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 چکیده

در شهرداری  میانجی تعهد سازمانیهوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش  تأثیرهدف از انجام این تحقیق بررسی 

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول باشد میبوده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری تهران تهران 

نفر تعیین شد. تحقیق حاضر، یک  878که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  شود میمورگان استفاده 

عملی، مورد استفاده  طور به تواند مینتایج این تحقیق  که ازآنجایی. همچنین باشد میاز نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی تحقیق 

. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای باشد می.ابزار این پژوهش، پرسشنامه باشد میقرار گیرد، یک تحقیق کاربردی 

 برایرای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. در این تحقیق محاسبه شد. ب 7/4کرونباخ باالتر از 

استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  Pls افزار نرمآزمون مدل معادالت ساختاری و  ها دادهتجزیه و تحلیل 

 داری معنیمثبت و درمیان کارکنان شهرداری تهران  هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی

 دارد.

 

 هوش عاطفی، نگرش شغلی کارکنان، تعهد سازمانیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

یکی از مهم ترین فاکتورهای کلیدی در سازمان ها داشتن مدیران و نیروی انسانی توانمند است. سازمان ها با به کارگیری 

، تالش می کنند کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش دهند. در سال های اخیر به نقش نیروی سرمایه های انسانی کارآمد

انسانی در سازمان ها نسبت به سایر منابع شرکت، توجه خاصی شده و محققان به دنبال بررسی عوامل و فاکتورهایی هستند 

(. نتایج مطالعات 1834ش عاطفی است )شریعتمداری، که باعث افزایش کارایی نیروی انسانی می گردد. یکی از این عوامل، هو

در دو دهه اخیر نشان می دهد که مهارت های هوش عاطفی عامل اصلی در اثربخشی موقعیت شغلی کارکنان به شمار می آید 

کسب  (. هوش هیجانی را می توان به کارگیری قابلیت های عاطفی خود و دیگران در رفتار فردی و گروهی برای1837)باوند، 

 (. 7417، 1پالمر و همکارانحداکثر نتایج تعریف کرد )

کارکنانی که از قابلیت هوش عاطفی باالیی برخوردارند با دیگران رابطه ای اثربخش و سازنده برقرار می کنند، از احساسات و 

چنین در مواجهه با عواطف مثبت خود در تصمیم گیری ها استفاده می کنند و عملکرد بهتری در محیط کارشان دارند. هم

عوامل روانی یا استرس، بر خود تسلط دارند، کمتر دچار خشم، افسردگی یا ترک خدمت می شوند و برای رسیدن به هدف 

آرمانی تالش زیادی می نمایند.پایین بودن هوش عاطفی در محیط کار بدون تردید در نتیجه نهایی فعالیت خلل وارد می کند 

(. طبیعی است که توجه به مسأله هوش 1837بد، می تواند به سقوط سازمان منجر شود )حسینی، و در صورتی که استمرار یا

عاطفی و بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ابعاد مختلف آن با عملکرد کارکنان می تواند، نقطه روشنی هر چند کوچک در 

ر چند محدود به دانش نظری موجود در باب جهت ابهام زدایی از این مقوله و درک صحیح تر آن به وجود آورد و دانشی ه

هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش  تأثیرهوش عاطفی و عملکرد کارکنان اضافه نماید. در تحقیق حاضر به بررسی 

 میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم.

 

 بیان مسئله

تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییرها امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند و هرگونه 

سازگار شوند .محیط های زندگی در حال تغییر و تحول هستند . هوش و مهارت های فنی تعیین کننده موقعیت و موفقیت ماا  

ن فردی، روابط بین گروهی و روابط باین  نیستند . آنچه در کانون خدمت دهی، تعامل و روابط قرار دارند، عبارت اند از روابط بی

سازمانی . توجه به منابع انسانی، عالقه به شناخت عوامل تقویت کننده روابط مناسب و مثبت در محل کار، رشد قابال مالحظاه   

تعاریف روابط بین افراد دست خوش تحوالت مثبتی شده اسات. تواناایی هاای اجتمااعی،      (.1837)نظریان،  ای پیدا کرده است

رفیت های انسانی در هدایت روابط بین فردی، میزان همدردی و هم حسای، ظرفیات هاای فاردی در کاار ساازمانی، میازان        ظ

احترام به نیازها و احساسات دیگران، توان کنترل احساسات و تکانه ها، میزان شناخت هیجان های دیگران و ... از عناصر مهم و 

 (.1831دیران، کارکنان و سازمان، شده است )یزدانی، تعیین کننده در ارزشیابی میزان کارآمدی م

هوش عاطفی نقش مهمی در محیط کار ایفا می نماید؛ به ویژه بنا بر نظر محققان هوش عااطفی در کارکناان مای تواناد نتاایج      

ر نشان داده است قرار دهد. تحقیقات اخی رتأثیمرتبط با شغل، همکاران، سازمان های بیرونی و در نتیجه کارآیی آن ها را تحت 

که کارکنان دارای هوش عاطفی باال، نگرش های شغلی مثبت و رفتارهای نوع دوستانه ای را ایجاد مای نمایناد کاه سابب مای      

(. مدیران با هوش عاطفی باال، عملکرد کارمندان را باا  1837شود که از کارآیی و عملکرد مثبت تری برخوردار باشند )حسینی، 
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ها و هیجان های خود، تسهیل نموده و بدین ترتیب خالقیت بیشتر، انعطاف پاذیری و اطمیناان را در   مدیریت هیجان های آن 

کارمندان پرورش داده و آن ها را قادر به عمل نموده و خود نیز می توانند در راه رسیدن به اهداف سازمان گام هاای ماوثرتری   

 (. 7410، 7بردارند )اسکات

ای جدید در عرصه روان شناسی است که به تازگی به عرصه مدیریت وارد شده اسات. باا   مبحث هوش عاطفی یکی از موضوع ه

بررسی و شناسایی رابطه بین هوش عاطفی با نگرش شغلی کارکنان، می توان ضمن پی بردن به نقاط ضاعف موجاود، باا ارا اه     

ترل احساساات و افازایش مهاارت هاای     راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت موجود و ارتقاء سیاست های موجود در زمینه کن

هوش عاطفی در راستای افزایش سطح کارکنان، گامی در جهت ارتقای وضع موجود برداشت لذا در تحقیاق حاضار باه بررسای     

هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد ساازمانی در شاهرداری تهاران مای پاردازیم و ساوال اصالی         تأثیر

 دارد؟  تأثیریا هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران تحقیق این است که آ

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده:

هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی،  تأثیر( تحقیقی با عنوان 1837حسینی و همکاران )-

انجام  نیتعهد سازما کارکنان با نقش میانجی عملکرد شغلی بر هوش عاطفی تأثیربررسی  انجام داده اند.این پژوهش با هدف

مثبت و معناداری دارند.  تأثیرو تعهدسازمانی کارکنان  عملکرد شغلی بر هوش عاطفی گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که

عملکرد  بر هوش عاطفی غیرمستقیم تأثیراداری دارد.نهایتا مثبت و معن تأثیرکارکنان  عملکرد شغلی بر تعهد سازمانی همچنین

 .مورد تایید قرار گرفت تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی شغلی

( تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش عاطفی و عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی انجام داده 1830دهقان )-

در  تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی عملکرد شغلی است.هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین رابطه هوش عاطفی و

. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش باشد میکارکنان آموزش و پرورش شهرستان گرگان 

رزمینه نفر تعیین شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق د 148نفر و حجم نمونه طبق جدول کرجس و مورگان برابر  154

در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش  تعهد سازمانی و نقش میانجی عملکرد شغلیفرضیه اصلی بین هوش عاطفی 

 .رابطه معناداری وجود دارد عملکرد شغلی و تعهد سازمانی شهرستان گرگان نشان داد که بین مؤلفه های هوش عاطفی با

بررسی رابطه هوش هیجانی و بهره وری کارکنان واحدهای اداری دانشگاه علوم "( پژوهشی با عنوان 1831یزدانی و ریاضی )- 

مورد نظر به عنوان نمونه نفر از کارکنان دانشگاه  701، انجام داده اند. برای این منظور "1883پزشکی شهر شیراز در سال 

انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین هوش عاطفی و بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. از بین مولفه های هوش 

عاطفی )مهارت های درون فردی، بین فردی، سازگاری، استرس، خلق کلی( تنها بین مولفه مهارت سازگاری با بهره وری رابطه 

د دارد. بین سن و هوش عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است. همچنین بین میانگین نمره هوش عاطفی معنادار وجو

 کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود نداشته است. 

 ( به بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان پرداخته1834شریعتمدای و دارنده )-

اند.. یافته های پژوهش نشان داد که بین معیارهای هوش عاطفی مدیران که شامل: خودآگاهی، خود تنظیمی، خودانگیزشی، 

؛ با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان رابطه مثبت معنادار وجود داردبا توجه به باشد میهمدلی و مهارت های اجتماعی 
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مستقیم و خود تنظیمی، خود  تأثیرن مولفه های هوش عاطفی، خودآگاهی و همدلی نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره از بی

 غیرمستقیم بر عمللکرد معلمان داشته اند.  تأثیرانگیزشی و مهارت های اجتماعی 

 78که در بین  "بر عملکرد و انسجام تیم پرستاری هوش هیجانی تأثیر"( در پژوهشی تحت عنوان 7417) 8پالمر و همکاران-

 طور بهتیم پرستاری در مرکز بیمارستان ناحیه لیگه )بلژیک( انجام گرفت؛ به این نتیجه رسیدند که کیفیت مراقبتهای درمانی 

تهای درمانی شگفت آوری در این پژوهش، ابراز احساسات با کیفیت مراقب طور بهمثبتی با انسجام گروهی در ارتباط است. 

تواند فراهم کننده راهی جدید و  کند که تنظیم احساسات به ویژه می همبستگی منفی داشت. نتایج این پژوهش پیشنهاد می

 جذاب برای افزایش انسجام گروهی و فراهم کننده ارزش برای مشتری / بیمار باشد.

 744که در میان  "بر قابلیت یادگیری سازمانی هوش هیجانی تأثیر"( در پژوهش خود تحت عنوان 7412) 0شیهان و جردن-

را بین هوش هیجانی با قابلیت یادگیری  داری معنیی مثبت و  های اسالم آباد و راولپندی صورت گرفت، رابطه کارمند از بانک

 ی سازمانی است.ی قابلیت یادگیر سازمانی و ابعاد آن گزارش نمودند. نتایج دیگر بیانگر این بود که هوش هیجانی تسهیل کننده

هوش هیجانی بر پذیرش تغییر سازمانی در بین کارکنان  تأثیر( در رساله دکترای خود به بررسی 7415) 5سالووی و همکاران-

غیر سرپرستی در یک سازمان کوچک بهداشتی درمانی که تحت ادغام و تجدید ساختار قرار گرفته بود؛ پرداخت. نتایج حاصل 

های شخصیتی و رفتار  ن بود که متوسط باالی سطوح هوش هیجانی همراه با هوش شناختی و خصیصهاز این مطالعه بیانگر ای

 گذارد. می تأثیرشهروند سازمانی بر پذیرش تغییر سازمانی 

)طرح  YPSمدیر که در برنامه  114های مدیریت و هوش هیجانی مدیران اهل رومانی،  ( در بررسی روش7415) 2مک کیج-

نویسی کرده بودند را با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بارآن مورد ارزیابی قرار دادند و اذعان داشتند  نام ای جوانان( حرفه

 مدیریت و هوش هیجانی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. تأثیرکه بین مدیریت انتقالی و هوش هیجانی و نیزبین 

 

 هدف تحقیق:

 ارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران هوش عاطفی بر نگرش شغلی ک تأثیربررسی -

 

 فرضیه تحقیق:

 دارد داری معنی تأثیرهوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران  -

 

 روش تحقیق

هیم تحقیق حاضر در زمره بندی تحقیقات را برحسب هدف را در نظر قرار د در تحقیق موردنظر روش تحقیق چنانچه طبقه

بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار دهیم تحقیق حاضر  تحقیقات کاربردی قرار دارد و چنانچه طبقه

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری تهران می باشند  گردد. ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی محسوب می

و برای نمونه گیری نیز در  نفر تعیین شد 878میباشد که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه  70244که تعداد آنها 

                                                           
3Palmeret al  
4 Sheehan & Jordan 
5 Salovey et al 
6 McKeage 
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بررسی فرضیه تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری و  برایاین تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده شد. در این تحقیق 

 استفاده شده است. استفادهPlsافزار نرم

 

 ها و آزمون فرضیه تحقیق ل دادهتجزیه تحلی

 آزمون مدل معادالت ساختاری پژوهش:

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 
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 :ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل 

 فرضیه تحقیق:

 دارد داری معنی تأثیرشغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران  هوش عاطفی بر نگرش -

 

 تعهد سازمانیبررسی نقش میانجی متغیر  

برند سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر تعهد سازمانی در این بخش نقش میانجی متغیر 

رود و میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می تأثیرارد که برای معناداری وجود د 7کاربرد به نام آزمون سوبل

 :شود میاز فرمول زیر محاسبه 

 
 نتایج حاصل از بررسی مسیرهای تاثیرگذاری -1جدول

 نتیجه پیش بینی T-VALUE ضرائب مسیر مسیر تاثیرگذاری

 تا ید ٪33 70543 40543 هوش عاطفی بر تعهد سازمانی

 تا ید ٪33 70481 40088 تعهد سازمانی بر نگرش شغلی کارکنان 

 

. باشد می32/1( بزرگتر ازT-VAlueآنها )در جدول داری معنیگذاری ها نشان داد که مقدار  تأثیرنتایج حاصل از بررسی 

دارد  داری معنی تأثیرتهران  هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تأثیربنابراین 

 مورد تایید قرار گرفت.

 تعهد سازمانینتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر -2جدول 

z-value Sb Sa b a 
00870 40423 40477 40028 40543 

 

 .باشد میتعهد سازمانی که بیانگر نقش میانجی متغیر  باشد می 1032باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

 

 تعهد سازمانیمیانجی متغیر  تأثیرتعیین شدت  -

 VAFای به نامعالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره
که  شود میاستفاده 8

متغیر میانجی دارد. در واقع  تأثیرتر باشد، نشان از قوی بودن نزدیک 1کند و هرچه این مقدار به را اختیار می 1و  4مقدار بین 

 گردد:سنجد، و از فرمول زیر محاسبه میاین مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را می

 

                                                           
7 Sobel Test  
8 Variance Accounted For  
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 که در آن

 aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ : 

b :مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ و 

:C باشد.ابسته میمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و و 

 تعهد سازمانینتیجه حاصل از آزمون تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی -3جدول 

VAF c b a 
40818 40572 40028 40543 

 

. لذا در باشد می 40818بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی اعتماد برند برابر با 

فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران  مجموع

 دارد، مورد تا ید قرار می گیرد.  داری معنی تأثیر

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

سازمانی در شهرداری تهران  نتایج بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد

( قرار دارد که بیانگر نقش 1032و  -1032و خارج از بازه ) 1032باالتر از  (0052برابر با ) آنz-value مقداربه دلیل اینکه 

لذا در مجموع فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با  باشد میمیانجی متغیر تعهد سازمانی 

دارد، مورد تا ید قرار می گیرد با توجه به نتایج حاصل از  داری معنی تأثیرجی تعهد سازمانی در شهرداری تهران نقش میان

 توان پیشنهادات زیر را ارا ه داد: تحقیق می

ی هوش عاطفی بر نگرش شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهردار تأثیربا توجه به تایید فرضیه تحقیق و تایید 

دارد ؛ درواقع می توان گفت یافته های پژوهش حاضر توسط یافته های پژوهش های مشابه می توان  داری معنی تأثیرتهران 

این گونه نتیجه گیری نمود که تقویت هوش عاطفی کارکنان و توجه به این توانایی ها از سوی آن ها می تواند نقش مهم و 

مستقیم خود قرار دهد.با توجه به یافته  تأثیرآن ها داشته و عملکرد آن ها را تحت  موثری در افزایش راندمان و بازدهی کاری

های پژوهش به نظر می رسد که افزایش مهارت های هوش عاطفی کارکنان شهرداری تهران می تواند منجر به شناخت بیشتر 

دلی با دیگران و کنار آمدن با افراد با آن ها از خصوصیات و ویژگی های فردی خود، مدیریت هیجان ها و کنترل بر خود، هم

ویژگی های متفاوت، شوق خدمت و مفید بودن، درک تفاوت های فردی در بین افراد، برقراری ارتباط شفاف با دیگران و میل 

 به کارهای گروهی؛ گردد. طبیعی است فردی که دارای این خصوصیات و ویژگی هاست می تواند با انگیزه و توان بیشتر وظایف

 خود را انجام داده و عملکرد بهتری داشته باشد.
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