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 چکیده 

 سازمانی تعهد و شغلی کردعمل هیجانی، هوش بر یتیشخص تیپ تاثیر تعیین حاضر تحقیق کلی هدف

 حاضر تحقیق آماری جامعه.باشدمیغربی  آذربایجان احمراستان هالل جمعیت کارکنان درمیان

 نمونه حجم.باشد می نفر 042آنها تعداد که است غربی آذربایجان استان احمر هالل جمعیت کارکنان

 شده انتخاب ایطبقه تصادفی گیری نمونه روش به و برآورد نفر941 کوکران، ازفرمول استفاده با آماری

، (پاترسون) شغلی استاندارد عملکرد پرسشنامه ازمتغیر عملکرد  برای اطالعات آوریابزارجمع. است

از  سازمانی ، برای متغیر تعهد(گلمن) استاندارد هوش هیجانی از پرسشنامه هیجانی برای متغیر هوش

 یونگ شخصیتی و در نهایت از پرسشنامه استاندراد تیپ(پورتر) سازمانی استاندارد تعهد پرسشنامه

 از پس که ستا شده استفاده شخصیتی تیپهای به سواالت تعداد از کاستن و کاری دست باکمی

 و آوریجمع ها،پرسشنامه. گرفت قرار بررسی مورد جامعه اختیار در آن 941/2 پایایی و روایی سنجش

 و اسمیرنف کلموگروف)واستنباطی توصیفی آمار از استفاده با و بندیطبقه ،تلخیص حاصله اطالعات

. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ( و تحلیل مسیر تاییدی لیزرلSPSS افزار نرم با پیرسون همبستگی

 میان در سازمانی تعهد و شغلی کردعمل ، هیجانی هوش بر شخصیتی تیپ دهد می نشان حاصل نتایج

 .باشدموثر میغربی  آذربایجان استان احمر هالل تجمعی کارکنان

 

 سازمانی تعهد ، شغلی کردعمل ، هیجانی هوش، شخصیتی تیپ: کلیدی واژگان
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 مقدمه 

 بسیار انسانی عوامل وری بهره میان این از که دارد بستگی آن تولید عوامل وری بهره و تولید به کشور هر اقتصادی توسعه و رشد

 همچنین و کارایی که اند رسیده نتیجه این به اقتصادی امور نظران  صاحب و دانشمندان اخیر قرن در . باشد می اهمیت با

 با ما سروکار که حاضر قرن سانان .باشد میسرنمی انسانی عامل از استفاده بدون ، صنعتی و اقتصادی های سازمان در کار پویایی

 کس هر تا است بهتر ترتیب این  به ، داشت خواهد خود کار و زندگی در یزیاد تغییرات ، معتبر های بینی پیش اساس بر اوست

 و ناقص شناخت دلیل به .نشود خاطر تشویش و سردرگمی دچار تا کند انتخاب را راهی خود وخوی خلق و تمایالت اساس بر

 که مواردی تمام در حقیقت در و ازدواج و عشق در شغل، انتخاب در تحصیلی، ی رشته انتخاب در معموالً خود از محدودمان

 ای حرفه روانشناسان .شود می اشکال دچار کند، تصمیم اخذ اش آینده با ارتباط در مهم موضوعی ی درباره خواهد می انسان

 نگاه موضوع به خارج از که افرادی نظر در که هرچند اند، داده انجام نادرست انتخاب که شوند می مواجه مردمانی با کرات به

 قصور یعنی خود، از تصویر داشتن علت به همواره اشتباه این اما است، آشکار و واضح کامالً انتخاب بودن اشتباه ،کنند می

 روانشناسی علم بنیادی و اصلی مباحث از یکی شک بدون .است شده تکرار بشناسد، درستی به را خود اینکه در شخص

 این به پرداختن دهند، می تشکیل را افراد رفتاری نظام زیربنای ایه ویژگی این که آنجایی از .باشد می شخصیتی های ویژگی

 تأثیر موضوع، این بارز مصادیق از .سازد روشن مختلف ایه زمینه در را افراد عملکرد از خاصی های جنبه تواند می مقوله

 .باشد می آنان شغلی کارکرد بر افراد شخصیتی های ویژگی
 مسئلهبیان 

 یپهر ت .ارزیابی کنیم شخص واقعی را توانیم یمدلی است که بدان وسیله م های شخصیتی ییژگویا شخصیتی های یپت

 ی ، والدین طبقهیکیعوامل ارثی و ژنت ،شخصی مانند گروه همساالن ل خاصی بین چندین نیروی فرهنگی ومحصول تعام

در  ییها ها و مهارت خاصی از نگرش ذخایر ،یپیهر ت یگرد عبارت به.(9892برهان ،)، فرهنگ و محیط فیزیکی استتماعیاج

و حاالت مزاجی متفاوتی  ها یتمختلف دارای عالیق صالح های یپازآنجاکه ت. جهت غلبه بر مشکالت و وظایف محیطی دارد

 ها یتصالح ،جستجوی مسائلی هستند که با عالیقکه خود را با افراد و موضوعات مخصوصی احاطه کنند و در  اند یلهستند ما

 از یکی دهد یم قرار تأثیر تحت سازمان در را افراد کارایی متعدد ییها عامل .فکرشان نسبت به جهان متجانس باشدت و طرز

افراد دارای هـوش هیجـانی  اسـت هیجـانی هـوش دهد یم قرار تأثیر تحتشدت   به را فرد هر سازمانی کـه رفتار ییها عامل

از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران  یمند بهره ، در داشتن رضایت بیشتر از زندگیباال

لی غش ممه شعنوان یک نگر به یتعهد سازمان .ین هستندب و خوش یزهانگ اند و معموالً افرادی منظم، خونگرم ، موفق ، با متفاوت

ساس حی و اقلبی، تمایل خالقمان، الزام ازه ساباداری فساس وحمان، ازسا فها و اهدا ه ارزشبطور ساده، اعتقاد  مانی بهزو سا

های شخصیتی مختلف که در هر یک از  یژگیوبه دلیل وجود  پژوهشبا توجه به متغیر این  .باشد یمان مزه ماندن در ساب زنیا

یک  عنوان بههای کارکنان برای مدیران در سازمان دارد  یژگیویتی که اهم یزنوجود دارد و  و خاصمختلف  صورت بهکارکنان 

 .باشد  یمیرها با یکدیگر متغکه محقق در این پژوهش در پی بررسی رابطه بین این  خأل

 ادبیات تحقیق  

و تنها  کنند یم ینها کشورهای دیگر تأم خود را از سایر سازمان یازکاالها و مواد اولیه موردن یراحت امروزی به یها سازمان

سرمایه  ینتر گفت مهم توان یم که یطور مبادله نیست نیروی انسانی است به لآن قاب یدئالمنبعی که به سهولت در شکل ا

 (.9810و مجیدی، به نقل از موسوی0222، 9کاسیو و آگویی نیس)رقابتی یک کشور نیروی انسانی کارآمد و با استاندارد است

 0شخصیتی های یژگیارزیابی بعضی و منظور  به پیش از یشجریان سالهای اخیر روسای کارگزینی و روان شناسان مشاور، ب در

تحقیقات هونت و بروو . اند کامالً دقیق و رضایت بخشی را الزامی اعالم کرده یها روش ،ر لحظه حساس استخدامداوطلب د

                                                           
1. Casio & Aguinis  

2. Job Characteristics 
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که عوامل شخصیت بیش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسیار زیادی  دهد یدرباره هزاران کارگر موسسات مختلف نشان م

این مطالعات به اخراج کارگران به دلیلی غیر . کنند یترفیع و پیشرفت دخالت م ،عامل اخراج و شکست و عدم موفقیت نعنوا به

 (9819یوسفی فرد و زرگران، )شود یاز دلیل فقدان تولید مربوط م

شخصیتی افراد  های یژگیه وک آنجا از. ها را بهتر کرد انتقال و ارتقای آن ،فرایند استخدام توان یبا توجه به شخصیت افراد م

رفتار چارچوبی به  بینی یشبرای پ ها یژگیبا شناسایی این و توان یم. کنند یعنوان عواملی برای تعیین رفتار آنان عمل م به

مختلف  یها به مدیریت سازمان کمک کند تا افراد واجد شرایط را در پست تواند یآگاهی از شخصیت افراد م. دست آورد

رابینز .)کارکنان کاهش و رضایت شغلی آنان افزایش یابد ییجا نوبه خود باعث خواهد شد جابه  د که این کار بهسازمان بگمار

 (.9892، اعرابی وهمکاران، به نقل از 9111،پی 

ی که برا ،باشد یو برونگرایی م ییگرا که روانشناسان برای شخصیت به کارمی برند درون هایی یبند طبقه ینتر یکی از متداول

برونگرایان خوددارترند و از بروز احساسات خود بیشتر  یسهدر مقا یانگرا درون .به کار رفت اولین بار توسط کارل یونگ

 گیرند یدر یادگیری بیشتر تحت تأثیر تنبیه قرار م یانگرا که درون دهد یشواهد نشان م طور  ینهم .کنند یجلوگیری م

  زیستی خود نسبت به سروصدا نیز از درون یها برونگرایان در واکنش .پذیرند یثیر مپاداش تأ برونگرایان بیشتر از که یدرحال

شان  قدر دلخواه سروصدا به که یو هرکدام، درصورت(دهند یبه سروصدا واکنش بیشتر نشان م یانگرا درون)اند  متفاوت یانگرا

 (.9899مصطفی وروشن، ) بهترین عملکرد را خواهند داشت ،باشد

افرادی هستند همرنگ با جماعت و پایبند به قواعد و  ،شوند یشرطی م ازحد یشو ب تر یعکه سر علت ینا به گرا، افراد درون

قدرها  هستند چنین فردی ازنظر اجتماعی آن اعتنا یو به پیامدهای آن ب روند یبرونگراها به استقبال خطر م که یمقررات درحال

 (9891یرمرادی،پنکویی مقدم و )باشد یگرا نم درون شرطی نشده است و پایبند مقررات در حد افراد

محیط شلوغ دارد یا خلوت  ،کار فکری است یا جسمی یازمندفرد است مثالً آیا این شغل ن  منحصربه هایی یژگیهر شغل دارای و

 های یژگیراد هم دارای ودر مقابل اف بسیاری از مسائل دیگر ؛ نحوه نظارت چگونه است و ،یا با گروه شود یانجام م ییتنها ،کار به

  روانی است که در فرد به های یژگیاز و یا مجموعه ،شخصیت. در گروه کار کنند ییتنها  دوست دارند به ،شخصیتی خود هستند

روانی  های یژگیشخصیت افراد ترکیبی از و تر یقیا به عبارت دق .بر رفتار و تفکر وی اثرگذار است صورت پایدار وجود دارد و

 ( .9892، یرهان ) بریم یبه کار م یبند ما برای مشخص کردن جایگاه آن شخص در طبقهاست که 

فردی شده است  یها مربوط به بررسی تفاوت یها مروزه هوش هیجانی موضوع موردبحث بسیاری از تحقیقات و پژوهشا

از دالیل عالقه به مطالعه  تواند ینی منیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختالالت روا زندگی و های یتموفق بینی یشتوانایی پ

دکتر جان مایر از  توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل و9112هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 

 که در سال گردد یریشه آن به هوش اجتماعی بازم(نه اصطالحی )ازنظر مفهومی  حال ینا شده با دانشگاه نیو همیشایر مطرح

عالقالنه عمل کردن در روابط  مردم و یریتایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم و مددرنثاز سوی 9102

طور که  همان حال ینباا گردد یاصطالح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو بازم  ریشه مفهوم دیگر به.شود یانسانی اطالق م

 پیشنهاد مایر و سالووی توسط که بود هیجانی هوش اصطالح کرد پیدا رواج تحقیقی ادبیات در و دارد عمومیتآنچه  شدگفته 

ها بااطالع از اقدامات اولیه که در  یافت آن تری یبا انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عموم 9112سال  در و گردید

یجانی نوعی از پردازش است که شامل ها معتقدند که هوش ه غیر شناختی هوش هیجانی را آغاز کردند آن یها مورد جنبه

 باشد یها م و ابزار مناسب آن ها یجانسازش یافته ه یبخش ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم های یجانتوجه به ه

 واناییت با که دانند یم شناختی غیر های ییتوانا و استعدادها یها مهارت از یا دسته را هیجانی هوش آن – یگرباردر تعریفی د

عنوان روح زمان و یا  زمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به هم. دهد یبله به فشارها افزایش ممقا در را فرد موفقیت

ذهنی مطرح  های ییاز توانا یا عنوان مجموعه از صفات شخصیتی به یا عنوان مجموعه گرایش فرهنگی یک دوره خاص به

 (9891، استوار وامیرزاده خاتونی )گردید
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استداللی و هیجانی متمایز  های ییاز توانا یا هوش هیجانی ازنظر مایرو سالووی تنها یک ویژگی مثبت نیست بلکه مجموعه

. است و نسبت به هوش اجتماعی توجهی بیشتر به مسائل اساسی هیجانی و فرونشاندن مشکالت شخصی و اجتماعی افراد دارد 

از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات  یمند ایت بیشتر از زندگی ، بهرهش هیجانی باال در داشتن رضوافراد دارای ه

به نقل  0222مایر،) هستندین ب و خوش یزهاند و معموالً افرادی منظم ، خونگرم ، موفق ، باانگ اطرافیان نسبت به دیگران متفاوت

 (.0228،از ساالسکی و گاتهرایت

شدت هویت خود را در سازمان  ل مهم انگیزشی است که بر اساس آن فرد بهیکی از مسائ 9تعهد سازمانی از سویی دیگر،

تعهد   (9814حسین زاده و همکاران،) برد یو از عضویت در آن لذت م آمیزد ی، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمگیرد یم

تعهد سازمانی دارای . کنیم یار مو یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن ک یشناخت روان یسازمانی یعنی درجه همانندساز

ها و اهداف سازمان ،تمایل تالش برای سازمان  و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان  قبول ارزش:اجزاء زیر است 

 (.9891، باقری و توالیی)

امال تعهد  .افزایش دهد دالیل بسیار زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را 

برای مثال ، پرستاران ممکن است که . با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد  یطورکل سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به

ها  ناراضی باشند که در آن صورت آن کنند یدوست داشته باشند ولی از بیمارستانی که در آن کار م دهند یکاری را که انجام م

اند که تعهد  تحقیقات زیادی نشان داده یاًثان (9890حسینی،)مشابه جستجو خواهند کرد های یطابه را در محمش یها شغل

سازمانی با پیامدهای از قبیل رضایت شغلی و رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل 

های  روش. ها و مؤسسات ناشی از عوامل مختلف و متنوع است ها، شرکت عملکرد باال در سازمانهمچنین  .رابطه منفی دارد

ها متمرکز شدن بر  اند وجود دارد که یکی از این روش متفاوتی نیز برای رفع مشکالتی که منجر به عملکرد پایین شده

 (.9818درخشیده و کاظمی،)باشد ها می سازمانهای شخصیتی افراد در  یژگیو
 اهمیت موضوع 

و ابزارهای تولید ، پول و سرمایه  آالت ینتجهیزات و ماش: رو هستند با چند منبع عمده روبه ها برای نیل به هدف سازمانرهبران 

،مثالً در جهت حفظ  گیرند یمتفاوت را به کار م یو نیروی کار در سازمان ، مدیران برای استفاده بهینه از این منابع سازوکارها

سال مبالغ هنگفتی را در  و همه دهند یر تولید ، سیستم تعمیر و نگهداری را مورداستفاده قرار مو ابزا آالت ینو نگهداری ماش

همه تالش و  آن ولی با ،هستند یآور پی دستیابی به آخرین اطالعات در بخش فناین در عالوه بر .کنند یاین راه هزینه م

متأسفانه در جهت حفظ و  برند یر تکنولوژی به کار مو تغیی سازی ینهبه ،آالت ینکوشش که در جهت حفظ و نگهداری ماش

تعهد زمانی که افراد  ،به نظر سوسنبرگ .منبع ، چندان فعال نیستند ترین یو اساس ترین یعنوان اصل نگهداری نیروی انسانی به

و اثربخش خواهند داشت  یعنی زمانی افراد کارایی مطلوب .رود یها باال م آن ییکارا زیادی نسبت به کارو سازمان داشته باشند

سیستم حمایت گر  یآنان ارتباط مناسبی باشد و در شرایط پرفشار کار های یتو قابل ها یکه بین انتظارات و میزان توانمند

هوش هیجانی مسلماً  (.9891یرزاده خاتونی و استوار،ام)کار و یا سطح جامعه داشته باشد یط،اعتبار و ارزش مناسبی چه در مح

خود را در شغل فعلی ،کارا بودن ،اثربخش بودن و  رفتار عملی کارمندان اثر به سزایی دارد و به نحو مؤثری اثر درکارکنان 

جهت که سالمتی افراد به  همچنین باعث کاهش غیبت و نیز ازآن تعهد سازمانی. دهد یآمادگی جهت ارتقاء شغلی نشان م

همه موارد اهمیت و ضرورت انجام . باعث افزایش بازدهی خواهد شد دباش یسبب هزینه بیمه و بیمارستانی به نفع سازمان م

اطالع کافی مدیران ی که درخصوص عدم آشنایی وخألهاسبب شده به دلیل ضعف و نموده ومحقق بیان  ازنظراین پژوهش را 

در این پژوهش  .حقق دست به انجام این تحقیق بزندهای شخصیتی و خصوصیات فردی کارکنان دارد م یپتبا ویژگی هاو 

 استان احمر هالل جمعیت کارکنان درمیان سازمانی تعهد و شغلی عملکرد هیجانی،باهوش  شخصیتی تیپ بین ارتباط بررسی

و همچنین میزان تعهدی که ها وادارات  در سازمان کارکنان امروز عملکرد شغلی :باید گفت .خواهیم سنجید غربی آذربایجان

                                                           
1.  

organization commitment 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

یا برای آن اهمیت زیادی سراسر دنکه اغلب مدیران و کارفرمایان در ازجمله موضوعات مهمی استنسبت به سازمان دارند 

،مبنی بر  رسند یتخصصی به چاپ م یها مقاله در ماهنامه صد یکچنان است که هرسال بیش از  اهمیت موضوع آن .اند قائل

 .مان از اهمیت زیادی برخوردار استشغلی و ساز ی مهم و مؤثراست مخصوصاً در گستره ها یطهآنکه عامل انسانی در همه ح

 
 پیشینه تحقیق 

 و رضایت بر سازمانی تعهد و شغلی مشارکت توسط درخشنده و کاظمی تحت عنوان تأثیر 9818سال در پژوهشی که در 

اضر از پژوهش ح .ساختاری صورت گرفت معادالت مدل از استفاده با مشهد شهر هتلداری صنعت در کارکنان شغلی عملکرد

جامعه آماری این پژوهش را کلیه . پیمایشی است -ها از نوع توصیفی حیث هدف آن، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده

عنوان نمونه آماری  نفر به 011دهند که از این میان تعداد  های سه، چهار و پنج ستاره در شهر مشهد تشکیل می کارکنان هتل

برای . است شده یاند و اطالعات با استفاده از پرسشنامه گردآور شده ه روش تصادفی ساده انتخاببا استفاده از فرمول کوکبان ب

نتایج . شده است های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده ها از روش داده وتحلیل یهتجز

دهند، مشارکت  رد شغلی را تحت تأثیر قرار میدهنده این است که تعهد عاطفی و تعهد هنجاری، رضایت شغلی و عملک نشان

، مشارکت شغلی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی یتدهد و درنها شغلی، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری را تحت تأثیر قرار می

شویقی های ت و با استفاده از سیستم ها گیری یمتوانند از طریق توجه به مشارکت کارکنان در تصم مدیران می. تأثیرگذار است

 .مناسب، سعی در افزایش تعهد کارکنان و همچنین باال بردن رضایت و عملکرد شغلی کارکنان نمایند

بر طبق )ها  تیپ شخصیتی سازگار با مشاغل در سازمانتوسط یوسفی فرد و زرگران تحت عنوان  9819در پژوهشی که در سال 

و تأثیر رفتار مدیر بر عملکرد سازمانی از  سو یکدیر از تأثیر شخصیت بر رفتار م. صورت گرفت(مدل شخصیتی کارل یونگ

شخصیتی مدیر با عملکرد سازمانی باید موردمطالعه قرار  های یژگی،که رابطه وسازد یسوی دیگر اهمیت این موضوع را آشکار م

تا میان افراد درون  ها کمک خواهد کرد رهبری مدیران، به سازمان یها شخصیتی و سبک های یژگیتعیین رابطه میان و. بگیرد

در این مقاله ابتدا به . و برون سازمان افراد مناسب را انتخاب کنند، آموزش دهند و برای رهبری آینده سازمان آماده سازند

سپس مدل شخصیتی کارل یونگ که در حوزه مدیریت . پردازیم یگانه شخصیت و ارتباط آن با رضایت شغلی م بررسی ابعاد پنج

 -شهودی 0-، (گرا عمل)منطقی -حسی -9: در این مدل چهار نوع تیپ شخصیتی شامل. کنیم یرا بررسی م رود یبه کار م

مشاغل مناسب برای  یتدرنها. شوند یمعرفی م( نوآور)عاطفی -شهودی -4، (گروه دوست)عاطفی -حسی -8، (عقالنی)منطقی

از  یا از این چهار نوع تیپ شخصیتی مناسب چه ردهکه هر یک  شود یو عنوان م گردد یهر یک از این چهار نوع سبک بیان م

 .سازمان هستند

زیردست بررسی  411مدیر و  989زیردستان در یها شخصیتی سرپرستان را بر نگرش های یژگیاثرات و( 0224) 4اسمیت

ق پذیری ،ثبات سطوح باالی تواف. زیردستان در ارتباط است  یها کردند و به این نتیجه رسیدند که شخصیت مدیران با نگرش

ها با میزان رضایت زیردستان نسبت به مدیران ،رضایت کلی ،تعهد  مدیران و سطوح پایین وجدان کاری آن ییگرا عاطفی و برون

 .عاطفی ،ترک شغل زیردستان در ارتباط هستند

ها و دوام تعهد و  آندر نخستین بررسی رابطه بین عملکرد شغلی مدیران درجه اول و تعهد عاطفی ( 0224)و همکاران 8جانز

رضایت شغلی در یک شرکت بزرگ خدمات غذایی گزارش کردند که بین تعهد سازمانی و تعهد عاطفی با عملکردهای شغلی 

 .کارمندان رابطه معناداری وجود دارد

                                                           
4.  Smith  

3.  Jahns 
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 روش تحقیق 
 اساس بر حاضر شپژوه است پیمایشی تحقیق روش فرضیات، تجربی بررسی برای تحقیق این در استفاده مورد تحقیق روش

 .است پیمایشی و توصیفی تحقیقات نوع از پژوهش این. هست توصیفی اطالعات آوری گرد شیوه نظر از و کاربردی نوع از هدف

. باشد می نفر 042  آنها تعداد که است غربی آذربایجان استان احمر هالل جمعیت کارکنان کارکنان حاضر تحقیق آماری جامعه

 . است شده انتخاب ایطبقه تصادفی گیری-نمونه روش به و برآورد نفر 941 کوکران، فرمول از ستفادها با آماری نمونه حجم

 پرسشنامه متغیر عملکرد از  که شد پرداخته آماری های نمونه بین در پرسشنامه اجرای  به آماری های داده آوری جمع برای

 تعهد، برای متغیر (گلمن) هوش هیجانی استاندارد پرسشنامهاز  هیجانی هوش، برای متغیر (پاترسون) شغلی عملکرد استاندارد

 دست باکمی یونگ شخصیتی و در نهایت از پرسشنامه استاندراد تیپ( پورتر) سازمانی تعهد استاندارد پرسشنامهاز  سازمانی

 شده طراحی پرسشنامه اعتبار قابلیت بررسی برای. است شده استفاده شخصیتی تیپهای به سواالت تعداد از کاستن و کاری

 اعتبار بیانگر که باشد می 941/2 مقدارآلفا. گردید استفاده  SPSS افزار نرم کمک به کرونباخ آلفای روش از حاضر درتحقیق

 را اند گردیده تکمیل دهندگان پاسخ توسط که هایی پرسشنامه منظور این برای. باشد می تحقیق پرسشنامه باالی بسیار

 گردند می ثبت لیزرل افزار نرم و رایانه کمک به ها فرضیه آزمون نیازجهت مورد خام های هوداد کرده آوری جمع

  یافته ها

 توزیع متغیرهابودن بررسی نرمال 

های بررسی یکی از روش. پیش از آنکه روابط بین متغیرها را آزمون کنیم الزم است تا نرمال بودن متغیرها را بررسی کنیم

 . استوف اسمیرن –آزمون کولموگروف ع متغیر استفاده از ادعای نرمال بودن توزی

  
 توزیع متغیرهابودن بررسی نرمال  9جدول 

 سازمانی تعهد شغلی عملکرد هیجانی هوش شخصیتی تیپ 

های شاخص

 نرمال

800/8 889/8 849/8 8421/8 

914/2 981/2 921/2 911/2 

 488/9 421/9 811/9 409/9 مقدار آماره

 220/2 229/2 212/2 224/2 داریسطح معنا

 

است، لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن  22/2های تحقیق بیشتر از دهد سطح معنی داری کلیه متغیرمینتایج آزمون نشان 

 .توزیع متغیرهای تحقیق تأیید می شود

 

 
 آزمون همبستگی 

 

موجود بین  ماتریس ضرایب همبستگی. گرفت های مدل صورتقبل از انجام تحلیل رگرسیون، تحلیل همبستگی میان سازه

 .ارایه شده است 0ساختارهای تحقیق در جدول 

 
 ی بین سازه های مدلهمبستگ ضرایب 0 جدول
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و  22/2رابطه معنی دار در سطح نشاندهنده این است تمام متغیرهای دیگر دارای ( 0)جدول شماره نتایج تحلیل همبستگی 

 . می باشند 29/2
 ها هیفرضبررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون 

 

بعد از بیان مدل و جمع آوری . پردازیمهای مطرح شده از طریق مدل تحلیل مسیر میدر این بخش به بررسی و آزمون فرضیه

های مسیر به مدل. شود یمین متغیرهای اندازه گیری شده شروع شده بای از روابط شناختهها، تخمین مدل با مجموعهداده

در خروجی نمودار معناداری کلیه ضرایب و پارامترهای مدل مورد . باشدهای رگرسیونی چندگانه میعنوان توسعه منطقی مدل

نتایج . باشد تر کوچک -9911یا از  تر بزرگ 9911برای معنادار بودن یک ضریب، اعداد معناداری باید از . گیردآزمون قرار می

 .آمده است 0و  9مدل تحلیل مسیر و معناداری ضرایب مسیر در شکل 

 

 

 سازمانی تعهد شغلی عملکرد هیجانی هوش شخصیتی تیپ 

 شخصیتی تیپ

    9 ضریب همبستگی

    2 سطح معناداری

 هیجانی هوش

   9 912/2 ضریب همبستگی

   2 222/2 سطح معناداری

 شغلی عملکرد

  9 991/2 492/2 ضریب همبستگی

  2 222/2 222/2 سطح معناداری

 سازمانی تعهد
 9 891/2 122/2 911/2 ضریب همبستگی

 2 222/2 222/2 222/2 سطح معناداری 
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 ، ضریب استاندارد تاثیر تیپ18/2 شخصیتی بر تعهد سازمانی تاثیر تیپ ضریب استانداردپیداست 9که در شکل همانطور

 ی باشدم  -01/2شغلی  ر عملکردشخصیتی ب و ضریب استاندارد تاثیر تیپ 91/9شخصیتی بر هوش هیجانی 

 فرضیات تحقیق مدل ضرایب استاندارد: 9شکل 
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 تاثیر تیپمعناداری ، ضریب 12/1شخصیتی بر تعهد سازمانی  تاثیر تیپپیداست  ضریب معناداری  0همانطور که در شکل 

 می باشد  -94/8شغلی  شخصیتی بر عملکرد تاثیر تیپمعناداری و ضریب  21/1شخصیتی بر هوش هیجانی 

  گیری بحث و نتیجه
 معناداری ضریب. باشد می 18/2 سازمانی تعهد بر شخصیتی تیپ متغیر دو بین شده استاندارد ضریب ،0 و 9 شکل به توجه با

 شود می رد صفر فرض بنابراین باشد؛ می معنادار تاثیر این که دهد می نشان( 11/9قدرمطلق از بیشتر) 12/1 متغیر دو این بین

 تیپ متغیر دو بین شده استاندارد ضریب، همچنین است موثر مانیساز تعهد بر شخصیتی تیپ گرفت نتیجه توانمی و

 دهد می نشان( 11/9قدرمطلق از بیشتر) 21/1 متغیر دو این بین معناداری ضریب. باشد می 91/9 هیجانی هوش بر شخصیتی

 موثر هیجانی هوش بر شخصیتی تیپ گرفت نتیجه توانمی و شود می رد صفر فرض بنابراین باشد؛ می معنادار تاثیر این که

 بین معناداری ضریب. باشد می  -01/2 شغلی عملکرد بر شخصیتی تیپ متغیر دو بین شده استاندارد ضریبو در نهایت  است

 معناداری تحقیق مدل ضرایب: 0شکل 
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 و شود می رد صفر فرض بنابراین باشد؛ می معنادار تاثیر این که دهد می نشان( 11/9قدرمطلق از بیشتر) -94/8 متغیر دو این

 .ولی این تاثیر منفی بوده است است موثر شغلی عملکرد بر شخصیتی یپت گرفت نتیجه توانمی

 پیشنهادات 

 آن در کارها بایست می جهت امداد رسانی و نجات جان مصدومان آن، باالی حساسیت به توجه با که است سازمانی ،هالل احمر

 به الزم شهای آموز طوری لذا است آورده بار به را ریناپذی جبران تبعات کار در تعجیل گاهاً و شود انجام باالیی احتیاط و تأمل با

همچنین از طریق برگزاری دوره های آموزشی هوش هیجانی،  .شود انجام احتیاط با کارها سرعت عین در که شود داده کارکنان

طفی را در ضمن تقویت این مهارت ها در کارکنان خود، زمینه ی افزایش عالی ترین نوع تعهد سازمانی یا همان تعهد عا

در افزایش کارآیی و موفقیت سازمان، کارکنان خود فراهم سازند و به منظور بهره گیری آتی از مهارت های هوش هیجانی افراد 

همچنین از آنجا که با افزایش . و آزمون قرار دهندادارات استخدام، عامل هوش هیجانی را در متقاضیان استخدام مورد بررسی 

هد هنجاری کارکنان زیاد شده است، پیشنهاد می شود مدیران هالل احمر با تمهیدات مناسب با توجه به سابقه ی کار، صرفا تع

متناسب با افزایش  -تیپ شخصیتی کارکنان خود  و استفاده از تجربیات کارکنان با سابقه، ارتقای به موقع و مناسب کارکنان

تگی و افزایش تعهد عاطفی کارکنان را با افزایش سابقه ی کار فراهم موجبات دلبس –ده از ابزارهای تشویقی سابقه کار و استفا

آوردن زمینه ی مشارکت آنها در سازند و با به کارگیری این کارکنان در شغل های متناسب با عالقه و تحصیالت ایشان، فراهم 

نه تعهد سازمانی و افزایش عملکرد تصمیم گیری های سازمانی و استفاده از ابزارهای  تشویقی متناسب با عملکرد ایشان، زمی

   . شغلی این افراد را فراهم کنند
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 منابع 

میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان  ی رابطهبررسی  ،9891،صغرا،استوار  ؛ماندانا ،امیرزاده خاتونی  -

ت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت سال اول فصلنامه رهیافتی نو در مدیری ،کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز

 .89-08صص 91زمستان –شماره دوم  -

ها؛دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ،  ، بررسی تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان9891اهلل، باقری ، مسلم؛ توالیی ،روح -

 .11-18: 82ش 

کارشناسی  نامه پایان:تیپ شخصیتی کارکنان شرکت زمزم استان اصفهان  بررسی رابطه بین رضایت شغلی و،9892،برهان، زهرا -

  . دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.در رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی 

سازمانی،  تعهد با هیجانی هوش ابعاد رابطه ، بررسی9814سرایی، محبوبه، باغچه فخریان، سارا؛ شهری، معصومه؛ زاده حسین -

 .81-91، صفحه 1498، بهار 9، شماره 1دوره  های مدیریت منابع انسانی، وهشفصلنامه پژ

 نامه پایان.بهداشت شهرستان مبارکه  ی شبکهبررسی رابطه تعهد سازمان با رضایت شغلی در کارکنان ، 9890،حسینی ،آسیه  -

 .خوراسگاندانشگاه آزاد اسالمی .وسازمانی روانشناسی صنعتی  ی رشتهدانشجویی جهت مدرک کارشناسی 

 صنعت در کارکنان شغلی عملکرد و رضایت بر سازمانی تعهد و شغلی تمشارک تأثیر ،9818علی، کاظمی حامد، درخشیده -

 .91-929( :8) 02 ;.کاربردی شناسی جامعه. ساختاری معادالت مدل از استفاده با مشهد شهر هتلداری

روز ، محمدعلی حمید رفیعی، بهاعرابیترجمه سید محمد . رفتار سازمانی ،9119،راینز، استیفن پی ، دبی سترو و دیویرای  -

 .چاپ چهارم: فرهنگی های پژوهشتهران انتشارات دفتر (. 9892)اسراری ارشاد 

بین )ن و تعارض سازمانیشخصیتی کارکنا های ویژگیبررسی رابطه بین  ،9891،پیرمرادی بزنجانی ،نرگس؛ محمود ،نکویی مقدم -

 .900 تا صفحه 922 از صفحه ،9  شماره،9 دوره ، 9891زمستان پاییزو  مدیریت دولتی ،دولتی های سازماندر(ردیف

شخصیت و رضایت شغلی در افسران پلیس راهور تهران  های ویژگیبررسی رابطه بین  ،9899،رسول ،روشن ؛فاطمه ،مصطفایی -

 . 021 تا صفحه 998 صفحه از ;42مسلسل  ،4  شماره ،9دوره ، 9899زمستان   فصلنامه دانش انتظامی ،بزرگ

 مراکز از یکی کارکنان سازمانی تعهد و شخصیتی های ویژگی بین ابطهر بررسی ،9810عبداهلل، مجیدی محسن، سید موسوی -

  921-911( :8) 0 ;انتظامی طب فصلنامه.  تهران شهر انتظامی

تأثیر هوش هیجانی و گفتگوی با خود بر راهبردهای رویارویی بـا استرس بر دانشجویان دانشگاه ، 9810،پور، خدیجه  نصراهلل -

 .دانشگاه شیراز. نشده چاپارشد،  کارشناسی نامه پایانشیراز، 

بر طبق مدل شخصیتی کارل ) ها سازمان، تیپ شخصیتی سازگار با مشاغل در 9819ارسالن و محمد زرگران، 9 یوسفی فرد -

 .نخستین همایش ساالنه علوم مدیریت نوین، گرگان (یونگ
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