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Introduction & Purpose: The current study aimed to investigate the 
relationship between the components of emotional intelligence and 
entrepreneurial organizational culture in employees of Sports 
Departments.  
Methodology: The research method is applied descriptive-correlational 
in a field form. The statistical population consisted of all employees of the 
Handball Federation. One hundred forty-eight questionnaires were 
collected by random sampling method. The data were collected by 
emotional intelligence questionnaire and entrepreneurial attitude 
questionnaire. Structural equation modeling with PLS was used to analyze 
the data at the level of p <0.05.  
Results: The results of this study showed that among the components 
of emotional intelligence, social skills, self-awareness, and self-
regulation have the most relationship with entrepreneurial 
organizational culture, respectively. 
Conclusion: The results of this research also showed that components 
of emotional intelligence have a significant relationship with 
entrepreneurial organizational culture. According to the results, it can 
be concluded that the relationship between the components of 
emotional intelligence and entrepreneurial organizational culture 
reflects the organizational movement towards continuous 
development, coherence and innovation, more cooperation, 
communication, leadership and risk-taking and providing more 
favorable entrepreneurial designs. 
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هدف و  تحق  :مقدمه  از  مؤلفه  یبررس   حاضر  قیهدف  عاطف  يهارابطه  سازمان  یهوش  فرهنگ   یو 
 .بود ادارات ورزشی در کارکنان  نهنایکارآفر

کاربرد   ی همبستگ   - ی ف ی توص   ق ی تحق روش    روش شناسی: نوع  و   ي از  م   بوده  انجام    ی دان ی به شکل 
آمار  جامعه  است.  تمام   ي گرفته  فدراس   ی شامل  روش    است هندبال    ون ی کارکنان  از  استفاده  با  که 

آور   148  ی تصادف   ي ر ی گ نمونه  پرسشنامه  داده   ي آور ابزار جمع   . د ی گرد   ي پرسشنامه جمع  شامل  ها 
اطالعات از روش    ل ی و تحل   ه ی تجز  ي . برا شد ی م  نانه ی و پرسشنامه سنجش نگرش کارآفر   ی هوش عاطف 

   . استفاده شد   >0p/ 05در سطح    PLSافزار  با نرم   ي معادالت ساختار   ي ساز مدل 
و    ی و خود آگاه   ی اجتماع   ي ها مهارت   ، ی هوش عاطف   ي ها لفه ؤ م   ن ی نشان داد که از ب   ق ی تحق   ن ی ا   ج ی نتا   نتایج:

حاصل از    ج ی برخوردار هستند. نتا   نانه ی کارآفر   ی ارتباط با فرهنگ سازمان   ن ی تر ش ی از ب   ب ی به ترت   ی م ی خود تنظ 
  ی مان با فرهنگ ساز   ي ارتباط معنادار   ز ی ن   ی هوش عاطف   ي ها لفه ؤ نشان داد که م   ن ی چن هم   ق ی تحق   ن ی مدل ا 
    . ه دارند نان ی کارآفر 

ت  نتیجه گیري: نتایج می  به  توجه  استنباط کرد که  با  اینگونه  مولفهوان  با   ی هوش عاطف  يهاارتباط 
و    يسازمان به سمت توسعه مستمر، انسجام و نوآور   نشان دهنده حرکت  نانهیکارآفر  یفرهنگ سازمان

 . تر و ارائه طرح هاي کارآفرینانه مطلوب تر خواهد بودشیب يریپذسک یو ر  یشگامیارتباطات، پ ، يهمکار
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 مقدمه 
  را   بنیادین   تغییرات   از   اي تازه   موج   جهانی   ارتباطات   نحوه   در   تحول 

  زندگی   تحوالت،   این   اثر   بر   و   است   آورده   ارمغان   به   ها زمینه   ي همه   در 
  شده است. یکی   متکی   دانش   به   گذشته   از   تري عمیق   بسیار   ابعاد   در 
  بیستم   قرن   اواخر   در   که   است   کارآفرینی   جدید   هاي زمینه   این   از 

است. در    گرفته   قرار   جهان   هاي کشور   آموزشی   محافل   توجه   مورد 
ي کشورها  واقع دانشمندان در طول تاریخ کارآفرینی را به توسعه 

زده  همکاران گره  و  (سولمون  محور ).  2021،  1اند  ترین  ي انسان 
هاي دور تاکنون  همواره از گذشته   است و   ت ی ر ی ر در حوزه مد عنص 

را به خود جلب کرده است.    ت ی ر ی توجه خاص دانشمندان علم مد 
  گاه ی و سازمان بدون شناخت نقش و جا   ت ی ر ی مد   م ی مفاه   ن ی بنابرا 

با    ر ی . در دو دهه اخ نخواهد بود   ل ی و تحل   ه ی انسان قابل درك و تجز 
که هر دو    ی و هوش عاطف   ی فرهنگ سازمان   د مانن   ی مباحث   ي ر ی گ ی پ 

مد ه ی نظر   در حوزه  مطرح شده   ت ی ر ی هاي  وس   اند؛ رفتار    ی ع ی تالش 
و سازمان    ت ی ر ی انسان در مد   گاه ی نقش و جا   ح ی تشر   و   ن یی تب   ي برا 

است  گرفته  که انجام  چرا  ظرف   یی توانا   زان ی م   ؛  در    ت ی و  افراد 
در    ی نقش اساس ی)  احساسات و عواطف (هوش عاطف   ی سازمانده 

. در مباحث سازمانی هوش  کند می   فا ی افراد ا   ی و سازمان   ي فرد   ی زندگ 
عاطفی از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه به کارآفرینان کمک  

هاي  ها فرصت کند تا الگوها وروندهایی شناسایی و از طریق آن می 
 ) 2020،  2و همکاران کارآفرینی را تعیین کنند (آلتیناي  

مطرح است هوش    ار ی شناسی بس که در روان   ی از مباحث   ی ک ی 
است و شامل    ی مهارت اجتماع   ک ی   ی هوش عاطف باشد.  می   ی عاطف 

  یی و توانا   ی گیري مناسب در زندگ م ی تصم   ي درك احساسات خود برا 
حالت  اضطراب کنترل  واکنش هاي  کنترل  و  شود  می   ها آور 

نشان می 2017،  3(فخرالدین  بسیاري  به  ). شواهد  دهد که هوش 
دهنده موفقیت در زندگی و محیط کار نیست و عواطف  تنهایی نشان 

نقش کلیدي در موفقیت سازمانی به عهده دارند. افراد هوشمند از  
در تمام سطح سازمان شوند   توانند باعث اثربخشی نظر هیجانی می 
  فرد   یی توانا   عبارت است از   ی عاطف   هوش  ). 2020،  4(الیا و همکاران 

ب   ی اب ی ارز ،  احساسات   افت ی در   ي برا  ابراز    ان ی ب   یی توانا ها و  آن   ان ی و 
  هاي مهارت   ). 2013،  5(وینبرگر  د کن می   ز ی که فکر تجو   ی احساسات 

را توان آن می   و   نبوده   ذاتی   عاطفی   هوش  ،  6آموخت (اریکسون   ها 
از 2002   اهمیت   از   ها قابلیت   و   ها توانایی   این   سنجش   رو   این   ). 

  شان مشکل   که   افرادي   توان می   طریق   این   از   و   است   برخوردار   اي ویژه 
  الزم   هاي مهارت   و   کرد   شناسایی   را   است   توانایی   این   فقدان   از   ناشی 

  ي خودشان تبدیل حوزه در    کارآفرین   افراد   به   تا   داد   آموزش   آنها   به   را 
). هوش عاطفی یکی از عوامل موفقیت هر فرد  2019،  7شوند (دانگ 

ها  چه در زندگی کاري و چه در زندگی شخصی است. امروزه سازمان 
 

1. Solomon et al 
2. Altinay et al 
3. Fakhreldin 
4. Elia et al 
5. Weinberger 
6. Erickson 

فرهنگ   بتوانند  اینکه  براي  و  خود  اهداف  پیشبرد  منظور  به 
هاي دیگر توسعه  کارآفرینی را در سازمان خود براي رقابت با سازمان 

اند. میزان هوش  اي را معطوف هوش عاطفی نموده توجه ویژه   دهند 
می  ویژه عاطفی  تأثیرگذاري  فرهنگ  تواند  بردن  باال  در  را  اي 

سازمان  در  کارآفرینی  فرهنگ  بردن  باال  کند.  ایفاء  ها  کارآفرینی 
ها و در میان  تواند بسیار مهم باشد؛ زیرا اگر کارآفرینی در آن می 

اي را از همه ابعاد  پیدا کند تاثیر عمده   شان رشد و توسعه کارکنان 
گذاشت   خواهد  جامعه  روي  (و می بر    ). 2013،    نبرگر ی کند 

چاکو  و  عاطف )  2020(   8اینسیناس  هوش  به  اشاره  و    ي فرد   ی با 
از کارکنانش هوش    ي اد ی که تعداد ز   ی سازمان   اند؛ بیان کرده   ی سازمان 
که از   کند می دست پیدا    ی فرهنگ داشته باشند، به    یی باال   ی عاطف 

اند  چنین معتقد بوده هم   کند. آن هاي کارآفرینانه حمایت می فعالیت 
شک میزان  ی در سازمان وجود نداشته باشد بی اگر هوش عاطف که  

بدون شک یکی از عواملی  آید.  کارآفرینی افراد آن به شدت پایین می 
اقتصاد و صنعت یک کشور را متحول سازد    تواند چهره که امروزه می 

فعالیت  و  کارآفرینانه می کارآفرینی    از  ی فرهنگ سازمان   باشد. هاي 
مل  هاي ع ابزارها و روش ،  ها هدف ،  تفکر، احساس کارکنان ،  ادراك 

  ی صفت   ی ن ی کارآفر ).  1392مین و همکاران،  پذیرد (زارعی تأثیر می 
سازمان  و  افراد  درباره  که  ب است  می ه  ها  مفهوم  .  شود کارگرفته 

سطح    ن ی ا   در شده و    ان ی سطح سازمان نما   در   نانه ی فر رآ فرهنگ کا 
شورکار واژه  مانند    ت ی موقع   و   نانه ی کارآفر   ش ی گرا ،  نانه ی فر آ هایی 
کار   ن یی تب   ي برا   نانه ی فر آ کار  شود  می کارگرفته  ه  ب   نانه ی فر آ فرهنگ 

  ی ف ی تعر   ان ی ب   با )  2010(   10). ساکمن 2018،  9(پاولوسینکی و کابول 
کار  کارآفر هاي  لفه ؤ م ی،  سازمان   ی ن ی فر آ از  تب   ی ن ی فرهنگ    ن یی را 

هاي آن  لفه ؤ را بکاربرده است که م   نانه ی فر آ واژه شورکار   او .  کند می 
نو  از  است  و  نگر   ش ی پ   و   ي ر ی خطرپذ ي،  آور عبارت  آلتینداگ  ي. 

شدت و ضعف ابعاد فوق و    زان ی با اشاره به م )  2015(   11کوژداگی 
  داند می تر  نانه ی کارآفر را    ی فرهنگ سازمان   ی آن؛ ن ی کارآفر   ی توال   زان ی م 

 . نگرانه باشد ش ی پرخطر و پ آور،  نو   ار ی که بس 
و   وجو  جست  براي  ابزاري  کارآفرینی  سازمانی  فرهنگ 

از فرصت بهره  به سمت  هایی است که سازمان گیري مستمر  را  ها 
می  سوق  جدید  شاخص وضعیت  شناسایی  بنابراین  و  دهد.  ها 

زمینه  ویژگی  بتواند  که  فرهنگی  چنین  توسعه  هاي  و  شکوفایی 
باشد. سازمانی  ها فراهم کند، ضروري می کارآفرینی را در سازمان 

که بخواهد به این فرهنگ کارآفرینانه دست یابد باید بهره هوش  
بتواند آن  تا  را بسنجد  افراد خود  این مهم  عاطفی  را در جهت  ها 

اهمیت موضوع کارآفرینی و    ). 2016،  12سوق دهد (هِما و همکاران 
تواند در توسعه کشورها داشته باشد روز به روز  ؤثري که می نقش م 

7. Dong 
8. Encinas& Chauca 
9. Pawlusinski & Kubal 
10. Sackmann 
11. Altındağ & Kösedağıa 
12. Hemmea  et al 
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تر شده است، ولی آنچه که بیشتر اذهان را به خود  بر همگان روشن 
مشغول کرده؛ این است که کارآفرینان چه کسانی هستند و اینکه  

می  عواملی  تأثیر چه  کارآفرینان  پرورش  یا  شناخت  در  گذار  تواند 
االي هوش عاطفی برخوردارند نسبت به  افرادي که از سطوح ب باشد.  

می  تجربه  را  کمتري  استرس  میزان  اگر سایرین    فرهنگ   کنند.  
  که   فردي   است   ممکن   نکند   حمایت   را   عاطفی   هوش   کارآفرینانه، 

  اثربخشی   ). 2010(ساکمن،    شود   تنبیه   و   توبیخ   دارد   باالیی   هوش 
  سازمان   اهداف   به   یابی دست   و   تحقق   میزان   با   ورزشی   هاي سازمان 
  این  در  بررسی   و  تحقیق   سال   60 از   بیش   رغم   علی .  شود می   تعیین 
  ها سازمان   اثربخشی   گیري اندازه   براي   اساسی   موانع   هنوز   زمینه، 
  آن  گیري اندازه   نیز   ورزش   پیچیدگی   و   بودن   چندبعدي   و   دارد   وجود 

همکاران،    کرده   دشوار   را  و  (عیدي  محققان 1391است    سازه   ). 
بودن    براي   و   کردند   تأیید   را   سازمانی   اثربخشی   چندبعدي 

  استفاده   رویکرد   پنج   از   ورزشی   هاي سازمان   اثربخشی   گیري اندازه 
باشد.  سازمانی می   درونی   اند که یکی از آن رویکردها فرآیند کرده 

  پویایی   شوند می   باعث   سازمانی   درونی   فرآیندهاي   بر   مبتنی   رویکرد 
  شناخته   اثربخشی   معیار   ن تری مهم   سازمانی،   ثبات   و   سازمان   کارکنان 

توان به هوش  ). که از جمله آن معیارها می 1987شود (چالدوراي،  
 عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه اشاره داشت. 

این پژوهش سعی دارد با مطالعه هوش عاطفی؛ راهکارهایی را  
از   یکی  ارائه دهد.  کارآفرینانه  سازمانی  فرهنگ  افزایش  در جهت 
راهکارهاي مشخص کردن میزان این رابطه انجام تحقیقات بیشتر  

این پژوهش  مسئله  و بررسی عوامل مؤثر بر این مسأله است. لذا  
با   طراحی چهارچوب مفهومی  مشارکت در توسعه دانش مدیریت 

هوش عاطفی با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در    هاي مؤلفه ارتباط  
هاي  به بعنوان یکی از فدراسیون   هندبال   میان کارکنان فدراسیون 

عوامل  می   منتخب  از  یکی  عاطفی  هوش  اینکه  به  توجه  با  باشد. 
توان با مشخص  گذار در رشد فرهنگ کارآفرینانه است و می تأثیر 

میزان آن در بدو ورود کارکنان به سازمان؛ براي باال بردن    کردن 
با   پژوهش  این  لذا  کرد،  اقدام  آینده  در  کارآفرینی  فرهنگ  سطح 

هاي هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی  پرداختن به میزان رابطه مؤلفه 
به چنین هدفی در فدراسیون    هندبال   کارآفرینانه در پی رسیدن 

  کرد ی و بر اساس رو   ی هوش عاطف   ي نظر   ی با توجه به مبان هستند.  
و    ی همدل ي،  ز ی خودانگ ی،  م ی خودتنظ ،  ی پنج سازه، خودآگاه   ی ب ی ترک 

،  که مدل جامع و معقول صاحب نظران است   ی هاي اجتماع مهارت 
و   عاطفی  هوش  بین  رابطه  که  شد  خواهد  سعی  تحقیق  این  در 

کارکنان   بین  در  کارآفرینانه  سازمانی  هندبال  فرهنگ  فدراسیون 
رسد  المی ایران مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا به نظر می جمهوري اس 

این موضوعی است که در ایران توجه کمی به آن شده است، درحالی  
این   پویایی  به  شاید  شود  توجه  مؤلفه  دو  این  رابطه  به  اگر  که 

هاي  ها کمک شود. در رابطه با مولفه و سایر فدراسیون   فدراسیون 
توان به این تحقیقات اشاره  موردنظر در بخش تحقیقات داخلی می 

 
1. Chilee & Fanglee 

در تحقیقی به تحلیل رابطه  )  1392متین و همکاران ( داشت. زارعی 
فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی پرداختند. نتایج این  

مؤلفه  ارتباط  عاطف تحقیق  هوش  سازمانی  هاي  فرهنگ  با  ی 
کند. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین  کارآفرینانه را تأیید می 

ترتیب  مؤلفه  به  انگیزي  خود  و  خودآگاهی  عاطفی  هوش  هاي 
ترین ارتباط را با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه دارند. مرعشیان  بیش 

 ) همکاران  رابطه 1392و  نیز  دیگري  تحقیق  در  فرهنگ    )  بین 
ی و هوش هیجانی را با کارآفرینی در کارکنان زن ادارات آب  سازمان 

ها نشان  و برق استان خوزستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن 
از قدرت پیش داد که مؤلفه  براي  هاي هوش هیجانی  باالیی  بینی 

) در  1393فرهنگ سازمانی کارآفرینانه برخوردار هستند. بیهقی ( 
یر ابعاد هوش هیجانی بر فرهنگ  تحقیقی تحت عنوان بررسی تأث 

سازمانی کارآفرینانه اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوي به  
سازمانی   فرهنگ  و  هیجانی  هوش  میان  که  رسید  نتیجه  این 

  با   تحقیق   ) در 1394کارآفرینانه رابطه معنادار وجود دارد. نیکخواه ( 
  سازمانی   فرهنگ   و   عاطفی   هوش   هاي مؤلفه   رابطه   بررسی   عنوان 

  نتیجه   این   به   داراب   شهر   پرورش   و   آموزش   کارکنان   در   ارآفرینانه ک 
  سازمانی   فرهنگ   و   عاطفی   هوش   هاي مؤلفه   بین   که   رسید 

  وجود   ومعنادار   مثبت   ارتباط   همدلی   مؤلفه   در   جز   به   کارآفرینانه 
) در تحقیقی که با موضوع رابطه هوش هیجانی  1395رضایی (   . دارد 

و توانایی کارآفرینی دانشجویان کشاورزي انجام داد به این نتیجه  
مؤلفه  بین  که  و  رسید  همدلی  خودانگیزشی،  خودآگاهی،  هاي 

هاي اجتماعی با توانایی کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت  مهارت 
) در تحقیقی که  1396همکاران (   و معناداري وجود دارد. پایمرد و 

آفرین در ادارات ورزش  هوش عاطفی را با سبک رهبري تحول   رابطه 
هاي  و جوانان استان قم مورد بررسی قرار دادند؛ دریافتند که مولفه 

رهبري   در  تغییرات  توضیح  به  قادر  به جز همدلی  عاطفی  هوش 
می  و  هستند  آفرین  بهره تحول  ا توانند  سازمان  در  را  فزایش  وري 

 دهند. 
فانگل  و  شیلی  خارجی،  تحقیقات  بخش  در  )  2008(   1در 

  ت ی بر رضا   ی و جو سازمان   ی اي با عنوان تأثیر نفوذ هوش عاطف مطالعه 
  رون ی به ب   ش ی به خطر، گرا   ش ی سه  مؤلفه گرا   ی جو سازمان   ي برا   شغل 
از ارتباط هوش    ی حاک   جه ی کرده و نت   ی را بررس   ت ی به موفق   ش ی و گرا 
  ی مان ها بر تأثیر جو ساز است. آن   ی هاي جو سازمان با  مؤلفه   ی عاطف 

گسلر و همکاران    .تأکید کردند   ی شغل   ت ی بر رضا   ی و هوش عاطف 
) در تحقیقی تحت عنوان تأثیر عوامل درون سازمانی بر جو  2010( 

به این نتیجه رسیدند که از نظر    هاي آلمان کارآفرینی در دانشگاه 
ویان کیفیت برنامه کارآفرینی درون سازمانی بیشترین تأثیر  دانشج 

) در تحقیقی  2015را بر جو کارآفرینانه دارد. آلتینداگ و کوزدگی ( 
فرهنگ   با  مدیران  عاطفی  هوش  بین  ارتباط  بررسی  عنوان  با 
سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان به این نتیجه رسیدند که بین  

نوآورانه و عملکرد  هاي هوش عاطفی در مدی مؤلفه  با فرهنگ  ران 
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کارکنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. محققان بر اساس نتایج  
این تحقیق معتقد بودند که براي افزایش کارآیی کارکنان؛ مدیران  

  1. آرفرا و سامانتا باید داراي سطح باالیی از هوش هیجانی باشند.  
اطفی بر بهبود  ) در تحقیق دیگري با موضوع تأثیر هوش ع 2016( 

کار تیمی در مراکز دولتی به این نتیجه رسیدند که هوش عاطفی  
بین   اعتماد  ایجاد  و  تیمی  روي همکاري  بر  تأثیرگذاري  از طریق 
و   کارآفرینی  عملکرد،  نظر  از  تیمی  کار  بهبود  باعث  تیم  اعضاي 

) نیز در تحقیقی  2016(   2شود. ِانگاه و همکاران زمانبندي کارها می 
اطفی و جهت گیري کارآفرینی را در دانشجویان مالزي  که هوش ع 

و اندونزي مورد بررسی قرار دادند وجود رابطه مثبت را بین این دو  
کردند.   تایید  همکاران مؤلفه  و  تحق ) 2016(   3کاشیف  در  با    ی ق ی ، 

عاطف  کارآفر   ی عنوان هوش  مورد    ي نفر   300نمونه    ک ی   ی ن ی و  را 
  ي ها لفه ؤ م   ن ی ها نشان داد که ب آن   ق ی تحق   ج ی قرار دادند. نتا   ی بررس 

جفرینیو و    وجود دارد.   ي ارتباط معنادار   ی ن ی و کارآفر   ی هوش عاطف 
  ، ی ن ی خودشان با موضوع رابطه کارآفر   ق ی در تحق )،  2017(   4همکاران 

  ی تعهد سازمان   ي ها بر رو آن   ر ی ث أ و ت   ی هوش عاطف   ، ی فرهنگ سازمان 
استان جامب   217 در  بررس   ي اندونز   ی معلم  مورد  دادند.    ی را  قرار 

و    ی و هوش عاطف   ی ن ی فرهنگ کارآفر   ن ی ها رابطه ب آن   ق ی تحق   جه ی نت 
  5میائو و همکاران   کرد.   د أیی را ت   ی تعهد سازمان   ي ها بر رو آن   ر ی ث أ ت 
  ي ها لفه ؤ اثرات م   ل ی خودشان با عنوان تحل   ق ی در تحق   ز ی ، ن ) 2018( 

  جه ی نت   ن ی کارکنان به ا   ی رفتار و عملکرد سازمان   ي بر رو   ی هوش عاطف 
ب   دند ی رس  عاطف   ي ها لفه ؤ م   ن ی که  پ   ی هوش  و  عملکرد    شرفت ی و 

  6آلتیناي و همکاران   وجود دارد   ي کارکنان ارتباط معنادار   ی سازمان 
ي هوش فرهنگی و عاطفی و خالقیت  در تحقیقی در زمینه   ) 2020( 

که   رسیدند  نتیجه  این  به  کارآفرینان  سطح    ي افراد شخصی  که 
فراشناخت   عاطفی از هوش    ي باالتر  م   ی و  از خود نشان  دهند،  ی را 
بر    ی مثبت   ر ی به نوبه خود تأث   این   هستند که   ي احساسات باالتر   ي دارا 
 دارد.   ها و کارآفرینی آن   ت ی خالق ي  قوه 

توان گفت که ایران از ظرفیت باالیی  بندي کلی می در یک جمع 
هاي متعدد  در ورزش هندبال برخوردار است. حضور موفق بازیکن 

لیگ  بازي در  در  موفق  حضور  چندین  و  اروپایی  معتبر  هاي  هاي 
آسیایی و المپیک آسیایی گواه این امر است که چنانچه فدراسیون  

تري به موضوعات هوش عاطفی و فرهنگ  جدي هندبال ایران نگاه  
صورت با توجه استعدادهاي  سازمانی کارآفرینانه داشته باشد در آن 

تري دست  هاي بیش توانند به موفقیت هندبالی موجود در کشور می 
سال  در  کند.  و  پیدا  فدراسیون  بین  مشکالت  دلیل  به  اخیر  هاي 

باز  بار شاهد عدم حضور  تیم ملی چندین  یکنان کلیدي  بازیکنان 
اییم؛ که از  تیم ملی هندبال ایران در مسابقات رسمی و مهم بوده 

می  آن  دالیل  خواسته جمله  و  احساسات  درك  عدم  به  هاي  توان 
اضطراب  شرایط  کنترل  توانایی  عدم  کنترل  بازیکنان،  عدم  و  آور 

به  واکنش  توجه  با  لذا  اشاره کرد.  بازیکنان توسط فدراسیون  هاي 
 

1. Arfaraa & Samanta 
2. Ngah et al 
3. Kashif et al 
4. Jufriyono et al 

ها و اهمیت فرهنگ  تر کردن این نزاع ی در کم اهمیت هوش عاطف 
سازمان  پیشرفت  و  توسعه  در  کارآفرینانه  هم سازمانی  و  چنین  ها 

ها، محققان این پژوهش که خود از بازیکنان  تر آن اثربخشی بیش 
شوند به دنبال  سابق تیم ملی و تیم دانشجویان ایران محسوب می 

  سازمانی   فرهنگ   و   فی عاط   هوش   هاي بین مؤلفه   این هستند تا رابطه 
هندبال مورد بررسی قرار دهند    فدراسیون   کارکنان   را در   کارآفرینانه 

تا با انجام این پژوهش و قرار دادن نتایج آن در اختیار فدراسیون  
مناسب  شرایط  ایجاد  به  ایران  هندبال  هندبال  و  فدراسیون  در  تر 

 . کمک کنند 

 شناسی روش 
داده  ماهیت  به  توجه  با  حاضر  بررسی،  پژوهش  مورد  اهداف  و  ها 

است.    - توصیفی   کاربردي  نوع  از  و  این  همبستگی  آماري  جامعه 
اسالمی   هندبال جمهوري  فدراسیون  کارکنان  کلیه  پژوهش شامل 

پاره وقت)، هیئت 18ایران (  ها  هاي استان نفر، بصورت تمام وقت و 
هیئت   31(  هر  میانگین  بطور  هیئت    5با    استان،  و  کارمند) 

هاي موردنظر این  شد. داده هاي فعال در زمینه هندبال می شهرستان 
کارکنان   تمامی  بین  از  تصادفی  روش  به  مرحله  سه  در  تحقیق 

هیئت  هندبال،  استان فدراسیون  تمام  هیئت هاي  و  فعال  ها  هاي 
نتایج  ها جمع شهرستان  به  اهمیت دسترسی  به  توجه  با  آوري شد. 

بیش تر  جامع  تعداد  به  دسترسی  جامعه و  افراد  از  موردنظر،    تري 
آوري  هاي موردنظر را در سه مرحله جمع محققان این پژوهش داده 

اول داده  این صورت که در مرحله  به  میان  کردند.  از  مربوطه  هاي 
آوري شد. در مرحله  کارکنان شاغل در محل فدراسیون هندبال جمع 

آوري  هاي هندبال استانی جمع ئت هاي مربوط به رؤساي هی دوم داده 
هیئت  رؤساي  کمک  با  سپس  و  سوم  شد  مرحله  در  استانی  هاي 

هیئت داده  رؤساي  به  مربوط  زمینه  هاي  در  فعال  شهرستانی  هاي 
جمع  هندبال  مرحله  ورزش  سه  از  نهایت  در  و  شد    148آوري 

 آوري گردید. پرسشنامه قابل استفاده جمع 
این   داده   پژوهش در  گردآوري  پرسشنامه  براي  از  میدانی  هاي 

هوش عاطفی و    که شامل دو پرسشنامه استاندارد شده است  استفاده  
آوري اطالعات مربوط  شد. براي جمع فرهنگ سازمانی کارآفرینانه می 

که    7ز و فارنهایم د به هوش عاطفی از پرسشنامه هوش عاطفی پترای 
طراحی شده و پنج مؤلفه هوش عاطفی؛ خودآگاهی،    2002در سال  

هاي اجتماعی را با طیف  خودتنظیمی، خودانگیزي، همدلی و مهارت 
گزینه  مورد  پنج  زیاد)  خیلی  زیاد،  تاحدودي،  کم،  کم،  (خیلی  اي 

می  قرار  سازمانی  سنجش  فرهنگ  بررسی  براي  شد.  استفاده  داد 
گیور  مک  پرسشنامه  از  ا 2003(   8کارآفرینانه  این  )  شد.  ستفاده 

ي آموزش مستمر و حمایت از توسعه،  پرسشنامه شامل هفت مؤلفه 
اشتیاق   و  پیشگامی  انسجام،  ارتباطات،  نوآوري،  پذیري،  ریسک 

5. Miao et al 
6. Altinay et al 
7. Petrides & Furnham 
8. Mc Guire 
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،  تاحدودي ،  کم ،  کم   (خیلی   5تا    1شد که از طیف نمرات  سازمانی می 
 برخوردار بود.  )  زیاد   خیلی ،  زیاد 

محتوا   ي صور   یی روا  تا   یی و  به  اسات   9  د یی پرسشنامه  از    د ی نفر 
  ن یی به منظور تع   ن ی چن . هم د ی رس   ی ورزش   ت ی ر ی متخصص در حوزه مد 

  ج ی استفاده شد و نتا   ي د أیی ت   ی عامل   ل ی سازه پرسشنامه از تحل   یی روا 
  ساختار   و   بوده   مناسب   ها لفه ؤ سواالت در م   ی نشان داد که بار عامل 

  ي د أیی ت   ی عامل   ل ی کامل تحل   ج ی است. نتا   د تأیی   مورد   پرسشنامه   سواالت 
محققان به    ن ی چن است. هم   امده ی اختصار، در مقاله ن   ت ی رعا   ل ی به دل 

اطم  پا   نان ی منظور  موردنظر،    آماري   جامعه   در   ها پرسشنامه   یی ا ی از 
تع  به  از روش ضر   یی ا ی پا   ن یی اقدام  استفاده  با    ي آلفا   ب ی پرسشنامه 

نتا  که  نمودند  پا   باشد ی م   آن   دهنده نشان   ج ی کرونباخ    یی ا ی که 
). در  1موردنظر در حد قابل قبول بوده است (جدول  هاي پرسشنامه 

پرسشنامه به    یی نها   ع ی قبل از توز   ن ی چن حاضر محققان هم   ق ی تحق 
ت  پرسشنامه    ی مطالعه مقدمات   ک ی پرسشنامه در    یی ا ی پا   د أیی منظور 

آن    ج ی کردند که نتا   ع ی نفر از جامعه موردنظر توز   40  ن ی را ب   ق ی تحق 
از    ق ی تحق   ن ی ). در ا 3د قابل قبول است (جدول  در ح   یی ا ی نشان داد پا 

  ف ی توص   ي ) برا ی و درصد فراوان   ار ی انحراف مع   ن، ی انگ ی (م   ی ف ی آمار توص 
دهندگان از نرم افزار  و ارائه نگرش پاسخ   ی شناخت ت ی جمع   ي ها ی ژگ ی و 

SPSS   تحق مدل  ارائه  منظور  به  مدل   ق، ی و  معادالت    ي ساز از 
 د. استفاده ش   PLS  فزار و نرم ا   ي ساختار 

 ضریب آلفاي کرونباخ   . 1جدول  
 ضریب آلفاي کرونباخ  متغیرها 

 هوش عاطفی 
 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه 

79 /0 
81 /0 

 

 یافته ها 
هاي عمومی هاي مربوط به ویژگی در این قسمت به توصیف داده

تأهل،  پاسخ وضعیت  تحصیلی،  مدرك  جنسیت،  مانند  دهندگان 
-مورد وضعیت پاسخشود و براي هر  سن و سابقه کار پرداخته می

دهندگان شامل فراوانی و درصد فراوانی، درصد و درصد تجمعی  
شود. در پایان آمار استنباطی مربوط به ارتباط متغیرها  آن بیان می 

.شودو تحلیل مدل نیز ارائه می
 

 هاي جمعیت شناختیویژگی .2جدول 
 میانگین  انحراف معیار  درصد فراوانی فراوانی  متغیر 

 مرد جنسیت 
 زن

119 
29 

4/80 
6/19 

70/0 
74/0 

56/3 
75/3 

 سن 

 سال  30-20
 سال  40-31
 سال  50-41

 سال  50باالتر از 

28 
39 
62 
19 

8/13 
5/29 
9/45 
8/10 

69/0 
80/0 
78/0 
98/0 

80/3 
65/3 
11/4 
70/3 

 مجرد تأهل 
 متأهل 

31 
117 

6/20 
4/79 

83/0 
69/0 

53/3 
78/3 

 مدرك تحصیلی 

 فوق دیپلم
 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد 
 دکتري

18 
72 
40 
18 

5/11 
5/47 
5/29 
5/11 

70/0 
72/0 
69/0 
55/0 

50/3 
13/4 
79/3 
41/3 

 سابقه خدمت

 سال 5 از کمتر
15-  6 
25-  16 
30-  26 

19 
55 
49 
25 

2/9 
2/41 
2/39 
4/10 

62/0 
56/0 
82/0 
68/0 

90/3 
55/3 
42/3 
73/3 

 
در این تحقیق، مدل مفهومی تحقیق با استفاده از معادالت  

به روش   قرار گرفت. در مرحله    PLSساختاري  ارزیابی  مورد 
مؤلفه  از  یک  هر  به  مربوط  نمرات  و  اول  عاطفی  هوش  هاي 

محاسبه   تأییدي  عاملی  تحلیل  مرحله  در  کارآفرینانه  فرهنگ 
ه عنوان متغیر  ها ب شد. در مرحله بعد و براي ارائه مدل، از مؤلفه 

شده و از متغیر هوش عاطفی و فرهنگ کارآفرینانه به  مشاهده 
استفاده شد.   بررسی در سه بخش  عنوان متغیر مکنون  نتایج 

  - 3مدل ساختاري،    - 2گیري،  مدل اندازه   - 1شود:  زیر ارائه می 
 .  مطلوبیت مدل 

اندازه  مدل  بررسی  عاملی  براي  تحلیل  واقع  در  که  گیري 
شده  پرسشنامه نیز هست، از متوسط واریانس استخراج تأییدي 

 براي بررسی روایی همگرا استفاده شد. با توجه به اینکه مقدار  
AVE  است، روایی    0/ 4براي تمام متغیرهاي تحقیق بزرگتر از

شد.   تأیید  پایایی  هم همگرا  و  کرونباخ  آلفاي  ضریب  چنین 
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باالي   متغیرها  تمام  پ   0/ 7ترکیبی  پایایی  که  را  بود  رسشنامه 
 . کند تأیید می 

 . کند تأیید می 

 گیري تحقیق مدل اندازه بررسی    . 3جدول  
 ) CRپایایی ترکیبی (  ) AVEمیانگین واریانس استخراجی (  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیرها 

 0/ 84 0/ 76 0/ 82 هوش عاطفی 
 0/ 87 0/ 87 0/ 86 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه 

   
تا   شد  بررسی  نیز  پرسشنامه  واگراي  روایی  ادامه  در 

اندازه  مدل  و  بررسی  فورنل  اعتقاد  به  شود.  تکمیل  گیري 
الرکر، روایی واگرا وقتی در سطوح قابل قبول است که میزان  

تر از ضرایب همبستگی میان  براي هر متغیر بیش   AVEجذر  
همان  باشد.  مدل  در  متغیرها  سایر  و  متغیر  در  آن  که  گونه 

هر سازه از    AVEشود، تمامی مقادیر  مشاهده می   4جدول  
سازه  با  سازه  آن  همبستگی  بیش ضرایب  دیگر  شده  هاي  تر 

 شود. گیري تأیید می است. در نتیجه روایی واگرا ابزار اندازه 

 هاي پژوهش بررسی روایی واگراي سازه .  4جدول  

 عاطفی  هوش سازه 
 سازمانی  فرهنگ

 کارآفرینانه 
  89/0 هوش عاطفی

فرهنگ سازمانی  
 93/0 80/0 کارآفرینانه

 
هاي  براي ارزیابی مدل درونی یا مدل ساختاري، شاخص 

توان به ضرایب مسیر و  متعددي وجود دارد که از جمله می 
،  5طبق نتایج جدول شماره    . اشاره کرد )  2R(   ضریب تعیین 

-بیشتر بود. می   1/ 96اعداد معناداري (تی) همه متغیرها از  
اطمینان  ت  سطح  در  گفت  معنادار    0/ 95وان  متغیرها  تأثیر 

هاي پژوهش بین متغیرهاي  توان گفت در فرضیه است و می 
تحقیق در کارکنان فدراسیون هندبال جمهوري اسالمی ایران  

 د.   رابطه معناداري وجود دار 

 بررسی ضرایب مسیر مدل ساختاري .  5جدول  
 )tاعداد معناداري (  ضریب مسیر  مسیر ساختاري 
  هوش عاطفی به

  سازمانی فرهنگ
 کارآفرینانه

80/0 81/17 

 
و بر اساس مقدار ضریب تعیین    6با توجه به جدول شماره  

توان گفت که مدل  باشد، می می   0/ 33بدست آمده که بزرگتر  
 . براي این مؤلفه مناسب است بینی شده  پیش 

 زاي تحقیق . ضریب تعیین متغیرهاي درون 6جدول  
 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  متغیر 

 2R( 64/0ضریب تعیین ( 
 

 
 در حالت ضرایب استاندارد   . 1شکل  

 
 گیري بحث و نتیجه 

  هوش   هاي مؤلفه   رابطه   بررسی   پژوهش   این   انجام   از   هدف 
ادارات    کارکنان   در   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   و   عاطفی 
فرهنگ  .  بود   ورزشی  و  عاطفی  هوش  بین  داد  نشان  نتایج 

وجود   معناداري  و  مثبت  رابطه  کارآفرینانه  سازمانی 
نتایج >0p/ 05( دارد  همچنین  می   ).  دو  نشان  بین  که  دهد 

سازمانی کارآفرینانه رابطه  متغیر مهارت اجتماعی و فرهنگ  

که   دارد  وجود  مستقیمی  و  بین  مؤ قوي  در  است  این  ید 
بعنوان یک عامل  مؤلفه  اجتماعی  هاي هوش عاطفی مهارت 

ترین ارتباط با فرهنگ سازمانی  درون سازمانی مهم از بیش 
مهارت   میزان  رفتن  باال  با  و  است  برخوردار  کارآفرینانه 

ها  سازمانی کارآفرینانه آن اجتماعی کارکنان، میزان فرهنگ  
  با   تحقیق   این   از   حاصل   چنین نتایج هم   یابد. نیز افزایش می 

  ک ی )، ن 1393(    ی هق ی )، ب 1392و همکاران (   ان ی مرعش نتایج  
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)،  1396و همکاران (   مزد ی )، پا 1395(   یی )، رضا 1394خواه ( 
 ) لی  فانگ  و  لی  ( 2008چی  همکاران  و  گسلر   ،(2010  ،(

( 2015(    ی و کوزدگ   نداگ ی آلت  آرفرا و سامانتا   و  2016)،   (
 ) همکاران   و  ( ) 2016اِنگاه  همکاران  و  کاشیف   ،2016  ،(

(   و ی ن ی جفر  همکاران   (   ) 2017و  همکاران  و  میائو  )  2018و 
تماعی بعنوان یکی از  هاي اج مهارت   ي مؤلفه   ارتباط   بر   مبنی 
-هم   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   با   عاطفی   هاي هوش مؤلفه 

پرداخت که  .  بود   سو  نکته  این  به  باید  نتیجه  این  تبیین  در 
اجتماع    دیگران،   با   مفید   ارتباط   برقراري "بعنوان   ی مهارت 

،  1شود (گلمن تعریف می   "احساسات   و   افکار   ها، ایده   تسهیم 
کارکنان ادارات ورزشی چنانچه بتوانند در  ). از این رو  1998

اولین گام رابطه مؤثرتري را با اطرافیان خود برقرار کرده و  
گونه  و  به  بیان  راحتی  به  را  خودشان  درونی  احساسات  اي 

میزان شکایت اطرافیان از خودشان را به حداقل برسانند در  
هاي اجتماعی خودشان را تقویت  توانند مهارت آن صورت می 

توانند از طریق نفوذ بر روي دیگران و کمک  ه و سپس می کرد 
-ها و حل مشکالت موجود زمینه را براي رضایت گرفتن از آن 

مندي خود، دیگران و سازمان مربوطه فراهم کرده به سمت  
حرکت کنند. نتایج این تحقیق    کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ 
چرا که    ناهمسو بود؛ )  1392زارعی متین و همکاران ( با نتایج  

مؤلفه  بین  از  نامبرده  تحقیق  عاطفی،  در  هوش  هاي 
بیش  از  خودانگیزي  و  فرهنگ  خودآگاهی  با  ارتباط  ترین 

حاضر   تحقیق  در  ولی  بودند  برخوردار  کارآفرینانه  سازمانی 
مهم مهارت  بعنوان  اجتماعی  شد.  هاي  شناسایی  مؤلفه  تربن 

می  را  ناهمسویی  این  تفاوت علت  در  بین  توان  هاي 
و هم ان سازم  آماري  تعداد جامعه  و  نوع  موردمطالعه،  -هاي 

دو   این  در  استفاده  مورد  پرسشنامه  نوع  بین  تفاوت  چنین 
دو   آن  در  استفاده  مورد  سؤاالت  برخی  که  دانست  تحقیق 

هم  حاضر  تحقیق  اجتماعی  مهارت  مؤلفه  با  پوشانی  مؤلفه 
 اند.  داشته 

داد  نشان  نتایج    و   خودآگاهی   متغیر   دو   بین   همچنین 
کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداري وجود    سازمانی   فرهنگ 

دیگر >0p/ 05دارد(  عبارت  به    هوش   هاي مؤلفه   بین   در   ). 
  نیز همانند مهارت اجتماعی از ارتباط قوي   خودآگاهی   عاطفی 

  رفتن   باال   با   و   است   برخوردار   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   با 
در   میزان    کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   میزان   کارکنان،   آن 

نتایج   . یابد می   افزایش   نیز   ها آن  زارعی    نتایج   با   تحقیق   این 
 ) همکاران  و  (   ان ی مرعش ،  ) 1392متین  همکاران  )،  1392و 

  مزد ی )، پا 1395(   یی )، رضا 1394خواه (   ک ی )، ن 1393(    ی هق ی ب 
 ) همکاران  ( 1396و  لی  فانگ  و  لی  و  2008)، چی  گسلر   ،(

 ) آلت 2010همکاران  کوزدگ   نداگ ی )،  و  2015(    ی و  آرفرا   ،(
 ) ( 2016سامانتا   همکاران   و  اِنگاه  و  کاش 2016)  و    ف ی )، 

 
1. Goleman 

 ) (   و ی ن ی )، جفر 2016همکاران  و م 2017و همکاران   و    ائو ی ) 
ید  ، همخوانی دارد. در تبیین این نتیجه با ) 2018همکاران ( 

  هوش   به   مربوط   هاي مهارت   تمام   بیان کرد خودآگاهی هسته 
  خودشان   تا   سازد می   قادر   را   افراد   باال   خودآگاهی .  است   عاطفی 

(گلمن  کنند    مشاهده   را   خودشان   عمل   در   و   بگیرند   نظر   در   را 
بیش   ). 1998،   آگاهی  آگاهی  خود  و  احساسات  به  اشاره  تر 

  آگاهی   و   خود   شناخت   توانایی   فرد از خودش دارد. خودآگاهی 
  و   ها ترس   ها، خواسته   قوّت،   و   ضعف   نقاط   خصوصیات،   از 

  و   اخالقی   هاي ویژگی   توصیف   ما   اکثر   براي .  انزجارهاست 
در  .  باشد می   دشواري   و   سخت   کار   دیگران،   براي   خود   رفتاري 
با  ورزشی  خودآگاهی چنان   مؤلفه   رابطه  ادارات  کارکنان  چه 

ها را  بتوانند از احساسات و هیجانات خودآگاهی داشته و آن 
از   روشنی  انداز  چشم  یک  بتوانند  بطوریکه  کنند،  کنترل 

صورت    شان داشته و از آن احساس لذت کنند در آن زندگی 
توانند ایجاد این حس مثبت را از زندگی خود به محیط  می 
لی انتقال داده و با یک ذهن قابل کنترل و باز به سمت  شغ 

مؤلفه فعالیت  با  ارتباط  در  کنند.  حرکت  کارآفرینانه    هاي 
پیشین   تحقیقات  نتایج  با  راستا  در  تحقیق  این  خودآگاهی 

  کارآفرینانه،   فرهنگ   به   نیل   براي   ها دهد که سازمان نشان می 
  سازوکارهایی   و   کنند   تقویت   را   کارکنان   خودآگاهی   حس   باید 

  نقاط   قوت،   نقاط   عواطف،   از   کارکنان   تر عمیق   درك   براي   را 
  صورت   این   در .  کنند   طراحی   خود   هاي انگیزه   و   نیازها   ضعف، 
  ها شکست   و   ها موفقیت   دادن   نسبت (   افراد   درونی   کنترل   مرکز 

  و   خود   هاي ارزش   و   استعدادها   به   قوي   احساس   ، ) خود   به 
کارکنان   اي گونه   به   شود، می   تقویت   افراد   به   آن   انتقال    که 

 هاست. آن   هویت   از   بخشی   سازمان   کنند می   احساس 
که   بود  آن  تحقیق  این  نتایج  دیگر    متغیر   دو   بین   از 

مثبت   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   و   خودتنظیمی    و   رابطه 
  در   دهد می  نشان  این نتیجه   ). >0p/ 05معناداري وجود دارد( 

  مهارت   همانند   نیز   تنظیمی خود    عاطفی   هوش   هاي مؤلفه   بین 
آگاهی  خود  و    سازمانی   فرهنگ   با   قوي   ارتباط   از   اجتماعی 

  در   آن   میزان   رفتن   باال   با   و   است   برخوردار   کارآفرینانه 
  نیز   ها آن   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   میزان   کارکنان، 

زارعی  نتایج    با   تحقیق   این   از   حاصل   نتایج   . یابد می   افزایش 
همکاران   و  مرعش 1392( متین  (   ان ی )،  همکاران  )،  1392و 

  مزد ی )، پا 1395(   یی )، رضا 1394خواه (   ک ی )، ن 1393(    ی هق ی ب 
 ) همکاران  ( 1396و  لی  فانگ  و  لی  و  2008)، چی  گسلر   ،(

 ) آلت 2010همکاران  کوزدگ   نداگ ی )،  و  2015(    ی و  آرفرا   ،(
 ) ( 2016سامانتا   همکاران   و  اِنگاه  و  کاش 2016)  و  ی )،  ف 
(   و ی ن ی فر )، ج 2016همکاران (  و م 2017و همکاران   و    ائو ی ) 
  بعنوان   خودتنظیمی   مؤلفه   ارتباط   بر   مبنی   )، 2018همکاران ( 

مؤلفه  از  هوش یکی    سازمانی   فرهنگ   با   عاطفی   هاي 
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در تبیین این نتیجه باید اشاره شود    . بود   همسو   کارآفرینانه 
این معنا است که هیجانات  به    در   و   شده درك   خودتنظیمی 

مورد استفاده    فرد و سازمان   نفع   به   ها موقعیت   تغییر   راستاي 
از هر چیزي  خودتنظیمی بیش   ). 1998(گلمن ،  قرار بگیرد  

توانند  اشاره به افراد آرام و خونسردي دارد که به راحتی می 
هاي جدید بعد از تغییر تطبیق دهند و سپس  محیط خود را  

استرس  با  مقابله  از  می بعد  آن  در  موجود  توانند  هاي 
این  مناسب  نتایج  اساس  بر  کنند.  اتخاذ  را  تصمیمات  ترین 

چه کارکنان ادارات ورزشی بتوانند با تقویت این  تحقیق چنان 
ها هوش عاطفی خود را  ویژگی در خود در کنار سایر مؤلفه 

از طریق تطبیق  ن یت کنند در آ تقو  صورت خواهند توانست 
موقعیت  با  خود  فعالیت  پذیري  سمت  به  جدید  کاري  هاي 

در  کنند.  حرکت  فدراسیون  در    مؤلفه   با   ارتباط   کارآفرینانه 
  نتایج   با   راستا   در   تحقیق   این   نتایج   خالصه   بطور   خودتنظیمی 

تالش   دهد می   نشان   پیشین   تحقیقات    ارتقاء   براي   که 
  سازگاري؛   و   کاري   وجدان   اعتماد،   خودتنظیمی،   هاي شاخص 

  عزت   ایجاد   و   درونی   تنش   مقابل   در   افراد   خودمدیریتی   به 
  به   خودتنظیمی   شایستگی   بهبود .  کرد   خواهد   کمک   نفس 
  این   و   کنند   درونی   اصالح   خود،   ارزیابی   با   کند می   کمک   افراد 

  کارآفرینانه   فرهنگ   تقویت   و   فردي   روحیه   بردن   باال   باعث   امر 
 شود می   سازمانی   سازگاري   و 

  متغیر   دو   بین   همبستگی   ضریب   که   دهد می   نتایج نشان 
  بین   لذا .  است .  / 63  کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   و   خودانگیزي 

  که   دارد   وجود   مستقیمی   و   قوي   همبستگی   مذکور   متغیر   دو 
  خودانگیزي   عاطفی   هوش   هاي مؤلفه   بین   در   دهد می   نشان 

  سازمانی   فرهنگ   با   قوي   ارتباط   از   دیگر   هاي مؤلفه   همانند   نیز 
  در   آن   میزان   رفتن   باال   با   و   است   برخوردار   کارآفرینانه 

  نیز   ها آن   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   میزان   کارکنان، 
  نتایج   با   تحقیق   این   از   حاصل   نتایج   . یابد   افزایش   تواند می 

 ) همکاران  و  متین  مرعش 1392زارعی  همکاران    ان ی )،  و 
ب 1392(  ن 1393(    ی هق ی )،  (   ک ی )،  رضا 1394خواه    یی )، 
پا 1395(  (   مزد ی )،  همکاران  لی  1396و  فانگ  و  لی  چی   ،(
 )2008 ) همکاران  و  گسلر  آلت 2010)،  کوزدگ   نداگ ی )،     ی و 
 )2015 ) سامانتا   و  آرفرا  همکاران   2016)،  و  اِنگاه  و   (
کاش 2016(  ( ی )،  همکاران  و  و همکاران     و ی ن ی )، جفر 2016ف 
  مؤلفه   ارتباط   بر   مبنی )،  2018و همکاران (   ائو ی ) و م 2017( 

  فرهنگ   با   عاطفی   هوش   هاي مؤلفه   از   یکی   بعنوان   خودانگیزي 
  فرهنگ   محققان   از   بسیاري   . بود   سو هم   کارآفرینانه   سازمانی 

  مطرح   کارآفرینان   هاي ویژگی   از   را   خودانگیزي   کارآفرینانه، 
  پیشین   پژوهشگران   هاي دیدگاه   پژوهش   هاي یافته .  اند کرده 

  هدایت   و   دادن   جهت   یعنی   خودانگیزي .  کند می   تأیید   را 
  و   داري خویشتن   هدف،   سوي   و   سمت   به   ها هیجان   و   عواطف 

.  آنی   هاي لذت   و   نابجا   هاي خواسته   انداختن   تأخیر   به 
  ارضاي   در   تأخیر   ها، هیجان   کنترل   یعنی   خودانگیزي 

  . تر مطلوب   روانی   وضعیت   یک   در   گرفتن   قرار   توان   و   ها خواسته 
چه ادارات ورزشی  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق چنان 

سایر   آموزش  با  همراه  را  مهارت  این  آموزش  امکان  بتواند 
آن مهارت  در  کند  فراهم  کارکنان  براي  می ها  تواند  صورت 
مناسب زمینه  افزای ي  براي  فرهنگ  تري  تقویت  و  ش 

  بطور   خودانگیزي   مؤلفه   با   ارتباط   کارآفرینانه فراهم کند. در 
  پیشین   تحقیقات   نتایج   با   راستا   در   تحقیق   این   نتایج   خالصه 

  طریق   از   خودانگیزي   ایجاد   با   باید   ها سازمان   که   دهد می   نشان 
  بینی خوش   و   عمل   ابتکار   تعهد،   پیشرفت،   مشوق   هاي شاخص 
در  .  کنند   متمایل   اهداف   کسب   براي   را   افراد   عاطفی   از نظر 

  قرارگیري   بدون   اگر   واقع ادارات ورزشی باید بداند خودانگیزي 
  چندانی   تأثیر   تواند نمی   باشد،   عملی   و   کاربردي   ها موقعیت   در 
 .  باشد   داشته   کارکنانش   کارآفرینانه   عملکرد   افزایش   در 

  دو  بین  همبستگی  ضریب   که  دهد می  نشان  نتایج تحقیق 
  لذا   است. .  / 60  کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   و   همدلی   متغیر 

  دارد  وجود   مستقیمی   و  قوي   همبستگی   مذکور   متغیر   دو   بین 
  نیز   همدلی   عاطفی   هوش   هاي مؤلفه   بین   در   دهد می   نشان   که 

دیگر مؤلفه   همانند    سازمانی   فرهنگ   با   قوي   ارتباط   از   هاي 
  در   آن   میزان   رفتن   باال   با   و   است   برخوردار   کارآفرینانه 

  نیز   ها آن   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   میزان   کارکنان، 
افزایش می  نتایج   تواند  نتایج    با   تحقیق   این   از   حاصل   یابد. 

ب 1392و همکاران (   ان ی مرعش  ن 1393(    ی هق ی )،  خواه    ک ی )، 
)، چی  1396و همکاران (   مزد ی )، پا 1395(   یی )، رضا 1394( 

  نداگ ی )، آلت 2010)، گسلر و همکاران ( 2008لی و فانگ لی ( 
کوزدگ  ( 2015(    ی و  سامانتا   و  آرفرا  و  2016)،  اِنگاه  و   (

و    و ی ن ی )، جفر 2016و همکاران (   ف ی )، کاش 2016همکاران  ( 
 ) م 2017همکاران   و  (   ائو ی )  همکاران    بر   مبنی   )، 2018و 

  عاطفی   هاي هوش یکی از مؤلفه   بعنوان   همدلی   مؤلفه   ارتباط 
  نتایج   چنین با هم   . بود   سو هم   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   با 

ارتباط ضعیف   )، 1392زارعی متین و همکاران (  بر  تر  مبنی 
مؤلفه  سایر    این  به  نسبت  کارآفرینانه  سازمانی  فرهنگ  با 

  ق ی چرا که در تحق هاي هوش عاطفی نیز ناهمسو بود.  مؤلفه 
ب  از  عاطف   ي ها لفه ؤ م   ن ی نامبرده  و    ی خودآگاه   ، ی هوش 

ب   ي ز ی خودانگ  سازمان   ن ی تر ش ی از  فرهنگ  با    ی ارتباط 
  ي ها حاضر مهارت   ق ی در تحق   ی برخوردار بودند ول   نانه ی کارآفر 
مهم   ی اجتماع  م ی تر بعنوان  شناسا ؤ ن  ا   یی لفه  علت    ن ی شد. 
م   یی ناهمسو  تفاوت   توان ی را    ي ها ن سازما   ن ی ب   ي ها در 

  ن ی تفاوت ب   ن ی چن و هم   ي موردمطالعه، نوع و تعداد جامعه آمار 
ا  در  استفاده  مورد  پرسشنامه  تحق   ن ی نوع  که    ق ی دو  دانست 

لفه مهارت  ؤ لفه با م ؤ االت مورد استفاده در آن دو م ؤ س   ی برخ 
بر اساس نتایج    اند. داشته   ی پوشان حاضر هم   ق ی تحق   ی اجتماع 

گویه  از  نوعی  حاصل  به  اشاره  همدلی  تحقیق  این  هاي 
می  باعث  که  دارد  افراد  در  آن احساسات  به  شود  بتوانند  ها 

خوبی مشکالت سایر افراد رو به خوبی درك کرده و خود را  



همکارانو   يجواد فسنقر  9-20)، 1400( 4رفتاري  و  حرکتی علوم مجله                                                                                                                    

18 
 

نگاه کرده و  ها قرار داده و دنیا رو از دید آن در جاي آن  ها 
  همدلی   مؤلفه   با   ارتباط   ند. در ها را نیز تجربه کن احساسات آن 

  تحقیقات   نتایج   با   راستا   در   تحقیق   این   نتایج   خالصه   بطور 
برا می   نشان   پیشین    هاي پژوهش (   راهبردها   اینکه   ي دهد 

  در   است   الزم   نماید،   نقش   بتوانند ایفاي   خوبی   به )  کارآفرینانه 
کارآفرینانه   شامل   که   مناسب   زمینه   یک    جو   یک   و   ساختار 

  به   شود می   همدلی   و   خوب   ارتباطات   از   سرشار   که   ارتباطی 
 . شود   کارگرفته 

بین  تحقیق  مدل  حاصل  نتایج  نهایت    هوش   مؤلفه   در 
ادارات    کارکنان   در   کارآفرینانه   سازمانی   فرهنگ   با   عاطفی 
استاندارد    ورزشی  ضریب  مشاهده    رابطه   0/ 80با  معناداري 

می   . شد  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  تقویت  نتایج  که  دهد 
می   فرهنگ  ورزشی  ادارات  در  هر  کارآفرینانه  از  قبل  تواند 

وضعیت   این  در  که  چرا  شود،  مستمر  توسعه  باعث  چیزي 
کارکنان تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف خود را ضروري  
دانسته و از طریق ایجاد تغییرات در سازمان سعی در فرار از  

بیش  کارآفرینی  سمت  به  را  سازمان  و  کرده  تر  یکنواختی 
می بر می  پیدا  اعتقاد  موضوع  این  به  که  چرا  هر ند؛    کنند 

کارکنان    هاي قابلیت   کارگیري   به   طریق   از   تواند می   سازمانی 
برسد. براساس نتایج این تحقیق در صورت    موفقیت   به   خود 

توسعه   از  بعد  ورزشی  ادارات  در  کارآفرینانه  فرهنگ  ایجاد 
  مستمر، ادارات به سمت پیشگام شدن حرکت کرده و شور و 

کند. در  اشتیاق کارکنان آن براي کارآفرینی اقزایش پیدا می 
کارآفرینانه   سازمانی  فرهنگ  از  ناشی  پیشگامی  شرایط 

می  تالش  بهترین  کارکنان  خود  کارهاي  انجام  در  تا  کنند 
باشند و بی کفایتی را از کار خود حذف کنند. در این وضعیت  

تخصص  به  مشکالت  براي حل  ورزشی  ادارات  اي  ه کارکنان 
-ریزي خود اتکاء کرده و براي انجام کارهاي مشخص و برنامه 

بر  شده تالش کرده و سعی می  احاطه کامل  از طریق  کنند 
بر روي شغل   تأثیرگذار  عوامل  تمامی  کاري خود  امور  روي 

بیش  را  ورزشی  ادارات  و  کرده  کنترل  را  سمت  خود  به  تر 
ن  خود  کار  نتایج  به  وقتی  بطوریکه  ببرند؛  گاه  کارآفرینی 

کنند نسبت به آن احساس افتخار کنند. بر اساس نتایج  می 
زمانی  تحقیق  این  مدل  از  در  حاصل  کارآفرینی  فرهنگ  که 

آن  در  شود  تقویت  ورزشی  اشتیاق  ادارات  و  شور  صورت 
یابد. در  هایشان افزایش می کارکنان براي استفاده از تخصص 

تر  هاي شغلی به این وضعیت کارکنان از طریق ایحاد فرصت 
ها در این  کنند. آن تري می براي خود احساس هیجانی بیش 

هاي اولیه کارهاي خود را تهیه کرده و از طریق  وضعیت طرح 
هاي شغلی خود احساس غرور  انجام کارهاي مفید در پروژه 

براي کسب مزیت کرده و سعی می  از هر فرصتی  هاي  کنند 
خود  شغلی  کارهاي  نهایی  پاسخگوي  و  ببرند  بهره  بر  شان 

تخصص  همان اساس  باشند.  در  شان  تحقیق  مدل  که  طور 
می   2شکل   مهم نشان  جمله  از  که  دهد  فاکتورهایی  ترین 

ادارات ورزشی  می  تقویت کارآفرینی در  براي  را  تواند زمینه 
می  انسجام  و  نوآوري  کند  وجود  فراهم  با  رابطه  در  باشد. 

ت  توان گف روحیه نوآوري در بین کارکنان ادارات ورزشی می 
که وقتی کارآفرینی بتواند زمینه را براي تقویت نوآوري فراهم  

بیش  وقت  کارکنان  آنصورت  در  روزانه کند  زمان  از  ي  تري 
راه  کردن  پیدا  را صرف  توسعه حل خود  و  ي  هاي جدیدتري 

کنند و از کشف  هاي جدیدتر براي ادارات ورزشی می فرصت 
اند  نداشته ها  اي به آن هاي دیگري که دیگران به توجه روش 

می  لذت  آن احساس  لذت  این  و  پیگیري  کنند  براي  را  ها 
می فرصت  برانگیخته  بهتر  شغلی  وجود  هاي  واقع  در  کند. 

می  باعث  ورزشی  ادارات  کارکنان  در  نوآوري  تا  روحیه  شود 
هاي جدید براي  جوي راه ها به این باور برسند که جست آن 

موضوع   همین  که  است  مفید  شغلی  کارهاي  بصورت  انجام 
آن  کارآفرینی  روحیه  تقویت  باعث  نیز  خود  براي  متقابل  ها 

می  و  ادارات  سیستمی  نگرش  و  انسجام  با  ارتباط  در  شود. 
توان به این موضوع اشاره داشت که وجود این  کارآفرینی می 

ها در  شود که آن مولفه در کارکنان ادارات ورزشی باعث می 
بیش  خود  همکاران  قابلیت انتخاب  به  آن ها تر  توجه  ي  ها 

موقعیت  خلق  به  آن  طریق  از  و  باشند  شغلی  داشته  هاي 
تري اقدام کنند. در واقع وقتی انسجام در بین کارکنان  بیش 

  قابل   ها زمان ي باالتري برخوردار باشد در آنصورت آن از درجه 
فعالیت   اي مالحظه  را از  خود    تحلیل   و   تجزیه   صرف   هاي 
و  می   خود   شغلی   آینده   نیازهاي  طریق  کنند  از  راه  این  در 

گذشته  از  اطالعاتی  آوردن  آینده   بدست  در  سعی    سازمان 
پیش  و  برنامه نگري  و  شغلی  آینده  اداره  بینی  و  خود  هاي 

توانند در کنار سایر عوامل زمینه  کنند که این می مربوطه می 
تر کارکنان در ادارات ورزشی فراهم  را براي کارآفرینی بیش 

حاص  نتایج  اساس  بر  شکل  کند.  در  تحقیق  مدل  از  از    2ل 
فاکتور  سازمان  دیگر  کارآفرینانه  فرهنگ  با  مرتبط  هاي 

برون سازمانی می  ارتباطات  و  نتایج  همکاري  براساس  باشد. 
ارتباط این مؤلفه با فرهنگ    حاصل از این تحقیق در زمینه 

توان گفت که وجود آن در کارکنان  سازمانی کارآفرینانه می 
شود تا وجود روحیه کار گروهی در  می ادارات ورزشی باعث  

ها تقویت شود. در واقع وجود این روحیه در کارکنان در  آن 
می  باعث  کارآفرینی  با  آن ارتباط  تا  در  شود  همیشه  ها 

توانند انجام کارهاي جدید  جوي همکاري باشند که می جست 
آن  به  آن را  واقع  در  بیاموزند.  افرادي  ها  با  دوستی  براي  ها 

شان مفید هستند تالش کرده و به دنبال  اي شغلی براي کاره 
بهتر   کارآفرینی  زمینه  در  نوآور  و  پویا  افراد  از  هستند  این 
حاضر   تحقیق  از  حاصل  مدل  اساس  بر  ببرند.  بهره  سازمان 
آخرین فاکتور مرتبط فرهنگ کارآفرینانه در ادارات ورزشی  

پذیري  باشد. وجود روحیه ریسک ریسک پذیري کارکنان می 
می در   باعث  ورزشی  ادارات  آن کارکنان  که  کار  شود  از  ها 

  خوبی  احساس   شده تعیین   پیش   از  هاي کردن بر اساس برنامه 
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باشند و حتی براي کارآفرینی بیش  ادارات ورزشی  نداشته  تر 
ایده  چندین  روي  همزمان  کنند.    بطور  کار  سخت  بطور  نو 

روحیه  داراي  که  براي  ریسک   کارکنانی  هستند  اینکه  پذیري 
تر تمایل به  شان کمک کنند بیش بتوانند به کارآفرینی سازمان 

انجام کارهایی دارند که شاید در نگاه اول غیرمعمول به نظر  
آن می  واقع  در  موقعیت رسند.  روي  بر  کنترل  ها  مبهم  هاي 

برايبیش  و  داشته    داشتن   خوب   نتیجه   یک   به   رسیدن   تري 
ضروري   خاص   قوانین  تنها نمی   را  و  به    دانند  کارها  انجام  به 
نتایج این      هاي نو براي رسیدن به کارآفرینی باور دارند. شیوه 

نتیجه  با  نیز  تحقیق  از  همکاران  بخش  و  آلتیناي  تحقیق  ي 
  ر ی تأث   ی سطح باالتر هوش عاطف ) مبنی بر اینکه داشتن  2020( 

 گذارد همسو بود. می   ی ن ی و کارآفر   ت ی خالق   ي بر قوه   ی مثبت 
جمع  یک  تحقیق  بندي  در  این  از  حاصل  نتایج  از  کلی 

هاي هوش عاطفی در  تر به مؤلفه توان گفت که توجه بیش می 

تواند زمینه را براي تقویت فرهنگ سازمانی  ادارات ورزشی می 
در   ایران  ورزشی  ادارات  واقع  در  کند.  فراهم  کارآفرینانه 

مؤلفه  این  به  توجه  با  بتواند  که  عاطفی،  صورتی  هوش  هاي 
شان ایجاد کنند،  نی کارآفرینانه را در کارکنان فرهنگ سازما 

توانند از مزایاي زیاد آن بهره برده؛ چرا که  در آن صورت می 
باعث   ورزشی  ادارات  در  کارآفرینانه  سازمانی  فرهنگ  ایجاد 

اشتیاق،    و   شود تا کارکنان با ایجاد روحیه پیشگامی، شور می 
یستمی،  س   نگرش   و   نوآوري، عالقه به توسعه مستمر، انسجام 

-سازمانی و ریسک   برون   ارتباطات   و   مندي به همکاري عالقه 
بیش  پیشرفت  سمت  به  را  ورزشی  ادارات  سوق  پذیري،  تر 

هاي  ریزي مناسب زمینه را براي موفقیت تیم دهند و با برنامه 
تیم ملی فراهم و  ها، استان ورزشی در سطح شهرستان  ها و 

 المللی بدرخشند. هاي بین در میدان 
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