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 چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان هوش هیجانی و تعهد داوطلبان زن و مرد مساابقات  

ی داوطلباان   ابعاد آنها با یکدیگر بود. در این راساتا هماه   ی تعیین رابطه آسیایی تیروکمان و

( به عناوان  3131مسابقات آسیایی تیروکمان تهران) ی دختر و پسر حاضر در هفدهمین دوره

 (=81n)ی آمااری  ی آماری برابر باا جامعاه   ی آماری پژوهش در نظر گرفته شد و نمونه جامعه

هاوش هیجاانی برادباری     اساتاندارد  ی ناماه  ها از پرسشادهتعیین گردید. برای گردآوری د

( استفاده شد. روایی محتوایی ابزار تحقیق با نظر 3373( و تعهد سازمانی مودای)5111وگریوز)

جهات تعیاین پایاایی     و نظار در ایان زمیناه انجاام شاد      تن از اساتید صاحب 33خواهی از 

قبولی )هوش هیجانی  یب پایایی در حد قابلمقدماتی، ضر ی ها با انجام یك مطالعه نامه پرسش

71/1 =α 72/1( و )تعهد سازمانی =αدست آمد.   (  به 

. 3ترتیب عبارت بودند از  های عوامل مرتبط با هوش هیجانی بر اساس اولویت به میانگین رتبه

هاای   . خودمادیریتی. همنناین رتباه   1. مدیریت رابطه و 1. آگاهی اجتماعی؛ 5خودآگاهی؛ 

. 1. تعهد ماداوم؛  5. تعهد عاطفی؛ 3دست آمد:  ین ترتیب بها مرتبط با تعهد سازمانی بهعوامل 

ی ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی  ها نشان داد که بین همه تعهد هنجاری. در نهایت، یافته

های ورزشی  ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. لذا با توجه به نتایج ضروری است که سازمان

ها به طور خاص، وقت بیشاتری را بارای شاناخت    ور عام و مدیران تربیت بدنی دانشگاهط به

عوامل روان شناختی)هوش هیجانی( و تعهدات داوطلبان صرف کنناد تاا فرآیناد جاذ  و     

 نگهداری داوطلبان برای آنها تسهیل شود.

 داوطلب، رویداد ورزشی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی: کلید واژگان

 Email: mehdyrasooli@yahoo.com                                               سئول:نویسنده م*
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 مقدمه
شک موفقیت و پیشرفت ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، نیروی انسانی است. بیمهم 

کنند، ها ایفا میهر سازمان نیز به نیروی انسانی که نقش محوری در فرایند تشکیل سازمان

های  شود. امروزه در سازمان ها یاد می سازمان ی عنوان محور توسعه تگی دارد که از آنها بهبس

دهند ورزش، بخشی از منابع انسانی را داوطلبان تشکیل می ی خصوص در حیطه به ،اجتماعی

کند. به  ی ورزشی اهمیت دو چندانی پیدا میطور ویژه در برگزاری رویدادها که حضور آنها به

کارگیری افراد داوطلب، مزایای اقتصادی و مشارکتی بسیار زیادی برای  اهد موجود، بهگواه شو

( داوطلبی را به عنوان 1222) 2ویلسوندر این رابطه، (. 2،1) های ورزشی به دنبال داردسازمان

(. برخورداری 3) بدون توقع و کامالً آزادانه تعریف کرده است ،فعالیتی برای کمک به دیگران

مندی از روابط عمیق اجتماعی و عاطفی  های گوناگون، دستمزد ناچیز، بهرهان از مهارتداوطلب

های  از مهمترین و دشوارترین بخش (.4) روندشمار می رواج نهضت داوطلبی به ی از علل عمده

های آتی  برای سال، حفظ و نگهداری این افراد رویدادهای ورزشیدر  یت داوطلبانرمدی

های ورزشی استرالیا  % از سازمان55کند که  (، بیان می2992)1ابطه، دیلیدر همین ر(.5)است

وقت و هزینه  در نگهداری داوطلبین مشکل دارند. از آنجا که برای جذب و آموزش داوطلبان

          .(5) شود چندان می شود، اهمیت نگهداری داوطلبان کنونی دو صرف می

نتایج بسیار مهم است. برای مدیران رک تعهد آنان برای حفظ و نگهداری داوطلبان د از طرفی

3تحقیق یانگ
های متفاوت متغیرهای جمعیت شناختی،  هداد که داوطلبان در گرونشان (1222) 

تا سازد  د. درک انگیزش و تعهد داوطلبان مدیران را قادر میهستندارای تعهد ثابت و باالیی 

های پاداش و  ختن، سازماندهی و برنامهموزش، برانگیکارگیری، انتخاب، آ هفرایندهای ب

منافع سازمان، های نگهداری و حفظ دوطلبان را بهتر توسعه دهند و در نهایت  استراتژی

های  ند. همچنین مدیران ممکن است فرصتکنندگان خدمات را افزایش ده داوطلبان و دریافت

توانند سطوح باالی تعهد اگر ب ؛بهتری برای دستیابی به عملکرد باالی سازمانی داشته باشند

 (.7) داوطلبان را تشخیص داده و از آنها استفاده کنند

ای است که تعهد سازمانی  برخورد با تعهد سازمانی شیوه ی ترین شیوه معمولدر این میان، 

 ،شود و بر اساس آن عنوان وابستگی هیجانی و روانی به سازمان در نظر گرفته می داوطلب به

دلی با  و ضمن مشارکت و هم با سازمان شناخته تا هویت خود را شود  می متعهد فردی شدیداً

                                                
1. Wilson 

.2 Deili  

.3 Yung 
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گیرد: تعهد  تعهد سه بخش متمایز را در بر می برد. اما مفهوم، از عضویت در آن لذت آن

بستگی احساسی به  عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری. تعهد عاطفی عبارت است از دل

بستگی مالی به سازمان و تعهد هنجاری بر احساس الزام سازمان، تعهد مستمر عبارت است از وا

 ،شود عهد در افراد میلی که منجر به ایجاد تاز عوام (.9،8) به ماندن در سازمان تاکید دارد

بین انگیزش و  ی ( مدلی را ارائه کرد که در آن رابطه1222) 2هسیه. استرضایتمندی آنها 

 ،لبانکارگیری و رضایت داوط هب ،دست آمده هه نتایج بدهد. با توجه ب تعهد داوطلبان را شرح  می

درآمد  ،های جمعیت شناختی بودند. در بین ویژگی هاتعهد آن ی کننده بینی بهترین پیش

مدند. دراین مطالعه شمار آ تعهد به ی کننده بینی خانواده، سن و سطح تحصیالت، پیش ی ساالنه

داوطلبی متعهد بودند. او االتر بیشتر به سازمان تر و با سطح تحصیالت و درآمد ب داوطلبان مسن

شناختی و تعهد داوطلبان نقش بسیار  جمعیت های نمیرخکند که آگاهی از رابطه بین  بیان می

 (.22) کند و نگهداری بهتر داوطلبان اجرا میمهمی در جذب 

ها تعهد آن برای باقی ماندن با سطوحداوطلبان  ی کند که انگیزه ( بیان می1225) 1بارکنسجو

رجوع و همکاران مشکل  با ارباب اند و یا ر داوطلبانی که تجارب منفی داشتهرابطه دارد و تعهد د

 .(22کمتر است) ،دارند

ترتیب تعهد  به به این نتیجه رسید که در میان آنها ( با بررسی تعهد داوطلبان1227هان)

 (.21) عاطفی، سپس تعهد هنجاری و تعهد مستمر قرار داشت

جه دست یافتند که تعهد در به این نتی (2389) بای و سیاووشیرسلطانی، قنبرپور، دوستی، پو

 (.23) دست نیامد داری بین آنها بهاز میانگین بود و تفاوت معنا سر و دختر بیشترداوطلبان پ

های نهم و دهم  تعهد داوطلبان دوره ی با مقایسه (2392یان، قنبرپور و پورسلطانی )ساعتچ

ترتیب هنجاری، عاطفی و  های تعهد به مقیاس ویی به این نتیجه رسیدند که خردهدانشج المپیاد

 (.24) المپیاد دهم کاهش معناداری داشت داوطلبان میزان تعهد درمداوم بود و 

د، هوش هیجانی است. شو اما از جمله متغیرهایی که توانایی نگهداشت این تعهد را موجب می

های مشخصه عان داشتند که هوش هیجانی یا عاطفی، یکی از( اذ1222)4و سالووی 3مایر

( هوش هیجانی عاملی است که ظرفیت انسان 2998)5(. به نظر گلمن8) استشخصیتی افراد 

کند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و را در شناخت احساسات خود و دیگران تعیین و کمک می

                                                
.1 Hsieh 
.2 Parkensjoo 
.3 Salovey 
.4 Mayer 
.5 Golman 
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ریزی کند. انسان با بر این اساس پی هیجانات خود را کنترل و روابط خود با دیگران را

طوری که هر شخص با  به ؛بخشدبرخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می

کند. همچنین افراد دارای هوش هوش هیجانی باال، وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه می

-های کاری و زندگیمحیطتوانند با موفقیت بیشتری با مشکالت موجود در هیجانی باالتر می

( نیز در 2387)(. استوار و خاتونی8،9) شان مقابله کنند و از سالمت بیشتری برخوردار باشند

کننده برای تعهد کارمندان در سازمان عنوان  ییتحقیقی هوش هیجانی را متغیری پیشگو

از هوش برخورداری  (.25) کند ( نیز گزارش می1228)2(. همین نتیجه را آدیمو9کنند) می

ند. هوش هیجانی دارای منافع فردی کتواند فرد را در حل مشکالت کاری یاری  هیجانی باال می

از آنجا که افراد دارای هوش هیجانی  (.9) است که شامل موفقیت در مسیرهای شغلی است

های متناسب با موقعیت را  توانند با داشتن شناخت نسبت به خود و دیگران، واکنش مطلوب می

، دستیابی به موفقیت و انگیزه ی کاری شوند هد کنند و باعث افزایش عملکرد و انگیزایجا

 ثیرگذار باشد.تواند بر تعهد کاری آن ها تأ می

د که داشتن داوطلبان ورزشی متعهد در رویدادهای ، باید عنوان کربا عنایت به موارد فوق

(. 2وری به حساب آید)ارایی و بهرهک بسیار مهم جهت ارتقاء ی تواند یک سرمایهالمللی می بین

های آنان  های داوطلبان ورزشی یا نادیده گرفتن نیازها و شناخت ویژگیعدم آگاهی از خواسته

تواند برای توسعه و جذب منابع داوطلبی، کارایی سازمان ورزشی و یا اجرای رویدادهای می

رود ای ورزشی این انتظار میمدیران رویدادهاز لذا  (. 4) دشو، یک فاجعه تلقی ورزشی خاص

های ویژگی ،طور واضح و شفاف که به منظور جذب و حفظ داوطلبان در رویدادهای ورزشی به

تعهد و هوشمندی داوطلبان را مورد توجه قرار دهند. بنابراین هدف از تحقیق مذکور پاسخ به 

یکدیگر در داوطلبان  اابعاد آنها ب ی هوش هیجانی و تعهد و رابطه میزانسواالت اساسی همچون 

 است.تیروکمان زن و مرد مسابقات آسیایی 
 

 پژوهش روش
ی  جامعاه شکل میدانی انجاام شاده اسات.     توصیفی از نوع همبستگی و به به روش این تحقیق، 

مساابقات آسایایی    ی داوطلبان دختر و پسار حاضار در هفادهمین دوره    ی همه پژوهش،آماری 

تعیاین   (=82n) ی آمااری  جامعهبرابر با ی آماری  نمونهتعداد بود که  (2392) تهرانتیروکمان 

1گریاوز  -ادباری  هوش هیجانی بر استاندارد ی نامه ها از پرسشبرای گردآوری دادهد. ش
 (1224 )

                                                
.1 Adeyemo  
.2 Bradbery& Grivers 
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ابزار پژوهش شامل دو بخش باود. در بخاش اول    (، استفاده شد.2979) 2مودای و تعهد سازمانی

، جنسیت، وضعیت تأهل، ساطح تحصایالت و ساابقه    )سن اطالعات جمعیت شناختی داوطلبان

خدمت( مورد سوال قرار گرفت. در بخش دوم، به تعیین ابعاد هوش هیجانی که دارای چهار بعد 

خود آگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه  و خود مدیریتی خاارجی و تعهاد باا ابعااد تعهاد      

منظور تعیین روایای   در این راستا، به ان پرداخته شد.هنجاری )تکلیفی(، عاطفی و مداوم داوطلب

 و ساپس  نظر در این زمینه کمک گرفتاه شاد   تن از اساتید صاحب 22تحقیق، از  محتوایی ابزار

نفار(   32ناماه توساط    )تکمیال پرساش   مقدماتی ی یک مطالعه ،نامه جهت تعیین پایایی پرسش

فاای کرونبااخ در حاد قابال     ن آلنامه با استفاده از آزماو  انجام گرفت و ضریب پایایی این پرسش

که حاکی از ثبات ابزار  دست آمد ه( بα= 75/2( و)تعهد سازمانی α= 75/2) هوش هیجانی قبول

کاه  تیروکماان  پژوهش مسابقات آسایایی   ی کمیته ،ها آوری داده منظور جمع به .گیری بود اندازه

قادام باه توزیاع و    شد، در آخرین روز برگازاری مساابقات ا   خود از نیروهای داوطلب تشکیل می

ناماه جهات تجزیاه و تحلیال آمااری ماورد        پرسش 71د. در نهایت کرها  نامه آوری پرسش جمع

هاا از آماار توصایفی)میانگین و انحاراف معیاار( و بارای       برای توصایف داده  استفاده قرار گرفت.

ی هاا  آزماون  هاا( و  )بارای تعیاین نرماال باودن داده     K.Sآزماون   ازهاا  تحلیل اساتنباطی داده 

تجزیه و تحلیل آماری باا اساتفاده از نارم    د. شزمان استفاده  رگرسیون همو همبستگی پیرسون 

1اس پی اس اسافزار
 ( در نظر گرفته شد. P ≤ 2 /25انجام شده است و سطح معناداری)   17

 

 نتایج
درصاد را   9/57سال بود و بر حسب جنسایت   33/14با توجه به نتایج، میانگین سنی داوطلبان 

درصاد را نیروهاای    5/77درصد را مرد تشکیل دادند. همچنین از این بین  2/41طلبان زن و داو

درصاد داوطلباان دانشاجو     8/52هل شامل شدند. از طرفی درصد را متأ 4/11مجرد و در مقابل 

 و دکتاری  درصد را فوق لیسانس 4/28درصد را لیسانس و  8/52بودند که بر مبنای نوع مدرک 

 گرفت.  در بر می

باود   32/225داوطلبان مرد  ی و نمره 32/225هوش هیجانی داوطلبان زن  ی بر طبق نتایج نمره

( بود، این امار نشاان از   82) و با توجه به اینکه مقادیر مشاهده شده باالتر از ارزش مطلوب خود

 .رود شمار می بهسطح عالی هوش هیجانی داوطلبان 

                                                
.1 Muday  
.2 SPSS 
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متغیرهای هوش هیجاانی   ی ، به مقایسه(‹2025P)ها دهدر ادامه با توجه به نرمال بودن توزیع دا

 ارائه شده است. 2و تعهد داوطلبان پرداخته شد که در جدول 
 

 بر اساس جنسیتتیروکمان تجزیه و تحلیل آماری هوش هیجانی و تعهد داوطلبان مسابقات آسیایی  -2جدول

 

هاا تفااوت   آن و تعهاد  بر اساس سطوح هوش هیجاانی  ،با توجه به نتایج بین داوطلبان زن و مرد

هاوش   ی داوطلبان حاضر در این رویداد بازر  در زمیناه   ،ین منظورا هداری مشاهده نشد. ب معنا

 توافق نظر نسبی دارند. هیجانی و تعهد به سازمان برگزاری رویداد

هاای عوامال مارتبط باا      ترتیب میانگین رتبه بهدر داوطلبان پژوهش،  که نتایج تحقیق نشان داد

، (93/1) آگاهی اجتمااعی  .1( و 27/3) خودآگاهی .2ویت عبارتند از: هوش هیجانی بر اساس اول

از کاام  (52/2) خااود ماادیریتی .4( و 42/1) ماادیریت رابطااه .3بااا اهمیاات تاارین و در مقاباال 

هاا را ماورد تأییاد قارار      تارین عوامال بودناد کاه نتاایج آزماون فریادمن صاحت یافتاه          اهمیت

 (.P≤222/2دهد) می

 عااطفی . تعهاد  2دسات آماد:    ین ترتیب بها ههای عوامل مرتبط با تعهد سازمانی ب همچنین رتبه

در ادامه به بررسی ارتباط بین ابعاد  (.83/1) . تعهد هنجاری3( و 27/3) . تعهد مداوم1(، 57/3)

 ( پرداخته شد.1)جدول  هوش هیجانی و تعهد داوطلبان
 

 ارتباط بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی داوطلبان مسابقات آسیایی تیر و کمان -1جدول

 Sig درجه آزادی t-test جنسیت متغیر

 هوش هیجانی
 مرد

555/0- 47 58/0 
 زن

 تعهد

 

 -84/00 مرد
 

47 
 

055/0 
 زن 

 نتایج (sig)سطح معناداری  (r)ضریب هبستگی   متغیر  آماره

 222/2 35/2 هوش هیجانی با تعهد سازمانی
تایید فرض 

 صفر

 222/2 45/2 مدیریت رابطه با   تعهد سازمانی
تایید فرض 

 صفر

 222/2 42/2 آگاهی اجتماعی با  تعهد سازمانی
تایید فرض 

 صفر

 222/2 34/2 خودکنترلی با  تعهد سازمانی
تایید فرض 

 صفر

 222/2 49/2 خود آگاهی با   تعهد سازمانی
تایید فرض 
 صفر
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دهد که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی وجاود  ( نشان می1جدول )

(، بااین ماادیریت رابطااه بااا تعهااد سااازمانی ارتباااط معناااداری وجااود    p ،44/2=r≤25/2دارد)

باا تعهاد ساازمانی ارتبااط معناادار و       ،دلای  هم ،(، بین آگاهی اجتماعیp  ،55/2=r≤25/2دارد)

ارتبااط معناادار و    خود کنترلای باا تعهاد ساازمانی      ، بین(P ،42/2=r≤25/2مثبتی وجود دارد)

( و بین خودآگاهی با تعهد سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی P ،54/2=r≤25/2مثبتی وجود دارد)

 (.P ،39/2=r=≤22/2وجود دارد)

بینی سهم نسبی هر یک از ابعاد هاوش هیجاانی در تعهاد داوطلباان از      منظور پیش ، بهدر ادامه

مقدار آزمون دورباین واتساون در    بایدجهت استفاده از آزمون رگرسیون  استفاده شد.رگرسیون 

طاور   دست آمد. هماان  هب 57/2( باشد که بنا به نتایج تحقیق، مقدار آزمون، 1تا  5/2)ی محدوده

 باین هاوش هیجاانی    متغیر پیش ی دهکه در بر گیرن الفشود، بلوک  مشاهده می 3که در جدول

 کند. را تبیین می تعهد سازمانیس % واریان 23، است
 سطح معنا
 داری

 tمیزان 

ضریب 
Beta 
سطح 
معنی 
 داری

 مدل متغیر مالک R Rمجذور

222/2 
521/5 

225/2 
745/4 

285/3 

485/2 

 

23/2 
 

35/2 

 

تعهد 

 سازمانی

 هوش هیجانی

221/2 
285/3 
225/2 

745/4 
285/3 

 آگاهیخود 45/2

 خود مدیریتی 33/2 818/3 222/2

222/2 
745/4 

225/2 
745/4 

285/3 

 آگاهی اجتماعی 391/2

221/2 
23/3 
225/2 

745/4 
285/3 

 مدیریت رابطه 15/2

 

متغیرهای هوش  ی شود، ضریب همبستگی چندگانه مالحظه می 3همانگونه که در جدول 

ب تعیین همچنین ضریدست آمده است.  هب 35/2هیجانی و تعهد سازمانی در کل نمونه برابر با 

درصد از واریانس  23این معنا که  به ؛(23/2باال است) بین)ابعاد هوش هیجانی( متغیر پیش

در این پژوهش)هوش هیجانی( تبیین  بین پیش متغیر ی د سازمانی( به وسیلههمتغیر مالک)تع

 یجبا توجه به نتا فته است.یید این یاأدر ت نیز (P<00/1) سطح آماری  Fنسبتهمچنین شود.  می

  شود: فرمول رگرسیون زیر پیشنهاد می

(+)مدیریت 33/2×(+)آگاهی اجتماعی33/2×(+)خود مدیریتی45/2×تعهد سازمانی= )خودآگاهی 

 (15/2×رابطه
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 گیری   بحث و نتیجه
هاا، باااالخص   ر مادیریت نیاروی انسااانی در ساازمان   یکای از موضاوعات مهام و مااورد توجاه د    

اد و ایجاد انگیزه برای باال باردن کیفیات کااری و تعهاد     مین نیازهای افرأورزشی، ت های سازمان

کاه مادیران بارای نیاروی انساانی       ها است. توجه به این عامل اساسی بیاانگر اهمیتای اسات   نآ

های با ارزش قائل هستند. لذا از آنجایی که کارایی نیروی انسانی همواره  عنوان یکی از سرمایه به

هاای متعادد دیگاری در ایان زمیناه       نی نیست، عاملبی ر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیشب

ی برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی اسات. در  ادخیل هستند که برخاسته از نیازه

هاا و   وری شغلی مطلوب، بایاد از یافتاه   منظور افزایش بهره های ورزشی کارآمد به سازمان ،نتیجه

 .نندکاصول روانشناسی در محیط کار استفاده 

هوش هیجانی و تعهد ساازمانی در باین زناان و ماردان تفااوتی      نتایج این تحقیق نشان داد که 

داوطلباان مارد و زن بااالتر از     ی در هار دو دساته   تعهاد ساازمانی  میزان  ،نداشت. با این وجود

( و 2389) و همکاااران (، پورساالطانی1222) ای هیسااههاا ایاان نتااایج بااا یافتااه میااانگین بااود.

کیاد دارناد کاه    أ.نتایج تحقیقات بر این مدعا تاستدر یک راستا  (2392) مکارانو ه ساعتچیان

کاه  با توجاه باه این   ،از طرف دیگر .میزان تعهد سازمانی داوطلبان به جنسیت آنها وابسته نیست

 سر بردناد  مدت یک هفته را در کمپ مسابقات به ،داوطلبان دختر و پسر در شرایط برابر ی همه

ی آنها محایط کااری و    همچنین همه وو سایر عوامل برای آنها تفاوتی نداشت و امکانات رفاهی 

آنهاا   ی ها و نواقص( بارای هماه   ها، موفقیت )شکست استراحت یکسان داشتند و وقایع روی داده

 .اسات  یکساان  هنجاری، مستمر و عاطفی( برای همهعوامل تعهد) که توان گفت ، مییکسان بود

دو گروه مردان و زنان باالتر از حد میانگین بود و تفاوتی بین آنهاا  نیز در بین هر  هوش هیجانی

تحقیقی در داخال و خاارج از ایاران یافات      ،وجود نداشت. در ارتباط با هوش هیجانی داوطلبان

افراد با هوش هیجانی د که کرتوان عنوان  با توجه به تعریف هوش هیجانی مینشد. با این حال، 

ط خود باا دیگاران   دارند و توانایی باالتری در مدیریت ارتبا ی رابیشترباال، توانایی حل مشکالت 

هاای اجتمااعی    شود که ایان افاراد در محایط    های اجتماعی دارند. این عامل باعث می در محیط

های ورزشی داوطلبی حضور بیشاتری داشاته باشاند و بتوانناد خاود را باا شارایط         مانند محیط

 دهند. مختلف وفق

ترتیاب عااطفی، هنجااری و     های تعهد سازمانی در داوطلبان این تحقیق باه  سمقیا ترتیب خرده

 (2392) ( و ساعتچیان و همکااران 2389) که با نتایج پورسلطانی و همکاران دست آمد مداوم به

 .  استمتفاوت 
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 ،این که در این رویداد اهمیت خاصای باه رویکردهاای مادیریت داوطلبای ارائاه شاد        با توجه به

وجاود داشات،    "باشاید  شما برگازار کنناده مای   "ر فراخوان جذب داوطلبان شعار طوری که د به

داوطلبان با عکس خاود داوطلاب بار روی آنهاا،      ی های ویژه کارت ی اقدامات رسمی مانند تهیه

تعذیاه و   ی اهدای لباس ویژه، استقرار در هتل مناساب، تادارک ایااب و ذهااب مناساب، ارائاه      

و وجاود جاو صامیمی در کماپ     شنایی و اختتامیه برای داوطلبان وعده و برگزاری مراسم آ میان

در  اسات، وابستگی احساسی باه ساازمان    ی دهنده د که تعهد عاطفی که نشانشمسابقات باعث 

پاایین باودن جایگااه تعهاد هنجااری نسابت باه        ، د. از طارف دیگار  یابا بین داوطلبان افازایش  

ی  ، هماه آسیاتیروکمان کرد که در مسابقات  یهتوان توج گونه می این هالمپیادهای دانشجویی را ب

 محصال شاغل و غیر% از داوطلبان را افراد 42دادند و حدود  دانشجویان تشکیل نمیداوطلبان را 

دادند که محیط کاری خود را برای حضور در این رویداد ترک کرده بودند و با توجاه   تشکیل می

 لیت در این سازمان مشکل داشتند.فعا ی به تعریف تعهد هنجاری برای ماندن و ادامه

. ایان یافتاه باا    دسات آماد   بهداری  معنا ی بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطهبنا به نتایج، 

در یاک راساتا    (1228) و آدیوماو  (2387) ، رضاییان و کشته گر(2387) نتایج استوار و خاتونی

ه باا  ها ساازمان ورزشای در مواج   هوش هیجانی یکی از مواردی است که هار  ،قرار دارد. بنابراین

خصوص هنگاامی کاه    به ی باید آن را مورد سنجش قرار دهد؛انتخاب داوطلبان روبدادهای ورزش

سازمان به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی خاود بارای تغییار نیااز دارد، اهمیات ایان       

در مقایساه باا    ،دارندافرادی که نسبت به مشاغل خود تعهد  ،شود. از طرفی تر می موضوع نمایان

کنناد.   تری هستند، موفقیت کاری بیشاتری را تجرباه مای    آنهایی که دارای تعهد سازمانی پایین

هاا   حتی در رویارویی با موانع و شکسات  ،کردن اهداف شغلی خود افراد دارای تعهد باال به دنبال

تری دارناد نیاز   محاول شاده، تعهاد بیشا     ی ورزند. داوطلبانی که نسبت به یک وظیفه اصرار می

خود دارناد   ی شده های تعریف های مهم و شایان توجه در پست گذاری تمایل بیشتری به سرمایه

 و دارای احساسات مثبت برای شغل خود خواهند بود.

از  .اسات ی مناسبی برای تعهد ساازمانی  گو تر اشاره شد، هوش هیجانی پیش طور که پیش همان

ارند که با بیشتری هستند تمایل  بیشتر به انتخاب شغلی د آگاهیآنجا که افرادی که دارای خود

سازد تاا اجاازه    آگاهی فرد را قادر میها مطابقت داشته باشد، این خودها و عالیق آن نیازها، ارزش

شود. لاذا آماوزش بارای بهباود آن     ش ا ه زندگیاخشم و عواطف دیگران مانعی بر سر ر که ندهد

سازمان داشته باشد. بر این اسااس، بخشای    ،تبع آن ها و به گروهأثیر مثبتی بر عملکرد تواند ت می

)داوطلبان ورزشی( باید بار آماوزش مناساب در خصاوص چگاونگی       از راهبردهای منابع انسانی

های هوش هیجانی کارکنان متمرکز شود. این امر هنگامی بیشتر جلوه  مندینکنترل و بهبود توا
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گیاری از   زینه بر روی داوطلبان خود، تمایل باه بهاره  کند که سازمان ورزشی با صرف ه پیدا می

این گروه در قالب کارهای گروهی و یا مشارکت در جوانب مختلاف رویاداد پیادا مای      تجربیات

 کند.

ها برای کنترل و واکانش صاحیح نسابت باه عواطاف و       نتیجه این که یادگیری تدریجی مهارت

ی را افزایش و مشکالت باین فاردی را کااهش    ور ها، ارتباط را در محیط کار بهبود، بهره هیجان

دهد. نتایج تحقیقات صورت گرفته بر اهمیت نقش هاوش هیجاانی بار تبیاین تعهاد صاحه        می

هاای ورزشای    پیشنهاد بر تداوم و توجه خاص به آن در محیط ساازمان  ،گذاشته و بر این اساس

 دارد.

ور عاام و مادیران تربیات بادنی     ط های ورزشی به ضروری است که سازمان ،لذا با توجه به نتایج

شاناختی)هوش هیجاانی( و    طور خاص، وقت بیشتری را برای شناخت عوامال روان  ها بهدانشگاه

توان تعهد آنان را نسبت به  هایی را که می ها و روش نند تا ترتیب رویهکتعهدات داوطلبان صرف 

اناد فرآیناد جاذب و نگهاداری     تو مای خاود   ی پیدا کنند. این امر به نوباه  را امور محوله باال برد

 داوطلبان را در آینده تسهیل کند.
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