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 چکیده

 یریتبفر مفدهای ورزشی شهر اصفههان سازمانادراک شده کارکنان  یسازمان یرتصو نقش با هدف بررسیپژوهش حاضر هدف: 

 .انجام شده است یانجیم یربه عنوان متغ یجانیها با توجه به نقش هوش هآن ییرتغ

 یهاکارکنان سازمان کلیه ،جامعه آماری آن شامل ،( بودهی)همبستگ یهیتوص ،پژوهش حاضر از لحاظ نوع شناسی:روش

و  یاز جدول کرجس ادهپژوهش با استه ینهر بوده است. حجم نمونه آمار 057به تعداد  6931شهر اصههان در سال  یورزش

دهنده جامعه  یلتشک هاینهمه سازمااز  یاطبقه یافراد به روش تصادف ینشد که ا ییننهر تع 651تعداد  ،(6307مورگان  )

سه پرسش نامه استاندارد  ،پژوهش شامل یندر ا یریگابزار اندازهانتخاب شدند.  یقتحق ینمشارکت در ا یپژوهش برا یآمار

 یاریمحمد  ییرتغ یریتمد و( 6331) ینگشر یبریاس یجانیهوش ه ،(6776) و همکاران کازولسادراک شده  یسازمان یرتصو

 مدل سازی معادالت ساختاری تحلیل گردید.  با استهاده ازگیری های بدست آمده از ابزارهای اندازهداده ،بوده (6917)

های ورزشی اصفهان به صورت مستقیم و با وزن ازمانی ادراک شده کارکنان سازمانتصویر س ،نتایج پژوهش نشان داد ها:یافته

بر  53/4با وزن رگرسیونی به صورت مستقیم و (. هوش هیجانی P=440/4اثرگذار بوده است ) آنانبر هوش هیجانی  04/4رگرسیونی 

صورت غیر مستقیم و با وزن هبادراک شده کارکنان  یسازمان یرتصوهمچنین،  ؛(P=440/4) داشته است تأثیرمدیریت تغییر کارکنان 

 (.P=440/4) بوده استاثرگذار  آنانبر مدیریت تغییر  35/4رگرسیونی 

ارتقاء این سازه  ،های ورزشی شهر اصههانبر مدیریت تغییر کارکنان سازمان هوش هیجانی تأثیر وجه بهبا ت گیری:نتیجه

 ههمچنین، با توجه ب؛ مؤثر باشدبه صورت مطلوب های کارکنان در جهت اعمال تغییرات سازمانی تواند در گسترش تواناییمی

، مطلوبدر صورت برخورداری آنان از تصویر سازمانی ادراک شده  مدیریت تغییر کارکنانتوسعه اعف هوش هیجانی بر ضم تأثیر

های برای کارکنان سازمان مناسبدر ارتباط با ایجاد و توسعه تصاویر سازمانی د تا شوبه مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد می

      مربوطه تالش نمایند.

 ادراک، تصویر سازمانی، مدیریت تغییر، هوش عاطهی.های کلیدی: واژه

 E - mail: hamidmirsafian@gmail.com   03699691911* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 کهد شویمحسوب مهای ورزشی ویژه سازمانهبها سازمان یریتاز عناصر ثابت در مد یکی ،ییرامروز تغ یچیدهپ یایدر دن

 یدر فرهنگ سازمان یو به طور کل دعملکر ،هاارزش ،باورها ،از طرز تهکرات یعیوس طیف برهمواره و در هر زمان  ندتوایم

وابسته دتاً عمها های ورزشی به مانند دیگر سازماندر سازمان یسازمان تغییرات .(6766ی، پورحسن و بخشش)  اثرگذار باشد

 شودیم یجادا یو سازمان یشغل یطو شرا یطشده در مح یجادتحوالت ا یجهدر نت ،مختلف کسب و کار بوده یحوزه ها اتییرتغ

 ییراتبه اعمال تغ ملزمرا  ی ورزشیهاسازمان ،یزن یشده در حوزه فناور یجادتحوالت ا ینهمچن ؛(6939، و همکاران یرمضان)

ها با توجه در اینگونه سازمان یسازمان ییراتتغ یتو هدا یریتمد یبررسبه همین سبب  ؛نمایدهای مختلف سازمان میدر حوزه

در بطور کلی یابد. یم یتاهم یاز هر زمان یشب ،زمان یندر اهای ورزشی مانک طرف و جامعه هدف سازبه ماهیت ورزش از ی

و  یاتهاق ییراتشده و هدفمند و تغ یزیبرنامه ر ییراتتغمنظر از را  یسازمان تغییراتتوان یدر سازمان م ییرتغ هایبررسی الگو

سازمان را که  ههدفمند بود تاًیماه ،شده یزیبرنامه ر ییراتتغ .(6911، انو همکار زادگان یمرح) قرار داد یمورد بررس یناگهان

با و هدفمند بوده  ذاتاً  ،داشته منشاء درون سازمانیات که ییرگروه از تغ ینا کند.یاری می یسازمان یتو تداوم فعال ءبقا در ادامه

مطلوب در سازمان  یتموجود به وضع یتوضع یلتبد ،نهدف آ و شودیها انجام مسازمان یازو با توجه به ن یقبل یزیبرنامه ر

سازمان ناگزیر به انجام این  که در این ارتباط ایجاد شدهقابل اجتناب  یردر سازمان معموالً به صورت غ اتهاقی ییراتتغ اما است؛

داشته ممکن  یسازمان برون ماهیتیعموماً  که ییراتتغ این .استهای قبلی ورت سریع و بدون تدارک پیش زمینهتغییرات بص

در اما  ،شودیم یسازمان تلق یدر جهت تعال یبه عنوان فرصت ،در این صورتعمل کرده که  یدر جهت منافع سازمان ،است

 یهادر عملکرد سازمان ییرمانند تغ یطیدر شرا ،یگرد یانیبه ب .یندنما یجادانیز را  یها مشکالتزمانسا یبرا دتواننمی مقابل

 ییراتیانجام تغ به یرناگز ،اهسازمان یو تحوالت اقتصاد ییرو بروز تغ یاجتماع ییراتتغ ،یو مقررات دولت ینقوان ییرتغ ،یبرق

و  زادگان یم)رح دنباشیم یموارد در ساختار سازمان خیعملکرد و در برا، هاهداف، برنامهدر  یزیرو بدون برنامه یعسر

و  ییکه توانا یاز کارکنان یمندهو مهمتر از آن بهر مطلوببه صورت  ییرتغ یریتاعمال مد ،جهت ینبه هم .(6911 ،همکاران

توجه به های ورزشی با بویژه در سازمان ،دارند هادر شرایط خاص تغییر در سازمانرا  یسازمان ییراتو اعمال تغ پذیرش یلتما

برخوردار  ییباال یتاز اهمها سازمانهدف این گونه  ،تردگی جامعههای ورزشی و همچنین گسماهیت متغیر ورزش و محیط

  .است

 یطشرا یلتحل یهو با تجز شودیاز ضرورت آن آغاز م ینانو اطم ییربه تغ یازاز ن یدر سازمان به صورت آگاه ییرتغ یندفرآ اصوالً

 .(6765، 6رنستینهو) یابدیآنها ادامه م یو اجرا یمقتض یماتو در ادامه اخذ تصم ییرخاص تغ یهایژگیو و یتسازمان و موقع

 ییمانند توانا یگوناگون هایو تواناییها قابلیتکارکنان  یبرا6الکوها یاتصال آیندفر یدر الگو ییرتغ یندراستا در فرا یندر هم

 ییتوانا ی،ت سازمانییراموجود و مطلوب سازمان در زمان اعمال تغ یتاز وضع یآگاه ،ییرتغ یبرا یازن یصو تشخ یابییشهر

مناسب به  یو مال یمنابع انسان یریتتوسعه و مد ییتوانا ،یسازمان ییراتها در زمان مواجهه با تغتهاده از فرصتشناخت و اس

 یدمناسب در سازمان با هدف تولو محیط روانی جو  یبرقرار ییتوانا ،در سازمان ییراتمطلوب تغ یو اجرا یریتمنظور مد

از نگرش  یو برخورداردر فرایند  کارکنانهدفمند مشارکت ها در سازمان، تغییر و اعمال بهینه آن و سازنده یدجد یهایدها

دستیابی به هر یک از این که ( 6767، 9سونای)ت در نظر گرفت ییرتغ یندفرا یریتمدو  یسازمان ییراتاعمال تغدر  یستمیس

به . (6764، و همکاران 4)کرافورد دشوها محسوب مدیریت تغییر کارکنان در سازمان شرها می تواند گام مهمی در گستتوانایی

                                                 
1. Hornstein  
2. Hovlok  
3. Tyson 
4. Crawford 
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 ییراهکارها یهمواره در جستجو ،های ورزشیو بالخص در سازماندر سازمان  یحوزه منابع انسان یشمندانجهت اند ینهم

ممکن صورت  ینبه بهتربا تغییرات در سازمان  یهمراه و یرشپذ یکارکنان در راستا یهایتها و قابلییتوانا یشافزا برای

 (.6769، 6ینو مور یالند) دنباشیم

به  توانمیآنها  میان از که گرفتهو اجرا قرار  تأییدمورد  ،هاسازمان یرانارتباط توسط مد یندر اتاکنون  یمتعدد یهایاستراتژ

 و یسازمان ییراتاز تغ یرویدر جهت اجبار کارکنان به پ یاراز منابع قدرت و اخت یراناستهاده مد) 6فشار و اجبار یاستراتژ

 یبدر جهت ترغ یرانمد یمنطق یهاتو توج یعلم هاییت)حما 9یعقالن یبترغ یاستراتژ ،(شرایط ایجاد شده پس از آن

 یهایریگ یمها و تصمیزیر)مشارکت کارکنان در برنامه 4مشترک درتق ی( و استراتژیسازمان ییراتبا تغ یکارکنان به همراه

 یاستراتژ ،هاآن یانکه از م ( اشاره کردیسازمان ییراتو انجام تغ یرشپذآنها در  یسازمان به منظور جلب همکار یدیکل

 رتبه صو یسازمان ییراتتغ در همراهی و اجرایکارکنان  یبدر ترغ یشتریقدرت مشترک سهم ب یاستراتژ و یعقالن یبترغ

کارکنان با  یهمواره عدم همراه وجود یناما با ا ؛(6765)هورنستین،  اندجامعه امروز به خود اختصاص داده در یافعال و پو

 شودیمشاهده م چشمگیری صورت بهها در سازمان تغییرات و توسعه آن انجامو پذیرش،  به صورت کلی یسازمان اتییرتغ

عدم اجرای مدیریت صحیح در  ،مانندسازمانی ساختاری و متعدد از علل و عوامل  یناش دتوانیخود م ینکه ا ،(6766 ،5یچو)

 یواحدها یانتعارض مو  یشغل یهادر گروه یا وسازمان مدیریت کم در  مان اعمال تغییرات سازمانی، ثباتسازمان در ز

در  ییرمقاومت کارکنان در برابر تغو تغییرات عدم پذیرش  ،مانندو شخصی ت گرفته از عوامل فردی أی و یا نشسازمانمختلف 

 ییراتتغ با یدر همراه یرانکارکنان و مد یزهعدم انگو نهایتًا غییرات ت اعمال و اجرایدر زمان  کارکنان یانتعارض م ،سازمان

 ییراتکارکنان در اعمال تغ یلتماو  ییاز عوامل اثرگذار بر عدم توانا یکی یدشا. (6769ین، و مور یالند) گردد یناش یسازمان

و  یعلل و عوامل سازمانچنین جدای از ورزشی بودن و یا ورزشی نبودن سازمان و هم ازدر زمان انجام آنها، فارغ  یسازمان

عدم مانند ، (6766، یچو) مرتبط با این موضوعو  مؤثر یو روان یذهن یها یتاز قابلآنها  ی، عدم بهره مندیساختار

 .مطلوب باشد یزانمرتبط با آن به م رهایو فاکتو یجانیاز هوش ه کارکنان یبرخوردار

های در رفتار و عملکرد افراد در محیطآن از یک طرف و نتایج بهره مندی از آن  امروزه موضوع هوش هیجانی با توجه به مههوم

. استاز اهمیت ویژه ای برخوردار  ،هایی که به نحوی با ورزش مرتبط هستندبه صورت کلی و همچنین در سازمان ورزشی

 در این ارتباط که بودهمختلف  ایطردر ش یگرانخود و د هاییجانعواطف و هو کنترل  یآگاه ،شناخت ،شامل هیجانیهوش 

 ،1)آجای و فاتکان و متناسب با آن واکنش نشان دهد کرده یممختلف تنظ هاییتخود را در موقع یجاناتتواند ه یفرد م

در شرایط عاقالنه گیری توانایی تصمیم دارای ،مطلوب یجانیهوش هبا های ورزشی در سازمانکارکنان  یگر،. به عبارت د(6771

نی منطقی تواز نیاز به ایجاد تغییرات سازمانیخود در افکار و هیجانات بین  توانندو می گاهًا متغیر سازمانی بودهمختلف و 

مسئول هیجانات را داشته، خود را در برابر عواقب آن های خود هیجانکنترل توانایی ، (6931)صدوقی و همکاران،  برقرار کنند

همچنین در فرایند  آنان .(6767 ،0)دافت در انجام امور سازمانی فعال هستندنگیزشی خودادانسته و بصورت مناسب در فرایند 

 آیندحساب میه افرادی موفق بکاری در شرایط مختلف  ،نیزو در تنظیم روابط خود با دیگران کنترل و مدیریت دیگر کارکنان 

را به طور  یو رفتار یکیلوژیزیوف ی،شناخت یجانیهسه مؤلهه  این دسته از افراد ،به بیانی دیگر (.6931، و همکارانشریهی )

برخوردار بوده و در انجام سازمانی باالیی  یادگیری به همین جهت ازو  (6335، )گلمن کرده یقتله یکدیگربا  یزیآم یتموفق

                                                 
1. Lundy and Morin 
2. Coercion Strategy 
3. Rational Persuasion Strategy 
4. Shared Power Strategy 
5. Choi 
6. Ajayi and Fatokun 
7. Daft  
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 ینان در شرایطو قرار گرفتن کارک ویژه آنهای ورزشی با توجه به محیط و به ویژه در سازمانهای گروهی در سازمان فعالیت

باشند میبسیار موفق ، متهاوت و گستردهها و همچنین جامعه هدف ها از لحاظ ماهیت اینگونه سازمانمتهاوت با دیگر سازمان

هوش هیجانی کارکنان دانسته که در ارتقاء  مؤثراندیشمندان حوزه مدیریت منابع انسانی عوامل متعددی را  .(6767 ،دافت)

و  6بارلینگ) استقالل و مدیریت، خودشکوفایی، اعتماد به نهس، قاطعیت، خودآگاهی هیجانی ارتقاء ا بهتوان از میان آنهمی

 پذیریانعطاف، واقعیت آزمایی، حل مساله، پذیری اجتماعیمسئولیت، فردیروابط بین، همدلی، (6766، همکاران

را نام برد که ارتقاء هر یک در ( 6771فاتکان، و  یآجا) بینیخوشو  شادکامی، کنترل نهس، تحمل استرس، (6767دافت،)

اما . (6766، و همکاران ینگبارل) های مرتبط با آن دارندها و قابلیتدر ارتقاء هوش هیجانی و توانایی سهم بسزایی ،جای خود

و یا به  (6766، )چوی ای و وظایف کاری خودنان از سازمان، محیط شغلی و حرفهکارکو تصورات شاید در این ارتباط ادراکات 

بر گسترش و یا کاهش  ،نیز سازماناز بصورت کلی و محیط شغلی  و از شغل تصویر سازمانی ادراک شده آنها ،عبارت بهتر

  فاکتورهای هوش هیجانی اثر گذار باشد.

 چگونگی و الیتفع حیطهو  سازمان ماهیت ازآنها  یفو ظر یق، دقیقعم یهابرداشت عنوان بهدر نظر کارکنان ی سازمان یرتصو

 به بوده که (6769و همکاران،  اسالم) های کاریآنها از شغل، وظایف شغلی و گروهادراکات وسیع بصورت کلی و  آن عملکرد

 مخاطبان سوی از سازمانی تصاویر توسعه و بکارگیری دریافت، خلق، ،ندیفرا این در که شده شناخته شناختی فرایندی عنوان

 ،توصیهات مشتریانکه در این ارتباط  ،(6336، 6دورکج و داتون) دارد جریان جامعه سمت به مانساز از که گیردمی صورت

به خلق تصویری مثبت و یا منهی از  ،اثرگذار بوده آنادراکات اعضای بر جوامع مرتبط با سازمان  ها وسازمان و دیگر گروه ها

 اعتقاد به(. 6766، 9لنو و الخویندر)انجامد میکاری آن های دمات سازمانی، وظایف شغلی و گروهسازمان، محصوالت و خ

 فرهنگی، اجتماعی، عوامل با که است هاسازمان عملکرد و مدیریت بنیادی بخش سازمانی تصویر ،(1633) 4ینبالنک و نگولی

ت و مرکب از شخصیت، صها یکه شاخص) سازمانی هویتعوامل متعددی مانند  ،بوده مرتبطسازمانی  سیاسی و مادی

سازمان در میان دیگر  شهرت، (های متمایز کننده سازمان بوده و شامل عوامل شناختی و رفتاری سازمانی استویژگی

شده که از طریق آن ارائه  یادهای سازمانی در طول زمان که از آن به انسجام و تداوم فعالیتها و همچنین در جامعه )سازمان

 خدمات سازمان و نحوه ارائه آن به مشتریان ، کیهیت و میزانسطح(، گرددحاصل میخدمات به صورت مطمئن و قابل اعتماد 

نمادها و عالئم (، باشدمؤثر  درون سازمانی و برون سازمانیدر محیط گیری تصویری مناسب از سازمان در شکل می تواندکه )

ها و ادراکات مخاطبان سازمان بر برداشت ،بودهمؤثر  یانسازمان به مشتر اهداف و پیامانتقال در جهت  مؤثرعاملی که )مملوس 

با مخاطبان و آنها طرز رفتار  و ، شیوه انجام وظایفکارکناننحوه عملکرد مرتبط با )که نیروی انسانی سازمان ( و استاثرگذار 

بالنک )لی است در تشکیل و توسعه آن اثرگذار (سازماناز با محیط داخل و خارج توسط آنها شده  یجادبصورت کلی تعامالت ا

با  های ورزشیو بویژه در سازمان هاانی ادراک شده کارکنان در سازمانسازم مههوم تصاویربه همین جهت  (.6331، ینو نگو

بر بازدهی و بهره وری آن اثرگذاری همچنین و  آنانعملکرد  و انگیزش، های شغلیبر نگرشآن غیر قابل انکار  تأثیرات توجه به

بر این . (6769)اسالم و همکاران، مورد توجه اندیشمندان حوزه منابع انسانی سازمان ها قرار گرفته است  اخیراً ،سازمانی

 یریتمد برهای ورزشی شهر اصههان سازمانادراک شده کارکنان  یسازمان یرتصو نقش یبا هدف بررسپژوهش حاضر  ،اساس

های ورزشی متهاوت سازماناین بررسی با توجه به ماهیت  .استانجام شده  یجانیهوش ه میانجیگریآنها در سازمان با  ییرتغ

با توجه از توانایی اعمال تغییرات سازمانی و مدیریت این تغییرات در زمان مناسب  ،هاآن سازماناهمیت برخورداری کارکنان  و
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م توانایی آنها در پذیرش، عدچرا که  ،استاز اهمیت ویژه ای برخوردار  ،هامتهاوت و گسترده این سازمانبه جامعه هدف 

اثرات جبران ناپذیری بر سازمان و حتی جامعه هدف اینگونه تواند غییرات سازمانی به نحوی مطلوب میهمراهی و اعمال ت

 سازمان ها داشته باشد. 

 یآنها مف یاناز مکه  اندبر آن پرداخته  مؤثرو عوامل مرتبط و ها در سازمان ییرتغ یریتمد یتاکنون به بررس یاندک یهاپژوهش

تغییفر در سفازمان بفر فرهنفگ  یریتمفد ( اشاره کرد که به بررسی تفأثیر اسفتراتژی6771) 6کاوانا و اشکانسی توان به پژوهش

اسفتهاده از اسفتراتژی  ،نشفان دادآنهفا سازمانی و پذیرش تغییرات فردی در دوره تغییرات سازمانی پرداختنفد. نتفایج پفژوهش 

گفذار بفوده و تغییفرات قابفل ای بر فرهنگ سفازمانی غالفب سفازمان اثرتواند به صورت گستردهها میدیریت تغییر در سازمانم

های کارکنان در ارتباط با پذیرش تغییر و همراهی با آن در طول مفدت اعمفال تغییفر در سفازمان داشفته ای بر ویژگیمالحظه

هفایی بفرای درک نیفاز بفه نیازمند برخورداری از پفیش زمینفه، باشد. آنها خاطر نشان کردند که کارکنان برای پذیرش تغییرات

 زادگان یمرحباشند تا تغییرات سازمانی بصورت مؤثری در سازمان انجام گردد. آن و همراهی مؤثر با تغییرات می تغییر، پذیرش

مشفهد و  یعلفوم پزشفک دانشگاه یهای آموزشگروه یرانمد یوابستگ یدانمررسی در پژوهش خود به ب ،نیز (6911) و همکاران

هنگفام  توانند بفهیم مدیرانتا چه اندازه کند که در این پژوهش بیان میوابسته و ناوابسته  یدانم. پرداختند آنهایریت تغییر مد

پژوهش  یند. نتایج اینمزاحم غلبه نماای و ای، کلیشهینهخاص، بر عناصر زم یتموقع یکهای مهم جنبه تشخیص کوشش برای

وابسته و مدیران میدان ناوابسته در ارتباط با عوامفل مفرتبط بفا مفدیریت  ای میان مدیران میدانهظتهاوت قابل مالح ،نشان داد

از مدیریت تغییر باالتری در مقایسه با مدیران میدان ناوابسفته بهفره  ،و مدیران میدان ناوابسته تغییر آنها در سازمان وجود دارد

کفاری و همچنفین در  هفایها و گفروهالزم برای مدیریت تغییر در پروژههای ازررسی پیش نی( در ب6765هورنستن )مند بودند. 

از اصلی ترین عوامل به  ،تغییرات مؤثرفنی و روانی نیروی انسانی به منظور انجام  هایآمادگی گزارش داد که هامدیریت سازمان

کارکنان به تغییفرات سفازمانی، نقفش ادراکفات  رسی نگرش( نیز در بر6766چوی ). استمنظور اعمال بهینه تغییرات سازمانی 

در دارد که برخورداری کارکنان از نگرشی مثبت را نقشی ضروری دانسته و اذعان میکارکنان در جریان ایجاد تغییرات سازمانی 

و  همچنفین کراففورد؛ دهفا باشفزم برای مدیریت تغییر در سازمانهای الهتواند عاملی مهم در تقویت پیش زمینمی ،این ارتباط

در پژوهش خود بر نقش نیروی انسانی فعفال و آمفاده در ابعفاد ذهنفی و مهفارتی در انجفام بهینفه تغییفرات  ،(6764)همکاران 

ت کارکنفان در مفمقاو ،(6769در پژوهشی دیگر الندی و مفورین )سازمانی و مدیریت تغییرات به صورت مطلوب تاکید داشتند. 

و به همین جهت بر آمفاده سفازی کارکنفان پفیش از  دانستهدر فرایند مدیریت تغییر  مؤثررین عامل انسانی برابر تغییر را بزرگت

مفدیریت  بخفش مشفکل"در پژوهشی با عنوان  (6775) و همکاران 6سیزکینهمچنین،  ؛داشتنداعمال تغییرات سازمانی تاکید 

ی و فکفری عظیم مدیریت تغییر نام بردند. آنها بر آماده سازی ذهنفبه عنوان یکی از موانع  ،از عدم آمادگی عوامل انسانی "تغییر

کارهفای ارتقفاء در جهت کشف و پیاده سازی راهتالش های مهارتی آنها تأکید داشته و به همین سبب کارکنان، بیش از توانایی

در بررسفی  بطور کلفیوصیه کردند. استراتژیک سازمانی تها در راستای دستیابی به اهداف به همه سازمانهای مذکور را توانایی

 یبفر عملکردهفا یجفانیقابل انکار هوش ه یرغ یراتهمواره بر تأث ،یسازمان یصنعت یروانشناسهای انجام شده در حوزه پژوهش

 ،شده است یدداشته تأک یسازمان ییراتبه اعمال تغ یازها نسازمان که یطیدر شرا یژهبو ،هاکارکنان در سازمان یاو حرفه یشغل

 یو اجفرا یحصح یماتبه جهت اعمال تصم یجاناتبه کنترل ه یازو ن یافته یشکارکنان افزا یجاناته یزانچرا که در آن زمان م

از هوش هیجانی کارکنان اما آیا صرف بهره مندی  (.6911 یزرو،و ت ی)مشبک شودیاحساس م یاربستوسط آنها عملکرد مطلوب 

یفرات باشفد یفا ی کارکنان در پذیرش و همراهی با تغییرات سازمانی و مفدیریت آن تغیتواند عاملی قطعی در گسترش توانایمی
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تواند بصورت مفؤثرتری بفر مفدیریت آنکه عوامل دیگری در این ارتباط وجود داشته که هوش هیجانی در صورت حضور آنها می

و  یو سفازمان یشفغل یطاز محف هفاناخت آنکارکنان و ادراک و شف یذهن صوراتت تغییر کارکنان در سازمان اثرگذار باشد؟ شاید

پفژوهش حاضفر در صفدد خود یکی از این عوامفل باشفد.  ،محل خدمتادراک شده آنها از سازمان  یسازمان یرتصو یبصورت کل

بر مدیریت تغییفر  نقش تصویر سازمانی ادراک شدهکشف با هدف بررسی و  این پژوهش ،به بیانی دیگر .استپاسخ به این سوال 

ارتبفاط  یفندر ا یو ارائه مفدل های ورزشی شهر اصههان با توجه به نقش هوش هیجانی به عنوان متغیر میانجیسازمان کارکنان

 .است انجام شده

 شناسیروش

است. انجام شده ( بوده که بصورت پیمایشی همبستگی) توصیهیکاربردی و از دسته مطالعات  ،از لحاظ هدفپژوهش این 

استان اداره کل ورزش و جوانان )های ورزشی شهر اصههان کارکنان سازمان تشکل از تمامیم ،این پژوهشجامعه آماری 

آموزش و پرورش و  یبدن یتداره کل تربا، هیئت 43 ،شامل های ورزشی، هیئتو اداره ورزش و جوانان شهر اصههاناصههان 

های اصههان، علوم پزشکی ، دانشگاهشامل لتیهای دوادارات تربیت بدنی دانشگاهو  آنشش گانه  ینواح یبدن یتادارات ترب

حجم نمونه آماری این پژوهش با  نهر بوده است. 057به تعداد  6931در سال  (اصههان، صنعتی اصههان و پیام نور اصههان

همه ای از که این افراد به روش تصادفی طبقهنهر تعیین شد  651تعداد  ،(6307)6استهاده از جدول کرجسی و مورگان

تعداد اعضای جامعه و نمونه  تحقیق انتخاب شدند.برای مشارکت در این تشکیل دهنده جامعه آماری پژوهش  هایمانساز

 ارائه گردیده است.  6در جدول شماره  ،آماری به تهکیک هر سازمان ورزشی

 جامعه و نمونه آماری پژوهش ـ 6 جدول

 تعداد اعضای نمونه تعداد اعضای جامعه سازمان

اداره کل ورزش و ) رزش و جوانانادارات و

جوانان استان اصههان و اداره ورزش و جوانان 

 (شهر اصههان

960 666 

 30 614 هیئت( 43) یورزش یها یئته

)اداره  آموزش و پرورش یبدن یتادارات ترب

 یبدن یتادارات تربکل آموزش و پرورش و 

 (شش گانه آن ینواح

17 67 

دولتی  یدانشگاه ها یبدن یتادارات ترب

 ی، صنعتیاصههان، علوم پزشک یهادانشگاه)

 (نور یامو پ

03 60 

 651 057 کل

سه پرسش نامه استاندارد تصویر سازمانی، هوش هیجانی و مدیریت تغییر بوده است.  ،گیری در این پژوهش شاملابزار اندازه

 64 ( بوده که در قالب6776) و همکاران6سکازولپرسش نامه تصویر سازمانی  ،در این پژوهش یسازمان یرتصوابزار سنجش 

 ایینهپنج گز یفبر اساس ط وبرنامه(  یرتصو یرساخت،ز یرتصو ی،اجتماع یرظاهر، تصو یرتصو یهیت،ک یرپنج بعد )تصو و یهگو

با  ،(6776)و همکاران  ابزار توسط کازولس ینا یایی. پااست تنظیم شده ((5موافقم ) ( تا کامالً 6مخالهم )کاماًل از ) یکرتیل

 یآزمون آلها یریدر پژوهش حاضر با بکارگنیز نامه پرسش ینا یاییگزارش شده است. پا 10/7کرونباخ،  یاستهاده از آلها
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بوده که ( 6936، قایخلو، به نقل از 6331) 6ینگشر یبریاس ابزار بعدی پرسش نامه هوش هیجانی .دیدرگ تأیید( 11/7کرونباخ )

و بر ی( اجتماع های مهارت ی،همدل یزشی،خود انگ یمی،تنظ خود ی،آگاه خود) مؤلهه 5در قالب  سوال و 99این سازه را با 

پایایی این پرسش نامه در  .دهدمورد ارزیابی قرار می ((5( تا کامالً موافقم )6)از کامالً مخالهم )اساس طیف پنج ارزشی لیکرتی 

با استهاده از آزمون  پایایی این ابزار ،این پژوهش نیز شده است. در گزارش 10/7به میزان  ،(6339پژوهش کشاورز و آزادواری )

بوده که ( 6917) یاریمحمد  ییرتغ یریتپرسش نامه سنجش مد ،ابزار دیگر این پژوهشتعیین گردید.  14/7آلهای کرونباخ 

 درو ( اطالعات، منابع ی،ازمانجو س ییر،تغ یرشحل مسئله، پذ)در قالب پنج بعد  وبسته پاسخ  گویه 95این مههوم را بوسیله 

 یمتوسط رح این ابزار یاییپادهد. مورد سنجش قرار می ((5( تا کامالً موافقم )6)از کامالً مخالهم )یکرتی ل یاینهپنج گز یفط

رونباخ این پایایی با استهاده از آزمون آلهای ک ،که در این پژوهش نیز یدگزارش گرد 01/7 یزان( به م6911)و همکاران  زادگان

 67) یورزش یریتمد ناتوسط متخصص ،نیزهر سه پرسش نامه  ییو محتوا یصور ییرواگردید.  تأیید 17/7و کسب ضریب 

 مورد تأیید قرار گرفت. نهر( 

)به  6اسمیرنوف ف کالموگروف هایآزموناز  ،گیریای بدست آمده از ابزارهای اندازههر این پژوهش به منظور تحلیل دادهد

به منظور آزمون سازی معادالت ساختاری )مدلو  گیری(ای بدست آمده از ابزارهای اندازههیع دادهزتو چگونگیین منظور تعی

ات مستقیم های برازش )مطلق، تطبیقی، مقتصد( و تعیین ارتباطعیین برازش آن در ارتباط با شاخصمدل مهروض پژوهش و ت

در سطح  69نسخه  9اساسپیاس نرم افزاراز  ،تهاده شد و به همین منظوراس (های بکار رفته در مدلو غیر مستقیم بین سازه

 درصد استهاده گردید.  35در سطح اطمینان  69نسخه  4آموس از نرم افزار و 75/7

 هایافته

درصفد را زنفان تشفکیل داده  96درصد مشارکت کنندگان را مردان و  13در بررسی نتایج توصیهی پژوهش مشخص گردید که 

 ،نیفز درصد 3آنان دارای تحصیالت کارشناسی و از درصد  91دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر،  ،کت کنندگانردرصد ش 55 اند.

درصد دارای  47سال،  67درصد آنان دارای سابقه خدمتی کمتر از  94همچنین  ؛انددرک کارشناسی ارشد و باالتر بودهدارای م

 د. تنسال در این پژوهش مشارکت داش 67د با سابقه خدمت باالی درص 61سال و  67تا  67سابقه خدمتی بین 

که  شداستهاده  یرنوفاسم ف آزمون کالموگروفاز  ،های پژوهشهای بدست آمده از ابزاردادهچگونگی توزیع به منظور بررسی 

اسمیرنوف، فرض نرمال بودن وف های کالموگربا توجه به عدم معنی داری آماره .ارائه گردیده است 6در جدول شماره  آن یجنتا

 شود. پذیرفته می 35/7در سطح پژوهش های آماری داده

  پژوهشهای آماری بر اساس مقیاس هایدادهفرض نرمال بودن توزیع  بررسیـ  1جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون متغیر

 13/7 09/7 ادراک شده یسازمان یرتصو

 05/7 13/7 یجانیهوش ه

 19/7 00/7 ییرتغ یریتمد

                                                 
1 .Siberia Shrink 
2. Kolmogorov.Smirnov test (KS)  
3. SPSS 
4. Amos 
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بر سازه  اصههان یورزش یهاکارکنان سازمانتصویر سازمانی ادراک شده سازه  یممستق یرو غ یماثرات مستق یبه منظور بررس

حالت تخمین شد که نتایج حاصل از آن در استهاده  یمعادالت ساختار یسازاز مدلها هوش هیجانی و سازه مدیریت تغییر آن

 . ئه شده استارا 6در شکل شماره استاندارد 

 

 
 مدیریت تغییر در حالت تخمین استانداردآنها بر  تأثیربر هوش هیجانی و ادراک شده  یسازمان یرتصوسازه الگوی اثرگذاری ـ  6شکل 

های ورزشی اصههان ازمانی ادراک شده کارکنان سازمانبر اساس نتایج ارائه شده در مدل مهروض پژوهش سازه تصویر س

بر سازه هوش هیجانی کارکنان  47/7زاد( در حالت تخمین استاندارد به صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی )متغیر مکنون برون

های مذکور ن سازماناین سازه بر مدیریت تغییر کارکنا تأثیر( حال آنکه P=776/7( اثرگذار بوده است )مکنون درونزاد یرمتغ)

سازه  ،. از طرف دیگرگردیدحذف  مدل ازهمین علت بردار آن به که  (66/7نبوده است )( معنی دار مکنون درونزاد یرمتغ)

 یهاسازمانبه صورت مستقیم بر سازه مدیریت تغییر کارکنان  ،95/7با وزن رگرسیونی مکنون درونزاد(  یر)متغهوش هیجانی 

 (. P=776/7اثر گذار بوده است )مکنون درونزاد(  یر)متغ اصههان یورزش

غیر مستقیم  تأثیراتی که به منظور بررسی انمونه 5777 یخودگردان یزاندرصد و با م 35در سطح  بوت استرپنتایج آزمون 

بر سازه مدیریت تغییر آنها در حالت تخمین استاندارد  اصههان یورزش یهاادراک شده کارکنان سازمان یسازمان یرتصوسازه 

و بر اثر تأثیر بر هوش  19/7و با وزن رگرسیونی  ت غیر مستقیمبصورادراک شده  یسازمان یرتصوسازه  ،انجام شده بود نشان داد

به نمرات کرانه نتایج با توجه که این  (P=776/7)استتغییر کارکنان اثرگذار  مدیریتبر سازه  هیجانی به عنوان متغیر میانجی،

 گیرد. قرار می أییدتمورد  ،( فاصله اطمینان این اثر غیر مستقیم نیز476/7( و کرانه باالیی )751/7پایینی )

های معادالت ساختاری )برازش مطلق، تطبیقی های مختلف برازش مدلعیین برازش مدل مهروض، پژوهش شاخصبه منظور ت

دهد که مدل مهروض پژوهش از این نتایج نشان می ارائه گردیده است. 9و مقتصد( استخراج گردید که در جدول شماره 

کای اسکور بهنجار شده ، نسبت دار نبوده یاسکوئر معن یسطح پوشش کاا که در این مدل چر ؛برازش مناسبی برخوردار است

باالتر از   IFI، وGFI ،AGFI ،CFI ،TLI ، NFI ،CFI ،RFI یهاشاخص قرار دارد، 6-9در دامنه بین  به درجه آزادی

 75/7از  PNFIو شاخص  71/7کوچکتر از  RMSEAشاخص  ،75/7کوچکتر از  RMRباشند. همچنین، شاخص می 3/7



 میر صفیان 6/ شماره 5/ سال 6931ستان زممدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

201 

حاکی از کهایت نمونه آماری برای مدل سازی معادالت ساختاری در مدل مهروض  ،نیز 6بزرگتر بوده است. شاخص هلتر

  .استپژوهش 

  

 های برازش مدل مهروض پژوهششاخصـ  9جدول 

 مالک مدل پژوهش اختصار شاخص

ჯ2 661/7 P(ჯ2)> 75/7 های برازش مطلقشاخص  

GFI 359/7 GFI> 3/7  

AGFI 344/7 AGFI> 3/7  

RMR 79/7 75/7>RMR 

<NNFI (TLI) 343/7 NNFI های برازش تطبیقیشاخص 3/7  

NFI 394/7 NFI> 3/7  

CFI 317/7 CFI> 3/7  

RFI 366/7 RFI> 3/7  

IFI 311/7 IFI> 3/7  

 RMSEA 706/7 6/7>RMSEA های برازش مقتصدشاخص

CMIN/df 000/6 3>CMIN/df>1 

PNFI 555/7 PNFI> 5/7  

Hoelter 651 Hoelter>022 

 گیریبحث و نتیجه

و  یاجتمفاع ،یاقتصفاد یطشدن شرا یچیدهپ ینو همچن یعلم و فناور یعسر یشرفتبا توجه به پ ییرها به تغسازمان یازامروزه ن

همفواره در  هفادر سفازمان یحفوزه منفابع انسفان یشفمنداناند جهت ینبه هم، برخوردار است ییباال یتاز اهم ،جوامع یاسیس

 یابیدسفتنتیجتفاً  و یسازمان ییراتبا تغآنها  یکارکنان در جهت همراه یلتما و ناییبه منظور توسعه توا ییراهکارها یجستجو

ادراک شده کارکنفان  یسازمان یرتصو تأثیر یبررسبا هدف  ،پژوهش حاضر به همین جهت. باشندیم در سازمانباالتر  بازدهیبه 

  .است انجام شده یجانیهوش هبا میانجیگری  آنها ییرتغ یریتمد برشهر اصههان  یورزش یهاسازمان

نشفان  یسفازمان یرتصفو هساز یریگدر بخش مدل اندازهو استاندارد  یندر حالت تخمآن روض همدل م یبررس درنتایج پژوهش 

در اجتمفاع و همچنفین در  یت و خفدمات سفازمانمقبول بودن سازمان، محصفوال) یاجتماع یرتصو یهامؤلهه یبترتکه به  داد

 یفرز یرتصفو ،(سفازمانی ظاهر مناسب و مقبفول محصفوالت و خفدمات) ظاهر یرتصو (،راستاهای مرتبط و هممیان دیگر سازمان

کیهیفت ) یهیفتک یرتصفو ،(های مناسب در جهفت توسفعه اهفداف سفازمانیبرخورداری سازمان از بسترها و زیرساخت) ساخت

های سازمانی در جهت ارتقاء مناسب و متناسب بودن برنامه) برنامه یرو تصو ،(همچنین کیهیت ارائه خدمات سازمانیمحصول و 

کارکنفان  یسفازمان یرتصفو هسفاز یفینهفا در تبمؤلهفه یناثر گذار تفر یببه ترت ،(عملکرد، بهبود خدمات و توسعه مزیت رقابتی

و همکفاران  ی( و هاشم6931و همکاران ) یدازدار ،(6766) یچویج با پژوهش این نتا شهر اصههان بودند. یورزش یهاسازمان

اهمیت سازمان و مقبولیفت و مطلفوب بفودن خفدمات سفازمانی در نظفر کارکنفان در  ،رسدبه نظر می. استهماهنگ ( 6931)

عوامفل اثرگفذار بفر ترتیفب  از جمله ،های رقیبسازمانهمچنین ها و همچنین در ارتباط با دیگر سازماناجتماع از یک طرف و 

                                                 
1. Hoelter  
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هفای ورزشفی ازمانی ادراک شده کارکنان سازمانبیین سازه تصویر ستتقدم تأثیر مولهه های تصویر اجتماعی و تصویر ظاهر در 

بفه  ،شفهر اصفههان یورزشف یهفاادراک شده کارکنان سازمان یسازمان یرتصو هساز ،پژوهش نشان داد نتایج شهر اصههان باشد.

در این ارتباط  .اثرگذار بوده است مذکور یهاکارکنان سازمان یجانیبر سازه هوش ه 47/7 یونیزن رگرسو  با و یمصورت مستق

و خفدمات های آن و همچنین نحوه ارائه و کیهیت ها و برنامهزیرساخت خود و سازمان کارکنان ازو ادراکات  یذهن یرتصو شاید

تواننفد بفه یمف ،هفای رقیفباجتماع و در قیاس با سازماندر سازمان آن  مقبولیتموفقیت و سازمانی و بصورت کلی محصوالت 

 در شفده ارائفه نتفایج بفا توانندمیج ینتا ینا .اثرگذار باشدها آن سازمانکارکنان  یجانیهوش هگسترش بر  توجهیصورت قابل 

و  یذهنف یهفایفته کارکنان بر قابلادراک شد یسازمان یرسازه تصو تأثیراتاز جهت  ،(6936ضیابری و شیروانی ) پارسا پژوهش

 هم جهت باشد. آناندر مرتبط با شغل  یادراک

 یبرقفرار یی)توانفا یمهفارت اجتمفاع یهفامؤلهه یبنشان داد که به ترت یجانیسازه هوش ه یریگپژوهش در مدل اندازه یجنتا 

 یدرونف هاییزهانگ یدتول اناییتو) یزشید انگخو ،سازمان(بصورت کلی در و  یکار یهاگروه ،همکاران یگربا د یاجتماع ارتباطات

خفود  هایو رفتار یجاناته یمکنترل و تنظ یی)توانا یمیتنظ ، خود(یو سازمان یبه اهداف فرد یابیدست یبرا یبه صورت شخص

کنتفرل  ییمتهاوت در سازمان و توانا یطدر شرا یگراند یجاناتشناخت ه یی)توانا یهمدل ،(یسازمان یرمتهاوت و متغ یطدر شرا

 ،(سفازمانی یفرمتهفاوت و متغ یطدر شفرا یشخصف یو رفتارهفا یجانفاتهو آگاهی از شناخت خود  یی)توانا آگاهی دوو خ ،آنها(

تواند از جهفت یم یجنتا یناند. اشهر اصههان داشته یورزش یهاکارکنان سازمان تبیین سازه هوش هیجانیرا در  تأثیر یشترینب

بفه نظفر  گیرد.راستا قرار  یکدر ( 6939) و همکاران یرمضان پژوهشسازه با  ینا ییندر تب نییجاهوش ه یهامؤلهه یاثرگذار

صفورت کلفی و بفا جامعفه هفدف  بفهتوانایی کارکنان در ایجاد و ادامه تعامالت اجتماعی با دیگر همکاران در سفازمان  ،رسدمی

آنهفا در مفدیریت عواطفف،  از یک طرف و همچنین تواناییورزشکاران، مربیان، باشگاه داران و غیره  ،های ورزشی شاملسازمان

هفای مهفارت اجتمفاعی و امل اثرگذار در ترتیفب تقفدم مولهفهاز جمله عو ،ایط متغیر سازمانیرهیجانات و احساسات خود در ش

  خودانگیزشی در تبیین سازه هوش هیجانی باشد.

 ییرتغ یریتمد بر سازه 95/7وزن رگرسیونی  و با یمت مستقبه صور یجانیسازه هوش ه ،بدست آمده از پژوهش یجاساس نتا بر

 یاففتمفذکور  یجنتفابا  یمتاکنون در ارتباط مستق ی. اگرچه پژوهشاثرگذار بوده استشهر اصههان  یورزش یهاکارکنان سازمان

تعداد با مدل ارائفه شفده اس یریتمد یبر استراتژ یجانیمثبت هوش ه اتتأثیراز جهت  تواندیم یجنتا اینبا این وجود  اما ،نشد

زادواری بفا مفدل کشفاورز و آ یرانمفد یبفر سفبک رهبفر یجانیهوش ه تأثیرجهت (، از 6936) و همکاران یدر پژوهش شائم

 یراتاز جهت تفأث (،6935) و همکاران یرسوارش یکارکنان با مدل رزق یشغل یبر سازگار یجانیاز لحاظ تأثیر هوش ه(، 6939)

بهبفود  بفر یجفانیاز جهفت تفأثیر هفوش ه(، 6936)و همکفاران  یتعارض با پژوهش مظهر یریتدبر گسترش م یجانیهوش ه

، از جنبه تأثیر هوش هیجفانی بفر (6939) و همکاران یبا پژوهش رمضان یورزش یهابحران کارکنان سازمان یریتمد یاستراتژ

هبری کارافرینانه اثرات هوش هیجانی بر راظ ( و از لح6931)و همکاران ی با پژوهش آرامش شغلهای استرس مدیریت و کنترل

در  .هماهنفگ باشفد  (6931و قدمی و همکفاران ) (6931با نتایج تحقیقات معصومی و همکاران )و توانمند سازی روانشناختی 

در های ورزشی شهر اصههان در کنترل، مدیریت و تنظفیم هیجانفات خفود و دیگفران وانایی کارکنان سازمانشاید ت ،این ارتباط

صفورت هو بفدر سازمان آنها و متغیر سازمانی، اخذ تصمیمات صحیح و اجرای  تسازمان بتواند عملکرد آنها را در شرایط بی ثبا

 اثرگذار باشد.   های سازمانی امور و مسئولیت ،در ارتباط با وظایفمدیریت تغییر  کلی

کارکنان از مطلوب استهاده  یی)توانا ابعاد منابع یببه ترت ،دادنشان  ییرتغ یریتسازه مد یریگاندازهمدل پژوهش در مورد  یجنتا

 یفاز وظفا یکارکنفان در کسفب اطالعفات و آگفاه ییتوانا) یآگاه ،سازمان(در  ییراتدر جهت اعمال تغ یمنابع مختلف سازمان

موجفود در سفازمان و  یتعآنها در درک وضف ییتوانا ینو همچن یسازمان ییراتتغ یجادا ماندر ز یسازمان یرمتغ یطو شرا یشغل
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و  یسفازمان ییفراتتغ یجفاددر زمفان ادر سازمان  یازن یصو تشخ یابییشهر یی)توانا حل مسئله ،مطلوب( یتآن با وضع یسهمقا

 یطفیو مح جفوففراهم کفردن ) نیسفازما وجف ،حل مسفئله( یمنطق یهابا استهاده از روشحل آن به صورت مسئله و  بیان آن

کارکنفان در جهفت مشفارکت  یتهفدا ینو نو و همچنف یدجد یهابه منظور ارائه طرح یکار یهاگروهدر سازمان و در  مناسب

قبفول و عفدم  ،یرشکارکنفان در پفذ ایی)توانف ییرتغ یرشدر سازمان( و پذ ییرتغ یهامرتبط با طرح هایگیرییمدر تصم یشترب

 یمبا پفژوهش رحف توانرا می یجنتا ینا .دنباشیمن سازه دارا بیشترین تأثیر را در تبیین ای ،(یسازمان ییراتمقاومت در مقابل تغ

با توجه به نقش منابع مختلفف در سفازمان در کمیفت و کیهیفت  ،رسدبه نظر می هم جهت دانست. (6911) و همکاران زادگان

ایفن منفابع در از ده استهابکارگیری و و همچنین توانایی کارکنان در متغیر سازمانی اخذ و اجرای تصمیمات مختلف در شرایط 

هفای هفر یفک از و وضعیت تغییر و وظایف و مسفئولیتدر آگاهی از موقعیت توانایی آنها از یک طرف و همچنین زمان مناسب 

ازه مدیریت تغییر کارکنان های منابع و آگاهی در تبیین سد عاملی در جهت توجیه تقدم مولههبتوان ،کارکنان در اینگونه شرایط

 شی شهر اصههان باشد.  های ورزسازمان

شفهر  یورزشف یهفاادراک شده کارکنان سازمان یسازمان یرسازه تصو یرمستقیمغ تأثیر ،پژوهش یندر ا تأملقابل  یجاز نتا یکی

اسفت بفدان معن ینا .بوده است 19/7 یونیو با وزن رگرس یجانیسازه هوش ه یانجیگریبا م آنان ییرتغ یریتمدسازه  براصههان 

در  مطلفوبتصویر سازمانی ادراک شفده و وجود هوش هیجانی بر مدیریت تغییر کارکنان در صورت حضور  گذاریمیزان اثرکه 

 به بیانی دیگر، .افزایش داشته است ،به صورت مجزیبر آن سازه  یجانیهوش همیزان اثر با  یسهدر مقا ،درصد 61 به میزانآنها 

سفازمان  یزمتمفا یو رفتفار یعوامل شناخت ها ویژگیو ،صهات ،یتشخص از ،شهر اصههان یورزش یهاادراکات کارکنان سازمان

ارائفه آن و  و نحفوهسطح خدمات سازمان  ،استراتژیکبه اهداف  یابیو انسجام سازمان در دست یشهرت سازمانو همچنین  دوخ

بفه  در سفازمان یریتال مفدآنهفا، نحفوه اعمف یریتو مد یانسان یروینحوه عملکرد ن ی،نمادها و عالئم ملموس سازمان یان،مشتر

شفده از  یجفادتعفامالت ا یبه صفورت کلف و طرز رفتار با مخاطبان یکدیگر،سازمان با  یاعضا یان، تعامالت منصورت خرد و کال

کنترل هیجانات و ، شناخت، و درککارکنان در  یلو تما ییبر توانا یو خارج از آن به صورت بارز یداخل یططرف سازمان با مح

و  یسازمان ییراتتغ یریتدر مد کارکنان یهاناییمنجر به گسترش توا نتیجتاًخود  یناثرگذار بوده که اد و دیگران های خورفتار

هفای ویفژه اعمفال تغییفرات ها و زمانی در موقعیتبه اهداف سازمان یابیدر جهت دست ییراتتغ ینکنترل او  همراهیپذیرش، 

 یگفرتوانفد بفا دیمف یجنتفا یفنمفذکور، ا یهایرمتغ یممستق یر ارتباط با بررسمشابه د یرغم وجود پژوهشیعل .دشویم سازمانی

هماهنفگ  ،یدهبه اثبات رسف یجانیادراک، نگرش و شناخت کارکنان بر گسترس هوش ه یراتها که در آنها ارتباط و تأثپژوهش

کارکنان بفا هفوش  یفرد یهات و نگرشادراکا یانارتباطات مثبت م ودتواند از جهت وجیمذکور م یجباشد. به عنوان نمونه، نتا

 یطادراکات کارکنان از شغل، مح یان(، از جهت ارتباطات مثبت م6936و همکاران ) یآنها در سازمان با پژوهش سموع یجانیه

عوامفل  یفانم مثبفت ی(، از جهفت همبسفتگ6910) یخفاتون یفرزادهبفا پفژوهش اسفتوار و ام یجانیو سازمان با هوش ه یشغل

و عوامل وابسته به آن با پفژوهش  یجانیبا هوش ه یاو حرفه یشغل یفوظا ینهانجام به یراستا در کارکنان سازمان یزانندهبرانگ

در سفازمان و  ینیکارکنان از کفارآفر یهاادراکات و نگرش یانمثبت م ی( و از جهت وجود همبستگ6911و همکاران ) یساجد

این نتفایج همچنفین توسفط نظریفات شفناختی  ( هماهنگ باشد.6936و همکاران ) یدیخوشدل مه هشیبا پژو یجانیهوش ه

اصفل  ینگشتالت بر ا یشناخت یهدر حوزه نظر یژهو بو یادگیری یشناخت یاتدر نظر یادگیریچرا که  شود؛یادگیری حمایت می

شود که در حاصل نمیبوده و در واقع یادگیری بدون ادراک  یادگیریمنابع و ملزومات  یناستوار است که ادراک از جمله مهمتر

تشکیل زمانی ادراک  ،ارتباط ینا در .(13: 6775، 6)هرگنهان و السون را بدنبال خواهد داشت یریگ یمخود پردازش و تصم یپ

تحلیفل  ،یفادگیری ینفددر فرا ،یگفرد یانیساز آن باشند. به بتوجه، احساس، تجربه قبلی و معنا زمینه ،که عواملی مانند شودمی

                                                 
1. Hergenhahn and Olson 
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 یفزانکه خود بفر نحفوه و م شودیموجود انجام م یتادراکات و تصورات در ساخت روانی یا ذهنی یادگیرنده از وضعشناختی از 

بر همین اساس و با الهام از نظریفه فراینفد شفناختی، یفادگیری در  .(09: 6775هرگنهان و السون، ) بسزا دارد تأثیری یادگیری

 یازنخود از یک طرف و  یاو حرفه یشغل محیط و سازمان از( نه لزوماً واقعیات )وکارکنان ادراک و نوع به نحوه محیط سازمانی 

صفورت کلفی تصفاویر سفازمانی هبو  سازمان یرونو جامعه ب یدرون سازمان یطآن در مح یتو مقبول یتاز سازمان و محبوب آنان

هفوش  یو سفازمان یصفنعت یزه روانشناختحو یشمنداناند .(16: 6775هرگنهان و السون، ) خواهد بودوابسته  ادراک شده آنها

 ،یجفانیاز ابعفاد هفوش ه یاقسمت عمده است که یمعن نابد ین. ا(6911 یزرو،و ت یمشبک) دانندیم یرراه آموزش پذ یجانیه

و ارائفه  یجفادمفذکور ا یججهت و بر اساس مطالب و نتا ینبه هم (.6931یماوی و همکاران، نعبد )یایتحت تأثیر آموزش ارتقا م

در  یمناسفب ینفهزم یشپف توانفدیبه کارکنفان م یاو حرفه یشغل یطو مح یمناسب و مطلوب از سازمان به صورت کل یریتصو

آنهفا  ییفرتغ یریتبه گسترش مفد یجتاًآنان شده و نت یجانیکارکنان در جهت ارتقاء هوش ه یالتها و تماییجهت گسترش توانا

نجفام اقفدامات بلنفد مفدت در و ا یکاسفتراتژ یهدف گذار ،راستا ین. در ایانجامدب یسازمان ییراتدر سازمان در زمان اعمال تغ

کارکنفان از  یسفازمان یرکشور به منظور ارتقاء تصفو یورزش یهااز سازمان یابه عنوان نمونه ،شهر اصههان یورزش یهاسازمان

 یجاتفاًمذکور در نظر کارکنان و نت یهاز سازمانمثبت ا یریتصو یجادتواند در ارائه و ایخود م یاو حرفه یشغل یطسازمان و مح

 یگذار یاستس یگر،آنان مؤثر باشد. از طرف د ییرتغ یریتمدنتیجتاً و  یجانیتوسعه هوش ه یمناسب برا یهاینهزم یشپ یجادا

 یهفاگفاهکار یبرگزار ینو عوامل مرتبط با آن به صورت کالن و همچن یجانیمذکور به منظور گسترش هوش ه یهادر سازمان

 .باشد یدارتباط مه ینتواند در ایکارکنان م یبرا یجانیارتقاء هوش ه یدائم

 منابع

 یبا استرس شغل یجانیو ه یمعنو یهارابطة هوش یبررس(. 6931) .آرامش، فرزانه؛ بدیعی، حسین و محمدی پور، رحمت اهلل

 .67-6(، 69)1نش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دا .حسابرسان

سازمان ورزش  یرانمد یو سبک رهبر یجانیهوش ه یمدل ارتباط یینتب(. 6939) .لقمان، کشاورز و سمیرا ،آزادواری

 .19-56 ،(1)6 ،در ورزش یرفتار سازمان یریتمطالعات مد .تهران یشهردار

کارکنان  ازمانی دررابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد س بررسی (.6910) .ماندانا ،امیرزاده خاتونی و صغرا ،ستوارا

  . 91-69(، 6)6، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز

با نگرش و مقاصد  یجانیرابطه هوش ه یبررس(. 6936) .ینفرز ،فرحبد ومحمد رضا  ،آزاده دل ؛مراد یدی،خوشدل مه

 .07-15، 61 ،ناب کارآفرینان .یالنو دانشگاه گ رشت واحد یمالارشد دانشگاه آزاد اسیکارشناس دانشجویان ینانهکارآفر

 یدانشگاه یرتصو یجاداطالعات مؤثر بر ا یآورابعاد فن یی(. شناسا6931) .یدهفرش ،یضامن و ترانه یتی،عنا ؛مهناز ی،دازدار

 .49-60(، 9)0 یتی،اطالعات و ارتباطات در علوم ترب یآورفن یپژوهشی فصلنامه علم .مناسب

دانشگاه علوم  یهای آموزشگروه یرانمد یوابستگ یدان(. م6911) .یدو مرتضوی، سع یاربخت ی،شعبان ؛، زهرازادگانیمرح

 .640-693، (9)66 ی،اصول بهداشت روان .یدر نظام آموزش عال ییرتغ یریتمشهد و مد یپزشک

ری رابطه هوش معنوی، هوش ارائه مدل ساختا(. 6935) .یرمحمدمی، موسوو عبدالیمان  ،عموئی، هادی؛ شیرسوار رزقی

دانشگاه علوم پزشکی  کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی)هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی 

 .14-59، (4)0ن، بهداشت و درما یریتمد .(بابل

 استراتژی و نیهیجا هوش بین ارتباط(. 6939) .حسینی، حیدر و جواد محمد آبادی، سید محمود رضوی ؛جواد رمضانی،

 .631-615(، 60)1ورزشی،  مدیریت مطالعات .یزد( استان جوانان و ورزش کل اداره موردی بحران )مطالعه مدیریت
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مطالعه موردی  ،(. رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی6936) .ضیابری، لیال و شیروانی، علیرضا پارسا

 .90-63، 0رسالت مدیریت دولتی،  فصلنامه .حوزه ستادی سازمان سما

 یزشبا انگ یجانیارتباط هوش ه(. 6911) .یدهسع ی،لندران اصههان و صهورایرانی، ؛ شیدحم یدس ،؛ آتش پوریالسهی، ساجد

 .66-6(، 66)9های تربیتی، پژوهش .کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصههان یشغل

در کارکنان  یسازمان یفرهنگ یهاو نگرش یجانیهوش ه ینرابطه ب (.6936) .نرجس ،یمتق یبه وط یبانی،ط ؛راحله ی،سموع

 .410-416(، 9)67، اطالعات سالمت یریتمد .اصههان یدانشگاه علوم پزشک یها و حوزه ستاددانشکده

 .رکنانی کااستعداد و رابطه آن با هوش عاطه یریتمد یاستراتژ(. 6936) .محبوبه، عسکری و سید محسن ،عالمه ؛علی ،شائمی

 .57-47(، 0)66 ،(بهبود و تحول) یریتمطالعات مد

بر عملکرد  یجانیابعاد هوش ه یر(. مطالعة تأث6931) .محمد یعل ی،و صابر ینمحمد حس یگانه، یهیانظر ی؛مهد یدس یهی،شر

 .936-909(، 6)65 ی،فرهنگ سازمان یریتمد .(یرانا یاسالم یجمهور یمایورزش س ةکارکنان )مورد مطالعه: شبک

 یبا فرسودگ یجانیو هوش ه یدواریام ی،آوررابطه تاب(. 6931) .رضا و ناصری، جمیله فر، محمدصدوقی، مجید؛ تمنایی

 .10-57(، 6)3مطالعات آموزش و یادگیری،  .یاندر دانشجو یلیتحص

 .اسالمی ایران بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان ستاد ارتش جمهوری(. 6936) .قایخلو، معصومه

 ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، دانشکده مدیریت.نامه کارشناسیپایان

در  یکارکنان نظام یروانشناخت یبر توانمندساز یجانیکاربست هوش ه(. 6931) .قدمی، کاوه؛ پیری زمانه، مسلم و وهابی، رضا

 .653-694(، 60)0قدرت نرم،  .یسازمان نظام یک: ینرم، مطالعه مورد یداتمقابله با تهد

سازمان ورزش  یرانمد یو سبک رهبر یجانیهوش ه یمدل ارتباط یینتب(. 6939) .کشاورز، لقمان و آزادواری، سمیرا

 .91-65(، 9)6، در ورزش یرفتار سازمان یریتمطالعات مد .تهران یشهردار

 ول، تهران، انتشارات رشد.چاپ ا (،6937) ترجمه ناصر پارسا .(. هوش هیجانی6335) .انیلگلمن، د

های پژوهش. تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران در کالس جهانی(. 6911) .مشبکی، اصغر و تیزرو، علی

 .09-59(، 9)6 ،مدیریت

تعارض ارتباط بین راهبردهای مدیریت (. 6936) .امین، کالنیو وحید  ،ساعتچیان ؛رضا حمید ،روحی ؛احمد امیر سید ،مظهری

 .669-33، 69، مدیریت ورزشی. استان آذربایجان شرقی های ورزشیو هوش هیجانی مربیان تیم

 ینانهکارآفر یبر رهبر یجانیو هوش ه یاحرفه ی،فرد یهایژگیو یر(. تأث6931) .ینغالمحس ،یزمان و احسان ی،معصوم

 .41-99 ،(6)69 ی،و آموزش کشاورز یجعلوم ترو .ییروستا یارانده

 یآنان در دانشگاه فردوس یسازمان ییرتغ یریتبا مد یآموزش یرانمد یرابطه تهکر انتقاد یبررس .(6917) .اشرف یاری،محمد

 ی، دانشکده علوم تربیتی.دانشگاه فردوس ارشد،یکارشناس نامهپایان .مشهد

 یستگیشا ی،قلدر یهار مولههب یجانیآموزش هوش ه یر(. تاث6931) .یمرتض یدیان،ام ین وغالمحس ی،مکتب ید؛مج یماوی،عن

مجله اصول  .)دوره دوم( شهرستان شادگان ییچهارم ابتدا یهآموزان پسر پادانش یجانیهوش ه یهاو مولهه یاجتماع

 .646-691(، 9)63ی، بهداشت روان

 یسازمان ییرسازمدل تصو یطراح(. 6931) .یدوح ،یخاشع و حامد ،دهقانان ؛اکبر یعل یدس ،یاافجه د؛محمو یدس ،یهاشم

 ،(91)66 ،یآموزش یهاپژوهش در نظام یهنشر .یریف تهس یساختار یکردبا رو یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

696-617. 
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Abstract 

Objective: The aim of this research work was to measure the role of perceived organizational image 

on staff’s change management with mediating the emotional intelligence in sport organizations of 

Isfahan. 

Methodology: This research work was survey (correlation), and the total population included all the 

staff members in the sport organizations of Isfahan in 2017 (N = 750). The sample of this work was 

calculated to be 256 using the Kerjci and Morgan (1970) method, which was selected using the 

stratified random sampling from all of the organizations involved in this work. Instruments used in this 

work included three standard questionnaires for measuring the perceived organizational image 

(Kazoleas et al. 2001), emotional intelligence (Siberia Shrink, 1998), and change management 

(Mohammadyari, 1380). The data gained by instruments was analyzed by structural equation 

modeling.  

Results: The results obtained indicated the perceived organizational image in sport organizations of 

Isfahan directly with regression weight of 0.40 affecting the staff’s emotional intelligence (P = 0.001). 

Emotional intelligence with regression weight of 0.35 directly affected the staff’s change management 

(P = 0.001). In addition, perceived organizational image with regression weight of 0.63 indirectly 

affected the staff’s change management (P = 0.001). 

Conclusion: Regarding the effect of emotional intelligence on staff’s change management in sport 

organizations of Isfahan; its improvement could develop the staff’s abilities for performing the 

organizational changes in an appropriate level. In addition, regarding the extra effects of emotional 

intelligence on developing the staff’s change management, if they benefit from an appropriate 

organizational image, the responsibility of sport at the country is suggested for attempting to create 

and develop the appropriate organizational image for staff members in those organizations. 
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