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ارتباط هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت از شغل با تعهد سازمانی 
  کارکنان بیمارستان پورسیناي شهر رشت
 

 آتوسا ریحانیان،  زاده چابک دکتر شاهرخ یوسف، سجاد رضایی، *علیرضا حاتم سیاهکل محله : نویسندگان
MA  دانشگاه پیام نور 

  1394/10/20: انتشار - 1394/10/20: پذیرش -  1394/10/20: دریافت | تخصصی: موضوع مقاله | پژوهشی: هنوع مطالع
 

     :چکیده

 و وفاداري میزان که هستند آنها در وضعیت کارکنان شاغل هم، به نسبت ها سازمان برتري مالك: مقدمه
حساس بودن این جستار در  .دهند انجام باالتري کیفیت با را محوله وظایف شود باعث می پیمانشان

  .تواند کانون توجه باشد ها می بیمارستان

ترین  تعیین ارتباط هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت از شغل با تعهد سازمانی کارکنان بزرگ: هدف
  ) پورسینا(بیمارستان ترومایی شمال کشور 

اري دربرگیرنده همه پزشکان، پرستاران، آم اي و جامعه طرح پژوهشی، پیمایشی و از نوع دوره: ها مواد و روش
. بود 1391کارکنان بخش رادیولوژي، اداري و نیروهاي خدماتی بیمارستان دولتی پورسیناي شهر رشت در سال 

شناختی،  هاي اطالعات جمعیت پرسشنامه اي انتخاب شدند و به گیري سهمیه شیوه نمونه نفر به  216
نسخه  SPSSافزار ها با نرم کلیه داده. ز شغل و تعهد سازمانی پاسخ دادندهیجانی، عدالت سازمانی، رضایت ا هوش

  . تحلیل شد 16

، =beta&324/0(کننده آگاهی اجتماعی  بینی رگرسیون چندگانه نشان داد سه متغیر پیش تحلیل: نتایج
0001/0P<(اي  ، عدالت مراوده)286/0&beta=  ،0001/0<P ( و مدت تحصیل)248/0&beta=-  ،
0001/0<P (از واریانس مشترك نتایج تعهد سازمانی را تبیین کنند% 19داري توانستند  طور معنی به    

)0001/0 P< ،037/15 F=.(  



تعهد سازمانی عامل اساسی موثر بر کیفیت خدمات بیمارستانی بوده و گردانندگان این مراکز : گیري نتیجه
اي بویژه در کارکنان داراي تحصیالت باال  ت مراودهتواند با تقویت آگاهی اجتماعی و رعایت عدال درمانی می

  .نتایج این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است. سطوح تعهد سازمانی را در آنان ارتقا بخشند

 ، هوش هیجانی، رضایت شغلی، هاي دانشگاهی بیمارستان: هاي کلیدي واژه
 

 
 

 


