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گری میانجیتأثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مقاومت کارکنان دربرابر تغییر با 

 سرمايه روانشناختی
 3/6/1233تاریخ پذیرش مقاله :                           1233/ 20/9تاریخ دریافت مقاله : 

 *1سارا محمدی

 3مهدی نداف

 2سارا روشن
 پژوهشی مقاله

 چکیده
: تغییر تنها عنصر داهمی در زندگی و کسب و کار تلقی می شود، املا در جریلان پیلاده    اقداه
هلای دولتلی قلرار    ویژه سلازمان ها بهها پیش روی سازمانفرآیند تغییر، یکسری چالشسازی 
هلدف اصللی   گیرد که یکی از مهمترین آنها مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغییر اسلت.  می

تغییلر   برابلر فرهنگی بر مقاومت کارکنان در هوش  هوش هیجانی وتاثیر بررسی این پژوهش، 
   باشد.می شناختی سرمایه روانگری  انجینقش میتاکید بر با 

هلای دولتلی   نفره از کارکنلان دانشلگاه   399: این مطالعه بر روی یک نمونه غیرتصادفی روش
هلا،   پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظلر نحلوۀ گلردآوری داده    روششهر اهواز انجام شد. 

هوش فرهنگی انلگ و   -استانداردهای ها با استفاده از پرسشنامههمبستگی بود. داده -توصیفی
( و 9993(، مقاوملت در برابلر تغییلر اور) )   7661(، هوش هیجانی گلملن ) 9991همکاران )

هلا   گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده -(9991سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران )
   استفاده شد. Smart PLS3سازی معادالت ساختاری با نرم افزار از روش مدل

هلوش هیجلانی و هلوش فرهنگلی هلم       ها نشان داد کله : نتایج حاصل از تحلیل دادههاها مه
شناختی بر مقاومت کارکنلان در   واسطه سرمایه روان ( و هم به-39/9،  -31/9طور مستقیم ) به

 ( دارد.  -93/9،  -96/9برابر تغییرات سازمانی اثر منفی و معنادار )
پژوهش، تقویت هوش هیجانی و فرهنگی کارکنلان، مقاوملت    های: براساس یافتهگیمینمیجه

آنها در برابر اجرای تغییرات را کاهش خواهد داد. همچنین بهبود سلرمایه روانشلناختی باعلف    
گلری سلرمایه   شود که اثر هوش هیجانی و فرهنگی بر مقاومت در برابلر تغییلر بلا میلانجی    می
 شناختی تقویت گردد.  روان
   شناختی، مقاومت در برابر تغییر، هوش فرهنگی، هوش هیجانی یه روان: سرماکلاات کلیدی  
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Original Article 
Abstract 
Introduction: Change is the only constant element in life and 
business, but during the implementation process of change, 
Organizations, especially governmental organizations, dealing 
with some of the challenges that resistance to change is one of the 
most important ones. The main purpose of this research is to 
examining the effect of emotional and cultural intelligence on 
employees' resistance to change, with emphasis on the role of 
mediation of psychological capital. 
Method: This study was conducted on a random sample of 300 
employees of governmental universities in Ahvaz city. The 
research method is applied in terms of purpose and in terms of 
collecting data, descriptive-correlation. Data were collected using 
standard questionnaires – Ang et al Cultural intelligence (2007), 
Golemann emotional intelligence (1997), Oreg resistance to 
change (2003), & Luthans et al psychological capital (2007). Data 
were analyzed using structural equation modeling with Smart 
PLS3 software. 
Results: The results of data analysis showed that emotional and 
cultural intelligence has a significant negative effect on resistance 
to organizational changes directly (-0.37, -0.32) and indirectly 
(with mediating role of the psychological capital) (-0.69, -0.63).  
Conclusion: According to research findings, Increasing 
employees' emotional and cultural intelligence will reduce their 
resistance to change. Also, improving psychological capital 
strengthens the effect of emotional and cultural intelligence on 
resistance to change mediated by psychological capital. 
Keywords: Psychological Capital, Resistance to Change, Cultural 
Intelligence, Emotional Intelligence. 
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 مقدمه
باعر   کند و ایرن خرود   رقابت را تجربه ميافزایش  و جهاني شدن، مداوم ات، تغییریجهان امروز

از مزایای اسرتفاده   تا بتوانندشده است ها سازمانتغییر در ساختار بازار، مقررات و یا ساختار قانوني 
مرداوم و   ،هرا بررای تغییرر   های محیطي با بیشترین سرعت ممکن بهره ببرند. این تالشاز فرصت

مطالعرات  . (4111 ،1؛ نئو4115)ملک و مسعود،  آورندو استرس بسیاری را بوجود مي بودهپایان بي
های ارتباطي و توان افرراد در رهبرری تغییرر و مردیریت     نشان داده است در بنش دولتي، مهارت

همین دلیل مقاومت کارکنان در برابر تغییرر، و عملکررد آنهرا در    منابع انساني بسیار اندک است. به
-به(. 1332ي و همکاران، باشد )براتهای تغییر سازماني ضعی  ميآمیز برنامهزمینه اجرای موفقیت

جدیرد هسرتند   هرای  مهرارت آموختن عمدتاً نیازمند  وتمایل دارند به دوری از تغییر طور کلي افراد 
 (.4113، 4)بیر 

واکنش مقاومت آمیز کارکنان دربرابر تغییر امری معمولي و قابل انتظار است و پاسني طبیعي 
، آنچره مرانع   اجتماعي لوین روانشناسازنظر (. 1336به تغییر تلقي مي شود )محمدی و همکاران، 

شود غلبه نیروهای بازدارنده ناشري از سراختار گروهري و سرازماني همچرون هنجارهرا و       تغییر مي
ات کرچ و  مطالعر (. 1333نژاد و عبادی، به نقل از هادوی 1351ارزشها، و نظام پاداش است )لوین، 

ن به یک دیدگاه روانشناختي داشرتند آنهرا   ( نقش مهمي در تغییر دیدگاه سیستمي لوی1322) فرنچ
 برای رفتاری ،تغییر دربرابر مقاومتتاکید نمودند.  گیریتصمیم در کارکنان بر همکاری و مشارکت

 باشرد  تلرویحي  یرا  آشرکار  تواندياست که م تغییر تنیلي یا اثرات واقعي برابر در افراد از محافظت
ای چندوجهي و پیچیرده اسرت کره ترابعي از عوامرل      پدیدهمقاومت در برابر تغییر، (. 1336)رابینز، 

دو  دارای را مقاومت(. برخي 1332منتل  منطقي، غیرمنطقي، سیاسي و مدیریتي است )محمدی، 
دانسرته کره   میلري  یک بري  را تنها مقاومتبرخي دیگر  (،4111دانند )سل ، ميبعد فعا  و منفعل 

(. چند رویکرد متمایز بره  1332؛ محمدی و همکاران، 4111، 3الزاماً بار منفي ندارد )ایاز و ویتالیس
پدیدۀ مقاومت شناسایي شده است: رویکررد شنصریتي کره خاسرتگاه مقاومرت دربرابرر تغییرر را        

(؛ رویکرد سیاسي که ماهیت تغییر یا مقاومرت دربرابرر   4113) 2داند مانند اور شنصیت افراد مي
(، کامینگز و 1331داند مانند مورگان )خاص ميآن را، حفظ قدرت، کسب منافع شنصي و گروهي 

دنررت و گلرردبر   6شررکن(؛ رویکرررد انتقررادی شررالوده4111(، و شرررمن و گارلنررد )4115) 5ورلرري
(که معتقدند مقاومت فقط در میان کارکنان نیست بلکه گاه مدیران مقاومت نمروده و مرانع   1333)

مقاومت را در نگرش افراد برا سره بعرد     ( که مأخا4111شوند و رویکرد نگرشي پیدریت )تغییر مي
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(. در ایرن مطالعره نیرز    1333نرژاد و عبرادی،   کنرد )هرادوی  شناختي، عاطفي و رفتاری جستجو مي
 ( استفاده شده است.4111مقاومت با رویکرد نگرشي پیدریت )

 نیرویباع  شده مدیران برای جاب و نگهداری در دنیای معاصر ناپایر تغییر ضرورت اجتناب
. با توجه به اهمیت مقاومت و تاثیر باشندکه نسبت به فرآیند تغییر آماده و فعا   تالش کنند کاری
هاسرت  های مهم در اغلب سرازمان تغییر، درک و کاهش این واکنش، یکي از دغدغهفرآیند آن در 

 کره  يمیهامفر عوامل متعددی بر کاهش مقاومت دربرابر تغییرر موثرنرد.   (. 4111)اور  و برسون، 
و  مفهوم هوش هیجاني ،قرار گرفته پژوهشگران و روانشناسان اجتماعياخیر مورد توجه  یهاسا 

 ت. اس فرهنگي
( 1362مایکل بلدوچ ) توسط بار اولینعنوان یکي از عومل موثر بر مقاومت، هوش هیجاني به

برا  ، (1331) 4آن -برار  ( و سرپس 1331) 1در روانشناسي کودک به کار رفت. بعدها مایر و سالووی
درک و  خرود  هیجانرات  کنترر   توان و هوش اجتماعي نوعي را آن هیجاني هوشتوسعه مفهوم 

داری و استفاده درست از هیجانرات در جهرت شرور و انگیرزه     احساسات دیگران و توانایي خویشتن
هرای   هرا و مهرارت   ها، قابلیت ظرفیت ای از (. هوش هیجاني مجموعه63: 4115ان،  -دانند )بارمي

 دهرد  محیطي افرزایش مري   یآمیز با فشارها که توانایي فرد را در برخورد موفقیتاست غیرشناختي 
( و بواسررطۀ دانررش شررناختي و 216: 4112و همکرراران،  3؛ کاوشررینک 4112)مررایر و همکرراران، 

هرای دانشرگاهي شرناخته    عنوان یک عامل مهم در محریط کند بهاجتماعي که ایجاد و حمایت مي
(. با وجود این شهرت هوش هیجاني مرهون مطالعات دانیرل گلمرن   4141)کاستا و فاریا، شود مي
 شررفت یپ ینظر یهامد  نیتربراساس متداو  هوش هیجاني ،گاشته یهادهه ( است. در1335)

مرد    سره سازی هروش هیجراني   (. از زمان مفهوم4141)کاستا و فاریا،  است افتهیکرده و توسعه 
با تاکید بر منشا کرامال عقالنري    یيتوانا های؛ مد شده است شنهادیپبرای ساختار هوش هیجاني 

 ( و1331ان،  -برار ) با تاکید بر سالمت رواني افراد يشناختریغ یهامد ، (1331مایر و سالووی، )
 شهرو (، 1333(. مرایر و سرالووی )  4111 )گلمن،با تاکید بر عملکرد سازماني  يستگیشا هایمد 
 دانند که بنشي ازمي احساسات پردازشای درک و بر يذهن یهایياز توانا یامجموعه را يجانیه

شرناختي اولیره ترا    هرای روان ي از توانرایي مراتبسلسلهصورت شود و بهمحسوب مي عقالیيتفکر 
و بندی بروده و برا افرزایش سرن و تجربره، توسرعه یافتره        های ترکیبي و پیچیده قابل رتبهتوانایي

( 1331آن ) -مرد  ترکیبري برار    .(4112؛ مرایر و همکراران،   4114کنند )لري و اوک،  پیشرفت مي
ها برای دستیابي به ها و مهارتهای غیرشناختي، شایستگيای از توانایيهوش هیجاني را مجموعه

( 1335اما گلمن ). (4114)گاردنر و استو ، کند موفقیت در مقابله با فشارهای محیطي تعری  مي
 کند: مد  خود را درقالب پنج نوع شایستگي فردی و اجتماعي بیان مي
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ترررین توانررایي فرررد، شررناخت نقرراط قرروت و ضررع  خررود اسررت،  ضررروری ؛خودآگبباهی

توانایي کنتر  عواطر  و حفرظ آرامرش در شررایط بحرانري و اسرترس زاسرت؛         تنظیمیخود

، آینرده  بره  بینري ناکرامي و خروش  امور، عدم دلسردی درمقابرل   انجام به تعهد شیخودانگیز

تشنیص فکر و احساس دیگرران در سرطح فرردی، گروهري و سرازماني اسرت و        که ؛همدلی

شرریک مسراعي و فررو    ت ،ریتأثیرگراا  توانایي برقراری ارتباطرات،  که اجتماعی یمهارتها

و  فرردی  درونرا  او  مؤلفرۀ  سره  گلمن،نشاندن اختالفات و ایجاد پیوند قوی بین افراد است. 
 در و افتدمي اتفاق فرد و دیگران بین آنچه به یعني فردی بین دیگر مؤلفۀ دو ونامرئي دانسته 

(. در این مطالعه نیز به دلیل جامعیت و کراربرد گسرترده   4112)گلمن،  است مشاهدهقابل  رفتار
 در مطالعات علمي از مد  شایستگي گلمن استفاده شده است.

ثر بر مقاومت است که اخیراً توجه بسیاری از پژوهشرگران و  از دیگر عوامل مو فرهنگي هوش
 در، (4113) 1نگاایرلي و  توسطابتدا مفهوم روانشناسان اجتماعي را به خود جلب نموده است. این 

الگوهرای جدیرد در    یرادگیری  قابلیرت  را فرهنگي هوشآنها شد  مطر  لندن کسب و کار مدرسۀ
. فرد باید با توجره  اند الگوها تعری  کرده این به صحیح رفتاری هایتعامالت فرهنگي و ارائه پاسخ

به اطالعات موجود، چارچوب شناختي مشترکي تدوین کنرد، حتري اگرر درک کرافي از رفتارهرا و      
کره از هروش    آید هنجارهای محلي نداشته باشد. تدوین چنین چارچوبي تنها از عهده کساني برمي

(. برخي معتقدند هوش فرهنگري در راسرتای   1336ع و ربیعي، فرهنگي باتیي برخوردار باشند )زار
هوش عاطفي و اجتماعي است. در هوش عاطفي افراد با فرهنگ خود آشنا هستند، لاا برای تعامل 

کنند، اما هروش فرهنگري زمراني خرود را نشران       های فرهنگي خود استفاده مي با دیگران از روش
چه در مطالعرات انجرام    اگر(. 4112، 4و موساکفسکيدهد که هوش عاطفي ناتوان است )ایرلي  مي

های بیگانه بوده، اما قابلیت تعمریم بره    شده تاکنون، هوش فرهنگي بیشتر متوجه تعامل با فرهنگ
های نژادی و قومي درون فرهنگ ملي را نیز دارد. هوش فرهنگي، توانرایي فعالیرت    خرده فرهنگ

ست لاا در کشورهایي مانند هند، ایران، چرین و...  های ملي، قومي و سازماني ا اثربنش در فرهنگ
توانرد مرورد توجره قررار بگیررد       که در حوزه درون مرزی خود، تنوع فرهنگي بسیاری دارند نیز مي

  (.1334)عالئي و میرمحمدی، 
این هوش شامل سه جزء شناختي، فیزیکي ر رفتاری و احساسي ر انگیزشري اسرت. اغلرب      

ک اندازه توانمند نیستند، اما هر قابلیت بدون دو قابلیت دیگر به طور افراد در هر سه زمینه به ی
برای تبیین و سنجش هروش  (. 124: 4112شود )ایرلي و موساکفسکي،  جدی با مانع مواجه مي
و  (فراشناختي و شناختي) بعد آن ذهني دوکه  شدهای پیشنهاد   مولفه چهارفرهنگي یک مفهوم 

هرای   تفکر فعا  در مورد افراد و موقعیرت  فراشناختي . بعدهستند ابعاد دیگر انگیزشي و رفتاری
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کند  دهد، از خشکي مفروضات و تفکر محدود فرهنگي جلوگیری مي فرهنگي منتل  را ارتقا مي
هرا و قراردادهرا در    ، آگراهي درمرورد هنجارهرا، فعالیرت    شناختي (. بعد1334)قادری و همکاران،

دانرش براتی فرهنگري باعر  درک تشرابهات و      کنرد.   هرای منتلر  را مرنعکس مري     فرهنگ
، تمایرل بره یرادگیری و    انگیزشري  (. بعرد 4111شود )انگ و همکاران،  های فرهنگي مي تفاوت

را نشران  ارزش دروني برای تعرامالت چنردفرهنگي   های فرهنگي متفاوت و  فعالیت در موقعیت
)رشرید و   عمرل کنرد  اثرربنش   ،فرهنگري  متنوع های د فرد در موقعیتشو ميباع  که دهد  مي

در برقراری ارتباط رفتارهای کالمي و غیرکالمي  توانایي انجام، رفتاری ( و بعد4113همکاران، 
هاسرت )انرگ و    دهد و شامل گسترۀ وسیعي از رفتار نشان ميرا های دیگر  با افرادی از فرهنگ

هرای  ت(. درواقع این هوش از طریق دو عامل حساسیت فرهنگري )درک تفراو  4111همکاران، 
فرهنگي بدون قضاوت( و سازگاری فرهنگي )آمادگي پایرش تفاوتهای فرهنگري( برر عملکررد    

 (.4116فرد، گاارد )محمدی و سلیميافراد تاثیر مي

( برا ابعراد   4111در این مطالعه نیز از مفهوم هروش فرهنگري مرورد نظرر انرگ و همکراران )      
و خارجي و همسرو برودن برا اهرداف پرژوهش      چهارگانه به دلیل کاربرد فراگیر در مطالعات داخلي 

 استفاده شده است.
های کاری متنوع قرن اخیر، مسائل و پیامدهای ناشي از تعارضات فرهنگي بایرد بره   در محیط

ی که زیاد ارتباط دلیلبه هوش فرهنگي(. 1332خواه و همکاران، نحو مطلوب مدیریت شود )خالق
 کردهفکر  چگونه دیگران دهند تشنیص تا دهد مي اجازه افراد به، دارد متنوع یکار یها محیط با

ه بر  و کراهش  فرهنگري  بین ارتباطي موانع نتیجه در، دهندمي  پاسخ یرفتار یالگوها به چگونه و
مطالعات یک دهه گاشرته، متناسرب برا     (.4115، 1)تئو دهد ميي فرهنگع تنوت مدیری قدرت افراد

دهرد  در رشد هوش فرهنگري افرراد را نشران مري     تحوتت تکنولوژیکي و محیطي گسترده، تغییر
 (. 4113، 4)ناگراها

آمیرز   رسد هوش فرهنگي و هیجراني، دو متغیرر مروثر در فراینرد موفقیرت      بنابراین به نظر مي
 توانند نقش مهمي در کاهش مقاومت کارکنان دربرابر تغییر داشته باشند.  تغییرند که مي

 هرای  مزیرت  بر رشرد  تمرکز و گرایيمثبت اهمیت ای فزاینده طوربه ها سازمان دیگر طرف از

  و نقاط ضع  پایریآسیب سعي دارند ها آن منفي بر نقاط تمرکز جای به و اند دریافته را کارکنان
شناختي اسرت   ن روا سرمایه بر تأکید معنایبه این و کنند تکیه  مثبت نقاط داشته و بر نگه ثابت را

شناختي افراد اسرت.   دیگر عامل مهم تاثیرگاار بر مقاومت، سرمایه روان .(4113)آوی و همکاران، 
شود که مشتمل برر  ها و منابع در دسترس برای یک نیاز خاص اطالق ميسرمایه به ارزش دارایي

(. اما اخیررا شرکل   131: 1336سه نوع سرمایه مالي، انساني و اجتماعي است )حیدری و همکاران، 
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 شناسان، اخیر روان های سا  شناختي مطر  شده است. دروان سرمایه روانجدیدی از سرمایه با عن

گرای انسان  مثبت طبیعت آورده و تصویر آنها از آدمي ایمان شنصیت دگرگوني و قابلیت کما  به
در  بره آنچره   و تبدیل شردن  انسان بینانه و امیدبنش است، زیرا به قابلیت شکوفایي، کما  خوش
 روانشناسري  شراخص  عنوان یکشناختي به روان (. سرمایه1333د )شولتس، باور دارن اوست، توان

ای توان جلوهشود. این ویژگي را ميهای نوآورانه در افراد ميباع  خالقیت و توسعه ایده گرا مثبت
(. بسریاری  4141آفریند )تانگ، از خصوصیات شنصیتي در فرد دانست که برای سازمان ارزش مي

های بزر  و با محیط کراری  های شرکت دریافتند زماني که سرمایه انساني با روشاز پژوهشگران 
 (.  4111؛ فاستر، 4113، 1تواند اثرات مثبتي را برای سازمان داشته باشد )ساروهانترکیب شود، مي

 تغییرر  بررای  فررد را  ترالش  گرا، مثبت روانشناسي های مؤلفه بر تکیه با شناختي روان سرمایه

وی  سرسنتي و مقاومت آماده و عمل به صحنه ورود برای را او و داده تداوم زا فشار های موقعیت
 چهار شناختي روان (. برای سرمایه1334کند )حضوری و همکاران،  مي تضمین اهداف تحقق در را

اسرت )سرویتمن و    شرده  گرفتره  نظرر  در آوری تاب و بیني خوش امیدواری، شاخص خودکارآمدی،
 (. 4111همکاران، 

نفس و توانایي فرد در آماده سازی برای انجام ؛ در محیط کاری باع  اعتماد بهکارآمدی خود

(. 4141بنرش تحقرق هردف فررد اسرت )تانرگ،       شرود یعنري اطمینران   طور کارآمد مري  وظیفه به

؛ حالررت انگیزشرري مثبترري و همرران اراده برررای دسررتیابي برره هرردف مطلرروب اسررت. امیببدواری

اجتماعي و مادی در مورد آینده ارتباط دارد. فرد خوشربین انتظرار دارد   که با انتظارات  بینی خوش

دادن بردترین امرور اسرت    که فرد بدبین در انتظار رویهمواره رویدادهای خوب اتفاق بیفتد درحالي

تواند در زمان وجرود  ظرفیت رواني مثبتي که مي آوری تاب( و بعد آخر، 4111)لوتانز و همکاران، 

وجود آید و باع  شود خطرر نااطمینراني، تضراد و شکسرت پشرت سرر       خطر به یک ناسازگاری یا
 (.4111گااشته شود )سویتمن و همکاران، 
خود برای رسیدن به موفقیت باور داشته های  توانایيشود فرد به سرمایه روانشناختي باع  مي

( و 1333زاده و همکراران،  و دارای پشتکار برای تحقق اهداف و تحمرل مشرکالت شرود )عیسري    
سرازمان   اهرداف  برا  سرو هم بتوانند تا کند مي کمک کارکنان ه، برواني عالوه بر سالمت روحي و

  .(4113، 4)بولینو و ترنلي کنند فعالیت
با توجه به نقش مهم دانشگاهها در توسعه اجتماعي، سیاسي و فرهنگي کشرور، برا شرناخت و    

ند بسیار موثرتر به ایفای نقش بپردازند. تنوع توانهای زمان ميدرک صحیح از مسائل روز و اولویت
ای بررای ایجراد و تقویرت    هرای خراص و برالقوه   فرهنگي و قومیتي در استان خوزسرتان، ظرفیرت  

تحوتت خالقانه در سطح منطقه به این استان بنشیده اسرت. درک عمیرق تحروتت اقتصرادی،     
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-مشکالت جامعه و تحقرق ایرده   اجتماعي و فرهنگي و علمي و فنآوری جهاني و شناخت نیازها و

بنشي به مسئولین، مدیران و کارکنان جهت ایجاد تغییررات مطلروب   های نوآورانه، نیازمند آگاهي
هرا، از  هدف اصلي این پژوهش، بهبرود عملکررد و اثربنشري دانشرگاه     باشد. بنابراینسازماني مي

بره منظرور اجررای بهترر     طریق تقویت هوش هیجاني و فرهنگي و کاهش مقاومت در برابر تغییر 
تاثیر هوش هیجاني و فرهنگري برر   تغییرات سازماني است، بدین منظور، این مطالعه درصدد است 

در ایرن   شرناختي  روان سرمایهمقاومت کارکنان دربرابر تغییر را سنجش نموده و مشنص نماید آیا 
  عنوان متغیر میانجي موثر باشد؟تواند بهمیان مي

دهد اغلب اثر هوش هیجراني و فرهنگري برر متغیرهرای     شته نشان ميمروری بر مطالعات گا
-رفتاری نادیده گرفته شده است. لاا شواهد اندکي در مورد اثر هوش هیجاني و فرهنگي بر نگرش

 ها و رفتارهای شغلي کارکنان وجود دارد. 
سوی هیجانرات منفري مثرل تررس،     است و کارکنان را به  همراهتغییر همواره با عدم اطمینان 

کارکنان نسبت بره  دهند. ارزیابي شناختي و واکنش  امیدی نسبت به تغییر سوق مي پرخاشگری و نا
، موجرب افرزایش مقاومرت    یریت هیجانرات و عدم مد بودهتغییر، تحت تاثیر احساسات و هیجانات 

از هروش عراطفي برات     لراا کارکنراني کره در فرآینرد تغییرر     (. 54: 4114)های،  شود کارکنان مي
شرناس   )یزدان برخوردارند، ضمن حفظ احساسات مثبت، قادر به مدیریت عواط  منفي خود هستند

 (.1335و پورمقدسیان، 

اطمینران برا    مدر برابر تغییرر و واکرنش کارکنران نسربت بره عرد       براساس مطالعات، مقاومت
بینري،   نفرس، خروش   عرزت نند ماهای شنصیتي  ویژگي. برخي با ارتباط دارد های شنصیتي تفاوت

و بسیاری از افرراد بره دلیرل ارتجراع      پایرفتهدیگران تغییر را و ثبات عاطفي، بیش از  خودکنترلي
عواطر   (. 362: 4113پایرنرد )اور ،   سنتي مي فعلي، تغییر را بهذهني و تمایل به حفظ موقعیت 

احساسرات مثبرت، در مواقرع     با و کارکنان شود تحمل استرس افراد مي ۀآستان افزایش باع مثبت 
؛ 4112)آوی و همکراران،   های جایگزین برای رسیدن به موفقیرت هسرتند   دشوار قادر به یافتن راه

نسبت به یک تغییرر یکسران، احساسرات     ،هوش عاطفي متفاوت باکارکنان (. 4111فردریکسون، 
کارکنران   پویرایي هیجراني  های تغییر بره   موفقیت یا شکست برنامه. دهند متفاوتي از خود بروز مي

 (. 4115)ملک و مسعود،  بستگي دارد
 معکروس  رابطره  هیجاني نشان داد هوش (،1331) مرادیدر پژوهش نتایج تحلیل رگرسیون 

نشران  ( 1334تقوا و عبرداللهي ) نتیجه مشابهي در مطالعه دارد.  تغییر برابر در مقاومت معناداری با
طباطبایي  دیگری در پژوهش تاثیر معنادار و مثبت دارد. هوش عاطفي بر بهبود تحو  سازمانيداد 

بره تحرو  سرازماني،     تمایرل برا   و فرهنگري  هیجراني  هوش (، نشان داد که بین1332)مزدآبادی 
و  هیجراني  هروش  ابعاد بین خودبرانگینتگي از و خودتنظیمي. دارد معنادار وجود مثبت همبستگي

 تحرو   بره  گررایش  بیشتری بررای  قدرت از از میان ابعاد هوش فرهنگي، رفتاری و شناختي بعد
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( 4114( و لرین و همکراران )  4112همکاران ) و نتایج مطالعات کاوشینکو .بودند برخوردار سازماني
هرای تغییررات جدیرد را بهترر درک     نیز نشان داد افراد با هوش فرهنگي باتتر، هنجارهرا و ارزش 

شوند. نتایج مطالعره کوشرکي و   ط، شرایط کاری و روابط جدید سازگار ميراحتي با محینموده و به
( نیز نشان داد هوش عاطفي به طور غیرمستقیم بر آمادگي سازماني بررای تغییرر   1332همکاران )

( نیز معتقدند شروک فرهنگري و سرازگاری برا     4115و همکاران ) 1تاثیر مثبت و معنادار دارد. وچلر
( 1335ل موفقیت و عملکرد شغلي مهاجران است. صرحت و همکراران )  شرایط جدید یکي از عوام

نیز در مطالعه خود تاثیر هوش فرهنگي و ابعاد آن را بر خالقیت تایید نمودند، نروآوری برا تغییرر و    
-تروان فرضریه  های ناکارامد سازماني توأم است. بنابراین براساس پیشینۀ موجود، ميتنریب شیوه

 قرار داد:های زیر را مورد بررسي 
 ( هوش هیجاني بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تاثیر معکوس و معنادار دارد.1فرضیه 
 ( هوش فرهنگي بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تاثیر معکوس و معنادار دارد.4فرضیه 

 موانرع اصرلي   از تغییر برابر در مقاومت که دارند توافق مدیران هردو و روانشناسان اجتماعي

کارکنران ماننرد    ها و رفتارهرای ناکارآمرد   نگرش طریق مقاومت از است. موثر سازماني تغییر روند
 نقش درحالي که .باشد ویرانگر سازماني تغییر برای تواند مي و شود يم آشکاررفتاری  جکبدبیني و 

(. 1332)نرادری و همکراران،    اسرت  شرده  گرفتره  نادیرده  زیرادی  تاحد تغییر در گراکارکنان مثبت
شناختي در حقیقت ترکیبي از چهار حالت برای مبرارزه برا مقاومرت دربرابرر تغییررات       سرمایه روان

های شناختي در کارکنان را برای مبارزه با نگرش ( وجود سرمایه روان4112است. آوی و همکاران )
ایید شد. اگرر  شناختي ت دانند. لاا وجود رابطه مثبت بین احساسات و سرمایه روانمنفي ضروری مي
بین باشند، معموت انتظارات مثبت و سرازنده بررای دسرتیابي بره اهرداف داشرته و        کارکنان خوش

(. برخري معتقدنرد کره    4115کننرد )ملرک و مسرعود،    ای مناسب با فرآیند تغییر تعامل مري گونه به
سرات مثبرت بره    هایي مانند مقاومت دربرابر تغییر، قبل از ایجراد احسا های شناختي و حالتتوانایي

آیند و افراد با مقاومت بات تمایل دارنرد کره احساسرات مثبتري را حتري در زمران وجرود        وجود مي
 (. 4112استرس تجربه کنند )توگاد و همکاران، 

 و شرناختي  نروا سررمایه ، هیجراني  هروش  نشران داد برین   در مطالعه خود(، 1334مرعشیان )
 در مطالعره مشرابهي   نیرز  (،1332نادری و همکاران ) د.رابطۀ معنادار وجود دار سازماني کارآفریني

 .هسرتند  براتیي  شرادی و  شناختي روان سرمایه دارای بات هیجاني هوش با کارکنان دریافتند که
(، برر روی  4113شناختي توسط مالئو و مونیکو ) نتایج بررسي رابطه هوش هیجاني و سرمایه روان

نفر از زنان و مردان شاغل در کشور پرتغا  نیز نشان داد هوش هیجاني رابطه قوی با سرمایه  311
 کنران یرک سرازمان   رکابرر روی  (، 4113بیل و همکراران ) شناختي کارکنان دارد. در مطالعۀ  روان

معنرادار   رابطرۀ معکروس  شرناختي   سرمایه روانبا دولتي در آمریکا نشان داد مقاومت در برابر تغییر 

                                                           
1. Wechtler 
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 داشته است.
 های زیر را تدوین و مورد ارزیابي قرار داد:توان فرضیهبراساس مطالب ماکور، مي

 شناختي اثر مثبت و معنادار دارد. ( هوش هیجاني بر سرمایه روان3فرضیه 

 شناختي اثر مثبت و معنادار دارد. فرهنگي بر سرمایه روان ( هوش2فرضیه 
 شناختي بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر معکوس و معنادار دارد. ( سرمایه روان5فرضیه 
(، نشان داد که رابطه مثبرت برین هروش    4115ملک و مسعود )مطالعات  نتایجهمچنین       
 هروش هیجراني برا    و شرناختي  سررمایه روان  برین  رابطه منفيو شناختي،  سرمایه روان هیجاني و

کامرل ایفرا    میرانجي شرناختي نقرش    سرمایه رواندر این مطالعه مقاومت در برابر تغییر وجود دارد 
 های زیر را تدوین و مورد بررسي قرار داد:توان فرضیهبراین اساس مي .کند مي

در برابر تغییر تاثیر معنادار  شناختي بر مقاومت واسطه سرمایه روان( هوش هیجاني به6فرضیه 
 دارد.

شناختي بر مقاومت در برابر تغییر تاثیر معنادار  واسطه سرمایه روان( هوش فرهنگي به1فرضیه 
 دارد.

 گردد: مي ارائهمد  مفهومي به شکل زیر  ۀ پژوهش،پیشین و نظری مباني با توجه به
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش .0شکل 
 

 روش
شیوۀ  هدف، کاربردی؛ از نظر استراتژی، پیمایشي؛ نظر از ، این مطالعه1بر اساس مد  پیاز پژوهش

 توصریفي  هرای دسرتۀ پرژوهش   در طرر  تحقیرق،   برحسب پژوهش، کمي؛ افق زماني، مقطعي؛ و
 (. 1335ای است )دانایي فرد و همکاران، ها پرسشنامهدادهو از نظر روش گردآوری  همبستگي

های بزر  دولتي شهر اهواز )دانشگاه شهید دانشگاهجامعه آماری مطالعه شامل کلیۀ کارکنان 

                                                           
1. Research onion 

مقاومت در 
 برابر تغییر

هوش 

 فرهنگی

سرمایه 
شناختیروان  

هوش 

 هیجانی
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کره بره دلیرل برزر       باشدميچمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور، دانشگاه پیام نور( 
گیری غیر احتمرالي در دسرترس و   ا، با استفاده از روش نمونهبودن و دشواری دسترسي به همه آنه

نفر به عنوان نمونه انتناب شد که نهایتراً برا    322گیری از جامعه نامحدود با توجه به فرمو  نمونه
 پرسشنامه، نتایج مورد تحلیل و بررسي قرار گرفتند.  311تکمیل 

 ابزارهای پژوهش
استاندارد بوده که روایي صوری و محتوای آن با توجه بره   هایابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه

های علمي معتبر و نیز اظهارنظر متنصصین و اسراتید رفترار سرازماني و    استفاده مکرر در پژوهش
ها انجام و تاییرد شرده   منابع انساني تایید شده است. روایي واگرا و همگرای آنها نیز در تحلیل داده

 است. 

ای سنجش متغیر هوش هیجراني )برا ابعراد پنجگانره خودآگراهي،      بر الف( هوش هیجانی:

ای گویره 44های اجتماعي( از پرسشرنامه برومي شرده    خودتنظیمي، خودانگیزشي، همدلي و مهارت
( استفاده گردیده است، میزان پایایي براساس ضریب آلفرای  1321( ترجمه منصوری )1331گلمن )
( و ملرک و مسرعود   1332لعات طباطبایي مزدآبادی )دست آمد این ضریب در مطابه 22/1کرونباخ 

 /. بوده است.31و  26/1(، به ترتیب 4115)

برای سنجش هوش فرهنگي با سه بعد شناختي، رفتاری و عاطفي از  ب( هوش فرهنگی:

(، استفاده شده اسرت. میرزان   1331( ترجمه قاسمي )4111ای انگ و همکاران )گویه15پرسشنامه 
به دست آمد. این ضریب پایایي در مطالعات  25/1ر اساس آزمون آلفای کرونباخ پایایي این متغیر ب

 بوده است. 26/1و  21/1ترتیب ( به1332( و طباطبایي مزدآبادی )1332خواه و همکاران )خالق

برای سنجش مقاومت در برابر تغییر با سه شراخص مقاومرت    ج( مقاومت در برابر تغییر:

( 1333نرژاد ) ( ترجمره هرادوی  4113اور  ) ایگویره  11ز پرسشرنامه  شناختي، عاطفي و رفتاری ا
محاسبه شد این ضریب  31/1استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ برای این متغیر  برابر با 

 25/1و  34/1( برابر با 1336( و محمدی و همکاران )4115به ترتیب در مطالعات ملک و مسعود )
 دست آمد.به

برای سرنجش متغیرر سررمایه روانشرناختي برا چهرار شراخص          شناختی:د( سرمایه روان

( 4111همکاران ) و لوتانزای گویه 11آوری و خودکارامدی از پرسشنامه بیني، تابامیدواری، خوش
حاصل شد. این ضریب در مطالعرات   34/1استفاده شده است که ضریب پایایي آن در این پژوهش 

بره دسرت    25/1( 1333زاده و همکاران )و در پژوهش عیسي23/1( برابر با 4115ملک و مسعود )
 آمده است.
گویان دیدگاه خود را براساس مقیاس لیکرت از کامالً موافق ترا کرامالً منرال  تنهرا برا      پاسخ

های تحلیل همبستگي و برای ها از آزموندر تجزیه و تحلیل داده انتناب یک گزینه، نشان دادند.
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 SmartPLS3و  SPSSسرازی معرادتت سراختاری و از نررم افزارهرای     ها از مد آزمون فرضیه
 استفاده شده است. 

 های پژوهشیافته
 شناختي آمده است.توصی  نمونه آماری به تفکیک ویژگي های جمعیت 1در جدو  

 
 توصیف نمونه آماری برحسب متغیرهای جمعیت شناختی .0جدول 
 فراوانی نسبی فراوانی های جمعیت شناختیمتغیر

 سن

 35 115 سا  و کمتر 31
 33 33 سا  21تا  31
 42 14 سا  51تا  21

 2 42 سا  51باتتر از 

 جنسیت
 25 135 مرد
 55 165 زن

 
 تحصیالت
 

 11 42 دیپلم
 16 22 فوق دیپلم
 23 121 لیسانس

 45 15 فوق لیسانس و باتتر

 سابقه خدمت

 31 31 سا  5کمتر از 
 32 114 سا  11تا  5
 41 61 سا  15تا  11

 16 22 سا  15باتتر از 

 نام دانشگاه
 55 165 شهید چمران اهواز
 34 36 جندی شاپور
 13 33 پیام نور

 %111 311 --- جمع کل

 
انرد.  کننردگان را زنران تشرکیل داده   شود، بیش از نیمي از مشرارکت طور که مشاهده ميهمان

سا ، ازنظر تحصیالت کارکنان دارای تحصیالت لیسانس و ازنظرر   21ازنظر سن، کارکنان کمتر از
سا  خدمت و کارکنان دانشگاه شهید چمرران، دارای بیشرترین    11سابقۀ خدمت کارکنان کمتر از 

  اند. فراواني بوده
 

 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون2جدول 
 4 2 3 1 انحراف معیار میانگین متغیر

    1 21/1 22/3 هوش هیجاني -1
   1 **11/1 26/1 33/3 هوش فرهنگي -4
  1 ** 21/1 **13/1 21/1 11/2 سرمایه روانشناختي -3
 1 **-23/1 **-12/1 **-16/1 23/1 32/4 مقاومت دربرابر تغییر -2

 
 هایبین متغیر% 33توان گفت در سطح اطمینان  مي 11/1با توجه به مقدار معناداری کمتر از 
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تروان برا روش   . پرس از تاییرد رابطره همبسرتگي مري     وجرود دارد  معنرادار  مستقل و وابسته رابطه
 سازی معادتت ساختاری روابط علي میان متغیرها را سنجید. مد 

 گیری و ساختاری ها و برازش مدل اندازهآزمون نرمال بودن داده
آزمرون  قبل از آزمون فرضیه ها ابتدا آزمرون نرمرا  برودن توزیرع داده هرا انجرام گرفرت. نترایج         

ها از توزیع نرمرا   درصد نشان داد که داده 5اسمیرنوف، در سطح معناداری بیش از  -کولموگروف 
 برخوردارند.
گیری از سه معیار پایایي، روایي همگرا و واگرا و برای سرنجش  اندازه مد  برازش تعیین برای

( و نیز 5/1)باتتر از  AVEر پایایي از پایایي مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به مقادی
(، روایي همگرا و بررازش مناسرب مرد  مرورد     1/1مقادیر پایایي مرکب و آلفای کرونباخ )باتتر از 

( استفاده شد کره بیران   1321تکر ) -(. برای روایي واگرا از آزمون فورنل3تایید قرار گرفت )جدو 
تری به خود سازه داشرته باشرد )آذر و   ها همبستگي باتکند معرف هر سازه نسبت به سایر سازهمي

 (.1331همکاران، 
 

 یریگ اندازه مدل ییایپا روایی همگرا و .3جدول 
 AVE پایایی مرکب آلفای کرونباخ متغیرها

 53/1 26/1 22/1 هوش هیجاني
 511/1 21/1 25/1 هوش فرهنگي

 52/1 32/1 34/1 سرمایه روانشناختي
 61/1 35/1 31/1 مقاومت در برابر تغییر

 
 روایی واگرا مدل اندازه گیری .4جدول 

 
دهد بار هر معرف انعکاسي برای هرر سرازه روی قطرر اصرلي )جرار       نشان مي 2نتایج جدو  

هاست. بنابراین روایي واگررای مرد  تاییرد     ( بیشتر از بار آن معرف برای سایر سازهAVEمقادیر 
 گردد.مي

Rبرای ارزیابي برازش مد  ساختاری نیز از ضرایب 
   شرود  اسرتفاده مري     و شاخص  2

شود. بررازش کلري مرد  نیرز از طریرق      و شاخص اشتراک و شاخص افزونگي تقسیم ميخود به د
های برازش مد   شاخص 5شود. جدو  نشان داده مي GOFمثبت بودن شاخص نیکویي برازش 

، 11/1دهد. با توجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگري و سره مقردار     را نشان مي

 مقاومت در برابر تغییر شناختی سرمایه روان هوش فرهنگی هوش هیجانی متغیرهای پژوهش

    14/1 هوش هیجاني

   63/1 35/1 هوش فرهنگي

  15/1 33/1 11/1 شناختي سرمایه روان

 11/1 -32/1 -21/1 -33/1 مقاومت در برابر تغییر
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داوری و اسرت ) شرده   يمعرف GOF یبراضعی ، متوسط و قوی مقادیر  عنوان بهکه  36/1، 45/1
گرردد. ضرریب   ، برازش مناسب مد  تأیید ميGOFبرای  54/1( و حصو  مقدار 1334رضازاده، 

R
در  61/1و  33/1،  12/1بیانگر میزان تاثیرپایری متغیر وابسته از متغیر مستقل است. مقرادیر   2

R برای PLSهای مسیری  مد 
شروند )آذر و   ، متوسط و قابل توجه توصی  ميبه ترتیب ضعی 2

R(. مقادیر 1331همکاران، 
 نشان دهندۀ سطح مطلوب برازش مد  است. 5در جدو   2

 
 های برازش مدل شاخص .5جدول 

شاخص اعتبار افزونگی  متغیرها
CV- Rdu 

شاخص اعتبار اشتراک 
CV- Com 

R2 GOF 

 -- 21/1 - هوش هیجاني

51/1 
 -- 21/1 - هوش فرهنگي

 11/1 55/1 34/1 سرمایه روانشناختي
 12/1 56/1 13/1 مقاومت دربرابر تغییر

  
، و ضرریب  tهای پژوهش، از معیارهای آمراره  پس از آزمون مد  بیروني، برای بررسي فرضیه

در شکل  PLSمسیر استفاده شده است. مد  مفهومي آزمون شده در حالت معناداری با الگوریتم 
 قابل مشاهده است.  6ها در جدو  و خالصه نتایج آزمون فرضیه 4

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل اندازه گیری پژوهش در حالت معناداری .2شکل 

 

باشد، مقدار پارامتر  ± 36/1باید خارج از بازۀ  tها، شاخص جزئي مقدار آماره برای تایید فرضیه
هرای   بین دو دامنه مهم نبوده و حاکي از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبه شرده بررای وزن  

 آمده است:  6ها در جدو  درصد است. نتایج آزمون فرضیه 35رگرسیوني با مقدار صفر در سطح 
 

 

 

مقاومت در 
تغییربرابر   

هوش 

 فرهنگی

سرمایه 
شناختروان

 ی

هوش 

 هیجانی

مقاومت در 
 برابر تغییر

هوش 
 فرهنگی

سرمایه 
شناختیروان  

 هوش هیجانی

334/3  

162/2  

512/

5 
211/5  

114/3  
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 های پژوهشخالصه نتایج آزمون فرضیه .6جدول 

 پژوهشهای فرضیه نوع اثر
ضریب 

 مستقیم
آماره 

t 
Sig 

سطح 

 خطا

نتیجه 

 آزمون
 تایید 15/1 11/1 33/3 -31/1 مقاومت در برابر تغییر -هوش هیجاني مستقیم
 تایید 15/1 11/1 11/3 -34/1 مقاومت در برابر تغییر -هوش فرهنگي مستقیم
 تایید 15/1 11/1 11/2 26/1 سرمایه روانشناختي -هوش هیجاني مستقیم
 تایید 15/1 11/1 2/5 53/1 سرمایه روانشناختي -هوش فرهنگي مستقیم
 تایید 15/1 11/1 54/5 -51/1 مقاومت دربرابر تغییر-شناختي سرمایه روا مستقیم
 تایید 15/1 11/1 21/3 -63/1 مقاومت در برابر تغییر -سرمایه روانشناختي -هوش هیجاني میانجي
 تایید 15/1 11/1 13/2 -63/1 مقاومت در برابر تغییر -روانشناختيسرمایه  -هوش فرهنگي میانجي

 

 شناختی سرمایه روان گرییانجینقش م یبررس
 (:1331برای آزمون متغیر میانجي با روش بارون وکني باید سه مرحله طي شود )آذر و همکراران،  

شود. اگر ضریب رگرسیون در مرحله او  ابتدا مسیر مستقیم بین متغیر مستقل و وابسته بررسي مي
گرری وجرود   صورت امکان آزمون میرانجي این مسیر معنادار باشد به مرحله دوم رفته و در غیر این

ننواهد داشت. در مرحله دوم متغیر میانجي را به مد  اضرافه نمروده و مسریر متغیرر مسرتقل بره       
معنرادار باشرند، بیرانگر    میانجي و سپس میانجي به وابسته را بررسي و در صورتي که هر دو مسیر 

باشد. در مرحله سوم، چناچه مسیر مستقیم برین متغیرر مسرتقل و    ایفای نقش میانجي در مد  مي
وابسته معنادار باشد بدین معناست که متغیر مستقل از هردو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرر  

. ولي اگرر ضرریب رگرسریون    عبارت دیگر، متغیر نقش میانجي جزئي داردگاارد بهوابسته تاثیر مي
نشان داده، ضرایب  6مسیر معنادار نباشد، یعني متغیر نقش میانجي کامل دارد. همانطور که جدو  

( و همچنین بین سررمایه  2/5، 11/2)شناختي  مسیر بین هوش هیجاني و فرهنگي با سرمایه روان
گرری سررمایه   مرون میرانجي  معنادار بوده و تاییرد شردند. بررای آز    (54/5)شناختي و مقاومت  روان
شناختي، مجددا به تحلیل اثر هوش هیجاني و فرهنگي بر مقاومت قبل از وارد کرردن متغیرر    روان

شناختي پرداخته شد که این تاثیر نیز معنادار به دست آمد. بدین معنا که تراثیر هروش    سرمایه روان
، 21/3)گردد  شناختي تقویت مي انواسطه سرمایه روهیجاني و فرهنگي بر مقاومت در برابر تغییر به

(. بنابراین با توجه اثر معنادار مستقیم و غیرمستقیم هوش هیجاني و فرهنگي بر مقاومرت در  13/2
 کند.شناختي نقش میانجي جزئي ایفا مي توان گفت که سرمایه روانبرابر تغییر، مي

 

 گیریبحث و نتیجه
هیجاني و فرهنگي بر مقاومت کارکنان دانشگاه در هدف از انجام این پژوهش، بررسي تاثیر هوش 

های پژوهش تاثیر منفي و معنادار گری سرمایه روانشناختي بوده است. یافتهبرابر تغییر و با میانجي
هوش هیجاني و فرهنگي کارکنان بر مقاومت آنها در برابر تغییرات سازماني را تاییرد نمرود. بردین    

از هوش هیجاني و فرهنگي باتتری برخوردار باشند، مقاومت آنها معنا که هرقدر کارکنان سازمان، 
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در برابر تغییرات کمتر خواهد بود و چه بسا به پیشواز تعییرات خواهند رفت. افراد با هوش هیجاني 
(، توانرایي فهرم درسرت،    1332نرژاد و همکراران،   بات ضمن سازگاری بهتر خود با شرایط )طالقاني

ت و مهارت اجتماعي باتیي در تطابق با تغییرات دارند. در واقع این افرراد  کنتر  و مدیریت هیجانا
به دلیل توانایي آگاهي از عواط  خود و دیگران و همچنین توانایي کنتر  آن، گرایش بیشتری به 
تحو  سازماني و کاهش مقاومت در برابر آن دارند. همچنین مطالعات رابطۀ مثبت و معنرادار برین   

تمایل به تحو  سازماني را تایید نموده و نشان دادند افراد با هوش فرهنگي بات  هوش فرهنگي با
ها برا  قابلیت پیش بیني، مدیریت و سازگاری با تحوتت سازماني در رفتارشان وجود دارد. این یافته

(، صرحت و  1332(، طباطبرایي مزدآبرادی )  1334(، تقوا و عبداللهي )1331نتایج مطالعات مرادی )
و ملررک و مسررعود  (4114(، لررین و همکرراران )4112همکرراران ) و (، کاوشررینکو1335ان )همکررار

 ( مطابقت دارد. 4115)
های پژوهش، تاثیر مثبرت معنرادار هروش هیجراني و فرهنگري را برا سررمایه        همچنین یافته

 بدین معنا که بهبود و ارتقاء هوش هیجاني و فرهنگي منجر بره تقویرت   شناختي، تایید نمود. روان
(، مالئرو و مونیکرو   4112سرمایه روانشناختي خواهد شد. این نتایج با مطالعات توگاد و همکراران ) 

(، مطابقت دارد. آنها 4115(، ملک و مسعود )1332(، نادری و همکاران )1334(، مرعشیان )4113)
در در مطالعات خود دریافتند که توانرایي خودانگیزشري بااسرتفاده از شرناخت و کنترر  احساسرات       

کند. همچنین نتایج نشان داد هروش   شناختي کمک مي های احساسي به ارتقا سرمایه روان موقعیت
 گردد. آوری مي بیني و تاب فرهنگي باتتر در افراد، منجر به افزایش خوش

شرناختي برر مقاومرت در     تاثیر معکوس و معنادار سرمایه روان گراز طرفي، نتایج پژوهش بیان
است. بدین معنا که منالفت کارکنان با تغییرات سازماني تحت تاثیر برخورداری از برابر تغییر بوده 
(، بیل و 4112شناختي کمتر خواهد شد. نتایج این آزمون با مطالعات آوی و همکاران ) سرمایه روان
( همسویي دارد. در ایرن مطالعرات نشران داده شرد کره      4115( و ملک و مسعود )4113همکاران )

بررین و  شررناختي، نسرربت برره تغییرررات سررازماني خرروش طح برراتی سرررمایه روانکارکنرران بررا سرر
 پایرند.  انعطاف

گری سرمایه روانشناختي، نشان داد هوش هیجاني و فرهنگري  همچنین نتایج بررسي میانجي
شناختي بر مقاومت در برابر تغییر اثر کاهشي معناداری دارند. بدین معنا کره   واسطه سرمایه روانبه

واسرطه سررمایه روانشرناختي    عکوس هوش فرهنگي و هیجاني بر مقاومت در برابر تغییر، بهتاثیر م
( و تانرگ  4113( و سراروهان ) 4115گردد. نتایج این آزمون با مطالعات ملک و مسعود ) تقویت مي

هرای  ویرژه شراخص  شرناختي بره   گری سرمایه روان( مطابقت دارد. در این مطالعات میانجي4141)
آوری در کاهش مقاومت دربرابر تغییرر و افرزایش خالقیرت و نروآوری     بیني و تابخوشامیدواری، 

 تایید شده است. 
گردد  با توجه به تایید اثر هوش هیجاني و فرهنگي بر کاهش مقاومت در برابر تغییر توصیه مي
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مدیران ضمن سنجش و ارزیابي هروش خرود و کارکنانشران در جهرت تقویرت و پررورش هروش        
فرهنگي تالش نمایند تا بدین وسریله موجبرات آمرادگي کارکنران را در پرایرش تغییرر       هیجاني و 

فراهم نمایند و از طریق شناسایي افراد با هوش هیجاني و فرهنگي بات آنها را برای ایجاد تحرو   
گرا، مدیران تنها برر نقراط   شود با توجه به رویکرد رفتار مثبت منصوب نمایند. همچنین پیشنهاد مي

 کارکنان، تکیه نکنند و تقویت نقاط قوت را نیز مدنظر قرار دهند.ضع  
ای در جریران نحروۀ واکرنش احتمرالي      های دوره شود سازمانها با ارزیابي همچنین پیشنهاد مي

کارکنان در برابر تغییر قرار گرفته و تمهیداتي برای پیشگیری از مقاومرت و آمرادگي بررای تغییرر     
ساختار ارگانیگ و دوری از ساختارهای بوروکراتیک، قید ها با ایجاد مانمدیران در سازانجام دهند. 

 و بندها، ضوابط سنت و ثابت محیطي مناسب برای پایرش تغییر در کارکنان ایجاد کنند.
طرور  منظور کاهش مقاومت در برابر تغییر بره طور کلي، تقویت هوش هیجاني و فرهنگي بهبه

شناختي، نشان از اهمیرت ایرن موضروع در مردیریت      رمایه روانواسطۀ سمستقیم یا غیرمستقیم به
توان از طریق پررورش و یرا ایجراد     توان ادعا نمود که زندگي کاری را مي رفتار کارکنان دارد و مي

،  دهد. رهبران سازمان یک محیط مثبت، مدیریت نمود چرا که رفتار سازماني مثبت در خأل رخ نمي
هوش هیجاني و فرهنگي در کارکنان خود و نیز مردیریت سررمایه   های با آموزش و توسعه مهارت

تواننرد   پایری مي بیني، خودکارآمدی و انعطاف شناختي با چهار ظرفیت رواني امیدواری، خوش روان
 شماری ببرند. عالوه بر افزایش رفتارهای مثبت، از تالش افراد با محتوای تغییر سود بي

آوری اطالعات از طریرق پرسشرنامه بره دلیرل     ش، گردهای پژوهترین محدودیتیکي از مهم
شود جهت افزایش دقرت و   دهندگان بوده است که توصیه ميعدم امکان بررسي میزان دقت پاسخ

هرا اسرتفاده    صحت نتایج از ابزارهای تکمیلي همچون مصاحبه برای گردآوری و تحلیل مجدد داده
هرای  دهد که با انجرام پرژوهش   را کاهش مي پایری نتایجشود. محدودیت جامعه آماری نیز تعمیم

پرایری را  تروان تعمریم  های متفاوت و حتي در سطح ملي و مقایسرۀ نترایج، مري   مشابه در سازمان
های آموزشي هوش هیجاني و فرهنگي وکاربردهرای  افزایش داد. همچنین برگزاری و اجرای دوره

گاری و پایرش تغییر، و ایجراد نگررش   تواند در بهبود عملکرد، سازگردد چرا که ميآن توصیه مي
 مثبت به تغییر و نوآوری موثر باشد.
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