ديگور  . كنود هاي منتشرشده به بهبود رفتارها و هوش هيجواني كموك موي    خودآموزي مطالعه كتب مختلف و نوشته
سوازمان  . گيرد هاي هيجاني صورت مياست كه به وسيله تمرين و تجزيه و تحليل واكنش( ازرريق عمل)يادگيري كنشي 

هايي براي برقراري روابط مطلوب در محويط شوغلي، كنتورل اسوترس،     تواند جهت ارتقاي هوش هيجاني مديران برنامهمي
 .برگزار كند...رلي، آموزش همدلي ومديريت خلق و خوي، انعطاف پذيري، خودكنت

 هوا نموود   هاي مديريتي استفاده شود كه به اصول معنوي پايبند باشند و اين امر در رفتار آناز افرادي براي پست
ها دروني شده از حاكميت بر نفس و توانمندي در كنتورل هيجانوات مخورب خوود     كساني كه معنويت در آن. داشته باشد

هواي هووش   كنند و زندگيشان برپايه آموزههاي اصلي خود را در تقرب به درگاه خدا جستجو ميگيزهبرخوردار هستند و ان
 .هيجاني است

 ها هاي همدلي و خودآگاهي تاثير ساير مولفهبا توجه به نتايج به دست آمده از رگرسيون گا  به گا  به جز مولفه
شود، چنانچه سازمان تعهد سازماني بااليي را از موديران انتظوار   بنابراين توصيه مي. بر روي تعهد سازماني كمتر بوده است

هواي  هاي ديگر هوش هيجاني يعني خود كنترلي، خودانگيزي و مهارت اجتمواعي آمووزش  دارد درخصوص تقويت شاخص
 .الز  را ارائه دهد

بنوابرابن برخوورداري   . ددر ميان ابعاد هوش هيجاني مولفه همدلي بيشترين رابطوه را بوا تعهود سوازماني موديران دار      
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