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 چکیده

ستاره  ۵درهتل های  هتلداری صنعت در کارکنان سازمانی تعهد بر هوش هیجانی تحقیق حاضر با هدف تأثیر

. داده صورت پذیرفته است139۸تابستان در استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار 

ستاره شهر تبریز و  ۵های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 

 Smartبا ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار 

pls جامعه و   همبستگی نوع از توصیفی پژوهش یل داده ها استفاده شده است. روشبه منظور تجزیه و تحل

 به نمونه، ستاره شهر تبریز در نظر گرفته شده است. حجم ۵آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 

آمده نتایج بدست  .گردید تعییننمونه گیری تصادفی ساده  روش با و نفر 1۶۴ نمونه حجم فرمول تعیین شیوه

 کارکنان سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر آن ابعاد از یک هر و حاکی از آن است که هوش هیجانی

 آن تأثیر و است مسیر ضریب مقدار بزرگترین دارای روابط مدیریت متغیر که شد داده نشان همچنین  و. دارند

  .است بیشتر کارکنان سازمانی تعهد بر متغیرها سایر به نسبت

  .تبریز هتلداری، صنعت اس، ال پی اسمارت سازمانی، تعهد هیجانی، هوش لمات کلیدی:ک
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 مقدمه

 مشکالت امروزی از بسیاری. باشد می سازمانی تعهد دارد، باالیی اهمیت سازمانی رفتار در مدیریت متغیر که

 خدمت ترك میزان و کار رویثبات نی عدم دارد، سزایی به تاثیر شان انسانی منابع وری بهره روی که ها سازمان

، 1)مودیباشد  می کار نیروی ثبات درباره پایدار عنوان شاخصی به سازمانی تعهد. باشد می کارکنان باالی

، ۲رود)آلن و مایر می کار به مشاغل در ماندن برای کارکنان قصد جهت حقیقت در سازمانی (. تعهد199۸

 دست، کاهش زیر-مافوق روابط روی باشد، می مشکالت از یبسیار ی ریشه سازمانی تعهد آنجا که (. از1997

 ضروری و الزم آن ی مطالعه است، کارکنان تأثیرگذار روابط بهبود و کار برای شدن قائل ارزش خدمت، ترك

 مثبتی رفتارهای با را خودشان دارند باالیی تعهد که کارکنانی (.19۸۶، 3موتووایدلو و رسد )برایف می نظر به

 دهند. اهمیت نمی نشان خود از را جایی جابه و غیبت قبیل از رفتارهایی و کرده باال منطبق ملکردع قبیل از

 سازمان های حقیقت در. است آنها کردن کار بهتر و در سازمان کارکنان نگهداری و حفظ در سازمانی تعهد

 1397:سی و بنیادی نایینی،)امیرقدباشند داشته ی توانمند و متعهد کارکنان که یی هستند ها سازمان موفق،

 انجام در را بسیار مهمی نقش که عواملی جمله از که دهدمی نشان دانشمندان تحقیقات دیگر، سوی (.از10۶

 نشان نوین های (. پژوهش۲ :139۴است )زاهدی و زندی، ۴«هیجانی هوش»می کند،  ایفا شغلی وظایف موفق

 برعکس، و کند ایجاد اجتماعی و فردی های زمینه در را بیمخر آثار تواند می هیجانی هوش فقدان که دهد می

 نشان تحقیقات(. 7۴: 139۶همکاران، و مرادی) بود خواهد بزرگ موفقیت ساز زمینه آن، تقویت و تحصیل

: 13۸۵و شریفی، آقایار)دارد  نقش هاموفقیت در (IQ)هوشبهر از بیش درصد 70حدود هیجانی هوش دهدمی

 ارتباط برقراری و اجتماعی آگاهی خود، بر مدیریت خودآگاهی، فرد توانایی به هیجانی هوش بودن دارا (.۲۲9

 نداشته آگاهی خود هیجانات از فرد اگر. دارند نزدیکی و پویا رابطه یکدیگر با هااین حیطه. دهدمی را دیگران با

دچار  روابط ایجاد در او توانایی باشند، کنترل از خارج او هیجانات اگر و باشدنمی آنها مدیریت قادر به باشد،

 کنترل و مهارت تعامل هنر باال، هیجانی هوش دارای افراد (.1۵3: 1391همکاران، و کریمی)شد  خواهد مشکل

 در را فرد و کندمی تقویت را شخصی نفوذ و محبوبیت مهارت ها، این داراند؛ را دیگران احساسات ادارة و
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 درونی بصیرت و شناخت با افرادی چنین. نمایدمی موفق دیگران با میمانهارتباط ص و اجتماعی فعالیت هرگونه

 بروز مختلف زندگی هایموقعیت در را عملکرد بهترین دارند، دیگران و خود عاطفی تمایالت نسبت به که

 آن به پژوهش ها در که است موضوعی مدیریت، در هیجانات نقش (.۸3 :1391دهند)جلیلیان و همکاران،می

می  کاهش را سازمانی مؤثر رفتارهای بروز احتمال عواطف، بودند معتقد زیرا پژوهشگران نمی شد؛ یتوجه

 باید به صورت مدیران که داشت امر این در ریشه کالسیک نظریه پردازان از منبعث مدیریت نظریه های .دهند

 امروزه. کنند امه ریزیسپس برن و کرده تفکر خود احساسات از تأثیرپذیری هرگونه از دور به و منطقی

 توانایی و هیجانات راهبردی نیازمند مدیریت نوین، مدیریت متعدد مهارت های که دریافته اند پژوهشگران

 دیگران و خود احساسات و هیجانات مدیریت و درك است. توانایی دیگران و خود عواطف تجزیه وتحلیل

 و شغلی رضایت در نهایت و افراد بهره وری و انگیزه ارتقای کارکنان، و تعهد مشارکت افزایش موجب

گردشگر  از آذربایجان شرقی استان (.1۴۶ :139۶:)بنیادی نایینی و امیرقدسی،می شود باالتر سازمان سودآوری

 و میهمانان گردشگران از زیادی حجم ساالنه آید کهمی شمار به کشور در گردشگری قطب و مقصدها پذیرترین

 آذربایجان شرقی استان در مطمئن و مناسب شرایط با هایهتل و احداث وجودکنند.می مسافرت مقصد این به

 پیامدهای از یکی که است بدیهی. گرددمی محسوب میهمانان و گردشگران نوازی این میهمان ملزومات ازجمله

 مراکز و اههتل اگر. است آذربایجان شرقی استان هایهتل میان در فزاینده رقابت شدن موضوع، پدیدار این

 میهمانان نه تنها حتم نمایند، به طور فراهم میهمانان اقامت برای مناسبی شرایط آذربایجان شرقی استان اقامتی

 خانه، اطرافیان به بازگشت در تکرار نمایند، بلکه را تجربه این گیرندمی تصمیم و می برند لذت اقامت این از

 بر  هیجانی هوش تأثیر تحقیق این اصلی مساله اساس این بر .دنماین اقامت هتل آن در که کنندمی ترغیب را

 پاسخ پی در تحقیق این شد گفته که آنچه به توجه با. است هتلداری خدماتی بخش در کارکنان سازمانی تعهد

 شهر تبریز چگونهستاره  ۵در هتل های  کارکنان سازمانی تعهد بر  هیجانی هوش تأثیرکه  است سوال این به

 عالوه. کارکنان سازمانی تعهد بر هیجانی هوش تأثیر تعیین از است عبارت حاضر تحقیق اصلی فاست؟ هد

 تعهد بر آگاهی خود تأثیر تعیین: از عبارتند که باشند می مطرح نیز فرعی اهداف حاضر تحقیق در این، بر

 تعهد بر اجتماعی آگاهی یرتأث تعیین کارکنان؛ سازمانی تعهد بر مدیریتی خود تأثیر تعیین کارکنان؛ سازمانی

 عبارت حاضر تحقیق اصلی فرضیه .کارکنان سازمانی تعهد بر روابط مدیریت تأثیر تعیین کارکنان؛ سازمانی

 حاضر تحقیق در این، بر عالوه .دارد کارکنان سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر هیجانی هوش: از است

 سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر آگاهی خود: از بارتندع که باشند می مطرح نیز فرعی های فرضیه

 مثبت تأثیر اجتماعی آگاهی دارد؛ کارکنان سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر مدیریتی خود دارد؛ کارکنان
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 ارکنانک سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر  روابط مدیریت دارد؛ کارکنان سازمانی تعهد بر معناداری و

 .دارد

 مبانی نظری تحقیق

 سازمانی  تعهد

معمولی ترین شیوه . متفاوت تعریف شده است به شیوه های رفتارسازمانی مفاهیم دیگر تعهدسازمانی مانند

می گیرند.  سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد

ه به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت ک براساس این شیوه ، فردی

 (197۴) و همکارانش 1. پورتر(137۵ساروقی، )عضویت در آن لذت می برد  آن درمی آمیزد و از دارد و با

معیارهای اندازه گیری  های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند وتعهدسازمانی را پذیرش ارزش

 (19۶۸) 3و اورایلی ۲چاتمن سازمان می دانند. هاین را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشآ

های یک سازمان، به خاطر خود سازمان اهداف و ارزش عاطفی با تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی

(. 137۵ رنجبریان،)تعریف می کنند  (یگریابی به اهداف دوسیله ای برای دست)آن  های ابزاریو دور از ارزش

 است که در آن مشغول (شغل  نه)های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان تعهد سازمانی عبارت از نگرش

وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را  به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس

نگرش یا جهت  کند: شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می(. 1377 ،۴تروناس)مورد شناسایی قرار می دهد

تعهدسازمانی را تمایل عامالن اجتماعی به نیز  گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.کانتر

عقیده به  (.13۸0) به نقل از اسماعیلی،  اجتماعی می داند اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های

خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به  ساالنسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال

بوکانان (. 137۵)به نقل از ساروقی، ها حفظ کند ثرخویش را در انجام آنؤم ها تداوم بخشد و مشارکتفعالیت

وابستگی به نقش یعنی اهداف سازمان می داند،  ها وآمیز به ارزش تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب
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و  1. به نظر لوتانز)همان( اهداف و به سازمان فی نفسه جدای از ارزش ابزاری آن ها وفرد در رابطه با ارزش

تمایل به اعمال ، قوی به ماندن در سازمان تمایلعبارتست از تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش  ،(199۲) ۲شاو

 وجه اشتراك تعاریف(. 1377عراقی، )ها و اهداف اعتقاد قوی به پذیرش ارزش، ه برای سازمانتالش فوق العاد

ماندن در سازمان  باال این است که تعهد حالتی روانی است که رابطه فرد را باسازمان مشخص کند، تصمیم به

 (.137۵ساروقی، ) یا ترك آن را به طور ضمنی در خود دارد

  سازمانی تعهد ابعاد

مبانی  عنوان به ابعاد این که می باشد (1991) 3و آلن نظریه مایر مبنای برسازمانی  تعهد تحقیق حاضر ابعاد در

 :از عبارتند و است شده گرفته نظر نیز در پرسشنامه سواالت طراحی و تحقیق این برای تئوریک

در سازمان باقی می مانند و  تعهد مستمر: در درجه اول برای جلوگیری از هزینه های ترك سازمان، کارمندان

: ۲00۶، ۴ممکن است انگیزه ی کمی برای انجام کار در سازمان بیش از نیاز، داشته باشند )گالتی و همکاران

33۲ .) 

فی قوی در استخدام تعهد عاطفی: به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره دارد. افراد با تعهد عاط

 (. ۶۴: 1991یرا دوست دارند عضو سازمان باقی بمانند )مایر و آلن، سازمان باقی می مانند ز

تعهد هنجاری: حالت روانی است که در آن کارکنان احساس می کنند به خاطر نوعی از هنجارهای متنی، 

 (.31۲: ۲00۵، ۵فرهنگی و اجتماعی؛ مجبور به ادامه عضویت خود در سازمان هستند )گایتام و همکاران
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 هیجانی هوش

وش هیجانی یک هوش غیر شناختی است که از نظر تاریخی، ریشه در مفهوم هوش اجتماعی دارد و نخستین ه

( آن را مطرح کرد. به عقیدة ثراندیک، هوش هیجانی توانایی مهم مدیریت انسانها برای 19۲0« )1ثراندیک»بار 

( نخستین افرادی بودند که هوش 1990« )۲سالووی و مایر» .ای خردمندانه در روابط انسانی استعمل به شیوه

ها و هیجانهای  ای از هوش اجتماعی تعریف کردند که شامل توانایی کنترل احساسمجموعه هیجانی را زیر

خویش و دیگران، تشخیص احساسها و هیجانها در خود و دیگران و استفاده از این اطالعات برای هدایت، 

( نیز هوش هیجانی را شامل خودآگاهی، مدیریت و مهار 199۵« )3گلمن». تفکر و اقدامها خود فرد است

های متنوعی  دانشمندان تعریف .هیجانها، برانگیختن خویشتن، همدلی و دستکاری و ادارة روابط می دانست

ارائه 1990درسال های هوش هیجانی را  اولین تعریف«  مایر و سالووی» اند. از هوش هیجانی ارائه نموده

 های خودودیگران،تشخیص وهیجان احساسات کنترل یف هوش هیجانی، آن را تواناییکردند. آنها در تعر

خود معرفی  های افکاروفعالیت وهدایت راهنمایی برای اطالعات این کارگیری به و آنها بین شدن قایل وتفاوت

حاکی  داند کهدر تعریف هوش هیجانی، آن را نوع دیگری از هوش می« گلمن»(. 3۵1: 1993، ۴)بیکرنمودند

شود. هوش های مناسب در زندگی استفاده می گیریاز شناخت احساسات خویشتن است و از آن برای تصمیم

هیجانی به توانایی درك درست محیط، خود انگیزی، شناخت و کنترل احساسات خود و دیگران )به طوری که 

 هیجانی،توانایی بیان دیگر، منظورازهوشبه  .کنداین فرایند بتواند تفکر و ارتباطات را تسهیل نماید( اشاره می

 درروابط وسنجیده دیگران،رفتارآرام احساسات ترینخصوصی خود،درك وهیجانی عاطفی تمایالت مهارکردن

نتایج تحقیقات نشان  (.11: ۲00۲، ۵کاسچاب) وپشتکاراست داری،شور،اشتیاق بادیگران،خویشتن انسانی

ای انسان برای مقابله با مشکالت و رفع فشارهای ناشی از آنهاست، دهد نه تنها هوش هیجانی یکی از نیازهمی

گیری مناسب و رشد ها، داوری صحیح، تصمیمبلکه بر سالمت حافظه و نیروی عقل، ادراك، معنابخشی تجربه

های مختلف همچنین نشان  پژوهش (.1۲: ۲00۲، کاسچاب)گذاردروانی اجتماعی فرد، تأثیر چشمگیر می

                                                           
1Thorandike 
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که هوش هیجانی باالیی دارند، قدرت بیشتری برای سازگاری با مسائل جدید و روزانه، رشد  دهد افرادیمی

پذیری، دلپذیربودن و گرایی، انعطافای و رهبری دارند. همچنین، هوش هیجانی باال با برونشغلی و حرفه

 همبستگی رفتار، و مغز بر آنها عمل و احساس ها این شناسایی مختلف، احساس های نمودن هماهنگ توانایی

ساز درونی،  در مقابل، هوش هیجانی پایین، با رفتارهای مسئله .(۲،۲۵۶:۲00۲؛ وانگ1،۲00۲بویاتزیس)دارد

خویی، افسردگی، روان رنجور خویی، بدنی و استرس سطوح پایین همدلی، ناتوانی در تنظیم خُلق وخو، افسرده

اد مخدر، انحراف جنسی، ساز بیرونی شده، تنزل پیشرفت تحصیلی، مصرف الکل و موو نیز رفتارهای مسئله

تا اوایل هزاره  1990از ابتدای دهة  (.1۲: ۲00۲، کاسچاب)تخریب دارایی، دزدی و پرخاشگری، همراه است

ها مشابه یکدیگر است  بندیاند. بیشتر این طبقهجدید، محققان ابعاد گوناگونی را برای هوش هیجانی بر شمرده

به دست آمده و در آن « لرد و هوگان»بندی بر اساس طبقه 1مودارشود. نو تفاوت اندکی بین آنها مشاهده می

 (.13۸7:1۴به ابعاد اصلی و فرعی هوش هیجانی اشاره شده است)شفیعی رودپشتی و میرغفوری، 

 

 13۸7:1۴شفیعی رودپشتی و میرغفوری،  . ابعاد هوش هیجانی1نمودار

                                                           
1Boyatxzis  

2 Wong  



 و همکارانبهاری                      

  

 

169 
 

 تحقیق  پیشینه

 رفتار شهروندی هیجانی و هوش بین عنوان رابطه با را تحقیقی ۲01۶سال در 1 زیرك حسینی و سادات

 بین که داد نشان . نتایجدادند انجام حیدریه تربت شهرستان متوسطه در دوره سازمانی معلمان و تعهد سازمانی

معلمان یک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  سازمانی تعهد و سازمانی شهروندی رفتار و هیجانی هوش

 مدرك و خدمت سابقه جنس، به توجه با سازمانی رفتار شهروندی و هیجانی هوش مورد در مانمعل نظرات بین

 رفتار و تعهد هوش هیجانی، بین رابطه بررسی (، به۲009)۲ناصریمشاهده نشد.  معناداری تفاوت تحصیلی

 یافت دست نتیجه این به و پرداخت ایران ورزشی منتخب کارکنان فدراسیون های بین در سازمانی شهروندی

 کننده پیش بینی تعهد و هوش و داشت وجود معنی داری پژوهش رابطه نمونه های در متغیر دو این بین که

 رابطه عنوان بررسی با را تحقیقی 1397سال در شانازی و همکاران بودند. فدراسیون ها در رفتار این مناسب

 هوش بین که دهد می نشان ام دادند. یافتهتجارت انج بانک کارکنان میان در سازمانی تعهد و هیجانی هوش

 و هیجانی هوش بین داد نشان ها یافته همچنین. دارد وجود معنادری آماری رابطه سازمانی تعهد و هیجانی

 هوش افزایش با که نحوی به. دارد وجود معناداری آماری رابطه( هنجاری عاطفی،مستمرو)سازمانی تعهد ابعاد

 را تحقیقی 1397سال در ریاضی و سالمی .یابد می افزایش آن مختلف ابعاد در نیسازما تعهد کارکنان هیجانی

برودتی(  شرکت موردی نمونه کارمندان ) سازمانی تعهد و هیجانی هوش نقش شناسایی و عنوان بررسی با

 هرابط سازمانی تعهد و هیجانی هوش میان% 9۵ اطمینان با که این ست از حاکی پژوهش انجام دادند. نتایج

 یافت معناداری معناداری وجود دارد و نیز میان تمامب مولفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه

 و سازمانی تعهد هیجانی، هوش رابطه بررسی عنوان با را تحقیقی 1397سال در امیرقدسی و بنیادی نایینی.شد

ایران(  مرکزی مناطق نفت شرکت: مطالعه مورد)کارکنان  شناختی جمعیت متغیرهای با کارکنان رضایت شغلی

 می شود، بیشتر فرد شغلی سابقه و سازمانی پست سن، چه هر که است آن از حاکی تحقیق انجام دادند. نتایج

 تعهد و رضایت شغلی افراد، سازمانی پست ارتقاء با همچنین. است کرده پیدا ارتقا نیز وی هیجانی هوش

 داشته افزایش نیز رضایت شغلی کاری، سابقه و سن افزایش با دیگر طرف از. است یافته افزایش آنها سازمانی

 سازمانی تعهد بر هیجانی هوش تأثیر عنوان بررسی با را تحقیقی 139۶سال در امیرقدسی و بنیادی نایینی .است

 دتعه هیجانی بر هوش که داد نشان داده ها شغلی انجام دادند. تحلیل رضایت میانجی مطالعه نقش با کارکنان

                                                           
1 Sadat Hossein & Zirak     

2 Naseri     
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 به عالوه اثرگذار است؛ کارکنان سازمانی تعهد بر شغلی رضایت همچنین و کارکنان شغلی رضایت و سازمانی

 میان از که است آن ز حاکی نتایج. است سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین میانجی نقش دارای شغلی رضایت

 همچنین است؛ هیجانی رآورد هوشب در توانایی بیشترین دارای خودانگیزشی مؤلفه هیجانی، هوش مؤلفه های

 ،بیشترین 7۶/0 و 79/0 تأثیرهای با شدت به ترتیب ترفیع و حقوق مؤلفه های شغلی، رضایت مؤلفه های میان از

 های مولفه تاثیر بررسی عنوان با را تحقیقی 139۵سال در عقیلی و داناییدارند.  شغلی رضایت متغیر بر را تأثیر

آمده  بدست تهران انجام دادند. نتایج پاسارگاد بیمه شرکت کارکنان میان در یسازمان تعهد بر هیجانی هوش

 باید نتایج به توجه با همچنین. است بوده سازمانی تعهد بر هیجانی هوش های مولفه تمامی تاثیر تایید بیانگر

 بیشترین از شغلی رضایت بر انگیزی خود و مقدار کمترین دارای سازمانی تعهد بر کنترلی تاثیر خود نمود بیان

 هوش ابعاد رابطه بررسی عنوان با را تحقیقی 139۴سال حسین زاده شهری و همکاران در.است برخوردار مقدار

 مستمر، عاطفی،) هاتعهد تمام میزان یک به تقریباً که داد نشان سازمانی انجام دادند. نتایج تعهد با هیجانی

 که داد نشان هیجانی، هوش هایسازه بندیرتبه. دارد ودوج مطالعه مورد هایبخش کارکنان در( هنجاری

 بیشترین دارای ترتیببه اجتماعی هایمهارت خودآگاهی، هیجانات، مدیریت خودانگیزی، همدلی، هایسازه

 سازمانی تعهد و هیجانی هوش هایسازه بین روابط بررسی همچنین،. هستند کارکنان بین در میانگین کمترین تا

. دارد وجود عاطفی تعهد با مثبتی و قوی بسیار همبستگی هیجانی، هوش هایسازه تمام بین که دهدمی نشان

 تعهد با خودانگیزی یسازه هنجاری؛ تعهد با اجتماعی هایمهارت هیجانات، مدیریت خودآگاهی، هایسازه

 تحقیقی 1393سال ان درکشاورز و همکار .دارند معنادار ایرابطه تعهد نوع دو هر با همدلی یسازه و مستمر

 سازمان در سازمانی کارکنان تعهد با مدیران رهبری سبک و هیجانی هوش بین ارتباطی مدل عنوان تدوین با را

 تعهد و رهبری سبک با مدیران هیجانی هوش داد نشان تحقیق . یافته هایدادند انجام تهران شهرداری ورزش

 رهبری سبک از طریق غیرمستقیم به طور مدیران هیجانی هوش ینهمچن. دارد معناداری ارتباط کارکنان سازمانی

 تأثیرات عنوان بررسی با را تحقیقی 139۲سال در اسماعیلی و قدسی. دارد ارتباط کارکنان سازمانی تعهد با

تهران( انجام  استان برق ادارات: مطالعه کارکنان زن )مورد سازمانی تعهد و شغلی رضایت بر هیجانی هوش

. دارد تأثیر سازمانی و تعهد شغلی رضایت متغیر دو هر بر هیجانی هوش که دهد می نشان تحقیق تایجدادند. ن

 13۸۶سال در مشبکی و دوستار .گیرد می قرار تأیید مورد سازمانی تعهد بر شغلی رضایت تأثیر همچنین

 سبک های به توجه با رکنانکا سازمانی تعهد بر مدیران هوش عاطفی تأثیرگذاری مدل تبیینعنوان  با را تحقیقی

رابطه  بر بوده، هم مکمل و تعامل گرا تحول گرا رهبری سبک که انجام دادند.یافته ها نشان می دهد رهبری

 بیش تحول گرا رهبری سبک تأثیرگذاری و تأثیرگذارهستند کارکنان سازمانی تعهد و مدیران عاطفی هوش بین
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 کارکنان سازمانی تعهد با هیجانی هوش رابطه عنوان با را یقیتحق( 13۸۸تعامل گراست. قمری) رهبری سبک از

 )تعهد سازمانی مؤلفه تعهد سه و هوش هیجانی بین داد آزاد اسالمی انجام داد. نتایج نشان دانشگاه ۲ منطقه

( ۲009) 1دارد. اوتمن و انوگراه  وجود معنادار ارتباط آزاد دانشگاه ۲منطقه کارکنان هنجاری( و عقالنی عاطفی،

 هیجانی هوش با ارتباط در تعهد واسطه ای ونقش شغلی موفقیت و تعهد ارتباط بررسی» عنوان با پژوهشی در

 تعهد و دارند خود شغل به بیشتری تعهد زیاد هیجانی هوش با که افراد رسیدند نتیجه این به «شغلی موفقیت و

 پژوهشی 139۲در سال  همکاران و عیدیدارد.  میانجی نقش شغلی رضایت و هوش هیجانی بین ارتباط در

فدراسیون های  کارکنان در سازمانی شهروندی رفتار با سازمانی تعهد و هیجانی هوش ارتباط عنوان با تحت را

 سازمانی شهروندی رفتار با هیجانی هوش بین که داد نشان نتایج .دادند انجامایران  اسالمی جمهوری ورزشی

 شهروندی رفتار با سازمانی تعهد بین وجود داشت. همچنین معناداری هرابط ورزشی فدراسیون های کارکنان

 و سازمانی تعهد سن، شغلی، سابقة که داد نشان چندگانه رگرسیون نتایج شد. مشاهد معناداری ارتباط سازمانی

در  همکاران وافشار .کردند تبیین را سازمانی شهروندی واریانس رفتار درصد ۲۸ مجموع در هیجانی هوش

رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش  بررسی عنوان با تحت را پژوهشی 139۴ل سا

)مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهر تهران( انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون 

ناداری وجود دارد. اکبری نشان داد که بین هوش هیجانی، تعهد سازمانی و مولفه های مدیریت دانش رابطه مع

 در سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین رابطه عنوان با تحت را پژوهشی 1393در سال  همکاران وبورنگ 

 جنوبی انجام دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کارکنان های خراسان بیمارستان اداری کارکنان

 هوش باشـند. بین می برخوردار متوسطی سطح در نیسازما تعهد از جنوبی خراسان بیمارستان های اداری

 عاطفی و تعهد هنجـاری تعهد مؤلفه با هیجانی هوش بین. شد مشاهده معناداری رابطه سازمانی تعهد و هیجانی

 مؤلفه از خرده خوداگـاهی مؤلفـه تنهـا کـه داد نشان چندگانه رگرسیون انجام.شد مشاهده معناداری رابطه

 مطرح ۲00۲ سال در ۲دارد. جردن را هنجاری و عاطفی تعهد و سازمانی تعهد بینی پیش توان هیجانی هوش

 تشریح را موضـوعات رفتاری در اولیـه مطالعـات نتایج اختالف تواند می متغیرهـای هیجانی بـه توجـه که کرد

بـین  رابطـه و ـازمانس در افراد هیجانی هوش و سازمانی از تعهد آگـاهی گردیـد بیـان آنچه به توجه با. کند

 آموزش متغیر می توان با دو این بین وجـود رابطه صورت در که چرا می نماید، ضروری بسیار متغیر دو این

 افزایش نیز را سازمانی آنان تعهد بلکه برد باال را افراد زندگی و کاری موفقیت نـه تنها هیجـانی هـوش

                                                           
1  Othman &  Anugerah     
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 شغلی رضایت با عنوان رابطه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و در پژوهشی  139۲در سال بازوند و همکاران.داد

 هوش لرستان انجام دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین استان تربیت بدنی کل اداره کارکنان

 و سازمانی تعهد بین همچنین دارد؛ وجود معناداری و مثبت شغلی رابطه رضایت و سازمانی تعهد با هیجانی

تحقیقی را با عنوان  13۸7در سال  کشته گر ورضائیان  شد. مشاهده و معنادار مثبت رابطه شغلی، رضایت

هیجانی با تعهد  هیجانی و تعهد سازمانی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که هوش بین هوش بررسی رابطه

ابط بیشترین تأثیر را بر سازمانی کارکنان دارای رابطه معنی داری است. از بین ابعاد هوش هیجانی مدیریت رو

 سازمانی تعهد و هیجانی هوش تحقیقی را با عنوان 13۸۸سال تعهد سازمانی نشان داد.ودادی و همکاران در 

 همبستگی ضریب آزمون توصیفی، آمار از استفاده با شده گردآوری های داده مدیران انجام دادند. بررسی

 که است این از حاکی اطالعات تحلیل از حاصل نتایج. فتپذیر انجام متغیره چند رگرسیون تحلیل و پیرسون

 هوش های مولفه تمامی بین همچنین. دارد وجود معناداری رابطه مدیران سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین

 میان از که است آن بیانگر نیز متغیره چند رگرسیون تحلیل. دارد وجود معناداری رابطه سازمانی تعهد با هیجانی

 هیجانی، هوش (، تأثیر۲013)1فو .دارد سازمانی تعهد بر را تاثیر بیشترین همدلی هیجانی، هوش یها مولفه

 که داد نشان وی پژوهش نتایج. بررسی کرد چینی کارکنان اخالقی رفتار بر را شغلی رضایت و سازمانی تعهد

. دارد پاسخ دهندگان خالقیا رفتار بر معناداری و هیجانی( تأثیر مثبت هوش از جنبه )یک خود عواطف تنظیم

 رضایت گوناگون جنبه های میان از. دارد پاسخ دهندگان اخالقی بر رفتار مثبتی تأثیر همچنین سازمانی تعهد

 نتایج .دارند پاسخ دهندگان اخالقی رفتار بر معناداری تأثیر سرپرست، و ارتقا، همکاران از رضایت شغلی،

 سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین نقش واسطه دارای شغلی رضایت که داد (، نشان۲013)۲تابولیبررسی های 

 مدل .دارد سازمانی تعهد با مهمی و مثبت ارتباط هوش هیجانی که کرد آشکار همچنین پژوهش نتایج. است

 3وات اس و بیرکس اساس نظریه اف بر که باشد می ادبیات ترکیب و بررسی حاصل حاضر تحقیق مفهومی

هیجانی با  هوش که کند می مطرح را موضوع این وات اس و بیرکس اف مدل .است تهپذیرف صورت( ۲007)

 سازمانی تعهد بر هیجانی هوش تأثیر جهت مفهومی مدلی بخش این در .دارد مستقیم سازمانی رابطه تعهد

 می هارائ موضوع ادبیات و تحقیق پیشینه شده، مطرح های سازه روابط مطالعه با هتلداری، صنعت در کارکنان

 که آن ابعاد و هیجانی هوش تحقیق این در. است شده ارائه 1 شکل در تحقیق مفهومی چهارچوب. گردد

                                                           
1   Fu     

2  Taboli    

3  F Birks & S Watt       
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 گرفته نظر در مستقل متغیر عنوان به روابط، مدیریت و مدیریتی خود اجتماعی، آگاهی آگاهی، خود: از عبارتند

 هیجانی هوش کلی تأثیر که است شده گرفته درنظر تابع متغیر عنوان به کارکنان سازمانی تعهد متغیر. اند شده

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد کارکنان سازمانی تعهد ایجاد در هیجانی هوش ابعاد از یک هر و

 

 مدل مفهومی تحقیق  . 1شکل

 روش شناسی پژوهش

 هایپژوهش زمره آن، در انجام روش حیث از و است کاربردی هدف، پژوهشی حیث حاضر، از پژوهش

 و استنباطی ارآم روش از حاضر، پژوهشگر پژوهش انجام در که چرا .گیردمی قرار همبستگی -یشیپیما

است. قلمرو  کرده استفاده هاآن بین روابط و متغیرها تأثیرگذاری بررسی برای ساختاری معادالت سازیمدل

 شهریار و گلی ائل پارس یهاهتل استان آذربایجان شرقی، شامل:در  ستاره پنجهای هتلدرمکانی این تحقیق 

ورد نظر از روش در این پژوهش برای انتخاب افراد ممی باشد. 139۸قلمرو زمانی تحقیق تابستان بوده است. 

ه از جدول اعداد نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، بدین ترتیب که افراد مورد مطالعه با استفاد

د که پرسشنامه ختیار آنان قرار داده شد و از آنان خواسته شتصادفی انتخاب و پرسشنامه های پژوهش در ا

  مذکور را به دقت مطالعه کرده و به پرسش های آنان پاسخ دهند.

با توجه به محدود بودن  ستاره شهر تبریز می باشد. ۵جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 

ستارة شهر های پنجن حجم نمونه استفاده گردید. تعداد هتلجامعه آماری تحقیق، از فرمول کوکران برای تعیی

نفر است. در تحقیق حاضر براساس فرمول کوکران  ۲۸۵تبریز، دو هتل است که در مجموع تعداد کارکنان آن 

 نفر محاسبه شد. 1۶۴حجم نمونه 
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 روش محاسبه حجم نمونه برای کارکنان: 

  n =
(۲۸۵) × (1/9۶)۲ × 0/۵ × 0/۵

(۲۸۵ − 1) × (0/0۵)۲ + (1/9۶)۲ × 0/۵ × 0/۵
≅ 1۶۴ 

سازی معادالت عادالت ساختاری وجود دارد. بدین معنا که مدلسازی مهای مختلفی در رابطه با مدلرویکرد

های نمونه آماری ها و ویژگیهای آماری متفاوتی، متناسب با نوع متغیرتوان بر پایه روشساختاری را می

افزارهایی است. نرم  1های آماری در این زمینه، روش حداقل مربعات جزئیپژوهش انجام داد. یکی از روش

کنند، نسبت به وجود شرایطی مانند می سازی معادالت ساختاری بر پایه این روش آماری استفادهلکه از مد

ها و کوچک بودن نمونه سازگار هستند )هانلین و های مستقل، نرمال نبودن دادهی متغیرهم خط

سازی استفاده شده است که در زمینه مدل SmartPLSافزار . در پژوهش حاضر از نرم(۲،۲00۴کاپالن

 تحقیق پرسشنامهباشد.ی پرکاربرد و مفید میافزارنرمپایه روش حداقل مربعات جزئی،  معادالت ساختاری بر

هیجانی و  هوش اندازه گیری منظور به( ۲00۵)3گریوز و های برادبری پرسشنامه از تلفیقی اساس حاضر بر

 شده دوینلیکرت ت ای رتبه ۵ مقیاس قالب در و سازمانی تعهد اندازه گیری منظور به (1991مایر) آلن و

 این در و شد گرفته درنظر سازه روائی و منطقی روایی نوع دو پرسشنامه، روائی سنجش منظور به است.

 پرسشنامه اعتبارعاملی آزمون شدند، بررسی (عاملی تحلیل) عاملی اعتبار و ظاهری اعتبار محتوا، روایی راستا،

 بارهای همه .است گرفته انجام ۴اس ال پی ارتاسم افزار نرم از استفاده با و یدیائت عاملی تحلیل کمک با

 اعتبار همچنین .باشد می پرسشنامه باال روایی دهنده نشان که بوده 0/۵ از باالتر تحقیق متغیرهای عاملی

 .است آمده بعمل اعمال الزم اصالحات و تأیید محترم اساتید و متخصصان نظر به اتکا با پرسشنامه محتوا

 صفر بین کمیت این .است شده استفاده کرونباخ آلفای بیازضر قیتحق ابزار ایاییپ سنجش منظور به نیهمچن

 .است کامل پایایی معرف یک، پایایی ضریب و پایایی عدم معرف صفر، پایایی ضریب کند، می تغییر یک و

 خکرونبا آلفای ضریب حاضر درتحقیق (.13۸۸سکاران،) است مطلوب کرونباخ آلفای برای0/7  باالی ریمقاد

                                                           
1Partial Least Squares  

2Haenlein & Kaplan  

3 Brad berry & Greaves 

4 PLS 
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 آلفای میزان زیر درجدول .است گیری اندازه ابزار خوب پایایی از حاکی بوده،که ۸91/0 برابر پرسشنامه کل

 .است شده بیان مدل متغیرهای کرونباخ

 کرونباخ نتایج آلفای .1جدول

 متغیرها ضریب آلفای کرونباخ

 خود آگاهی 0.۸9۴

 آگاهی اجتماعی 0.۸7۲

 خود مدیریتی  0.۸۸۸

 ریت روابطمدی 0.۸9۸

 تعهد سازمانی 0.903

 مجموع متغیرها 0.۸91

 تحقیق یافته های

 3۲نیز  نیس توزیع ی زمینه دردرصد زن بوده اند.  ۵۵درصد افراد نمونه مرد و  ۴۵ تحقیق نتایج براساس

 ۵0تا  ۴0ی درصد در رده سن ۲۲سال،   ۴0تا  30درصد در رده سنی  3۸سال،  30تا  ۲0درصد در رده سنی 

رصد دیپلم،  د ۲0 میزان تحصیالت زمینه در همچنینسال به باال بوده اند.  ۵0درصد در رده سنی  ۸سال و 

  اند. ودهرشناسی ارشد بدرصد دارای مدرك کا ۶درصد کارشناسی و در نهایت  ۵۲درصد فوق دیپلم،   ۲۲

 مدل برازش های شاخص بررسی

 هدف باشد کاربردی و نظری مفهوم و معنا دارای همچنین و معنادار آماری لحاظ به نظری مدل یک یافتن

 نظر در جزئی مربعات حداقل روش برای کلی است. معیار معادله ساختاری سازی مدل بکارگیری از اولیه

 چهار به و دارند بر در را یک تا صفر از معیار کرانی این شاخص های نام دارد. (Gof)اف -اُ-جی شد گرفته

 روابط بین همان واقع در درونی می شوند. مدل تقسیم بیرونی مدل و درونی مطلق، نسبی، مدل شاخص

 یعامل تحلیل و عاملی بارهای برآورد واقع در بیرونی مدل و باشد می مسیر ضرایب همان یا مکنون متغیرهای
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 توصیفی شاخص های دو هر مطلق و نسبی برازش شاخص های نیکویی (.199۴، ۲و چا 1)فورنلاست 

می  مشاهده که همانطور می باشند. مدل مناسب باشند، 0/۵مساوی با  یا بزرگتر شاخصها این هستند. چنانچه

 این مدل برای نسبی برازش نیکویی شاخص که می گیریم نتیجه مدل برازندگی از حاصل شود، از نتایج

 بنابراین، .باشند می مدل خوب برازندگی نمایانگر ها شاخص اکثر تقریباکه  هرچند .است مطلق از مناسبتر

 .پرداخت ها آن تفسیر به و برد کار به فرضیات آزمون در را مسیر تحلیل نتایج توان می مدل تایید از بعد

 مدل برازندگی های شاخص . ۲ جدول

 مقدار دلم برازندگی های شاخص

 ۵۸۴/0 مطلق

 7۸۶/0 نسبی

 977/0 مدل بیرونی

 7۸۲/0 مدل درونی

 مسیر  تحلیل

می  نظرگرفته رد متمایز مسیرهای عنوان به و یابند می جهت جریان یک در متغیرها بین روابط مسیر تحلیل در

 علّی ندهایکه پیو مسیر نمودار یعنی آن، عمده ویژگی طریق صورت از بهترین در مسیر تحلیل شوند مفاهیم

مدل  که است مالز تحقیق های فرضیه بررسی می شوند. برای می سازد، تبیین آشکار را متغیرها بین احتمالی

   :شود برازش زیر کلی

                                                           
1 Fornell  

2 Cha 
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 . تحلیل مسیر مدل3 شکل

 تحقیق  های فرضیه بررسی

 ضریب داری  اینمعنا  محاسبه،سپس مسیر ضریب ابتدا پژوهش، این های فرضیه تمامی بررسی منظور به

 0.0۵آزمون ) سطح معناداری از شده محاسبه معناداری سطح چنانچه .شود می بررسی آزمون آماره با مسیر

α= )0.0۵مقدارآن از  که صورتی در شود و می تأیید مربوط باشد،فرضیة تر کوچک α=فرضیة باشد بیشتر 

 .دمی شو رد آن با مرتبط

 خالصه یافته های پژوهش .3 جدول

ضریب  مستقیم مسیر

 مسیر

 نتیجه معناداری آماره آزمون

  تایید 000/0 ۲9۴/9 ۸1۸/0 تعهد سازمانیهوش هیجانی           

  تایید 000/0 ۴3۲/9 ۸3۲/0 تعهد سازمانیخود آگاهی           

  تایید 000/0 973/۸ 7۸۶/0 خود مدیریتی           تعهد سازمانی

 تایید 000/0 ۸۵۴/۸ 77۴/0 تعهد سازمانیآگاهی اجتماعی             

  تایید 000/0 ۵3۲/9 ۸۴۲/0 مدیریت روابط              تعهد سازمانی
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  از و است هشد 000/0 برابر که معناداری احتمال مقدار بهبا توجه  که است ۸1۸/0ضریب مسیر  1در فرضیه 

 عنیی است دار معنی 0۵/0 خطای سطح در مسیر ضریب این که نتیجه گرفت توان می باشد کمترمی 0۵/0

با  که ستا ۸3۲/0ضریب مسیر  ۲در فرضیه . سازمانی دارد تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر هیجانی هوش

 که تیجه گرفتن توان می باشد کمترمی 0۵/0  از و است شده 000/0 برابر که معناداری احتمال مقدار بهتوجه 

 تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر آگاهی خود یعنی است دار یمعن 0۵/0 خطای سطح در مسیر ضریب این

 000/0 برابر که معناداری احتمال مقدار بهبا توجه  که است 7۸۶/0ضریب مسیر  3در فرضیه . سازمانی دارد

 معنی 0۵/0 خطای  سطح در مسیر ضریب این که نتیجه گرفت توان می باشد کمترمی 0۵/0  از و است شده

 77۴/0یب مسیر ضر ۴در فرضیه . سازمانی دارد تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر مدیریتی دخو دار است یعنی

نتیجه  توان می باشد کمترمی 0۵/0 از و است شده 000/0 برابر که معناداری احتمال مقدار بهبا توجه  کهاست 

 و مثبت رتأثی اجتماعی آگاهی دار است یعنی معنی 0۵/0 خطای  سطح در مسیر ضریب این که گرفت

 حتمالا مقدار بهبا توجه  که است ۸۴۲/0ضریب مسیر  ۵در فرضیه . سازمانی دارد تعهد بر معناداری

 در مسیر بضری این که نتیجه گرفت توان می باشد کمترمی 0۵/0  از و است شده 000/0 برابر که معناداری

 .   نی داردسازما تعهد بر داریمعنا و مثبت تأثیر روابط دار است یعنی  مدیریت معنی 0۵/0 خطای  سطح

  گیری نتیجه

 عواملی جمله از. است پیوسته هم به عوامل رشته یک گرو در شده تعیین اهداف به نیل در سازمان هر موفقیت

 انسانی نیروی باشد، می سازمانها مدیران و مسؤوالن مدنظر همواره و است مؤثر بسیار سازمانها بقای در که

 سازمانی هر منبع ترین مهم شک بدون. دارد نیاز مختلفی منابع به خود اهداف به نیل تجه سازمانی هر و است

 پیشبرد برای ابزارها ترین مهم از و ناپذیر جدایی جزیی عنوان به و است سازمان آن در شاغل انسانی نیروی

 استعداد و توان اشد،ب باال تعهد و رضایت و انگیزه دارای نیرو این چنانچه است، مطرح سازمان هر در اهداف

 کاربرد و انسانی نیروی به سازمانی هر پیشرفت و موفقیت لذا. گرفت خواهد کار به سازمان آن در را خود

 است حاضر سازمانی، های ارزش و اهداف با سازگار فادار، و انسانی نیروی. دارد بستگی سازمان در آن صحیح

 وجود. باشد سازمانی اثربخشی در مهمی عامل تواند می و یدنما فعالیت وظایف، شرح در مقرر وظایف از فراتر

 می خدمت ترك و تأخیر غیبت، نرخ آمدن پایین و عملکرد سطح رفتن باال با توأم سازمان در نیرویی چنین

 می فراهم سازمان توسعه و رشد برای را زمینه و داده جلوه مناسب اجتماع، در را سازمان اعتبار وجه و باشد

 به نیل جهت در خود تنها نه کم، سازمانی تعهد و تعلق وفاداری، احساس با انسانی نیروی کسبرع. آورد

 در است ممکن سازمان مشکالت و مسائل به نسبت تفاوتی بی ایجاد با بلکه کند، نمی حرکت سازمان اهداف
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 مختلف ابعاد در یبسیار های ناهنجاری منشاء خود امر این که باشد، داشته منفی تأثیر همکاران دیگر بین

 حجم با امروزه که انگیزشی مسائل ترین مهم از یکی .است جامعه در فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی،

 تعهد مبحث است، سازمانی تعهد مسأله است، یافته گسترش سازمانی شناسی روان مطالعات در ای گسترده

 شدید اعتقاد از ناشی چیز هر از بیش است، ساخته خود آن از تحقیقات در را مهمی جایگاه امروزه که سازمانی

 وابستگی نوعی که بطوری است، اهداف آن به رسیدن جهت در تالش و آن اهداف پذیرش و سازمان به فرد

 اندازه به موضوعی هیچ شاید. کند می سازمان در بقاء به مایل را او و گیرد می شکل فرد در روانی و عاطفی

 منبعی همچون متعهد افراد. باشد نداشته اهمیت سازمان وری بهره و کارآیی در انکارکن تعلق احساس و تعهد

 و قوانین به افراد این. روند می پیش سازمان اهداف و آرمان سمت به قدرت با که هستند توان و انرژی از

 در را ساختاری و قانون اگر. سازند نمی محدود چارچوب در را خود و کنند نمی اکتفا موجود ساختارهای

 است متغیرهایی از یکی سازمانی تعهد .کنند می موجود موانع رفع و آن تغییر در سعی ببینند، خود آرمان مقابل

 سازمانی موضوع تعهد اهمیت دالیل مهمترین از. کند ایفا اساسی نقش اهداف سازمان تحقق در می تواند که

 تعهد که جا آن از همچنین هستند، بهتری عملکرد ایدارً  معموال  متعهد کارکنان با هایی سازمان که است این

 تأثیرگذارد کارکنان عملکرد تأخیر و و غیبت خدمت، ترك شغلی، رضایت چون عواملی بر سازمانی می تواند

هتل به عنوان یکی از بخش های مهم گردشگری (. ۴3: 139۶ ،بیوك زاده و همکاران) است  توجه مورد بسیار

شده است. هتل به مانند شهری بزرگ با وسعت ارتباطاتی که در آن، میان کارکنان بخش در سراسر دنیا شناخته 

های مختلف و نیز این کارکنان با مهمانان از فرهنگ های دور و نزدیک در جریان است، بدون وجود نیروی 

ر کالبد هتل روح انسانی نه تنها مفهومی ندارد، بلکه اداره آن نیز میسر نخواهد بود. این نیروی انسانی که د

دمد، آن را به حرکت در می آورد و تعالی می بخشد. بر این اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع هتل ها می

حیاتی  اهدافش و سازمان به پایبند و متعهد انسانی (. نیروی۴9: 1397)بهاری و همکاران،  آیندبه شمار می

 به سرمایه های ویژه ای توجه باید سازمان ها ، مدیراناست و به همین دلیل راهبردی سازمان عنصر ترین

 مفهوم یک انسانی ی سرمایه مفهوم ما کشور در (.1۶۲: 139۵باشند )بهمنی و همکاران،  داشته خود انسانی

 های دارایی قبیل این که ارزشی از و ندارند زیادی آشنایی آن با ها سازمان مدیران که است جدید بسیار

 اعتنایی هم خود های دارایی این ارزش گیری اندازه به تبع به و بوده غافل اغلب کنند یم ایجاد ناملموس

 عنوان به را آنها و باشند کرده درك را خود انسانی نیروهای ارزش و اهمیت مدیران که درصورتی. ندارند

 تخصصی و علمی اهجایگ ارتقای جهت در تالش با و کرده اعتماد آنها به بشناسند، سازمان اصلی های سرمایه

 درونی فشارهای از و یابند دست رقابتی مزیت درنتیجه و برتر عملکرد به توانست خواهند انسانی، های سرمایه
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 نیروی ها، سازمان عملکرد مستمر بهبود دیگر، سوی از. بکاهند را سازمان و خود بر شده تحمیل بیرونی و

 تعالی های فرصت ایجاد و توسعه و رشد برنامه پشتیبان ندتوا می نیرو این که کند می ایجاد افزایی هم عظیم

 اصلی رموز از یکی کارکنان دانش ارتقاء و آموزش به توجه (.3-139۴:۲همکاران، و نادری) شود سازمانی

 و میزبان دوسویه ارتباط از متأثر صنعت این اینکه دلیل به باز و رود می شمار به صنعت این حیات تضمین

 مورد در گیری تصمیم به منجر و است نشدنی فراموش ای تجربه ارتباط این محصول شک دونب و بوده مهمان

 بنابراین. است برخوردار ای ویژه اهمیت از آن در کارکنان نقش شود، می آن تکرار عدم یا و مجدد تجربه

 (.۴9: 1397 همکاران، و بهاری) است برخوردار باالیی اولویت از دیده آموزش و کارآزموده نیروی داشتن

ستاره  ۵درهتل های  هتلداری صنعت در کارکنان سازمانی تعهد بر هوش هیجانی تحقیق حاضر با هدف تأثیر

. صورت پذیرفته است139۸تابستان استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در 

 هایداده. است شده گرفته نظر در بریزشهرت ستاره ۵ های هتل کارکنان کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه

 ابزار با و تبریز شهر ستاره ۵ های هتل کارکنان ساده از تصادفی گیری نمونه روش با تحقیق این برای نیاز مورد

 هوش که است آن از حاکی تحقیق این از آمده دست به نتایج کلی طور به .است شده آوری جمع پرسشنامه

 شد داده نشان همچنین و. دارند کارکنان سازمانی تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر آن ابعاد از یک هر و هیجانی

 تعهد بر متغیرها سایر به نسبت آن تأثیر و است مسیر ضریب مقدار بزرگترین دارای روابط مدیریت متغیر که

 بر جانیهی هوش گردد می دریافت تحقیق فرضیات بررسی از که گونه همان. است بیشتر کارکنان سازمانی

 و بیرکس اف تحقیق نتایج با تحقیق این از حاصل نتایج. دارد معناداری و مثبت تأثیر کارکنان سازمانی تعهد

باالتر  هیجانی هوش بیان داشتند که هرچه (۲007)  وات اس و بیرکس اف .دارد همخوانی (۲007) وات اس

 که داد نشان پژوهش است. نتایج ی معناداری رابطه نمایانگر مستقیم، رابطه ی این که است بیشتر تعهد باشد

 آنهایی به نسبت دارند تعهد خود مشاغل به نسبت که افرادی. دارد سازمانی تعهد با قوی ارتباطی هیجانی هوش

 به باال تعهد دارای افراد. کنند می تجربه را بیشتری شغلی موفقیت هستند، تری پایین شغلی تعهد دارای که

 به نسبت که افرادی ورزند، می اصرار ها شکست و موانع با رویارویی در حتی خود غلیش اهداف کردن دنبال

 خود مشاغل در توجه شایان و مهم های گذاری سرمایه به بیشتری تمایل نیز دارند بیشتری تعهد شغل یک

 که افرادی این بر افزون باشد، داشته شغلی پیشرفت بر مثبت تأثیراتی بایستی هایی گذاری سرمایه چنین دارند،

 نسبت که کارمندانی زیرا بود خواهند خود شغل برای مثبت احساساتی دارای دارند، تعهد خود شغل به نسبت

 ،اسکندریون) دهند گسترش را خود تعهد با منطبق های نگرش که دارند تمایل دارند، تعهد ای حرفه یا شغل به

  سازمان به باالتری تعهد برخوردارند، هیجانی هوش از هک کارکنانی که داد نشان تحقیق این نتایج (.79: 1393
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 کارکنان در بین سازمانی تعهد و هیجانی هوش افزایش منظور راهکارهایی را به باید مدیران این بنابر. دارند

 و هیجانی هوش افزایش زیر را به منظور راهکار توان می گرفته انجام مطالعات اساس بر. گیرند کار به خود

و از  کند می کمک سازمان پیشرفت به هوش هیجانی اینکه دلیل به :کرد پیشنهاد کارکنان بین در زمانیسا تعهد

 استخدام به افرادی گزینش، بدو در می شود می گذارد پیشنهاد استرس تاثیر بر فیزیولوژیکی و روانشناسی لحاظ

 افراد پس این زیرا باشند، سازمان قیتموف خواهان و بوده برخوردار باالیی هیجانی از هوش که سازمان درآیند

 است بیشتر آنها سازمانی در شهروندی رفتار بروز میزان بود و خواهند باالتری سازمانی تعهد دارای استخدام از

 کارکنان به سازمان روندهای در مورد اطالعات ارائه طریق از. شوند می مواجه کمتر استرس با کار در محیط و

 رفتار بروز آن دنبال و به سازمان به آنها تعهد منظور افزایش به کارکنان و مدیران بین نزدیک روابط ایجاد و

شکل  و بروز بر موثر عوامل می شود پیشنهاد .شود سازی اعتماد سطح سازمان در کارکنان سازمانی شهروندی

 و در نهایت داد شافزای را کارکنان هیجانی هوش طریق بتوان از این تا شوند، شناسایی هیجانی هوش گیری

 هیجانی هوش کردن لحاظ با توان می تحقیق این نتایج به توجه با. ایجاد نمود سازمانی تعهد کارکنان بین در

شهروندی  رفتار جمله از مدیران بکارگیری بر مؤثر عوامل سایر با همراه مدیران و انتصاب کارکنان و انتخاب در

کارکنان  در خوب سازمانی تعهد همچنین وجود .داد افزایش را یرانمد و کارکنان عملکرد اثربخشی و سازمانی،

 عملکرد کارآیی، افزایش سازماندهی، برنامه ریزی، مفیدی برای اطالعات می تواند  تبریز شهر ستاره ۵ های هتل

 بیشتر افراد می شود موجب سازمانی تعهد افزایش. دهد قرار اختیار مدیران در تأخیر و غیبت کاهش بهینه،

 تأثیر جابه جایی و تأخیر غیبت، بر سازمانی تعهد به عالوه،. باشند داشته بهتری نتیجه عملکرد در و کنند تالش

 تعهد سطح باالی. یافت خواهد کاهش جابه جایی و غیبت باشد، بیشتر سازمانی تعهد هرچه یعنی منفی دارد؛

 خارجی، فشارهای وجود سازمان با به اداریوف حالت این در. می شود سازمان در کارکنان خدمت استمرار سبب

در  را کارکنان سازمانی تعهد می توانند عواملی که است الزم بنابراین گرفت؛ خواهد قرار مطلوب و باال حد در

 و پیش بینی جدی برنامه های آنها تقویت برای و شناسایی شوند دهند، افزایش تبریز شهر ستاره ۵ های هتل

 به آگاه اند، خود ضعف های توانایی ها و از زیاد هیجانی هوش از برخوردار افراد ر،دیگ سوی شود. از اجرا

. دارند اصالح به نیاز زمینه ای چه در که و می دانند می گیرند یاد اشتباهات از هستند، کارشان بازخورد دنبال

 نگرش های دارند تمایل هدمتع کارکنان زیرا دارند؛ آن به احساسات مثبت دارند، تعهد خود شغل به که افرادی

 افراد. است خودآگاهی هیجانی هوش مؤلفه های از یکی همچنین. گسترش دهند را خود تعهد با منطبق

 مطابقت آنها عالئق و ارزش ها نیازها، با که باشند داشته شغلی دارند تمایل خودآگاهی بیشتر از برخوردار

 راه زندگیش سر بر مانعی دیگران عواطف و خشم ندهد هاجاز تا می کند کمک فرد به خودآگاهی .باشد داشته
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حساس  برساند، آسیب هوشی آنها عملکرد به است ممکن که عالئمی به نسبت افراد خودآگاهی افزایش با. شود

 به بیشتر و مستمر موفقیت زمینه می تواند در آن رشد و بیشتر هیجانی هوش از برخورداری. می شوند تر

به  باشند که مؤسسه و سازمان هر در کارکنان امروزه .شود منجر کارکنان بیشتر تعهد به و کند کمک سازمان

 برخوردار افراد بنابراین می شوند؛ شدید روانی فشارهای متحمل زندگی کاری در مستمر و دائمی تغییر علت

 و احساسات و افکار به نسبت و می دهند نشان مناسب واکنش های تغییرات در برابر زیاد هیجانی هوش از

متعهدتر  کار محیط در و دارند مثبتی احساس خودشان به نسبت آنها. دارند آگاهی دیگران خود و رفتارهای

 نتیجه ی به دیگران آن صحیح انتقال و درست درك و خود احساسات مدیریت و شناخت پس می کنند عمل

 نتایج .شود منجر در کارکنان انیسازم تعهد به می تواند که است هیجانی هوش باالی سطح از برخورداری

 ضریب به توجه با. است سازمانی تعهد بر روابط مدیریت معنادار و مثبت تأثیر دهنده نشان تحقیق از حاصل

 هوش ابعاد بین که است این دهنده نشان و است ۸۴۲/0 برابر سازمانی که تعهد بر روابط مدیریت تأثیر مسیر

 ۵ های هتل مدیران است الزم بنابراین. است داشته سازمانی تعهد بر را رتأثی بیشترین روابط مدیریت هیجانی

 به روابط، مدیریت خصوص در .باشند داشته خود کارکنان روابط مدیریت به ای ویژه توجه تبریز شهر ستاره

 اییشناس را دارند باالیی روابط مدیریت که افرادی که شود می پیشنهاد تبریز شهر ستاره ۵ های هتل مدیران

 مستلزم ها بخش این در موفقیت زیرا کنند؛ گیری بهره تیمی های فعالیت و ای پروژه کارهای در آنها از و کرده

 یا پروژه مدیر عنوان به باال روابط مدیریت با افرادی از استفاده. است باالیی اجتماعی و فردی های توانمندی

  .شود می کار نتایج بهبود و پذیری انعطاف و ابطرو بهبود زدایی، تنش مثبت، تفکر تقویت باعث سرگروه،

 منابع 

 لنامه،فصپیشگیری پلیس کارکنان در سازمانی تعهد با هیجانی هوش رابطه بررسی ،(۱۳۹۴) ابولفضل ،اسکندریون

 . ۸5 -۴۹صص ،(۱۳)۴انتظامی، دانش

-7۳ صص ،۱7 شماره ،5 دوره ،پرورش و آموزش در مدیریت فصلنامه ،سازمانی تعهد ،(۱۳77) حسین استرون،

7۴.  

 یسازمان تعهد و شغلی رضایت بر هیجانی هوش تأثیرات بررسی ،(۱۳۹2) مسعود قدسی، رضا، محمود ،اسماعیلی

 صص ،20 شماره ،5سال ،خانواده مطالعات و زن فصلنامه ،(تهران استان برق ادارات: مطالعه مورد) زن کارکنان

7- 20.  

 .۱۱2شماره ،۱2 دوره تدبیر، ماهنامه زمانی،سا تعهد ،(۱۳۸0) کوروش اسماعیلی،
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 مطالعه با کارکنان سازمانی تعهد بر هیجانی هوش تأثیر بررسی ،(۱۳۹6) علی نایینی، بنیادی سیروس، ،امیرقدسی

 . ۱6۳-۱۴5 صص ،۳۱ شماره ،دولتی مدیریت انداز چشم پژوهشی - علمی فصلنامه  شغلی، رضایت میانجی نقش

 شغلی رضایت و سازمانی تعهد هیجانی، هوش رابطه بررسی ،(۱۳۹7) علی نایینی، دیبنیا سیروس، ،امیرقدسی

 علمی فصلنامه  ،(ایران مرکزی مناطق نفت شرکت: مطالعه مورد) کارکنان شناختی جمعیت متغیرهای با کارکنان

 . ۱۳۳-۱05 صص ،۳5 شماره ،۹ سال ،نفت صنعت در انسانی منابع مدیریت پژوهشی -

 در سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین ،رابطه(۱۳۹۳) مجید  اکبری، ، مریم خدادادی، محمد، ،بورنگ اکبری

 . ۱25-۱۱7 صص ،۳ شماره ،۱۳ سال ،بیمارستان فصلنامه جنوبی، خراسان های بیمارستان اداری کارکنان

 .22۹:ص سپاهان، انتشارات اصفهان، هیجانی، هوش کاربرد ،(۱۳۸5)شریفی آقایار،

 شغلی رضایت بر خدمات کیفیت در مدیریت تعهد تأثیر ،(۱۳۹7) مرجان بذله، صادق، صالحی، جعفر، بهاری،

 مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه دو تبریز، شهر ستاره پنج های هتل: مطالعه مورد داری هتل صنعت در کارکنان

  . 56 -27 صص ،۱۱ شماره ،6 سال گردشگری، اجتماعی

 رستاریپ مدیران هیجانی هوش بازتاب ،(۱۳۹6) مرضیه  ،عصاره زهره، ونکی، سن،ح پور، ناوی فرناز، ،زاده بیوک

  .5۱ -۴2صص ،(۱)6پرستاری، مدیریت فصلنامه ،پرستاران سازمانی تعهد بر

 یترضا و سازمانی تعهد هیجانی، هوش ،رابطه(۱۳۹2) محمدرضا اسمعیلی، ، میرمحمد کاشف، کیومرث، ، بازوند

 . ۱۴۳-۱25 صص ،5 شماره ،۴ سال ،ورزشی مدیریت فصلنامه لرستان، استان بدنی ربیتت کل اداره کارکنان شغلی

 ماتخد کیفیت با سازمانی بدبینی رابطه بررسی ،(۱۳۹5) حسین بلوچی،  محمدرضا، راد، مهدوی اکبر، بهمنی،

 ایه ژوهشپ پژوهشی -علمی فصلنامه  ،سازمانی تعهد گری تعدیل و گری میانجی نقش با کارکنان شده ارائه

 . ۱۸5 -۱6۱ صص ،۳۱ شماره ،۹ سال عمومی، مدیریت

 :سازمانی ردعملک و انسانی سرمایه بین ارتباط ،(۱۳۹۴) عبدالرضا امیری، طیبه، کبریتی، حیدری ابولقاسم، ،نادری

 پنجم، شماره دوم، سال آموزشی، مدیریت و رهبری های پژوهش فصلنامه آسیا، بیمه شرکت شعب پژوهی مورد

 . ۳0 -۱ صص

 شهروندی رفتار و عاطفی هوش ی رابطه بررسی ،(۱۳۹۱)محمدا پور، حسین بهمن، پور، حاجی مریم، جلیلیان،

 . ۹۳ -۸۱صص ،(۱6)6فرهنگی، مدیریت مجله ،(خوزستان برق و آب سازمان کارکنان: موردی مطالعه) سازمانی

 عتصن در سازمانی شهروندی رفتار بر هیجانی هوش تأثیر بررسی ،(۱۳۹۴)زندی ابتهال، زاهدی، السادات، شمس

 .22 -۱صص ،(5)۳،گردشگری اجتماعی مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه دو هتلداری،
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 شهروندی ررفتا ابعاد و هیجانی هوش های مؤلفه بین رابطه ،(۱۳۹۱)زهرا صفار، لیث فهیمه، حسومی، فریبا، کریمی،

 ،(۱)۳آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی -علمی اصفهان،فصلنامه شهر متوسطه مدارس دبیران سازمانی

 .۱66 -۱5۱صص

 جانیهی کار و هیجانی هوش نقش ،(۱۳۹6) مریم امیری، سعید، پور، کیان رضا، حمید جلیلیان، مرتضی، مرادی،

 ،(2)6سازمانی، رفتار مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه شغلی، رضایت افزایش و شغلی فرسودگی کاهش در

  .۱00 -7۳ صص

 نامه انپای اهواز، فوالد مجتمع کارکنان در سازمانی تعهد و شغلی رضایت رابطه بررسی ،(۱۳77) محمود عراقی،

 .رنجبریان بهرام دکتر: راهنما استاد اصفهان، دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده ارشد، کارشناسی نیافته انتشار

 فرایند شیپژوه - علمی فصلنامه ،خدمت ترک به تمایل با نآ رابطه و سازمانی تعهد ،(۱۳75) احمد ساروقی،

 .7۳-65 صص ،۴ شماره ،۱0 دوره ،توسعه و مدیریت

 شماره ، ۱0سال ،اصفهان دانشگاه اقتصاد و اداری علوم دانشکده مجله سازمانی، تعهد ،(۱۳75) بهرام رنجبریان،

 .57-۴۱ صص ،۱-2

 بندیرتبه و کتابداران هیجانی هوش درجه سنجش ،(۱۳۸7) هالحبیب سید ،میرغفوری ، میثم رودپشتی، شفیعی

 و ابداریکت نشریه ،(یزد شهرستان عمومی هایکتابخانه در شاغل کتابداران:موردی مطالعة) آن هایمؤلفه

 .2۸-7 صص ،۳ شماره ،۱۱دوره رسانی،اطالع

 یانم در سازمانی تعهد و جانیهی هوش رابطه بررسی ،(۱۳۹7) جمال محمدی، گل محمود، رضایی، بهار، ،شانازی

 .2۹ -2۱ صص ،۱ شماره ،۱سال ،نوین جهان فصلنامه تجارت، بانک کارکنان

 مونهن)  کارمندان سازمانی تعهد و هیجانی هوش نقش شناسایی و بررسی ،(۱۳۹7) مهرداد سالمی، سپیده، ،ریاضی

 یتحما رویکرد با)کار و کسب یریتمد در نوین الگوهای ملی کنفرانس مقاالت مجموعه ،(برودتی شرکت موردی

 .تهران فرهنگ و علم دانشگاه ،تهران ،(ملی کارآفرینان از

 کارکنان انمی در سازمانی تعهد بر هیجانی هوش های مولفه تاثیر بررسی ،(۱۳۹5) اهلل حبیب دانایی، زهرا، ،عقیلی

 . بهشتی یدشه دانشگاه ،تهران ،مدیریت نخبگان المللی بین کنفرانس مقاالت مجموعه  تهران، پاسارگاد بیمه شرکت

 با نیهیجا هوش ابعاد رابطه بررسی ،(۱۳۹۴) محبوبه سرایی، باغچه ، سارا فخریان، معصومه، ،شهری زاده حسین

 .۳7 -۱۹ صص ،۱ شماره ،7سال ،انسانی منابع مدیریت های پژوهش فصلنامه سازمانی، تعهد
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 رهبری سبک و هیجانی هوش بین ارتباطی مدل ،(۱۳۹۳) سمیرا  ری،آزادوا ، علی مهر نژاد، همتی لقمان، ،کشاورز

 مارهش ،ورزشی مدیریت مطالعات فصلنامه تهران، شهرداری ورزش سازمان در کارکنان سازمانی تعهد با مدیران

 . ۱۹۸-۱۸۱ صص ،26

 با نانکارک مانیساز تعهد بر مدیران عاطفی هوش تأثیرگذاری مدل تبیین ،(۱۳۸6) محمد  دوستار، اصغر، مشبکی،

 .2۳۴ -2۱۱ صص مدیریت، نامه ژهوی انسانی، علوم مدرس فصلنامه رهبری، های سبک به توجه

 رهبری امهفصلن اسالمی، آزاد دانشگاه2 منطقه کارکنان سازمانی تعهد با هیجانی هوش رابطه ،(۱۳۸۸) محمد  قمری،

 .۱۴6 -۹ صص ،(۱)۳ گرمسار، واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیربت و

 هروندیش رفتار با سازمانی تعهد و هیجانی هوش ارتباط ،(۱۳۹2) ولی پلنگرد، ناصری حبیب، هنری، حسین، عیدی،

 ش،ورز در انسانی منابع مدیریت نشریه ایران، اسالمی جمهوری ورزشی های  فدراسیون کارکنان در سازمانی

 .۳5 -25 صص ،۱ شماره ،۱سال

 مدیریت با سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین رابطه بررسی ،(۱۳۹۴) مالک  میرهاشمی، ، فتاح ناظم، مهرناز، ،افشار

 الس ،اجتماعی پژوهش فصلنامه ،(تهران شهر شمال منتخب شعب پارسیان، بانک کارکنان: موردی مطالعه) دانش

 . ۱۹۱-۱7۱ صص ،2۹ شماره ،۸

 امپی فصلنامه سازمانی، تعهد و هیجانی هوش بین رابطه بررسی ،(۱۳۸7) عبدالعلی گر، کشته علی، ،رضائیان

 . ۳۹-27 صص ،27 شماره ،مدیریت

 دیریتم فصلنامه ، مدیران سازمانی تعهد و هیجانی هوش ،(۱۳۸۸) مهین احمدپور، حسین، صفرزاده، احمد، ،ودادی

 .۱۹0-۱65 صص ،2 شماره ،۱ سال ،کار و کسب

 عالی مؤسسه تهران، شیرازی، محمود و صائبی محمد هترجم .درمدیریت تحقیق روشهای (.۱۳۸۸) اوما سکاران،
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