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 چکيده
 سازماني با تعهد شغلي رضايت هيجاني، هوش ميان رابطه بررسي پژوهش اين انجام از هدف

 قرار بررسي مورد فرضيه شش پژوهش اين در است.  ي استان كردستانستيكاركنان سازمان بهز

 د. مي شو استان كردستان يستيتمامي پرسنل شاغل در سازمان بهز جامعه آماری شامل گرفت.

 نمونه روش با كه است استان كردستان يستيسازمان بهز كاركنان نفر 99 پژوهش شامل نمونه

 كه جهت بوده همبستگي نوع از پژوهش توصيفي اين است. شده انتخاب ساده تصادفي گيری

هيولين  آوستين، رضايت شغلي اسميت،كندال و هيجاني هوش پرسشنامه از ها، داده آوری جمع

آمار توصيفي  های روش از ها داده تحليل و تجزيه برای شد. و تعهد سازماني آلن و مي ير استفاده

فاده است  (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون))ميانگين و انحراف معيار( و آمار استنباطي 

تعهد  و هيجاني هوش شغلي، رضايت و هيجاني وشه ميان رابطه كه داد نشان نتايج است. شده

همچنين مشخص شد كه بين سابقه  باشد. مي معنادار سازماني تعهد و شغلي سازماني، رضايت

 كار با ميزان رضايت شغلي و هوش هيجاني كاركنان تفاوت معناداری وجود دارد.

 .هوش هيجاني، رضايت شغلي، تعهد سازماني :يديکل واژگان
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 ادبی هيوا

 كارشناسي ارشد روانشناسي، بهزيستي استان كردستان
 

 نام نويسنده مسئول:
 ادبی هيوا

 هد سازمانین هوش هيجانی و رضايت شغلی با تعبررسی رابطه ميا

 استان کردستان بهزيستی سازمان کارکنان
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 مقدمه
امروزه هوش هيجاني دو حوزه و طيف گسترده دارد. يک جنبه روان شناختي كه طي آن هوش هيجاني به عنوان يک ويژگي يا 

خصيصه شخصيتي به حساب آورده شد و ديگری پژوهش های تجربي هستند كه به صورت دقيق و جامع اين سازه را مورد مطالعه قرار داده 

( رضايت شغلي را مفهومي پيچيده و چند بعدی مي داند و بر اين 1991) 1اند. هاپاکای سنجش آن ارائه كردهو روش های ارزيابي معتبری بر

 رزشباور است كه با عامل های رواني و جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. لذا هر فرد با تاكيدی كه بر عامل های گوناگون نظير ميزان درآمد، ا

های گوناگون از شغلش احساس رضايت تشويق های الزم، همچنين تعهدات كاری و عاطفي مي شود از راهاجتماعي شغل، شرايط محيط كار و 

مي كند. اين در حالي است كه تعهد سازماني را نوعي وابستگي عاطفي به سازمان در نظر مي گيرند. براساس اين شيوه، فردی كه به شدت 

برد ازمان مشاركت دارد و با آن در مي آميزد و از عضويت در آن لذت ميمتعهد است، هويت خود را از سازمان مي گيرد، در س

كند كه در عضويت (.تعهد سازماني بيان كننده حالتي است كه كاركنان سازمان، هدف هايش را معرف خود مي داند و آرزو مي1931)ساروقي،

 (.1931؛ ترجمه پارسائيان و اعرابي،1991آن سازمان بماند)رابينز،

بسياری از صاحب نظران هوش هيجاني يکي از جديدترين تحوالت و ابداعات بشری در درک رابطه بين تفکر و هيجان  به باور

 همکاران كافتسيس  و  تحقيقات كند. نتايجمي تعريف شغلش به نسبت فرد كلي نگرش را شغلي ( رضايت1991(رابينز) 1999است.)اسدی ،

 دارند. داریمعني نقش  شغلي رضايت و شغلي تنش بينيپيش در هيجانيهوش های دهد كه زيرمؤلفهمي نشان

بي گمان نيروی انساني ماهر و كارآ، يکي از مهمترين ابزارها برای رسيدن به هدف های سازمان است؛ زيرا نيروی انساني نقشي مهم 

بهترين فناوری و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد نيروی در افزايش و كاهش بهره وری سازمان دارد. يعني اگر سازمان از بيشترين سرمايه و 

 (.1991انساني مولد و با انگيزه باشد به هدف خود نخواهد رسيد)مهداد،

عوامل متعددی كارآيي افراد سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد. يکي از اين عوامل كه رفتار سازماني هر فرد را به شدت تحت تأثير 

مطرح شد كه  2توسط پيتر سالوی و جان مي ير 1991هيجاني است. مفهوم هوش هيجاني برای نخستين بار در سال قرار مي دهد، هوش 

بيان مي دارد هوش هيجاني نوعي پردازش اطالعات عاطفي است كه شامل ارزيابي صحيح عواطف در خود و ديگران، ابراز مناسب عواطف و 

 (.1991 پور،تنظيم سازگارانه عواطف است)به نقل از نصراهلل

از طرفي رضايت شغلي كه در واقع احساس مثبت و خوشايندی است كه فرد در رابطه با شغل خود دارد، يکي ديگر از عوامل تاثيرگذار 

در رفتار سازماني فرد است. در واقع رضايت شغلي نگرش هايي كه فرد درباره شغل خود دارد را منعکس مي كند كه به تعداد زيادی از عامل 

ای مربوط به كار وابسته است و دامنه آن از جايي كه فرد قرار دارد تا جايي كه احساسي از تحقق در وظايف خود به دست مي آورد، ادامه ه

 (.1991دارد)مهداد،

د امتغير ديگری كه در رفتار سازماني اهميتي ويژه دارد تعهد سازماني است. تعهد سازماني را مي توان به عنوان قدرت تشخيص افر

 (.1999؛ به نقل از اسدی، 1991همراه با فعاليت و مشاركت در يک سازمان ويژه تعريف كرد)پورتر و همکاران،

بي ورلي و همکاران تعهد سازماني را درجه نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در آن تعريف كرده اند يا به بيان ديگر 

د آرزو مي كند در عضويت سازمان باقي بماند و نگرش های مثبت يا منفي افراد نسبت به كل تعهد سازماني عبارت است از حالتي كه فر

 (.1932سازماني است كه در آن مشغول به  كار هستند)كوزه چيان و همکاران،

هيجاني و پژوهش حاضر به بررسي اين سه مولفه در كنار هم مي پردازد و بر اين هدف استوار است كه به  بررسي رابطه ميان هوش 

 رضايت شغلي با تعهد سازماني  كاركنان سازمان بهزيستي استان كردستان بپردازد.
 

 . پيشينه تحقيق1
به  بررسي رابطه ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان تامين اجتماعي شهر مشهد  (در 1999علي اسدی ) -

نوع همبستگي پرداخته اند. نتايج نشان داد كه رابطه ميان هوش هيجاني و رضايت شغلي، پنج فرضيه در روش پژوهشي توصيفي از  تحليل 

هوش هيجاني و تعهد سازماني، رضايت شغلي و تعهد سازماني معنادار مي باشد. همچنين ميان هوش هيجاني با رضايت شغلي و هوش هيجاني 

 با تعهد سازماني نيز رابطه ای چندگانه وجود دارد .

رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي در بين معلمان مدارس "(در تحقيقي با عنوان 1991و همکاران)جهرمي  -

و نتايج  1933-39در بين تمامي معلمان شاغل در مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس در سال تحصيلي  "استثنايي شهرستان بندرعباس

ازماني و رضايت شغلي رابطه ای معني دار وجود دارد. مولفه های عدالت سازماني با رضايت شغلي بين عدالت س:حاصل به شرح زير مي باشد

                                                           
1 - Hapak 
2-  Solovey ،peter & Mayer، John 
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دارای رابطه ای معني دار هستند و از اين مولفه ها، تنها عدالت رويه ای قادر به پيش بيني رضايت شغلي مي باشد. و از طرف ديگر متغير 

باشد. از مولفه های تعهد سازماني، تنها تعهد عاطفي قادر به پيش بيني رضايت شغلي  تعهد سازماني قادر به پيش بيني رضايت شغلي نمي

 .مي باشد

ای تحت عنوان بررسي ارتباط هوش هيجاني با گرايش كارآفرينانه مطالعه موردی: (در مقاله1991هادی زاده مقدم و همکاران) -

متغير هوش هيجاني و گرايش كارآفرينانه   2ل، از رابطه مثبت و قوی ميان سازمان های وابسته به شركت نفت بيان مي دارند كه نتايج حاص

 حکايت دارد.

 در تعهد ای واسطه نقش و شغلي و موفقيت تعهد ارتباط بررسي عنوان با )2119 (سال در كه پژوهشي در انوگراه و اوتمن سانوسي -

 خود شغل به نسبت بيشتری تعهد باال هيجاني هوش دارای كه افراد رسيد نتيجه به اين دادند انجام شغلي موفقيت -هيجاني هوش با ارتباط

 . است شغلي و رضايت هيجاني هوش بين ارتباط واسطه تعهد نمايد و همچنين  مي بيني پيش را شغلي رضايت ، تعهد و   دارند

 سازماني تعهد و شغلي بررضايت آن ابعاد و هيجاني هوش تأثير آن هدف كه پژوهشي در (2113آسان) آيدين، ميسکي گاني، گولريوز،-

 شود. مي مرتبط سازماني تعهد و شغلي رضايت توجهي با شايان ی گونه به هيجاني هوش كه دريافتند ، بود پرستاران

در تحقيق خود به اكتشاف ارتباط بين الگوهای فکری و مهارتهای هيجاني كه از مجموع دو تحقيق به آن دست  9(2113كوخ ، ) -

يافته است اشاره مي كند هوش هيجاني با تئوريهای مثبت و منسجم از رفتار انساني برخوردار است و براساس يافته های تحقيق پيشنهاد مي 

 كارهای مشاوره ای و آموزشي كاركنان جهت تسهيل رشد مثبت به كار برند. كند كه اين مفاهيم را در برنامه ريزی

( در يک پژوهش با عنوان بررسي تأثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي مديران و كاركنان سازمان امور مالياتي استان 1939لي) -

بين فردی، سازگاری كنترل استرس(، با رضايت فارس دريافته است كه تمام ابعاد هوش هيجاني) خلق عمومي، روابط درون فردی، روابط 

 شغلي كاركنان در ارتباط مي باشند، يعني با افزايش هوش هيجاني در ابعاد مختلف، رضايت شغلي كاركنان نيز بهبود مي يافت. در اين راستا

اند منجر به بهبود رضايت شغلي در پيشنهاد مي نمايد كه انجام مداخالت آموزشي به منظور افزايش هوش هيجاني در ميان كاركنان مي تو

 آنها گردد.

با مرور تحقيقات پيشين اين سؤال مطرح مي گردد كه آيا بين هوش هيجاني و رضايت شغلي با تعهد سازماني  كاركنان سازمان 

 اين پژوهش به اين سوال بهزيستي استان كردستان رابطه وجود دارد؟ سوالي كه ذهن محقق را به خود مشغول داشته و بر آن است تا با انجام

 پاسخ گويد.

 

 روش تحقيق. 2
پيمايشي است و از آنجا كه  به بررسي رابطه و همبستگي بين متغيرهای  -اين تحقيق از نظر هدف كاربردی و از نظر روش اجرا توصيفي

 تحقيق مي پردازد، از نوع همبستگي نيز محسوب مي شود. 

 

 امعه آماريج 1 -2

استان  يستيو تحت نظارت سازمان بهز تيمجوز فعال یدارا يپرسنل شاغل در اداره و مراكز خصوص يشامل تمام یجامعه آمار

 شود. يكردستان م

 

 نمونه آماري 2-2

 است كه با روش نمونه گيری تصادفي ساده انتخاب شده است. استان كردستان  يستيسازمان بهزنفر كاركنان  99نمونه پژوهش شامل 

 

 هاتجزيه و تحليل دادهروش  2-3

ها استفاده شده است. آمار استنباطي شامل آزمون همبستگي و رگرسيون در اين تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون برای برآورد داده

ا تاكيد دانجام مي پذيرد. آزمون رگرسيون بکار رفته باتوجه به اينکه در پي بررسي همبستگي بين متغيرها هستيم با كمک اين آزمون در ابت

بيشتری برای نتيجه آزمون همبستگي پيرسون و بعد نيز مي توان از بين دو متغير به كمک ضريب بتا مشخص كرد كه كدام دو متغير تاثير 

روش رگرسيون چندگانه با اين فرض كه هر دو متغير هم زمان آزمون  بيشتری در ايجاد تغييرات در متغير تعهد سازماني را دارا مي باشند.

 شود استفاده شده است. مي

                                                           
3 . Cox, Judith E 
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 هاي تحقيقفرضيه 2-4

 فرضيه اصلی
 استان كردستان رابطه وجود دارد . يستيبين هوش هيجاني و رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان سازمان بهز

 

 فرضيه هاي فرعی

 .استان كردستان رابطه وجود دارد يستيبين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان سازمان بهز -1

 .استان كردستان رابطه وجود دارد يستيهوش هيجاني وتعهد سازماني كاركنان سازمان بهز بين - 2

 .استان كردستان رابطه وجود دارد يستيبين رضايت شغلي وتعهدسازماني كاركنان سازمان بهز - 9

 .استان كردستان رابطه وجود دارد يستيبين سابقه خدمت با ميزان رضايت شغلي كاركنان سازمان بهز -1

 استان كردستان رابطه وجود دارد. يستيسازمان بهز بين سابقه خدمت با ميزان هوش هيجاني كاركنان -1
 

 نتايج

به منظور بررسي رابطه ی بين هوش هيجاني و رضايت شغلي، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است براين اساس نتايج 

برابر  P<0/01، مشاهده مي شود كه  در سطح اطمينان 1حاصل از آزمون پيرسون برای سنجش مقدار همبستگي بين اين دو متغيردر جدول 

 ر آماری معني دار مي باشد. ( كه اين ضريب از نظR=999/1با )

 ( ضريب همبستگی هوش هيجانی و رضايت شغلی1جدول )

 سطح معناداری دوسويه همبستگي پيرسون  رضايت شغلي

 17111 **17999 هوش هيجاني

 %99با سطح اطمينان 

 

به منظور بررسي رابطه ی بين هوش هيجاني و تعهد سازماني، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است براين اساس نتايج 

برابر  P<0/01، مشاهده مي شود كه  در سطح اطمينان 2حاصل از آزمون پيرسون برای سنجش مقدار همبستگي بين اين دو متغيردر جدول 

نظر آماری معني دار مي باشد. به منظور بررسي رابطه ی بين رضايت شغلي و تعهد سازماني، از ضريب ( كه اين ضريب از R=119/1با )

ر جدول د همبستگي پيرسون استفاده شده است براين اساس نتايج حاصل از آزمون پيرسون برای سنجش مقدار همبستگي بين اين دو متغير

 نظر آماری معني دار مي باشد.   ( كه اين ضريب ازR=111/1با )برابر  P<0/01، مشاهده مي شود كه در سطح اطمينان 2

 ( ضريب همبستگی2)جدول 

 تعهد سازماني

 سطح معناداری دوسويه همبستگي پيرسون ابعاد

 17111 **17119 هوش هيجاني

 17111 **17111 رضايت شغلي

 %99با سطح اطمينان 

 

دهد كه بين متغير هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه ی يافته های حاصل از تحليل فرضيات پژوهش نشان مي 

 همستقيم و مثبت وجود دارد و حال برای بررسي ميزان اين تاثير و اينکه كدام عامل دارای تاثير بيشتری مي باشد از آزمون رگرسيون چندگان

تبيين كنندگي متغيرهای اين پژوهش مورد استفاده واقع مي استفاده خواهد شد. آزمون پارامتريک رگرسيون چندگانه برای سنجش ميزان 

 شود.

 جهت بررسي ميزان تأثير گذاری هر يک از متغيرهای  از مدل رگرسيون چند گانه استفاده شده است.  لذا

 مدل بين هوش هيجانی، رضايت شغلی و تعهد سازمانی کفايت هاي : شاخص3جدول

 واتسون -آماره دوربين انحراف معيار خطا شدهضريب تعيين تعديل  ضريب تعيين همبستگي

17191 17919 17991 1791112 17621 

http://www.psyj.ir/


 31 -42، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

مي باشد و اين بدين معني است كه ضريب همبستگي  191/1محاسبه شده برابر  Rهمانگونه كه در جدول فوق مالحظه مي شود ميزان

محاسبه شده است كه ميزان تبيين متغير  919/1عدد  2R   درصد مي باشد. همچنين برای 61كلي بين متغيرهای مستقل و وابسته برابر 

درصد تغييرات تعهد سازماني با هوش هيجاني و رضايت  91وابسته از طريق متغير های مستقل را نشان مي دهد. به بيان ديگر مي توان گفت 

 شغلي ارتباط دارد. 

 : ضرايب براورد شده مدل4جدول

 اردضرايب استاند ضرايب غير استاندارد مدل
t سطح معني داری 

B Std.Error Beta 

 17193 27336  17191 17932 مقدار ثابت

 17111 17313 17119 17111 17911 هوش هيجاني

 17111 27111 17296 17161 17112 رضايت شغلي

 

 شرح به شده برآورد رگرسيون و آزمون مدل مدل رگرسيوني ضرايب بودن صفر غير فرضيه به توجه با مدل، اعتبار معيارهای بررسي از

 .باشد مي زير

در انحراف معيار تعهد سازماني تغيير ايجاد مي  17111بر اساس بتای بدست آمده به ازای يک واحد تغيير در هوش هيجاني به اندازه 

 گردد.

 بهزيستي استان كردستانمقايسه ميانگين سابقه خدمت در ميزان رضايت شغلي  كاركنان سازمان 

دهد كه  مي باشد نشان مي 1711(  كوچک تر از Sig=0.037، )F، باتوجه به مقدار سطح معني داری آماره 1جدول  در خروجي

 ، استفاده مي شود.Games-Howellتفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود دارد، لذا برای مشخص كردن گروه تاثيرگذارتر از آزمون تعقيبي 

 ANOVA: جدول آماره  5جدول

 سطح معني داری Fآماره  ميانگين مربعات در جه آزادی مجموع مربعات سابقه

 17611 9 17311 بين گروهي

 17919 31 267629 درون گروهي 17199 27399

  39 237122 كل

 

 6ابقه سباتوجه به نتايج جدول زير مشخص مي باشد كه هرچه سابقه خدمات زياد باشد، رضايت شغلي بيشتر بوده است در واقع بين 

سال، با ساير گروه ها دارای تفاوت معناداری از لحاظ آماری مي باشد. همچنين باتوجه به اختالف ميانگين ها مشخص است كه هر چه  11تا 

 رضايت شغلي بيشتر باشد، سابقه خدمت بيشتر است.

 Games-Howell: جدول آماره  6جدول

(I) 

 سابقه
(J) 

 معني درایسطح  انحراف معيار اختالف ميانگين

 11تا  6

 17111 1719299 *1791296 سال 1كمتر از 

 17193 1711619 *1711119- 19تا  12

 17111 1711131 *1792911- و باالتر 13

 

 بهزيستي استان كردستانمقايسه ميانگين سابقه خدمت در ميزان هوش هيجاني كاركنان سازمان 

مي باشد نشان مي دهد كه  1711(  كوچک تر از Sig=0.025، )F، باتوجه به مقدار سطح معني داری آماره 9در خروجي جدول 

 ، استفاده مي شود.Games-Howellتفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود دارد، لذا برای مشخص كردن گروه تاثيرگذارتر از آزمون تعقيبي 
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 ANOVA: جدول آماره  7جدول

 سطح معني داری Fآماره  ميانگين مربعات در جه آزادی مربعاتمجموع  سابقه

 17919 9 17916 بين گروهي

 17119 31 17111 درون گروهي 17111 67119

  39 17169 كل

 

 11تا  6سال  و  1سال و بيشتر با گروه های كمتر از  13باتوجه به نتايج جدول زير مشخص مي باشد كه كه تفاوت معنادار بين گروه 

سال تفاوتي معنادار مشاهده نشده است، اما تفاوت ميانگين ها نشان مي  19تا  12سال و بيشتر با گروه  13سال مي باشد. البته بين دو گروه 

 دهد كه هر چه سابقه خدمت بيشتر باشد، ميانگين هوش هيجاني نيز بيشتر است.

 Games-Howell: جدول آماره 8جدول

(I) 

 سابقه
(J) 

 سطح معني درای انحراف معيار ميانگيناختالف 

 سال و بيشتر 13

 17113 176121 *1721992 سال 1كمتر از 

 17111 11139 *1729169 11تا  6

 17116 1719199 1716932 19تا  12
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 بحث و نتيجه گيري
 .فرضيه اول: بين هوش هيجاني ورضايت شغلي رابطه وجود دارد

، كه همان فرضيه ی اول پژوهش مبتني بر 1H، رد شده و فرضيه مقابل 0H( در آزمون پيرسون فرضيه =111/1Sigگرفتن)با در نظر 

 وجود رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني تأييد مي گردد.

 فر ضيه دوم:بين هوش هيجاني وتعهد سازماني رابطه وجود دارد.

، كه همان فرضيه ی دوم پژوهش مبتني بر 1H، رد شده و فرضيه مقابل 0Hون فرضيه ( در آزمون پيرس=111/1Sigبا در نظر گرفتن)

 وجود رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني تأييد مي گردد.

 .بين رضايت شغلي و تعهدسازماني رابطه وجود دارد فرضيه سوم:

، كه همان فرضيه ی سوم پژوهش مبتني 1Hابل ، رد شده و فرضيه مق0H( در آزمون پيرسون فرضيه =111/1Sigبا در نظر گرفتن)

 بر وجود رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني تأييد مي گردد.

 .توانند تعهد سازماني را پيش بيني نمايندهوش هيجاني و رضايت شغلي مي فرضيه چهارم: 

مي باشد و اين بدين معني است كه ضريب همبستگي كلي بين متغيرهای مستقل و وابسته برابر  191/1محاسبه شده برابر  Rميزان

محاسبه شده است كه ميزان تبيين متغير وابسته از طريق متغير های مستقل را نشان  919/1عدد    2Rدرصد مي باشد. همچنين برای 61

 درصد تغييرات تعهد سازماني با هوش هيجاني و رضايت شغلي ارتباط دارد. 91 مي دهد. به بيان ديگر مي توان گفت

 تفاوت معناداری وجود دارد.بهزيستي استان كردستان فرضيه پنجم: بين سابقه خدمت با ميزان رضايت شغلي كاركنان سازمان 

سال، با  11تا  6است در واقع بين سابقه  باتوجه به نتايج جدول مشخص شد كه هرچه سابقه خدمات زياد باشد، رضايت شغلي بيشتر

ساير گروه ها دارای تفاوت معناداری از لحاظ آماری مي باشد. همچنين باتوجه به اختالف ميانگين ها مشخص است كه هر چه سابقه خدمت 

 بيشتر باشد، رضايت شغلي بيشتر است.

 تفاوت معناداری وجود دارد.هزيستي استان كردستان بفرضيه ششم: بين سابقه خدمت با ميزان هوش هيجاني كاركنان سازمان 

 11تا  6سال  و  1سال و بيشتر با گروه های كمتر از  13.باتوجه به نتايج جدول زير مشخص مي باشد كه تفاوت معنادار بين گروه 

ه است، اما تفاوت ميانگين ها نشان مي سال تفاوتي معنادار مشاهده نشد 19تا  12سال و بيشتر با گروه  13سال مي باشد. البته بين دو گروه 

 دهد كه هر چه سابقه خدمت بيشتر باشد، ميانگين هوش هيجاني نيز بيشتر است.
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 راجعممنابع و 
( ، بررسي رابطه ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان تامين اجتماعي 1999اسدی ،علي. ) [1]

 12-91-.ص2نو در مديريت آموزشي. ش رهيافتي شهر مشهد،

مجله   (. ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان ها.1933تحرير،بتول و عباس عبادی.) [2]

-29(ص19)مسلسل  1)12 شماره.  طب نظامي، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله )عج(، تهران، ايران

26. 

(.رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت 1933اپور، امين و صالحي،  مسلم و جواد ايماني.)جهرمي، شايان و ش [9]

 .99-9. ص1ش. علوم تربيتي شغلي در بين معلمان مدارس استثنايي شهرستان بندرعباس.

ط آن با بررسي ميزان هوش هيجاني مديران و ارتبا (.1933حسن زاده، رمضان و سيد مرتضي ساداتي كيادتي.) - [1]

 9-1. سال پنجم.ص21پژوهشنامه تربيتي. شماره  خصوصيات جمعيت شناختي آنها.

 (. روشهای تحقيق در روان شناسي، چاپ دوم، تهران:ساواالن.1991حسن زاده، رمضان.) [1]

 های(. رفتار سازماني )ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي(. تهران: دفتر پژوهش1939رابينز، استيفن پي. ) [6]

 (.1991فرهنگي. )تاريخ انتشار اثر به زبان اصلي 

چشم انداز مديريت )پيام   (. بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني.1939رضاييان علي،كشته گر عبدالعلي .) [9]

 99-29.ص29مديريت(.ش

 (. مديريت رفتار سازماني. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1991رضائيان، علي. ) [3]

(. بررسي تاثير تعهد سازماني بر تمايل به ترک خدمت مديران و كاركنان شركت راه آهن. پايان 1991مد. )ساروقي، اح [9]

 نامه كارشناسي ارشد، دانشکده مديريت دانشگاه تهران.

(.بررسي ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت 1932كوزه چيان،هاشم و جواد زارعي.) [11]

 .12-19، صص2و  1اه های استان خراسان، فصلنامه المپيک،سال يازدهم،شبدني آموزشگ

 (. روانشناسي صنعتي  سازماني. اصفهان: جنگل.1991مهداد،علي.) [11]

(. تاثير هوش هيجاني و گفتگوی با خود راهبردهای رويارويي با استرس بر دانشجويان 1936نصراهلل پور، خديجه.) [12]

 ي ارشد، دانشگاه شيراز.دانشگاه شيراز. پايان نامه كارشناس

(. بررسي ارتباط هوش هيجاني با گرايش 1933هادی زاده مقدم، اكرم و رامين مهر، حميد و سيد سجاد حسيني.) [19]
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