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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between organizational 

innovation and emotional intelligence on organizational commitment in librarians 

of Rasht public libraries. This research is descriptive and correlational. The study 

population consisted of all librarians in the public libraries of Rasht city in 1398, 

among which 70 were selected by convenience sampling method. To collect data 

in this study, the innovative organizational climate of Citgol and Koheim (1978), 

self-developed Emotional Intelligence (1996), and organizational Commitment of 

Allen and Meyer (1991) were used. Data analysis using Pearson correlation 

coefficient moment showed that there was a positive and significant correlation 

between organizational innovation and organizational commitment (P < 0.01). 

Also, there is a positive and significant correlation between emotional intelligence 

and organizational commitment (P < 0.01). Data analysis using regression 

analysis showed that organizational innovation was a positive and significant 

predictor of organizational commitment (p < 0.01) as well as the predictive 

emotional intelligence of organizational commitment (p < 0.01). According to the 

findings obtained by designing and holding programs and workshops of librarians 

in the field of informing them to promote organizational innovation and emotional 

intelligence, it is essential to improve the organizational commitment of these 

individuals by promoting organizational innovation and emotional intelligence of 

librarians in libraries. 
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Commitment, Librarians, Library . 
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بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد  

 سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت

 چکیده

پژوهش این  بین  هدف  رابطه  کتابداران   بررسی  در  سازمانی  تعهد  با  هیجانی  هوش  و  سازمانی  نوآوری 

. جامعه مورد مطالعه  بودهای عمومی شهرستان رشت است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی  کتابخانه

نفر با   70تشکیل دادند که از میان آن ها    1398های عمومی شهر رشت در سال  را تمامی کتابداران کتابخانه

نمونه شدندروش  انتخاب  نمونه  عنوان  به  دسترس  در  جمعگیری  برای  داده.  از  آوری  پژوهش  این  در  ها 

( و تعهد سازمانی 1996)  ، هوش هیجانی شرینگ(1978جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایم )  هایپرسشنامه 

از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نشان  ها با استفاده  دادهتحلیل  و تجزیه   ( استفاده شد.1991)  آلن و مایر

بین   (. همچنینP< 01/0)دار وجود دارد  بین نوآوری سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی داد که  

با ها  دادهتحلیل  و تجزیه .  (P<01/0)دار وجود دارد  مثبت و معنی هوش هیجانی و تعهد سازمانی همبستگی  

که نوآوری سازمانی پیش نشان داد  از تحلیل رگرسیون  معنی بینی استفاده  و  مثبت  تعهد سازمانی کننده   دار 

(01/0>Pو نیز هوش هیجانی پیش ) دار تعهد سازمانی استکننده مثبت و معنی بینی  (01/0>P .)    با توجه به

ها در زمینه های آموزش کتابداران کتابخانهکارگاهها و  ای به دست آمده طراحی و برگزاری برنامههیافته

ها در جهت ارتقا نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان  سازی آن آگاه

این افراد را بهبود    ا، میزان تعهد سازمانی هبا ارتقا میزان نوآوری سازمانی و هوش هیجانی کتابداران کتابخانه

 بخشید. 

 . نوآوری سازمانی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی، کتابداران، کتابخانهها: کلیدواژه
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 مقدمه
در دنیای پیچیده و متغیر امروز که رقابت بسیار زیادی میان جوامع مختلف در راستای دستیابی  

گیرد،  نیروهای انسانی صورت میترین  ترین منابع و محبوبها، با صرفهبه جدیدترین فناوری

به و  انسانی  اندیشهمنابع  صاحبان  و  نوآور،کارآفرین  خالق،  افراد  با  ویژه  مثابه  به  نو  های 

 (.1391)شاهزاده احمدی، است های سازمانی ترین سرمایهارزش

ارزش و  اهداف  با  سازگار  و  وفادار  انسانی  از  نیروی  فراتر  باشد  حاضر  که  سازمانی  های 

قرر در شرح شغل خود فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمانی است. در  وظایف م

امروزه بسیاری از پژوهشگران به دنبال درک عمیق عوامل متفاوت تأثیرگذار بر   ،این راستا

)بنیادی    ها هستندمندی از حداکثر توانایی آنتعهد کارکنان نسبت به سازمان و همچنین بهره

قدسی،    و  نایینی که  1396امیر  است  روانی  حالت  یک  و  نگرش  یک  سازمانی  تعهد   .)

دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل به  نشان

معنی عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است  

هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن  یگذارکه فرد به خاطر سرمایه

گانه  ( تعهد سازمانی را به ابعاد سه1991(. می یر و آلن )1396  و همکاران، پور)خسروی  است

اند. تعهد عاطفی به معنای دلبستگی  تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تقسیم نموده

مندان در سازمان است که در این شکل از تعهد  هیجانی و احساس هویت و درگیری کار

های  خواهند بمانند. تعهد مستمر دربردارنده هزینهمانند، چون میکارکنان در سازمان باقی می

متصور ناشی از ترک سازمان است. یعنی تمایل فرد بر ماندن در سازمان بیانگر آن است که  

مانند  انجام دهد. کارکنان در سازمان می  تواندوی به آن کار احتیاج دارد و کار دیگری نمی

زیرا نیاز دارند که بمانند. تعهد هنجاری الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان را  

دهد، تعهد هنجاری به احساس الزام کارمند به ادامه کار در یک سازمان به سبب  نشان می

وارد می او  بر  دیگران  از سوی  اشاره میفشاری که  پور  کندشود،    و همکاران،   )خسروی 

های موفق را از سایرین  (. قابلیت و تعهد سازمانی کارکنان، مواردی هستند که سازمان1396

قابلیتمتمایز می این  از جمله  نمودها، میسازند.  اشاره  به هوش هیجانی  زاده  )حسین   توان 
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همکاران،    شهری هیجانی.  (1394و  شخصی    هوش  توانایی  و  در  به  مدیریت  و  درک 

دار اشاره  نقش  2004)  2وول   (.2018،  1سیگنل د )  داحساسات خود  به  تحقیقات خود  در   )

هوش هیجانی برای ایجاد مزیت رقابتی یک سازمان اشاره نموده است؛ او معتقد است که  

ر کار،  هوش هیجانی بر گستره وسیعی از رفتارهای کاری، شامل کار گروهی، مشارکت د

پیش  عامل  به عنوان  اثرات آن  و  بوده  کننده عملکرد  بینیخالقیت و کیفیت خدمات مؤثر 

افراد مثل رضایت شغلی و تعهد سازمانی ثابت شده است. همچنین، افرادی که هوش هیجانی  

ها، حل تعارضات، همدلی  های خود از قبیل فرونشاندن تنش بالتری دارند، با تکیه بر مهارت

گیر افراد شده  ن، تشخیص و مدیریت احساسات منفی که اغلب در حین کار گریبانبا دیگرا

تر عمل نموده، محیط کاری را برای خود و موفق  ؛گرددها مینو منجر به عدم کارآیی آ

وری  بهره  و  تر کرده و از این طریق، به بهبود عملکرد، افزایش تعهد کارکنان  سایرین مطلوب

می سازمان  ارتقای  و  موفقیت  باعث  و  نموده  کمک  شهری)حسین   گردندسازمان  و   زاده 

ترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد سازمان نیز  (.  مهم1394  ، همکاران

زایش خالقیت و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان  ند از افا  عبارت  ؛ثر هستندؤم

تر  در سازمان، احساس رضایت، تعلق، وابستگی کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب

دوستی  ها، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوعآن

و همچن استرس شغلی  و کاهش  همکاران  به  موفقیتو کمک  افزایش  ین  و  سازمانی  های 

وری سازمان که این نتایج درنهایت موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی  اثربخشی و بهره

بهره کارکنان  تالش  و  سازمان  منفعت  از  را  جامعه  و  میشده  تولیی،    و   )باقری  نمایدمند 

ها محسوب  مانترین مزایای ساز(. امروزه با پیچیدگی رقابت، نوآوری یکی از اصلی1389

های جدید و ابتکاری نیاز دارند که مانند  ها به ایدهبرای زنده ماندن، همه سازمان.  شودمی

 .  دهدها را از نابودی و ویرانی نجات میشود و آنها دمیده مییک روح در بدن آن

برخوردار  سازد تا از مزیت رقابتی نسبت به رقبا  ها را قادر میظهور نوآوری نه تنها سازمان 

نوآوری شامل ساخت،    .کندشوند، بلکه ابزار مفیدی را برای بهبود عملکرد سازمان فراهم می 

 

1. Chignell 

2. Voola 
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  (.Dehgan Najm, 2009)ها، امکانات یا کالها است  عملکرد افکار تازه، رویه  پشتیبانی و
بنابراین با توجه به اهمیت هوش هیجانی و نوآوری سازمانی نسبت به تعهد سازمانی مسئله  

است که آیا هوش هیجانی و نوآوری سازمانی    پرسش اصلی این پژوهش، پاسخگویی به این  

 دارد؟  تأثیربر تعهد سازمانی  

  پیشینه داخلی

( به بررسی نوآوری بر سکوت سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تعهد  1398شیرکوند )

نوآوری سازمانی از طریق    تأثیرسازمانی در شرکت پتروشیمی جم پرداخت. نتایج حاکی از  

 متغیر میانجی تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی است. 

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد  ( با عنوان  1397پور و قربانی ) نتایج پژوهش قلی 

بین مدیریت ( نشان داد که  موزش و پرورش شهرستان بجنورد آسازمانی )مورد مطالعه اداره  

داره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد. بین  دانش و تعهد سازمانی در ا

نوآوری و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجود  

دارد. بین دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه  

   .وجود دارد 

( قدسی  امیر  و  نایینی  ب1397بنیادی  سازمانی  (  تعهد  بر  هیجانی  هوش  تأثیر  بررسی  ه  

ویژگی با  شغلی  رضایت  و  مناطق  کارکنان  نفت  شرکت  کارکنان  شناختی  جمعیت  های 

جامعه آماری پژوهش کارکنان این شرکت نفتی بوده است که تعداد    .مرکزی ایران پرداختند

انتخاب شده است.    نفر حجم نمونه به طور تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان 359

نتایج نشان داد که دو متغیر هوش هیجانی و رضایت شغلی ضمن قرار گرفتن در وضعیت  

گروه بین  در  دارای  مطلوب،  جنسیت  و  سازمانی  پست  سابقه خدمت،  سنی،  مختلف  های 

اند. لیکن، متغیر تعهد سازمانی از وضعیت مطلوب کمی فاصله داشته  تفاوت معناداری بوده

ای مختلف سنی، سابقه خدمت، تحصیالت و پست سازمانی دارای  هآن بین گروه ولی میزان  

باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سن، پست سازمانی و  تفاوت معناداری می

با ارتقا پست سازمانی    وشود، هوش هیجانی وی نیز ارتقا پیدا کرده  سابقه شغلی فرد بیشتر می
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با افزایش   ،افزایش یافته است. از طرف دیگرنیز  ها  سازمانی آنافراد، رضایت شغلی و تعهد  

ها همچنین نشان از آن داشت  سن و سابقه کاری، رضایت شغلی نیز افزایش داشته است. یافته

افراد   و  بوده  از کارکنان زن  بیشتر  مرد  هیجانی و رضایت شغلی کارکنان  میزان هوش  که 

تعهد سازمانی بالتری نسبت به کارکنان با سطح    دارای تحصیالت فوق دیپلم و دیپلم دارای 

 .هستندتحصیالت بالتر 

( در پژوهشی به بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت  1397)  میرزاده

پژوهش،   روش  پرداخت.  هرمزگان  استان  ابتدایی  دوره  تربیتی  و  آموزشی  راهبران  شغلی 

پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه راهبران آموزشی و    -توصیفی 

است که به دلیل   113به تعداد  96-97سال تحصیلی  تربیتی دوره ابتدایی استان هرمزگان در

تعداد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری   آماریکوچک بودن حجم جامعه 

(، تعهد  1980آن )  -های میدانی موردنیاز، از سه پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بارداده

( مایر  و  آلن  همک 1990سازمانی  و  اسمیت  شغلی  رضایت  و  شد.  1969)  اران(  استفاده   )

با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه  یافته هیجانی  بین هوش  نشان داد که  پژوهش  های 

ی تعهد بررسی رابطه( در پژوهشی با عنوان  1395مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد. پارسا )

نت   های شهرگرگانسازمانی و رضایت شغلی با نوآوری مدیران دبیرستان یجه رسیده  به این 

 است که نوآوری مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. 

تعهد سازمانی با رفتار    ررسی رابطه بین شخصیت، ( نیز پژوهش خود را با ب1395وفایی )

انجام داد. نتایج او نیز حاکی از رابطه    نوآورانه در بین کارکنان شرکت فولد مبارکه اصفهان

ویمعنادار   برون)روان  های شخصیتژگیبین  انعطافرنجورخویی،  دلپذیر  گرایی،  پذیری، 

شناسی( و تعهد سازمانی با نوآوری سازمانی در کارکنان شرکت فولد مبارکه  بودن و وظیفه

 .است

پایان 1395)  اسدی در  هوش  (  بین  رابطه  بررسی  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  نامه 

داری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس به  هیجانی، خویشتن 

 بینی کنند. توانند تعهد سازمانی را پیش میداری  خویشتن این نتیجه رسید که هوش هیجانی و  
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( رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت روناک پروتئین را  1395ایل کا )

رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی  تأیید  حاکی از    مورد پژوهش قرار داده و نتایج آن

 کارکنان است. 

( پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی  1395)  ملکی قربانی

(OCB)  یافته انجام داده است.  و تعهد سازمانی  مسیر رضایت شغلی  از  از  های وی حاکی 

تعهد سازمانی و همچنین هوش هیجانی، رضایت شغلی    رابطه هوش هیجانی، رضایت شغلی با

 است.  و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی 

هد سازمانی در  ( در پژوهشی به بررسی رابطه هوش هیجانی کارکنان با تع1393مرادی )

مدیریت بانک سپه شعب شمال تهران به این نتیجه رسیده است که بین هوش هیجانی و ابعاد  

 داری وجود دارد. آن با تعهد سازمانی در کارکنان رابطه معنی

 پیشینه خارجی:  

  هیجانی و تأثیرآن بر   در مورد هوش   پژوهشیدر    (2019)1تئوبورال ویکتوریا و آنگایارکانی

در چنای هند به این نتیجه رسیدند که استفاده    BPOتعهد سازمانی زنان کارمند در شرکت  

 شود. از هوش هیجانی باعث افزایش تعهد کارکنان نسبت به کار و سازمان می

های مختلف در مورد  ( در مروری بر ادبیات پژوهش 2019حسن، اخالق و سید عرفان )

تا    1990های  تعهدات سازمانی با تمرکز در سال  هوش هیجانی با تمرکز بر رضایت شغلی و

پژوهش   2018 بیشتر  در  نتیجه رسیدند که  این  افزایش رضایت  به  باعث  هیجانی  ها، هوش 

 ها گردیده است.  شغلی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی آن

شغلی  هوش هیجانی بر عملکرد    ( با بررسی روی تأثیر2017)2پاتیراج کوماری و بهانو پریا

سازمانی در بین مدیران بانک به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین    و تعهد 

 هوش هیجانی با عملکرد شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد. 

 

 

1. Theboral Victoriya  & Angayarkanni 

2. Patiraj Kumari & Bhanu Priya 
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 اهداف پژوهش 
کتابخانهتعیین    - کتابداران  در  سازمانی  تعهد  و  سازمانی  نوآوری  بین  عمومی  رابطه  های 

 شهرستان رشت  

های عمومی شهرستان  و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانهرابطه بین هوش هیجانی  تعیین    -

 رشت 

سازمانی  تعیین    - نوآوری  بین  کتابداران  رابطه  در  هیجانی  هوش  عمومی  های  کتابخانهو 

   شهرستان رشت

های  کتابخانهانی در کتابداران  نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بر تعهد سازم  تأثیرتعیین    -

 عمومی شهرستان رشت 

 های پژوهش فرضیه 
های عمومی شهرستان رشت  نوآوری سازمانی و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانهبین    -

 رابطه وجود دارد. 

های عمومی شهرستان رشت رابطه  هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانهبین    -

 وجود دارد.  

های عمومی شهرستان رشت  نوآوری سازمانی و هوش هیجانی در کتابداران کتابخانهبین    -

 رابطه وجود دارد. 

های عمومی  تعهد سازمانی کتابداران کتابخانهتواند  نوآوری سازمانی و هوش هیجانی می  -

 بینی کند.را پیش شهرستان رشت 

 شناسیروش

شرکت و  پژوهش  طرح  انجام    :کنندگانالف(  شیوه  و  کاربردی  حاضر،  پژوهش  طرح 

های شهر رشت  گرفتن آن همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی کتابداران کتابخانه

های این  شهر رشت مشغول به کار بودند. آزمودنیهای  کتابخانهدر    1398بود که در سال  

از    70پژوهش  کتابخانهنفر  نمونهکتابداران  روش  از  که  بودند  برای ها  دسترس  در  گیری 

 ها استفاده شد.  انتخاب آزمودنی
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 در این پژوهش از سه ابزار استفاده شد. ب( ابزار پژوهش:

توسط سیگل    1978این پرسشنامه در سال    پرسشنامه توصیف جو سازمانی نوآورانه:

( جهت اعتباریابی  1385)  افشاری و انعامی.  ستا  پرسش   34و کایمر ساخته شده است و شامل  

گزارش   74/0و    79/0اند و مقدار آن را  این پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده

(، برای بررسی ضرایب اعتبار درونی از  1386نسب و همکاران )اند. همچنین محمودینموده

ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه ضریب اعتبار بیرونی از روش تنصیف استفاده شده و  

 حاصل شده است.   80/0و  82/0به ترتیب، ضرایب 

توسط شرینگ تدوین    1996این پرسشنامه در سال    :پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

است که    پرسش   70در ایران  هنجاریابی شد. فرم اصلی شامل    1380در سال  شده است و  

دهد که بعد از هنجار شدن در ایران  چندین جنبه از هوش هیجانی را مورد ارزیابی قرار می

  پرسش   33آزمون حذف شده است. در نتیجه آزمون هنجارشده دارای    هایپرسش تعدادی از  

  85/0رونی این مقیاس را ازطریق آلفای کرونباخ برابر  ( میزان اعتبار د 1380)  منصوری است.  

 دهد.  به دست آورده است که مطلوبیت آزمون را نشان می

توسط آلن و مایر   1991این پرسشنامه در سال    :پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

دارای   ابزار  این  است.  از    پرسش   24تدوین شده  پرسشنامه  این  اعتبار  برای سنجش  است. 

( میزان اعتبار درونی این  1378روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. احمدی پور)

 به دست آورده است. 73/0مقیاس را 

ها بعد از انتخاب  آوری دادهدر این پژوهش به منظور جمع  :هاشیوه اجرا/گردآوری داده

ها درخواست کرد که جهت دقیق  های آزمون، پژوهشگر از آزمودنیها و تهیه پرسشنامهنمونه

ها،  ها و محقق به پرسشنامهو قابل استناد بودن نتایج تحقیق و به هدر نرفتن زحمات آزمودنی

صورت در  و  دهند  پاسخ  و حوصله  دقت  پاسخ  با  دادن  به  تمایل  دقیق  عدم  و  واقعی  های 

کنندگان در آزمون اطمینان داده  به شرکت  ،توانند در تحقیق مشارکت نکنند. عالوه بر این می

جواب که  پرسشنامهشد  ماند.  خواهد  محرمانه  آنان  اختیار  های  در  فردی  صورت  به  ها 

را بدون پاسخ    پرسشی که هیچ  ها خواسته شد  ها قرار گرفت. در پایان از آزمودنیآزمودنی
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پایان از همکاری آن به عمل آمد. جهت تجزیهنگذارند و در  تحلیل  وها تشکر و قدردانی 

ی آمار توصیفی از جدول توزیع  ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در زمینهداده

رسون استفاده  فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پی 

به گام جهت پیش  به آمار استنباطی از رگرسیون گام  بینی و  شده است. در قسمت مربوط 

  SPSSافزار  های بدست آمده با استفاده از نرمی بین متغیرها استفاده شد. تمام دادهیافتن رابطه

 . قرار گرفتتحلیل وتجزیهمورد  22ورژن 

 هایافته
شناختی  مربوط به کتابداران موردبررسی از نظر متغیرهای جمعیتآمار    1در جدول شماره  

 در این پژوهش، ذکر شده است. 

 شناختی توزیع فراوانی کتابداران مورد مطالعه بر حسب متغیرهای جمعیت :1 جدول
 درصد  فراوانی  متغیر

 جنسیت
درصد  4/21 15 مرد   

درصد  6/78 55 زن  

 رشته تحصیلی 
درصد  6/56 41 کتابداری   

درصد  4/41 29 غیر کتابداری   

 میزان تحصیالت 

 

درصد  1/7 5 فوق دیپلم   

درصد  7/55 39 لیسانس   

درصد  7/35 25 فوق لیسانس   

درصد  4/1 1 دکتری  

 وضعیت تاهل 
درصد  3/14 10 مجرد  

درصد  7/85 60 متاهل   

 سن

سال 30تا  20 درصد  3/4 3   

سال 40تا  31 درصد  9/32 23   

سال 50تا  41 درصد  7/55 39   

سال 50بیشتر از  درصد  1/7 5   

 وضعیت شغلی 
درصد  7/15 11 قراردادی  

درصد  3/44 31 پیمانی   
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درصد  7/35 25 رسمی آزمایشی   

درصد  3/4 3 رسمی قطعی   

 4/21نفر( و    55درصد زن )  6/78در این پژوهش جامعه مورد بررسی، از نظر جنسیت  

 7/55نفر )  39درصد( فوق دیپلم،    1/7نفر)  5میزان تحصیالت  .  هستندنفر(    19)  درصد مرد

درصد( دکتری بود.   4/1درصد ( فوق لیسانس و یک نفر )  7/35نفر )  25درصد( لیسانس،  

درصد(   4/41نفر )  29دهندگان، کتابداری و  درصد( از پاسخ  6/56نفر)  41رشته تحصیلی  

دهندگان، مجرد و  درصد( از پاسخ  3/14نفر)  10  تأهلاز نظر وضعیت    غیرکتابداری بودند.

  30تا  20درصد( بین  3/4کنندگان )نفر از شرکت 3بودند. سن  متأهلدرصد(  7/85نفر ) 60

سن   از    23سال،  بین    9/32)کنندگان  شرکتنفر  سن    40تا    31درصد(  از    39سال،  نفر 

درصد(    1/7کنندگان )نفر از شرکت  5سال و    50تا    41درصد( بین    7/55کنندگان )شرکت

از   شغلی    50بیشتر  وضعیت  نظر  از  بودند.  شرکت  11سال  از  )نفر  درصد(    7/15کنندگان 

  3/4نفر ) 3درصد( رسمی آزمایشی،  35/ 7نفر ) 25درصد( پیمانی،  3/44نفر ) 31قراردادی، 

 درصد( رسمی قطعی بودند. 

های عمومی  نوآوری سازمانی و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانهبین    فرضیه اول:

 شهرستان رشت رابطه وجود دارد.

در این پژوهش برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد  

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ارائه شده است.  2در جدول 

 : میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 2جدول 

 M SD 1 2 3 متغیر

   1 6/15 14/101 . تعهد سازمانی 1

  1 43/0** 79/10 34/71 . نو آوری سازمانی 2

 1 23/0** 34/0** 46/14 47/102 . هوش هیجانی 3

         *p< و05/0  **p< 01/0  

معنی  ، شودمالحظه می  2طورکه در جدول  همان مثبت و  نوآوری  همبستگی  بین  داری 

دهد که هر ( وجود دارد. این نتیجه نشان میP<01/0و     r=43/0سازمانی )سازمانی با تعهد  
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تعهد سازمانی    ،های عمومی بیشتر باشدمقدار نوآوری و خالقیت در بین کتابداران کتابخانه

افزایش می بین کتابداران کتابخانهنیز  های عمومی  یابد و هر مقدار نوآوری و خالقیت در 

 است.  یز کمتر تعهد سازمانی ن ،کمتر باشد

دوم: کتابخانهبین    فرضیه  کتابداران  در  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  عمومی  هوش  های 

 شهرستان رشت رابطه وجود دارد. 

داری بین  شود،  همبستگی مثبت و معنیمالحظه می  2طور که در جدول  همچنین همان 

دهد که  نتیجه نشان می( وجود دارد. این  P<01/0و     r=34/0هوش هیجانی با تعهد سازمانی ) 

تعهد سازمانی نیز   ،های عمومی بیشتر باشدهر مقدار هوش هیجانی در بین کتابداران کتابخانه

  ، های عمومی کمتر باشد یابد و هر مقدار هوش هیجانی در بین کتابداران کتابخانهافزایش می

 . استتعهد سازمانی نیز کمتر 

های عمومی  هیجانی در کتابداران کتابخانهنوآوری سازمانی و هوش  بین    فرضیه سوم:

 شهرستان رشت رابطه وجود دارد.

داری بین  شود،  همبستگی مثبت و معنیمالحظه می  2همچنین همانطور که در جدول  

دهد  این نتیجه نشان می  .( وجود داردP<01/0و     r=23/0نوآوری سازمانی با هوش هیجانی )

بین   در  سازمانی  نوآوری  مقدار  هر  کتابخانهکه  باشدکتابداران  بیشتر  عمومی  هوش    ،های 

می افزایش  نیز  کتابخانههیجانی  کتابداران  بین  در  سازمانی  نوآوری  مقدار  هر  و  های  یابد 

 است.  هوش هیجانی نیز کمتر ، عمومی کمتر باشد

چهارم:  می  فرضیه  هیجانی  هوش  و  سازمانی  کتابداران  تواند  نوآوری  سازمانی  تعهد 

 .  بینی کندرا پیش های عمومی شهرستان رشت کتابخانه

قابلیت   با کمک متغیرهای نوآوری سازمانی و  بینی یش برای مطالعه  متغیر تعهد سازمانی 

هیجانی رگرسیون،    هوش  تحلیل  اجرای  از  قبل  شدند.  گام  به  گام  رگرسیون  تحلیل  وارد 

خطمفروضه استقالل  متغیرها،  بودن  نرمال  که  تحلیل  این  خطی  های  هم  وجود  عدم  و  اها 

گیرد. نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد که ، مورد بررسی قرار میاستگانه  چند

نرمال   ها  مقدار آماره دوربین استتوزیع داده  باشد. می  56/1واتسون در تحقیق حاضر    -. 
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توان گفت  بنابراین میها هستند.  نشانگر وجود استقالل خطاها در داده  2/ 5تا    5/1مقادیر بین  

آماره   دارد.  استقالل خطاها وجود  انجام رگرسیون چندمتغیری  برای  تحقیق حاضر  در  که 

نشانگر عدم  10بدست آمد که عدد کمتر از  1( در تحقیق حاضر VIFعامل تورم واریانس )

توان گفت که در پژوهش حاضر بین متغیرهای مستقل  وجود چند هم خطی است. بنابراین می

توان از تحلیل رگرسیون گام به گام  خطی چندگانه وجود ندارد. با توجه به این موارد می هم

 گزارش شده است.   3استفاده نمود. که نتایج آن در جدول 

 نتایج تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از نوآوری سازمانی و هوش هیجانی :3جدول 

 گام 
ضریب همبستگی  

 چندگانه 

واریانس تبیین  

 شده

تبیین شده   واریانس

 تعدیل یافته 

خطای استاندارد  

 برآورد
تغییرات  

2R 
 0/ 189 14/ 153 0/ 177 0/ 189 0/ 435 اول

 06/0 7193/13 0/ 227 0/ 249 0/ 499 دوم 

درصد از تعهد سازمانی    18در گام اول نوآوری سازمانی  دهد، که  نشان می  3نتایج جدول  

کند. این دو متغیر بینی میسازمانی را پیش درصد از تعهد    6را و در گام دوم هوش هیجانی  

نتایج آزمون    4در جدول  کنند.درصد از تغییرات تعهد سازمانی را تبیین می  24در مجموع  

بینی تعهد سازمانی  تحلیل واریانس، جهت بررسی نوآوری سازمانی و هوش هیجانی در پیش 

 اند. گزارش شده

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای پیش بینی تعهد سازمانی  از روی نوآوری سازمانی و هوش   :4جدول

 هیجانی 

 سطح معنی داری  F میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات  مدل

 01/0 15/ 843 3173/ 550 1 3173/ 550 رگرسیون 

   200/ 309 68 13621/ 021 باقیمانده

    69 57/16794 کل

بینی تعهد سازمانی از روی نوآوری  آزمون تحلیل واریانس مدل پیش   4  توجه به جدولبا  

دهدکه  این یافته نشان می  .استدار  ( معنی01/0در سطح )  (843/15سازمانی و هوش هیجانی)

پیش  معنیمتغیرهای  صورت  به  هیجانی  هوش  و  سازمانی  نوآوری  یعنی  به  بین  قادر  داری 
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تعهد  پیش  کتابخانهبینی  کتابداران  هستند.سازمانی  جدول  ها  رگرسیون    5  در  ضرایب  نیز 

 اند.داری این ضرایب گزارش شدهبررسی معنی استاندارد شده و استاندارد نشده و
بینی تعهد سازمانی از روی نوآوری سازمانی و هوش  مدل پیش  tضرایب رگرسیون و آماره   :5جدول 

 هیجانی 

 متغیر
رگرسیون  ضریب 

 (Bاستاندارد نشده ) 

خطای استاندارد  

(S.E) 

ضریب رگرسیون  

 ( Betaاستاندارد شده ) 
 tآماره 

سطح معنی  

 داری

عدد ثابت  

(a) 
536 /34 499 /14  382 /2 02/0 

نوآوری  

 سازمانی

هوش  

 هیجانی 

542 /0 

272 /0 

157 /0 

118 /0 

375 /0 

252 /0 

445 /3 

317 /2 

001 /0 

024 /0 

 

 01/0( مثبت و در سطح  375/0نوآوری سازمانی بر تعهد سازمانی )اثر    5با توجه به جدول  

 05/0( مثبت و در سطح  252/0، همچنین اثر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی )استدار  معنی

نوآوری سازمانی بر تعهد سازمانی بیشتر از   تأثیردهد که  باشد. این یافته نشان میدار میمعنی

نی است. همچنین مثبت بودن اثر نوآوری سازمانی بر تعهد سازمانی، نشانگر آن هوش هیجا

است که هر چه قدر فرد از نظر نوآوری سازمانی بالتر باشد، دارای تعهد سازمانی بالتری  

 نیز خواهد بود. 

 گیری  بحث و نتیجه

تعهد سازمانی در  نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با    بررسی رابطه بین این پژوهش با هدف  

نتایج حاصل از  کتابداران کتابخانه قرار گرفت.  های عمومی شهرستان رشت مورد بررسی 

بینی تعهد سازمانی از روی هوش هیجانی و نوآوری سازمانی  تحلیل رگرسیون حاکی از پیش 

  (، حسن، اخالق و سید 2019تئوبورال ویکتوریا و آنگایارکانی )های  است. این نتایج با یافته

( )2019عرفان  پریا  بهانو  و  پاتیراج کوماری   ، امیر  2017(  و سیروس  نایینی  بنیادی  علی   ،)

(،  1395(، محمد کاظم ایل کا )1395)  (، اسداهلل اسدی1397)  ( ، جلیل میرزاده1397قدسی )
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( همسو است. افرادی که هوش هیجانی بالیی  1398مرجان شیرکوند )  (،1393علی مرادی )

بیش تمایل  ارزشدارند  نیازها،  با  دارند که  شغلی  انتخاب  به  آنتری  و عالیق  مطابقت  ها  ها 

قادر می این خودآگاهی فرد را  باشد.  ندهد خشم و عواطف دیگران  داشته  اجازه  تا  سازد 

کارکنان  سازمانی که استعدادهای نهفته در خود را   مانعی بر سر راه زندگیش شود. از طرفی

گردند. اگر سازمانی  در اندک زمانی دچار رخوت و سستی می  ،نتواند به عرضه ظهور برساند

زیرا آن عامل انتقال    ؛باید بستر نوآوری را فراهم آورد  ،بخواهد در امور خود پیشتاز باشد

دهند.  بنابراین هر  آوری خواهد بود. منابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل میفن 

دهد، احساس مالکیت خواهد داشت. استفاده  انجام میای که  فرد نسبت به سازمان و وظیفه

توانایی میاز  شمار  به  بزرگ  مزیتی  سازمانی  هر  برای  انسانی  منابع  بالقوه  در  های  رود. 

پیشرفت  وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و تواناییبهره به منظور  بالقوه فرد  های 

ی بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت  کند و بالفعل درآوردن نیروهاسازمان استفاده می

توان گفت  سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد. به طور کلی می

انداز، ایجاد ساختار و وظایفی در حول  و چشم  مأموریت توجه به نوآور بودن در بیانیه های  

کانال  و  منابع  اختصاص  نوآوری،  ایدهمحور  بکارگیری  برای  و  هایی  فرهنگ  ها  ایجاد 

 پذیری از عواملی است که در وهله اول باید مورد توجه مدیران باشد.تغییر

های مختلف  مدیران سازمان دوره  شود:با توجه به نتایج پژوهش موارد زیر پیشنهاد می

کارگاه و  خدمت  ضمن  مهارتآموزش  زمینه  در  کارکنان  کلیه  برای  آموزشی  های  های 

 ، برگزار نمایند.  زندگی، از جمله هوش هیجانی

گیری از آن در  در خصوص استخدام و ارتقای کارکنان نیز مبحث هوش هیجانی و بهره

 راستای تعهد سازمانی از سوی مدیران مد نظر قرار گیرد. 

همچنین از آنجا که با افزایش سابقه کار، صرفاً تعهد هنجاری کارکنان زیاد شده است.  

با تمهیدات مناسب از جمله استفاده از تجربیات کارکنان    شود مدیران کتابخانه هاپیشنهاد می

متناسب با افزایش سابقه کار و استفاده از ابزارهای    - با سابقه، ارتقاء به موقع و مناسب کارکنان

موجبات دلبستگی و افزایش تعهد عاطفی کارکنان را با افزایش سابقه ی کار فراهم    -تشویقی

 سازند. 
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