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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصفههان بفر مفدیریت
تغییر آنها با توجه به نقش هوش هیجانی به عنوان متغیر میانجی انجام شده است.
روششناسی :پژوهش حاضر از لحاظ نوع ،توصیهی (همبستگی) بوده ،جامعه آماری آن شامل ،کلیه کارکنان سازمانهای
ورزشی شهر اصههان در سال  6931به تعداد  057نهر بوده است .حجم نمونه آماری پژوهش با استهاده از جدول کرجسی و
مورگان ( ،)6307تعداد  651نهر تعیین شد که این افراد به روش تصادفی طبقهای از همه سازمانهای تشکیل دهنده جامعه
آماری پژوهش برای مشارکت در این تحقیق انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در این پژوهش شامل ،سه پرسش نامه استاندارد
تصویر سازمانی ادراک شده کازولس و همکاران ( ،)6776هوش هیجانی سیبریا شرینگ ( )6331و مدیریت تغییر محمد یاری
( )6917بوده ،دادههای بدست آمده از ابزارهای اندازهگیری با استهاده از مدل سازی معادالت ساختاری تحلیل گردید.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد ،تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهای ورزشی اصفهان به صورت مستقیم و با وزن
رگرسیونی  4/04بر هوش هیجانی آنان اثرگذار بوده است ( .)P=4/440هوش هیجانی به صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی  4/53بر
مدیریت تغییر کارکنان تأثیر داشته است ()P=4/440؛ همچنین ،تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بهصورت غیر مستقیم و با وزن
رگرسیونی  4/35بر مدیریت تغییر آنان اثرگذار بوده است (.)P=4/440
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر هوش هیجانی بر مدیریت تغییر کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان ،ارتقاء این سازه
میتواند در گسترش تواناییهای کارکنان در جهت اعمال تغییرات سازمانی به صورت مطلوب مؤثر باشد؛ همچنین ،با توجه به
تأثیر مضاعف هوش هیجانی بر توسعه مدیریت تغییر کارکنان در صورت برخورداری آنان از تصویر سازمانی ادراک شده مطلوب،
به مسئوالن ورزش کشور پیشنهاد میشود تا در ارتباط با ایجاد و توسعه تصاویر سازمانی مناسب برای کارکنان سازمانهای
مربوطه تالش نمایند.
واژههای کلیدی :ادراک ،تصویر سازمانی ،مدیریت تغییر ،هوش عاطهی.
* نویسنده مسئول :تلفن03699691911 :
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مقدمه
در دنیای پیچیده امروز تغییر ،یکی از عناصر ثابت در مدیریت سازمانها بهویژه سازمانهای ورزشی محسوب میشود که
میتواند همواره و در هر زمان بر طیف وسیعی از طرز تهکرات ،باورها ،ارزشها ،عملکرد و به طور کلی در فرهنگ سازمانی
اثرگذار باشد (پورحسن و بخششی .)6766 ،تغییرات سازمانی در سازمانهای ورزشی به مانند دیگر سازمانها عمدتاً وابسته
تغییرات حوزه های مختلف کسب و کار بوده ،در نتیجه تحوالت ایجاد شده در محیط و شرایط شغلی و سازمانی ایجاد میشود
(رمضانی و همکاران)6939 ،؛ همچنین تحوالت ایجاد شده در حوزه فناوری نیز ،سازمانهای ورزشی را ملزم به اعمال تغییرات
در حوزههای مختلف سازمان مینماید؛ به همین سبب بررسی مدیریت و هدایت تغییرات سازمانی در اینگونه سازمانها با توجه
به ماهیت ورزش از یک طرف و جامعه هدف سازمانهای ورزشی در این زمان ،بیش از هر زمانی اهمیت مییابد .بطور کلی در
بررسی الگوهای تغییر در سازمان میتوان تغییرات سازمانی را از منظر تغییرات برنامه ریزی شده و هدفمند و تغییرات اتهاقی و
ناگهانی مورد بررسی قرار داد (رحیم زادگان و همکاران .)6911 ،تغییرات برنامه ریزی شده ،ماهیتاً هدفمند بوده که سازمان را
در ادامه بقاء و تداوم فعالیت سازمانی یاری میکند .این گروه از تغییرات که منشاء درون سازمانی داشته ،ذات ًا هدفمند بوده و با
برنامه ریزی قبلی و با توجه به نیاز سازمانها انجام میشود و هدف آن ،تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در سازمان
است؛ اما تغییرات اتهاقی در سازمان معموالً به صورت غیر قابل اجتناب ایجاد شده که در این ارتباط سازمان ناگزیر به انجام این
تغییرات بصورت سریع و بدون تدارک پیش زمینههای قبلی است .این تغییرات که عموماً ماهیتی برون سازمانی داشته ممکن
است ،در جهت منافع سازمانی عمل کرده که در این صورت ،به عنوان فرصتی در جهت تعالی سازمان تلقی میشود ،اما در
مقابل میتوانند برای سازمانها مشکالتی را نیز ایجاد نمایند .به بیانی دیگر ،در شرایطی مانند تغییر در عملکرد سازمانهای
رقیب ،تغییر قوانین و مقررات دولتی ،تغییرات اجتماعی و بروز تغییر و تحوالت اقتصادی سازمانها ،ناگزیر به انجام تغییراتی
سریع و بدون برنامهریزی در اهداف ،برنامهها ،عملکرد و در برخی موارد در ساختار سازمانی میباشند (رحیم زادگان و
همکاران .)6911 ،به همین جهت ،اعمال مدیریت تغییر به صورت مطلوب و مهمتر از آن بهرهمندی از کارکنانی که توانایی و
تمایل پذیرش و اعمال تغییرات سازمانی را در شرایط خاص تغییر در سازمانها دارند ،بویژه در سازمانهای ورزشی با توجه به
ماهیت متغیر ورزش و محیطهای ورزشی و همچنین گستردگی جامعه ،هدف این گونه سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار
است.
اصوالً فرآیند تغییر در سازمان به صورت آگاهی از نیاز به تغییر و اطمینان از ضرورت آن آغاز میشود و با تجزیه تحلیل شرایط
سازمان و موقعیت و ویژگیهای خاص تغییر و در ادامه اخذ تصمیمات مقتضی و اجرای آنها ادامه مییابد (هورنستین.)6765 ،6
در همین راستا در فرایند تغییر در الگوی فرآیند اتصالی هاوالک6برای کارکنان قابلیتها و تواناییهای گوناگونی مانند توانایی
ریشهیابی و تشخیص نیاز برای تغییر ،آگاهی از وضعیت موجود و مطلوب سازمان در زمان اعمال تغییرات سازمانی ،توانایی
شناخت و استهاده از فرصتها در زمان مواجهه با تغییرات سازمانی ،توانایی توسعه و مدیریت منابع انسانی و مالی مناسب به
منظور مدیریت و اجرای مطلوب تغییرات در سازمان ،توانایی برقراری جو و محیط روانی مناسب در سازمان با هدف تولید
ایدههای جدید و سازنده تغییر و اعمال بهینه آنها در سازمان ،مشارکت هدفمند کارکنان در فرایند و برخورداری از نگرش
سیستمی در اعمال تغییرات سازمانی و مدیریت فرایند تغییر در نظر گرفت (تایسون )6767 ،9که دستیابی به هر یک از این
تواناییها می تواند گام مهمی در گسترش مدیریت تغییر کارکنان در سازمانها محسوب شود (کرافورد 4و همکاران .)6764 ،به
1. Hornstein
2. Hovlok
3. Tyson
4. Crawford
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همین جهت اندیشمندان حوزه منابع انسانی در سازمان و بالخص در سازمانهای ورزشی ،همواره در جستجوی راهکارهایی
برای افزایش تواناییها و قابلیتهای کارکنان در راستای پذیرش و همراهی با تغییرات در سازمان به بهترین صورت ممکن
میباشند (الندی و مورین.)6769 ،6
استراتژیهای متعددی تاکنون در این ارتباط توسط مدیران سازمانها ،مورد تأیید و اجرا قرار گرفته که از میان آنها میتوان به
استراتژی فشار و اجبار( 6استهاده مدیران از منابع قدرت و اختیار در جهت اجبار کارکنان به پیروی از تغییرات سازمانی و
شرایط ایجاد شده پس از آن) ،استراتژی ترغیب عقالنی( 9حمایتهای علمی و توجیهات منطقی مدیران در جهت ترغیب
کارکنان به همراهی با تغییرات سازمانی) و استراتژی قدرت مشترک( 4مشارکت کارکنان در برنامهریزیها و تصمیم گیریهای
کلیدی سازمان به منظور جلب همکاری آنها در پذیرش و انجام تغییرات سازمانی) اشاره کرد که از میان آنها ،استراتژی
ترغیب عقالنی و استراتژی قدرت مشترک سهم بیشتری در ترغیب کارکنان در همراهی و اجرای تغییرات سازمانی به صورت
فعال و پویا در جامعه امروز به خود اختصاص دادهاند (هورنستین)6765 ،؛ اما با این وجود همواره عدم همراهی کارکنان با
تغییرات سازمانی به صورت کلی و پذیرش ،انجام و توسعه آن تغییرات در سازمانها به صورت چشمگیری مشاهده میشود
(چوی ،)6766 ،5که این خود میتواند ناشی از علل و عوامل متعدد ساختاری و سازمانی مانند ،عدم اجرای مدیریت صحیح در
سازمان در زمان اعمال تغییرات سازمانی ،ثبات کم در مدیریت سازمان و یا در گروههای شغلی و تعارض میان واحدهای
مختلف سازمانی و یا نشأت گرفته از عوامل فردی و شخصی مانند ،عدم پذیرش تغییرات و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در
سازمان ،تعارض میان کارکنان در زمان اعمال و اجرای تغییرات و نهایت ًا عدم انگیزه کارکنان و مدیران در همراهی با تغییرات
سازمانی ناشی گردد (الندی و مورین .)6769 ،شاید یکی از عوامل اثرگذار بر عدم توانایی و تمایل کارکنان در اعمال تغییرات
سازمانی در زمان انجام آنها ،فارغ از ورزشی بودن و یا ورزشی نبودن سازمان و همچنین جدای از علل و عوامل سازمانی و
ساختاری ،عدم بهره مندی آنها از قابلیت های ذهنی و روانی مؤثر و مرتبط با این موضوع (چوی ،)6766 ،مانند عدم
برخورداری کارکنان از هوش هیجانی و فاکتورهای مرتبط با آن به میزان مطلوب باشد.
امروزه موضوع هوش هیجانی با توجه به مههوم آن از یک طرف و نتایج بهره مندی از آن در رفتار و عملکرد افراد در محیطهای
ورزشی به صورت کلی و همچنین در سازمانهایی که به نحوی با ورزش مرتبط هستند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هوش هیجانی شامل ،شناخت ،آگاهی و کنترل عواطف و هیجانهای خود و دیگران در شرایط مختلف بوده که در این ارتباط
فرد می تواند هیجانات خود را در موقعیتهای مختلف تنظیم کرده و متناسب با آن واکنش نشان دهد (آجای و فاتکان،1
 .)6771به عبارت دیگر ،کارکنان در سازمانهای ورزشی با هوش هیجانی مطلوب ،دارای توانایی تصمیمگیری عاقالنه در شرایط
مختلف و گاه ًا متغیر سازمانی بوده و میتوانند بین افکار و هیجانات خود در نیاز به ایجاد تغییرات سازمانی توازنی منطقی
برقرار کنند (صدوقی و همکاران ،)6931 ،توانایی کنترل هیجانهای خود را داشته ،خود را در برابر عواقب آن هیجانات مسئول
دانسته و بصورت مناسب در فرایند خودانگیزشی در انجام امور سازمانی فعال هستند (دافت .)6767 ،0آنان همچنین در فرایند
کنترل و مدیریت دیگر کارکنان و در تنظیم روابط خود با دیگران نیز ،در شرایط مختلف کاری افرادی موفق به حساب میآیند
(شریهی و همکاران .)6931 ،به بیانی دیگر ،این دسته از افراد سه مؤلهه هیجانی شناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری را به طور
موفقیت آمیزی با یکدیگر تلهیق کرده (گلمن )6335 ،و به همین جهت از یادگیری سازمانی باالیی برخوردار بوده و در انجام
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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فعالیتهای گروهی در سازمان و به ویژه در سازمانهای ورزشی با توجه به محیط ویژه آن و قرار گرفتن کارکنان در شرایطی
متهاوت با دیگر سازمانها از لحاظ ماهیت اینگونه سازمانها و همچنین جامعه هدف متهاوت و گسترده ،بسیار موفق میباشند
(دافت .)6767 ،اندیشمندان حوزه مدیریت منابع انسانی عوامل متعددی را مؤثر در ارتقاء هوش هیجانی کارکنان دانسته که
میتوان از میان آنها به ارتقاء خودآگاهی هیجانی ،قاطعیت ،اعتماد به نهس ،خودشکوفایی ،استقالل و مدیریت (بارلینگ 6و
همکاران ،)6766 ،همدلی ،روابط بینفردی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،حل مساله ،واقعیت آزمایی ،انعطافپذیری
(دافت ،)6767،تحمل استرس ،کنترل نهس ،شادکامی و خوشبینی (آجای و فاتکان )6771 ،را نام برد که ارتقاء هر یک در
جای خود ،سهم بسزایی در ارتقاء هوش هیجانی و تواناییها و قابلیتهای مرتبط با آن دارند (بارلینگ و همکاران .)6766 ،اما
شاید در این ارتباط ادراکات و تصورات کارکنان از سازمان ،محیط شغلی و حرفهای و وظایف کاری خود (چوی )6766 ،و یا به
عبارت بهتر ،تصویر سازمانی ادراک شده آنها از شغل و محیط شغلی و بصورت کلی از سازمان نیز ،بر گسترش و یا کاهش
فاکتورهای هوش هیجانی اثر گذار باشد.
تصویر سازمانی در نظر کارکنان به عنوان برداشتهای عمیق ،دقیق و ظریف آنها از ماهیت سازمان و حیطه فعالیت و چگونگی
عملکرد آن بصورت کلی و ادراکات وسیع آنها از شغل ،وظایف شغلی و گروههای کاری (اسالم و همکاران )6769 ،بوده که به
عنوان فرایندی شناختی شناخته شده که در این فرایند ،خلق ،دریافت ،بکارگیری و توسعه تصاویر سازمانی از سوی مخاطبان
صورت میگیرد که از سازمان به سمت جامعه جریان دارد (داتون و دورکج ،)6336، 6که در این ارتباط توصیهات مشتریان،
گروه ها و دیگر سازمانها و جوامع مرتبط با سازمان بر ادراکات اعضای آن اثرگذار بوده ،به خلق تصویری مثبت و یا منهی از
سازمان ،محصوالت و خدمات سازمانی ،وظایف شغلی و گروههای کاری آن میانجامد (لنو و الخویندر .)6766 ،9به اعتقاد
لیبالنک و نگوین ،)6331( 4تصویر سازمانی بخش بنیادی مدیریت و عملکرد سازمانها است که با عوامل اجتماعی ،فرهنگی،
مادی و سیاسی سازمانی مرتبط بوده ،عوامل متعددی مانند هویت سازمانی (که شاخصی مرکب از شخصیت ،صهات و
ویژگی های متمایز کننده سازمان بوده و شامل عوامل شناختی و رفتاری سازمانی است) ،شهرت سازمان در میان دیگر
سازمانها و همچنین در جامعه (که از آن به انسجام و تداوم فعالیتهای سازمانی در طول زمان یاد شده که از طریق آن ارائه
خدمات به صورت مطمئن و قابل اعتماد حاصل میگردد) ،سطح ،کیهیت و میزان خدمات سازمان و نحوه ارائه آن به مشتریان
(که می تواند در شکلگیری تصویری مناسب از سازمان در محیط درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر باشد) ،نمادها و عالئم
مملوس (که عاملی مؤثر در جهت انتقال اهداف و پیام سازمان به مشتریان مؤثر بوده ،بر برداشتها و ادراکات مخاطبان سازمان
اثرگذار است) و نیروی انسانی سازمان (که مرتبط با نحوه عملکرد کارکنان ،شیوه انجام وظایف و طرز رفتار آنها با مخاطبان و
بصورت کلی تعامالت ایجاد شده توسط آنها با محیط داخل و خارج از سازمان) در تشکیل و توسعه آن اثرگذار است (لیبالنک
و نگوین .)6331 ،به همین جهت مههوم تصاویر سازمانی ادراک شده کارکنان در سازمانها و بویژه در سازمانهای ورزشی با
توجه به تأثیرات غیر قابل انکار آن بر نگرشهای شغلی ،انگیزش و عملکرد آنان و همچنین اثرگذاری آن بر بازدهی و بهره وری
سازمانی ،اخیراً مورد توجه اندیشمندان حوزه منابع انسانی سازمان ها قرار گرفته است (اسالم و همکاران .)6769 ،بر این
اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان بر مدیریت
تغییر آنها در سازمان با میانجیگری هوش هیجانی انجام شده است .این بررسی با توجه به ماهیت متهاوت سازمانهای ورزشی
و اهمیت برخورداری کارکنان آن سازمانها ،از توانایی اعمال تغییرات سازمانی و مدیریت این تغییرات در زمان مناسب با توجه

1. Barling
2. Dutton and Dukerich
3. Leenu and Lakhwinder
4. LeBlanc and Nguyen
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به جامعه هدف متهاوت و گسترده این سازمانها ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،چرا که عدم توانایی آنها در پذیرش،
همراهی و اعمال تغییرات سازمانی به نحوی مطلوب میتواند اثرات جبران ناپذیری بر سازمان و حتی جامعه هدف اینگونه
سازمان ها داشته باشد.
پژوهشهای اندکی تاکنون به بررسی مدیریت تغییر در سازمانها و عوامل مرتبط و مؤثر بر آن پرداخته اند که از میان آنها مفی
توان به پژوهش کاوانا و اشکانسی )6771( 6اشاره کرد که به بررسی تفأثیر اسفتراتژی مفدیریت تغییفر در سفازمان بفر فرهنفگ
سازمانی و پذیرش تغییرات فردی در دوره تغییرات سازمانی پرداختنفد .نتفایج پفژوهش آنهفا نشفان داد ،اسفتهاده از اسفتراتژی
مدیریت تغییر در سازمانها میتواند به صورت گستردهای بر فرهنگ سفازمانی غالفب سفازمان اثرگفذار بفوده و تغییفرات قابفل
مالحظهای بر ویژگی های کارکنان در ارتباط با پذیرش تغییر و همراهی با آن در طول مفدت اعمفال تغییفر در سفازمان داشفته
باشد .آنها خاطر نشان کردند که کارکنان برای پذیرش تغییرات ،نیازمند برخورداری از پفیش زمینفههفایی بفرای درک نیفاز بفه
تغییر ،پذیرش آن و همراهی مؤثر با تغییرات میباشند تا تغییرات سازمانی بصورت مؤثری در سازمان انجام گردد .رحیم زادگان
و همکاران ( )6911نیز ،در پژوهش خود به بررسی میدان وابستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علفوم پزشفکی مشفهد و
مدیریت تغییر آنها پرداختند .میدان وابسته و ناوابسته در این پژوهش بیان میکند که تا چه اندازه مدیران میتوانند بفه هنگفام
کوشش برای تشخیص جنبههای مهم یک موقعیت خاص ،بر عناصر زمینهای ،کلیشهای و مزاحم غلبه نمایند .نتایج این پژوهش
نشان داد ،تهاوت قابل مالحظهای میان مدیران میدان وابسته و مدیران میدان ناوابسته در ارتباط با عوامفل مفرتبط بفا مفدیریت
تغییر آنها در سازمان وجود دارد و مدیران میدان ناوابسته ،از مدیریت تغییر باالتری در مقایسه با مدیران میدان ناوابسفته بهفره
مند بودند .هورنستن ( )6765در بررسی پیش نیازهای الزم برای مدیریت تغییر در پروژهها و گفروههفای کفاری و همچنفین در
مدیریت سازمانها گزارش داد که آمادگیهای فنی و روانی نیروی انسانی به منظور انجام مؤثر تغییرات ،از اصلی ترین عوامل به
منظور اعمال بهینه تغییرات سازمانی است .چوی ( )6766نیز در بررسی نگرش کارکنان به تغییفرات سفازمانی ،نقفش ادراکفات
کارکنان در جریان ایجاد تغییرات سازمانی را نقشی ضروری دانسته و اذعان میدارد که برخورداری کارکنان از نگرشی مثبت در
این ارتباط ،میتواند عاملی مهم در تقویت پیش زمینههای الزم برای مدیریت تغییر در سازمانهفا باشفد؛ همچنفین کراففورد و
همکاران ( ،)6764در پژوهش خود بر نقش نیروی انسانی فعفال و آمفاده در ابعفاد ذهنفی و مهفارتی در انجفام بهینفه تغییفرات
سازمانی و مدیریت تغییرات به صورت مطلوب تاکید داشتند .در پژوهشی دیگر الندی و مفورین ( ،)6769مقاومفت کارکنفان در
برابر تغییر را بزرگترین عامل انسانی مؤثر در فرایند مدیریت تغییر دانسته و به همین جهت بر آمفاده سفازی کارکنفان پفیش از
اعمال تغییرات سازمانی تاکید داشتند؛ همچنین ،سیزکین 6و همکاران ( )6775در پژوهشی با عنوان "بخفش مشفکل مفدیریت
تغییر" از عدم آمادگی عوامل انسانی ،به عنوان یکی از موانع عظیم مدیریت تغییر نام بردند .آنها بر آماده سازی ذهنفی و فکفری
کارکنان ،بیش از تواناییهای مهارتی آنها تأکید داشته و به همین سبب تالش در جهت کشف و پیاده سازی راهکارهفای ارتقفاء
تواناییهای مذکور را به همه سازمانها در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی توصیه کردند .بطور کلفی در بررسفی
پژوهشهای انجام شده در حوزه روانشناسی صنعتی سازمانی ،همواره بر تأثیرات غیر قابل انکار هوش هیجفانی بفر عملکردهفای
شغلی و حرفهای کارکنان در سازمانها ،بویژه در شرایطی که سازمانها نیاز به اعمال تغییرات سازمانی داشته تأکید شده است،
چرا که در آن زمان میزان هیجانات کارکنان افزایش یافته و نیاز به کنترل هیجانات به جهت اعمال تصمیمات صحیح و اجفرای
عملکرد مطلوب توسط آنها بسیار احساس میشود (مشبکی و تیزرو .)6911 ،اما آیا صرف بهره مندی کارکنان از هوش هیجانی
میتواند عاملی قطعی در گسترش توانایی کارکنان در پذیرش و همراهی با تغییرات سازمانی و مفدیریت آن تغییفرات باشفد یفا
1. Kavanagh and Ashkanasy
2. Sirkin
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آنکه عوامل دیگری در این ارتباط وجود داشته که هوش هیجانی در صورت حضور آنها میتواند بصورت مفؤثرتری بفر مفدیریت
تغییر کارکنان در سازمان اثرگذار باشد؟ شاید تصورات ذهنی کارکنان و ادراک و شفناخت آنهفا از محفیط شفغلی و سفازمانی و
بصورت کلی تصویر سازمانی ادراک شده آنها از سازمان محل خدمت ،خود یکی از این عوامفل باشفد .پفژوهش حاضفر در صفدد
پاسخ به این سوال است .به بیانی دیگر ،این پژوهش با هدف بررسی و کشف نقش تصویر سازمانی ادراک شده بر مدیریت تغییفر
کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان با توجه به نقش هوش هیجانی به عنوان متغیر میانجی و ارائه مفدلی در ایفن ارتبفاط
انجام شده است.
روششناسی
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از دسته مطالعات توصیهی (همبستگی) بوده که بصورت پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،متشکل از تمامی کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان (اداره کل ورزش و جوانان استان
اصههان و اداره ورزش و جوانان شهر اصههان ،هیئتهای ورزشی شامل 43 ،هیئت ،اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش و
ادارات تربیت بدنی نواحی شش گانه آن و ادارات تربیت بدنی دانشگاههای دولتی شامل ،دانشگاههای اصههان ،علوم پزشکی
اصههان ،صنعتی اصههان و پیام نور اصههان) در سال  6931به تعداد  057نهر بوده است .حجم نمونه آماری این پژوهش با
استهاده از جدول کرجسی و مورگان ،)6307(6تعداد  651نهر تعیین شد که این افراد به روش تصادفی طبقهای از همه
سازمانهای تشکیل دهنده جامعه آماری پژوهش برای مشارکت در این تحقیق انتخاب شدند .تعداد اعضای جامعه و نمونه
آماری به تهکیک هر سازمان ورزشی ،در جدول شماره  6ارائه گردیده است.
جدول  6ـ جامعه و نمونه آماری پژوهش
سازمان

تعداد اعضای جامعه

تعداد اعضای نمونه

ادارات ورزش و جوانان (اداره کل ورزش و
جوانان استان اصههان و اداره ورزش و جوانان
شهر اصههان)

960

666

هیئت های ورزشی ( 43هیئت)

614

30

ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش (اداره
کل آموزش و پرورش و ادارات تربیت بدنی
نواحی شش گانه آن)

17

67

ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی
(دانشگاههای اصههان ،علوم پزشکی ،صنعتی
و پیام نور)

03

60

کل

057

651

ابزار اندازهگیری در این پژوهش شامل ،سه پرسش نامه استاندارد تصویر سازمانی ،هوش هیجانی و مدیریت تغییر بوده است.
ابزار سنجش تصویر سازمانی در این پژوهش ،پرسش نامه تصویر سازمانی کازولس6و همکاران ( )6776بوده که در قالب 64
گویه و پنج بعد (تصویر کیهیت ،تصویر ظاهر ،تصویر اجتماعی ،تصویر زیرساخت ،تصویر برنامه) و بر اساس طیف پنج گزینهای
ال موافقم ( ))5تنظیم شده است .پایایی این ابزار توسط کازولس و همکاران ( ،)6776با
ال مخالهم ( )6تا کام ً
لیکرتی (از کام ً
استهاده از آلهای کرونباخ 7/10 ،گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه نیز در پژوهش حاضر با بکارگیری آزمون آلهای
1. Kerjcie and Morgan
2. Kazoleas
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کرونباخ ( )7/11تأیید گردید .ابزار بعدی پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،6331( 6به نقل از قایخلو )6936 ،بوده که
این سازه را با  99سوال و در قالب  5مؤلهه (خود آگاهی ،خود تنظیمی ،خود انگیزشی ،همدلی ،مهارت های اجتماعی) و بر
اساس طیف پنج ارزشی لیکرتی (از کامالً مخالهم ( )6تا کامالً موافقم ( ))5مورد ارزیابی قرار میدهد .پایایی این پرسش نامه در
پژوهش کشاورز و آزادواری ( ،)6339به میزان  7/10گزارش شده است .در این پژوهش نیز ،پایایی این ابزار با استهاده از آزمون
آلهای کرونباخ  7/14تعیین گردید .ابزار دیگر این پژوهش ،پرسش نامه سنجش مدیریت تغییر محمد یاری ( )6917بوده که
این مههوم را بوسیله  95گویه بسته پاسخ و در قالب پنج بعد (حل مسئله ،پذیرش تغییر ،جو سازمانی ،اطالعات ،منابع) و در
طیف پنج گزینهای لیکرتی (از کامالً مخالهم ( )6تا کامالً موافقم ( ))5مورد سنجش قرار میدهد .پایایی این ابزار توسط رحیم
زادگان و همکاران ( )6911به میزان  7/01گزارش گردید که در این پژوهش نیز ،این پایایی با استهاده از آزمون آلهای کرونباخ
و کسب ضریب  7/17تأیید گردید .روایی صوری و محتوایی هر سه پرسش نامه نیز ،توسط متخصصان مدیریت ورزشی (67
نهر) مورد تأیید قرار گرفت.
در این پژوهش به منظور تحلیل دادههای بدست آمده از ابزارهای اندازهگیری ،از آزمونهای کالموگروف ف اسمیرنوف( 6به
منظور تعیین چگونگی توزیع دادههای بدست آمده از ابزارهای اندازهگیری) و مدلسازی معادالت ساختاری (به منظور آزمون
مدل مهروض پژوهش و تعیین برازش آن در ارتباط با شاخصهای برازش (مطلق ،تطبیقی ،مقتصد) و تعیین ارتباطات مستقیم
و غیر مستقیم بین سازههای بکار رفته در مدل) استهاده شد و به همین منظور ،از نرم افزار اسپیاساس 9نسخه  69در سطح
 7/75و از نرم افزار آموس 4نسخه  69در سطح اطمینان  35درصد استهاده گردید.
یافتهها
در بررسی نتایج توصیهی پژوهش مشخص گردید که  13درصد مشارکت کنندگان را مردان و  96درصفد را زنفان تشفکیل داده
اند 55 .درصد شرکت کنندگان ،دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر 91 ،درصد از آنان دارای تحصیالت کارشناسی و  3درصد نیفز،
دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند؛ همچنین  94درصد آنان دارای سابقه خدمتی کمتر از  67سال 47 ،درصد دارای
سابقه خدمتی بین  67تا  67سال و  61درصد با سابقه خدمت باالی  67سال در این پژوهش مشارکت داشتند.
به منظور بررسی چگونگی توزیع دادههای بدست آمده از ابزارهای پژوهش ،از آزمون کالموگروف ف اسمیرنوف استهاده شد که
نتایج آن در جدول شماره  6ارائه گردیده است .با توجه به عدم معنی داری آمارههای کالموگروف اسمیرنوف ،فرض نرمال بودن
دادههای آماری پژوهش در سطح  7/35پذیرفته میشود.
جدول  1ـ بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادههای آماری بر اساس مقیاسهای پژوهش
آماره آزمون

سطح معناداری

متغیر
تصویر سازمانی ادراک شده

7/09

7/13

هوش هیجانی

7/13

7/05

مدیریت تغییر

7/00

7/19

1 .Siberia Shrink
)2. Kolmogorov.Smirnov test (KS
3. SPSS
4. Amos
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به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهای ورزشی اصههان بر سازه
هوش هیجانی و سازه مدیریت تغییر آنها از مدلسازی معادالت ساختاری استهاده شد که نتایج حاصل از آن در حالت تخمین
استاندارد در شکل شماره  6ارائه شده است.

شکل  6ـ الگوی اثرگذاری سازه تصویر سازمانی ادراک شده بر هوش هیجانی و تأثیر آنها بر مدیریت تغییر در حالت تخمین استاندارد

بر اساس نتایج ارائه شده در مدل مهروض پژوهش سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهای ورزشی اصههان
(متغیر مکنون برون زاد) در حالت تخمین استاندارد به صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی  7/47بر سازه هوش هیجانی کارکنان
(متغیر مکنون درونزاد) اثرگذار بوده است ( )P=7/776حال آنکه تأثیر این سازه بر مدیریت تغییر کارکنان سازمانهای مذکور
(متغیر مکنون درونزاد) معنی دار نبوده است ( )7/66که به همین علت بردار آن از مدل حذف گردید .از طرف دیگر ،سازه
هوش هیجانی (متغیر مکنون درونزاد) با وزن رگرسیونی  ،7/95به صورت مستقیم بر سازه مدیریت تغییر کارکنان سازمانهای
ورزشی اصههان (متغیر مکنون درونزاد) اثر گذار بوده است (.)P=7/776
نتایج آزمون بوت استرپ در سطح  35درصد و با میزان خودگردانی  5777نمونهای که به منظور بررسی تأثیرات غیر مستقیم
سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهای ورزشی اصههان بر سازه مدیریت تغییر آنها در حالت تخمین استاندارد
انجام شده بود نشان داد ،سازه تصویر سازمانی ادراک شده بصورت غیر مستقیم و با وزن رگرسیونی  7/19و بر اثر تأثیر بر هوش
هیجانی به عنوان متغیر میانجی ،بر سازه مدیریت تغییر کارکنان اثرگذار است( )P=7/776که این نتایج با توجه به نمرات کرانه
پایینی ( )7/751و کرانه باالیی ( )7/476فاصله اطمینان این اثر غیر مستقیم نیز ،مورد تأیید قرار میگیرد.
به منظور تعیین برازش مدل مهروض ،پژوهش شاخصهای مختلف برازش مدلهای معادالت ساختاری (برازش مطلق ،تطبیقی
و مقتصد) استخراج گردید که در جدول شماره  9ارائه گردیده است .این نتایج نشان میدهد که مدل مهروض پژوهش از
برازش مناسبی برخوردار است؛ چرا که در این مدل سطح پوشش کای اسکوئر معنی دار نبوده ،نسبت کای اسکور بهنجار شده
به درجه آزادی در دامنه بین  6-9قرار دارد ،شاخصهای  ،RFI ،CFI ،NFI ، TLI ،CFI ،AGFI ،GFIو  IFIباالتر از
 7/3میباشند .همچنین ،شاخص  RMRکوچکتر از  ،7/75شاخص  RMSEAکوچکتر از  7/71و شاخص  PNFIاز 7/75
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بزرگتر بوده است .شاخص هلتر 6نیز ،حاکی از کهایت نمونه آماری برای مدل سازی معادالت ساختاری در مدل مهروض
پژوهش است.

جدول  9ـ شاخصهای برازش مدل مهروض پژوهش
شاخص
شاخصهای برازش مطلق

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخصهای برازش مقتصد

اختصار

مدل پژوهش

مالک

ჯ2

7/661

P(ჯ2)> 7/75

GFI

7/359

GFI>7/3

AGFI

7/344

AGFI>7/3

RMR

7/79

RMR>7/75

)NNFI (TLI

7/343

NNFI>7/3

NFI

7/394

NFI>7/3

CFI

7/317

CFI>7/3

RFI

7/366

RFI>7/3

IFI

7/311

IFI>7/3

RMSEA

7/706

RMSEA>7/6

CMIN/df

6/000

1>CMIN/df>3

PNFI

7/555

PNFI>7/5

Hoelter

651

Hoelter>022

بحث و نتیجهگیری
امروزه نیاز سازمانها به تغییر با توجه به پیشرفت سریع علم و فناوری و همچنین پیچیده شدن شرایط اقتصفادی ،اجتمفاعی و
سیاسی جوامع ،از اهمیت باالیی برخوردار است ،به همین جهت اندیشفمندان حفوزه منفابع انسفانی در سفازمانهفا همفواره در
جستجوی راهکارهایی به منظور توسعه توانایی و تمایل کارکنان در جهت همراهی آنها با تغییرات سازمانی و نتیجتفاً دسفتیابی
به بازدهی باالتر در سازمان میباشند .به همین جهت پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تأثیر تصویر سازمانی ادراک شده کارکنفان
سازمانهای ورزشی شهر اصههان بر مدیریت تغییر آنها با میانجیگری هوش هیجانی انجام شده است.
نتایج پژوهش در بررسی مدل مهروض آن در حالت تخمین استاندارد و در بخش مدل اندازهگیری سازه تصفویر سفازمانی نشفان
داد که به ترتیب مؤلهههای تصویر اجتماعی (مقبول بودن سازمان ،محصفوالت و خفدمات سفازمانی در اجتمفاع و همچنفین در
میان دیگر سازمانهای مرتبط و همراستا) ،تصویر ظاهر (ظاهر مناسب و مقبفول محصفوالت و خفدمات سفازمانی) ،تصفویر زیفر
ساخت (برخورداری سازمان از بسترها و زیرساختهای مناسب در جهفت توسفعه اهفداف سفازمانی) ،تصفویر کیهیفت (کیهیفت
محصول و همچنین کیهیت ارائه خدمات سازمانی) ،و تصویر برنامه (مناسب و متناسب بودن برنامههای سازمانی در جهت ارتقاء
عملکرد ،بهبود خدمات و توسعه مزیت رقابتی) ،به ترتیب اثر گذار تفرین مؤلهفههفا در تبیفین سفازه تصفویر سفازمانی کارکنفان
سازمانهای ورزشی شهر اصههان بودند .این نتایج با پژوهش چوی ( ،)6766دازداری و همکاران ( )6931و هاشمی و همکفاران
( )6931هماهنگ است .به نظر میرسد ،اهمیت سازمان و مقبولیفت و مطلفوب بفودن خفدمات سفازمانی در نظفر کارکنفان در
اجتماع از یک طرف و همچنین در ارتباط با دیگر سازمانها و همچنین سازمانهای رقیب ،از جمله عوامفل اثرگفذار بفر ترتیفب

1. Hoelter
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تقدم تأثیر مولهه های تصویر اجتماعی و تصویر ظاهر در تبیین سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهفای ورزشفی
شهر اصههان باشد .نتایج پژوهش نشان داد ،سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهفای ورزشفی شفهر اصفههان ،بفه
صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی  7/47بر سازه هوش هیجانی کارکنان سازمانهای مذکور اثرگذار بوده است .در این ارتباط
شاید تصویر ذهنی و ادراکات کارکنان از سازمان خود و زیرساختها و برنامههای آن و همچنین نحوه ارائه و کیهیت خفدمات و
محصوالت سازمانی و بصورت کلی موفقیت و مقبولیت آن سازمان در اجتماع و در قیاس با سازمانهفای رقیفب ،مفیتواننفد بفه
صورت قابل توجهی بر گسترش هوش هیجانی کارکنان آن سازمانها اثرگذار باشد .این نتایج میتوانند بفا نتفایج ارائفه شفده در
پژوهش پارسا ضیابری و شیروانی ( ،)6936از جهت تأثیرات سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بر قابلیفتهفای ذهنفی و
ادراکی مرتبط با شغل در آنان هم جهت باشد.
نتایج پژوهش در مدل اندازهگیری سازه هوش هیجانی نشان داد که به ترتیب مؤلهههفای مهفارت اجتمفاعی (توانفایی برقفراری
ارتباطات اجتماعی با دیگر همکاران ،گروههای کاری و بصورت کلی در سازمان) ،خود انگیزشی (توانایی تولید انگیزههای درونفی
به صورت شخصی برای دستیابی به اهداف فردی و سازمانی) ،خود تنظیمی (توانایی کنترل و تنظیم هیجانات و رفتارهای خفود
در شرایط متهاوت و متغیر سازمانی) ،همدلی (توانایی شناخت هیجانات دیگران در شرایط متهاوت در سازمان و توانایی کنتفرل
آنها) ،و خود آگاهی (توانایی شناخت خود و آگاهی از هیجانفات و رفتارهفای شخصفی در شفرایط متهفاوت و متغیفر سفازمانی)،
بیشترین تأثیر را در تبیین سازه هوش هیجانی کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان داشتهاند .این نتایج میتواند از جهفت
اثرگذاری مؤلهههای هوش هیجانی در تبیین این سازه با پژوهش رمضانی و همکاران ( )6939در یک راستا قرار گیرد .بفه نظفر
میرسد ،توانایی کارکنان در ایجاد و ادامه تعامالت اجتماعی با دیگر همکاران در سفازمان بفه صفورت کلفی و بفا جامعفه هفدف
سازمانهای ورزشی شامل ،ورزشکاران ،مربیان ،باشگاه داران و غیره از یک طرف و همچنین توانایی آنهفا در مفدیریت عواطفف،
هیجانات و احساسات خود در شرایط متغیر سازمانی ،از جمله عوامل اثرگذار در ترتیفب تقفدم مولهفههفای مهفارت اجتمفاعی و
خودانگیزشی در تبیین سازه هوش هیجانی باشد.
بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش ،سازه هوش هیجانی به صورت مستقیم و با وزن رگرسیونی  7/95بر سازه مدیریت تغییر
کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان اثرگذار بوده است .اگرچه پژوهشی تاکنون در ارتباط مستقیم با نتفایج مفذکور یاففت
نشد ،اما با این وجود این نتایج میتواند از جهت تأثیرات مثبت هوش هیجانی بر استراتژی مدیریت استعداد با مدل ارائفه شفده
در پژوهش شائمی و همکاران ( ،)6936از جهت تأثیر هوش هیجانی بفر سفبک رهبفری مفدیران بفا مفدل کشفاورز و آزادواری
( ،)6939از لحاظ تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی کارکنان با مدل رزقی شیرسوار و همکاران ( ،)6935از جهت تفأثیرات
هوش هیجانی بر گسترش مدیریت تعارض با پژوهش مظهری و همکفاران ( ،)6936از جهفت تفأثیر هفوش هیجفانی بفر بهبفود
استراتژی مدیریت بحران کارکنان سازمانهای ورزشی با پژوهش رمضانی و همکاران ( ،)6939از جنبه تأثیر هوش هیجفانی بفر
مدیریت و کنترل استرسهای شغلی با پژوهش آرامش و همکاران ( )6931و از لحاظ اثرات هوش هیجانی بر رهبری کارافرینانه
و توانمند سازی روانشناختی با نتایج تحقیقات معصومی و همکاران ( )6931و قدمی و همکفاران ( )6931هماهنفگ باشفد .در
این ارتباط ،شاید توانایی کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان در کنترل ،مدیریت و تنظفیم هیجانفات خفود و دیگفران در
سازمان بتواند عملکرد آنها را در شرایط بی ثبات و متغیر سازمانی ،اخذ تصمیمات صحیح و اجرای آنها در سازمان و بفهصفورت
کلی مدیریت تغییر در ارتباط با وظایف ،امور و مسئولیتهای سازمانی اثرگذار باشد.
نتایج پژوهش در مورد مدل اندازهگیری سازه مدیریت تغییر نشان داد ،به ترتیب ابعاد منابع (توانایی استهاده مطلوب کارکنان از
منابع مختلف سازمانی در جهت اعمال تغییرات در سازمان) ،آگاهی (توانایی کارکنفان در کسفب اطالعفات و آگفاهی از وظفایف
شغلی و شرایط متغیر سازمانی در زمان ایجاد تغییرات سازمانی و همچنین توانایی آنها در درک وضفعیت موجفود در سفازمان و

220

میر صفیان

مدیریت منابع انسانی در ورزش /زمستان  /6931سال  /5شماره 6

مقایسه آن با وضعیت مطلوب) ،حل مسئله (توانایی ریشهیابی و تشخیص نیاز در سازمان در زمفان ایجفاد تغییفرات سفازمانی و
بیان آن به صورت مسئله و حل آن با استهاده از روشهای منطقی حل مسفئله) ،جفو سفازمانی (ففراهم کفردن جفو و محیطفی
مناسب در سازمان و در گروههای کاری به منظور ارائه طرحهای جدید و نو و همچنفین هفدایت کارکنفان در جهفت مشفارکت
بیشتر در تصمیمگیریهای مرتبط با طرحهای تغییر در سازمان) و پذیرش تغییر (توانفایی کارکنفان در پفذیرش ،قبفول و عفدم
مقاومت در مقابل تغییرات سازمانی) ،بیشترین تأثیر را در تبیین این سازه دارا میباشند .این نتایج را میتوان با پفژوهش رحفیم
زادگان و همکاران ( )6911هم جهت دانست .به نظر میرسد ،با توجه به نقش منابع مختلفف در سفازمان در کمیفت و کیهیفت
اخذ و اجرای تصمیمات مختلف در شرایط متغیر سازمانی و همچنین توانایی کارکنان در بکارگیری و استهاده از ایفن منفابع در
زمان مناسب از یک طرف و همچنین توانایی آنها در آگاهی از موقعیت و وضعیت تغییر و وظایف و مسفئولیتهفای هفر یفک از
کارکنان در اینگونه شرایط ،بتواند عاملی در جهت توجیه تقدم مولهههای منابع و آگاهی در تبیین سازه مدیریت تغییر کارکنان
سازمانهای ورزشی شهر اصههان باشد.
یکی از نتایج قابل تأمل در این پژوهش ،تأثیر غیرمستقیم سازه تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمانهفای ورزشفی شفهر
اصههان بر سازه مدیریت تغییر آنان با میانجیگری سازه هوش هیجانی و با وزن رگرسیونی  7/19بوده است .این بفدان معناسفت
که میزان اثرگذاری هوش هیجانی بر مدیریت تغییر کارکنان در صورت حضور و وجود تصویر سازمانی ادراک شفده مطلفوب در
آنها به میزان  61درصد ،در مقایسه با میزان اثر هوش هیجانی بر آن سازه به صورت مجزی ،افزایش داشته است .به بیانی دیگر،
ادراکات کارکنان سازمانهای ورزشی شهر اصههان ،از شخصیت ،صهات ،ویژگیها و عوامل شناختی و رفتفاری متمفایز سفازمان
خود و همچنین شهرت سازمانی و انسجام سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک ،سطح خدمات سازمان و نحفوه ارائفه آن و
مشتریان ،نمادها و عالئم ملموس سازمانی ،نحوه عملکرد نیروی انسانی و مدیریت آنهفا ،نحفوه اعمفال مفدیریت در سفازمان بفه
صورت خرد و کالن ،تعامالت میان اعضای سازمان با یکدیگر ،طرز رفتار با مخاطبان و به صفورت کلفی تعفامالت ایجفاد شفده از
طرف سازمان با محیط داخلی و خارج از آن به صورت بارزی بر توانایی و تمایل کارکنان در درک ،شناخت ،و کنترل هیجانات و
رفتارهای خود و دیگران اثرگذار بوده که این خود نتیجتاً منجر به گسترش تواناییهای کارکنان در مدیریت تغییرات سازمانی و
پذیرش ،همراهی و کنترل این تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمانی در موقعیتها و زمانهفای ویفژه اعمفال تغییفرات
سازمانی میشود .علیرغم وجود پژوهشی مشابه در ارتباط با بررسی مستقیم متغیرهای مفذکور ،ایفن نتفایج مفیتوانفد بفا دیگفر
پژوهشها که در آنها ارتباط و تأثیرات ادراک ،نگرش و شناخت کارکنان بر گسترس هوش هیجانی به اثبات رسفیده ،هماهنفگ
باشد .به عنوان نمونه ،نتایج مذکور میتواند از جهت وجود ارتباطات مثبت میان ادراکات و نگرشهای فردی کارکنان بفا هفوش
هیجانی آنها در سازمان با پژوهش سموعی و همکاران ( ،)6936از جهت ارتباطات مثبت میان ادراکات کارکنان از شغل ،محیط
شغلی و سازمان با هوش هیجانی بفا پفژوهش اسفتوار و امیفرزاده خفاتونی ( ،)6910از جهفت همبسفتگی مثبفت میفان عوامفل
برانگیزاننده کارکنان سازمان در راستای انجام بهینه وظایف شغلی و حرفهای با هوش هیجانی و عوامل وابسته به آن با پفژوهش
ساجدی و همکاران ( )6911و از جهت وجود همبستگی مثبت میان ادراکات و نگرشهای کارکنان از کفارآفرینی در سفازمان و
هوش هیجانی با پژوهشی خوشدل مهیدی و همکاران ( )6936هماهنگ باشد .این نتفایج همچنفین توسفط نظریفات شفناختی
یادگیری حمایت میشود؛ چرا که یادگیری در نظریات شناختی یادگیری و بویژه در حوزه نظریه شناختی گشتالت بر این اصفل
استوار است که ادراک از جمله مهمترین منابع و ملزومات یادگیری بوده و در واقع یادگیری بدون ادراک حاصل نمیشود که در
پی خود پردازش و تصمیم گیری را بدنبال خواهد داشت (هرگنهان و السون .)13 :6775 ،6در این ارتباط ،ادراک زمانی تشکیل
میشود که عواملی مانند ،توجه ،احساس ،تجربه قبلی و معنا زمینهساز آن باشند .به بیانی دیگفر ،در فراینفد یفادگیری ،تحلیفل
1. Hergenhahn and Olson
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شناختی از ادراکات و تصورات در ساخت روانی یا ذهنی یادگیرنده از وضعیت موجود انجام میشود که خود بفر نحفوه و میفزان
یادگیری تأثیری بسزا دارد (هرگنهان و السون .)09 :6775 ،بر همین اساس و با الهام از نظریفه فراینفد شفناختی ،یفادگیری در
محیط سازمانی به نحوه و نوع ادراک کارکنان (و نه لزوماً واقعیات) از سازمان و محیط شغلی و حرفهای خود از یک طرف و نیاز
آنان از سازمان و محبوبیت و مقبولیت آن در محیط درون سازمانی و جامعه بیرون سازمان و بهصفورت کلفی تصفاویر سفازمانی
ادراک شده آنها وابسته خواهد بود (هرگنهان و السون .)16 :6775 ،اندیشمندان حوزه روانشناختی صفنعتی و سفازمانی هفوش
هیجانی راه آموزش پذیر میدانند (مشبکی و تیزرو .)6911 ،این بدان معنی است که قسمت عمدهای از ابعفاد هفوش هیجفانی،
تحت تأثیر آموزش ارتقا مییابد (نعیماوی و همکاران .)6931 ،به همین جهت و بر اساس مطالب و نتایج مفذکور ایجفاد و ارائفه
تصویری مناسب و مطلوب از سازمان به صورت کلی و محیط شغلی و حرفهای به کارکنفان میتوانفد پفیش زمینفه مناسفبی در
جهت گسترش تواناییها و تمایالت کارکنان در جهت ارتقاء هوش هیجانی آنان شده و نتیجتاً به گسترش مفدیریت تغییفر آنهفا
در سازمان در زمان اعمال تغییرات سازمانی بیانجامد .در این راستا ،هدف گذاری اسفتراتژیک و انجفام اقفدامات بلنفد مفدت در
سازمانهای ورزشی شهر اصههان ،به عنوان نمونهای از سازمانهای ورزشی کشور به منظور ارتقاء تصفویر سفازمانی کارکنفان از
سازمان و محیط شغلی و حرفهای خود میتواند در ارائه و ایجاد تصویری مثبت از سازمانهای مذکور در نظر کارکنان و نتیجاتفاً
ایجاد پیش زمینههای مناسب برای توسعه هوش هیجانی و نتیجتاً مدیریت تغییر آنان مؤثر باشد .از طرف دیگر ،سیاست گذاری
در سازمانهای مذکور به منظور گسترش هوش هیجانی و عوامل مرتبط با آن به صورت کالن و همچنین برگزاری کارگفاههفای
دائمی ارتقاء هوش هیجانی برای کارکنان میتواند در این ارتباط مهید باشد.
منابع
آرامش ،فرزانه؛ بدیعی ،حسین و محمدی پور ،رحمت اهلل .)6931( .بررسی رابطة هوشهای معنوی و هیجانی با استرس شغلی
حسابرسان .دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.67-6 ،)69(1 ،
آزادواری ،سمیرا و کشاورز ،لقمان .)6939( .تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش
شهرداری تهران .مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش.19-56 ،)1(6 ،
استوار ،صغرا و امیرزاده خاتونی ،ماندانا .)6910( .بررسی رابطه میان هوش هیجانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان
کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.91-69 ،)6(6 ،
خوشدل مهیدی ،مراد؛ آزاده دل ،محمد رضا و فرحبد ،فرزین .)6936( .بررسی رابطه هوش هیجانی با نگرش و مقاصد
کارآفرینانه دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و دانشگاه گیالن .کارآفرینان ناب.07-15 ،61 ،
دازداری ،مهناز؛ عنایتی ،ترانه و ضامنی ،فرشیده .)6931( .شناسایی ابعاد فنآوری اطالعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی
مناسب .فصلنامه علمی پژوهشی فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.49-60 ،)9(0 ،
رحیمزادگان ،زهرا؛ شعبانی ،بختیار و مرتضوی ،سعید .)6911( .میدان وابستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی .اصول بهداشت روانی.640-693 ،)9(66 ،
رزقی شیرسوار ،هادی؛ عموئی ،عبدالیمان و موسوی ،میرمحمد .)6935( .ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی ،هوش
هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی (کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
بابل) .مدیریت بهداشت و درمان.14-59 ،)4(0 ،
رمضانی ،جواد؛ رضوی محمود آبادی ،سید محمد جواد و حسینی ،حیدر .)6939( .ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی
مدیریت بحران (مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد) .مطالعات مدیریت ورزشی.631-615 ،)60(1 ،
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پارسا ضیابری ،لیال و شیروانی ،علیرضا .)6936( .رابطه فرهنگ سازمانی با تصویر سازمانی و هویت سازمانی ،مطالعه موردی
حوزه ستادی سازمان سما .فصلنامه رسالت مدیریت دولتی.90-63 ،0 ،
ساجدی ،سهیال؛ آتش پور ،سید حمید؛ شیرانی ،صهورا و لندران اصههانی ،سعیده .)6911( .ارتباط هوش هیجانی با انگیزش
شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصههان .پژوهشهای تربیتی.66-6 ،)66(9 ،
سموعی ،راحله؛ طیبانی ،طیبه و متقی ،نرجس .)6936( .رابطه بین هوش هیجانی و نگرشهای فرهنگی سازمانی در کارکنان
دانشکدهها و حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصههان .مدیریت اطالعات سالمت.410-416 ،)9(67 ،
شائمی ،علی؛ عالمه ،سید محسن و عسکری ،محبوبه .)6936( .استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطهی کارکنان.
مطالعات مدیریت (بهبود و تحول).57-47 ،)0(66 ،
شریهی ،سید مهدی؛ ظریهیان یگانه ،محمد حسین و صابری ،علی محمد .)6931( .مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد
کارکنان (مورد مطالعه :شبکة ورزش سیمای جمهوری اسالمی ایران) .مدیریت فرهنگ سازمانی.936-909 ،)6(65 ،
صدوقی ،مجید؛ تمناییفر ،محمد رضا و ناصری ،جمیله .)6931( .رابطه تابآوری ،امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی
تحصیلی در دانشجویان .مطالعات آموزش و یادگیری.10-57 ،)6(3 ،
قایخلو ،معصومه .)6936( .بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران.
پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب ،دانشکده مدیریت.
قدمی ،کاوه؛ پیری زمانه ،مسلم و وهابی ،رضا .)6931( .کاربست هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظامی در
مقابله با تهدیدات نرم ،مطالعه موردی :یک سازمان نظامی .قدرت نرم.653-694 ،)60(0 ،
کشاورز ،لقمان و آزادواری ،سمیرا .)6939( .تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش
شهرداری تهران .مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش.91-65 ،)9(6 ،
گلمن ،دانیل .)6335( .هوش هیجانی .ترجمه ناصر پارسا ( ،)6937چاپ اول ،تهران ،انتشارات رشد.
مشبکی ،اصغر و تیزرو ،علی .)6911( .تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران در کالس جهانی .پژوهشهای
مدیریت.09-59 ،)9(6 ،
مظهری ،سید امیر احمد؛ روحی ،حمید رضا؛ ساعتچیان ،وحید و کالنی ،امین .)6936( .ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض
و هوش هیجانی مربیان تیمهای ورزشی استان آذربایجان شرقی .مدیریت ورزشی.669-33 ،69 ،
معصومی ،احسان و زمانی ،غالمحسین .)6931( .تأثیر ویژگیهای فردی ،حرفهای و هوش هیجانی بر رهبری کارآفرینانه
دهیاران روستایی .علوم ترویج و آموزش کشاورزی.41-99 ،)6(69 ،
محمدیاری ،اشرف .)6917( .بررسی رابطه تهکر انتقادی مدیران آموزشی با مدیریت تغییر سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی
مشهد .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم تربیتی.
نعیماوی ،مجید؛ مکتبی ،غالمحسین و امیدیان ،مرتضی .)6931( .تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولهههای قلدری ،شایستگی
اجتماعی و مولهههای هوش هیجانی دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان .مجله اصول
بهداشت روانی.646-691 ،)9(63 ،
هاشمی ،سید محمود؛ افجهای ،سید علی اکبر؛ دهقانان ،حامد و خاشعی ،وحید .)6931( .طراحی مدل تصویرسازی سازمانی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ف تهسیری .نشریه پژوهش در نظامهای آموزشی،)91(66 ،
.617-696
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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.
Keywords: Perception, Organizational image, Change management, Emotional intelligence.
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