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چكیده
فهم و کنترل هيجانهای فروشندگان برای سازمانها الزم است .مدیریت با کنترل ترثير
هيجانها بر شغل میتواند نيروی فروش خود را رشد و افزایش دهد .بااینحال ،ادبيات مربوط به
هيجانات فروشندگان نادیده گرفته شده است .تحقيی حاضر ،یک مدل فرایند هيجانات کاری
یکپارچه را برای فهم بهتر مؤلفة هيجان نيروی فروش در محي خردهفروشی فراهم کرده است.
جامعة آماری این فروشندگان فروشگاههای شهروند در شهر تهران است و برای بهدستآوردن
حجم نمونه از روش نمونهگيری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شده است .در این تحقيی
برای گردآوری اطالعات ،روش کتابخانهای و ميدانی بهکار گرفته شده است .تحقيی حاضر بر
اساس هدف یک تحقيی کاربردی و همچنين بر اساس چگونگی بهدستآوردن دادههای
موردنياز ،از نوع تحقيقات توصيفی و همبستگی است .برای تجزیهوتحليل دادههای پرسشنامه از
تحليل عاملی تریيدی و مدل معادالت ساختاری ،موجود در بستههای نرمافزاری  LISRELوSPSS
استفاده شده است .تحقيی حاضر به بررسی ترثير کار هيجانی و فرسودگی هيجانی بر تعهد سازمانی
با درنظرگرفتن نقش ميانجی رضایت شغلی میپردازد .یافتهها حاکی از آن هستند که کار هيجانی
ترثير معنیداری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد ،درحالیکه فرسودگی هيجانی فق بر
رضایت ،ترثير معنیدار دارد.
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مقدمه
امروزه مدیران سازمانها بهخوبی دریافتهاند که مهـمتـرین عامـل کسـ

مزیـت رقـابتی ،منـابع

انسانی سازمانهاست؛ ازاینرو توجه به مقوله تعهـد و وفـاداری منـابع انسـانی بـه سـازمان ،یکـی از
دغدغههای جدی مدیران سازمانها بهشمار مـیرود (تـانگن .)0550 ،7موضـوع تعهـد سـازمانی در
دهههای اخير مورد عالقه بسياری قرار گرفته و مطالعات زیادی برای یـافتن عوامـل مـؤثر بـر تعهـد
سازمانی ،صورت پذیرفته است (انصاری و همکـاران .)7787 ،تعهـد سـازمانی ،یـک نگـرش مهـم
شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد عالقه بسياری از محققان رشتههای رفتـار
سازمانی بوده است .تعهد سازمانی یک متغير مهم در درک رفتار کارکنان است .تعهد سـازمانی را
بهطورساده ،وفاداری به ارزشها و اهداف سازمان ،احساس تعلی ،وابستگی و الزام اخالقی به ماندن
در سازمان ،میتوان تعریف کرد (غالمپور و همکاران .)7787 ،الليان و همکاران ( )7775معتقدند:
تعهد سازمانی ،نوعی وابستگی عاطفی به سازمان اسـت ،بـهگونـهایکـه کارکنـان بـهشـدتمتعهـد،
هویت خود را از سـازمان مـیگيرنـد ،در سـازمان مشـارکت مـیکننـد و از عضـویت در آن لـذت
میبرند .راضی و متعهدنگهداشتن کارکنان به سـازمان ،چالشـی عمـده بـرای خـردهفروشـان اسـت.
تحقيقات نشان میدهد که هم رضایت و هم تعهد کارمند ،باعث بهبود عملکرد شده (دابهولکـار و
آبستون :0558 ،0پـاولين و همکـاران )0556 ،7و ميـزان نقـلوانتقـال کارکنـان را کـاهش مـیدهـد
(پتیجان و همکاران .)0555،7صنعت خردهفروشی بـا ميـانگين نـرخ جـایگزینی بـاال و هزینـههـای
روبهافزایش آموزشی و اجرایی روبهروست که شرکتها را از رسيدن بـه عملکـرد بهينـة کارکنـان
بازمیدارد (ترِور و نایبرگ .)0558 ،0اگرچه بيشتر تحقيقات به بررسی روشهای افـزایش رضـایت
و تعهد کارکنان میپردازنـد (وَنـدِنبرگ و همکـارانش ،)0555 ،6تحقيقـاتی در حـال شـکلگيـری
هستند که به بررسی ترثير هيجان میپردازنـد (اشکانسـی و همکـاران .)0550 ،5نقـش هيجـانهـا در
صــنعت خــردهفروشــی هنــوزهم بــهرغــم ادبيــات نوظهــور ،بررســی نشــده اســت (هنيــگ -ثــاراو و
1. Tangen
2. Dabholkar&Abston
3. Paulin et al
4. Pettijohn et al
5. Trevor & Nyberg
6. Vandenberghe et al.
7. Ashkanasy, Hartel, &Daus
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همکاران .)0556،7باتوجهبه تحقيقات کمیای که در این حوزه انجـام شـده اسـت ،محققـان رفتـار
درزمينـه هيجـانهـا در محـل کـار هسـتند (بونـو و
ٔ
سازمانی دنبـال نگـاه جـامعتـر و یکپارچـهتـری
همکاران .)0555،0تحقيقاتی که به نقش هيجانها در شرکتهای خدماتی مـیپردازنـد شـامل کـار
هيجانی( 7لی و همکاران )0576 ،7و فرسودگی هيجانی (هـاموِی و همکـارن )0577،0هسـتند .کـار
هيجانی یعنی بيان هيجانهای مطلوب سازمان در طول معامالت خدماتی (موریس و فِلدمن)7776،6
و در مطالعات مربوط به فروشندگان در محي های کاری مختلف بررسی شدهاند (وارکـا.)0557،5
باتوجهبه اینکه کارکنان فروش بهعنوان قسمتی از شغلشان درگير کار هيجانی هسـتند،کار هيجـانی
مهم میباشد و شامل رفتار با مشتریان با گشـادهرویـی اسـت (لـو و اورت .)0577 ،8اگـر کارکنـان
هنگام تعامل با مشتریان هيجانات مثبتی نشان داده و با گشادهرویی برخورد کنند ،احتماالً مشـتریان،
این هيجانها را درک میکنند .ازاینرو ،بـه نفـع کارکنـان و مشـتریان اسـت کـه کارکنـان بتواننـد
هيجانهایشان را کنترل کرده و آنها را مخفی نکنند یا هيجانات سـاختگی بـروز دهنـد .بـااینحـال،
پووهشگران هنوز در مورد اساس نظری یا روششناختی کار هيجانی باتوجهبه تعریف سـازه آن بـه
توافی نرسيدهاند (گلوم

درزمينـه کـار هيجـانی در محـل
ٔ
و توز )0557،7و تحقيقات تجربی کمی
75

کار انجام شده است (شاوبروک و جونز  .)0555،از طرفی ،فرسودگی هيجانی کـه نـوعی حالـت
تحليل و خستگی است ،جزء اوليه فرسودگی شغلی است (هالبسـلبِن و بـاولر .)0555 ،77فرسـودگی
هيجانی مشتمل بر احساسات متنوع و وسيعی نظير احساس تهیشدن هيجانی نسبت به کـار و شـغل،
احساس خستگی در زمانهای شروع کار ،احساس ناکامی و سرخوردگی از کـار و احسـاس فشـار
زیـاد کـاری ازلحـای هيجـانی در مواقـع انجــام کـار مـیباشـد (متيسـن و وسـتلی بــرگ.)0576 ،70

1. Hennig-Thurau et al
2. Bono et al
3. Emotional labor
4. Lee et al
5. Hamwi, Rutherford, & Boles
6. Morris & Feldman
7. Varca
8. Low& Everett
9. Glomb&Tews
10. Schaubroeck& Jones
11. Halbesleben& Bowler
12. Mathisen&Vestly Bergh
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فرسودگی هيجانی زمانی بهوقوع میپيوندد که فشارهای متعدد ناشی از تقاضاهای شـغلی در طـول
زمان موج

انباشت خستگی در فرد شـود (گـلپـرور و همکـاران .)7787 ،پيامـدهای فرسـودگی

هيجانی میتواند در صنعت خردهفروشی به دليل اینکه ،کارکنان با مشتریان تعامـل زیـادی دارنـد و
آنهــا را بيشــتر مســتعد فرســودگی هيجــانی مــیکنــد ،مضــر باشــد (کــوردز و دوگرتــی.)7777،7
ازسوی دیگر ،رضایت شغلی مفهـومی پيچيـده و چندبعـدی اسـت و بـا عوامـل روانـی ،جسـمانی و
اجتماعی رابطه دارد ،بهاینمعنا که نمیتوان احساس رضایت شغلی یک فرد را تنها بـه یـک عامـل
نسبت داد ،بلکه مجموعهای از عوامل گوناگون موج

میشود که فـرد شـاغل در زمـان معينـی از

شغلش احساس رضایت نمایـد و از آن لـذت ببـرد (جعفـری و همکـاران .)7770 ،رضـایت شـغلی
باعث میشود بهرهوری فرد افزایش یابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فيزیکی و ذهنی
وی تضمين شود ،روحية فرد افزایش یابد ،از زندگی راضی باشـد و مهـارتهـای جدیـد شـغلی را
بهسرعت آموزش ببيند (رضایی و خليلزاده .)7788 ،درحالحاضر ،یافتهها نشان مـیدهـد رضـایت
شغلی و تعهد سازمانی هماهنگی کمـی دارنـد (روثرفـورد و همکـاران .)0557،0بنـابراین ،پـووهش
حاضر دنبال پاسخ به این سؤال اسـت کـه آیـا هيجـانهـا (کـار هيجـانی و فرسـودگی هيجـانی) بـر
رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی در صنعت خردهفروشی ترثير معنیداری دارد؟ برای پاسـخ
به این سؤال ،نظریة رویدادهای عاطفی 7و نظریه تنظيم هيجانها7بهعنوان اساس نظری مورد استفاده
قرار گرفتهاند .پووهش حاضر در شهر تهران و با استفاده از یک نمونه از کارکنان در فروشگاههای
شهروند انجام میشود تا درک بهتری از مدل فرایند کار هيجانی را فراهم کند.

مبانی نظری پژوهش
فرسودگی هیجانی
فرسودگی هيجانی «حالتی است که نيازهای روانشناختی و هيجانی افراد آن را ایجاد میکنـد»
(بَکراک و همکاران .)7777،0فرسـودگی هيجـانی را بـهعنـوان جـزء اصـلی فرسـودگی شـغلی نيـز
1. Cordes& Dougherty
2. Rutherford et al
3. Affective events theory
4. Emotion regulation theory
5. Bacharachet al
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میشناسند (بولز و همکارانش )7775 ،7و نوعی بار مسئوليت است که از فشارهای محل کار ناشـی
میشود (کراپانزانو و همکـاران .)0557 ،0فرسـودگی هيجـانی اغلـ

در صـنایع خـردهفروشـی رخ

میدهد؛ چون کارکنان با دردسرهای مدام و تقاضـاهای بـيش از حـد مشـتری روبـهرو هسـتند کـه
باعــث تحليــل فيزیکــی و هيجــانی مــیشــود (رایــت و کراپــانزانو .)7778 ،7فهــم چگــونگی تــرثير
فرسودگی هيجانی بر ،ابراز هيجان مهم است؛ چون بروز هيجانها میتوانـد بـر ادراک مشـتریان از
کيفيت خدمات ،رضایت و وفاداری آنها اثر بگذارد (تسای و هوانگ.)0550،7

کار هیجانی
کار هيجانی به موقعيتهایی اطالق میشود که در آن کارکنان ،بهویوه کسـانی کـه شـغلهـای
خدماترسانی به مشتری را دارند ،ملزم هستند هيجانهایی ابراز کنند که ممکن است از هيجانهای
واقعی آنها متفاوت باشند (هاسچيلد .)7757،0کار هيجانی «تالش ،برنامـهریـزی و کنتـرل موردنيـاز
برای ابراز هيجانات مطلوب سازمان طی معامالت بينفردی است» (موریس و فلدمن .)7776،مفهوم
کار هيجانی ارتباط خاصی با رویاروییهای خدماتی دارد؛ چون رفتار کارکنان بهشدت بـر ادراک
مشتریان از کيفيت محصول ترثير میگذارد (بـاوِن و همکـاران .)7787 ،6کـار هيجـانی مشـتمل بـر
فعاليت سطحی و باطنی5است (هاسچيلد .)7787 ،فعاليت ظاهری زمانی رخ میدهـد کـه کارکنـان،
هيجانی را بروز میدهند که شامل«سرکوب هيجانات حسشده و تقليد هيجانات حسنشده» اسـت
(لوات و همکاران .)0570 ،8کارکنان ممکن است در مقابل مشتریان عصبی یـا ناراحـت تظـاهر بـه
صميميت و پيشنهاد کمک کنند .برعکس ،در فعاليت باطنی کارکنان هيجانات مورد انتظار یـا الزم
را درون خودشان ایجاد میکنند (هنيـگ-ثـاراو و همکـارانش .)0556 ،بـرای مثـال ،خدمـة پـرواز

1. Boles et al
2. Cropanzano et al
3. Wright &Cropanzano
4. Tsai & Huang
5. Hochschild
6. Bowen et al
7. Surface and deep acting
8. Lovatt et al
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ممکن است به مسافران عصبی با حـس همـدردی و درک مشـترک نزدیـک شـوند (فـو.)0577 ،7
فعاليت باطنی سعی در اصالح احساسات درونی 0و ابرازهای بيرونی برای هماهنـگسـازی آنهـا بـا
قوانين دارد (چو و همکاران.)0570،7

رضایت شغلی
7

رضایت شغلی ،مجموعهای از احساسات برآوردی است که کارکنان نسبت به موقعيت کـاری
خود دارند (اسکينر و همکـاران .)7787 ،0چرچيـل و همکـاران )7757( 6رضـایت شـغلی را «تمـام
ویوگیهـای خـود شـغل و محـي کـار کـه فروشـندگان آن را اميدوارکننـده و رضـایتبخـش یـا
نااميدکننده و نارضایتبخش مییابند» میداند .رضایت شغلی که نشاندهندة شـادی در محـل کـار
است (رایت )0550،5میتواند از ارضای نيازهای کارکنان مثل رضایت هيجانی ناشی شود .رضایت
شغلی به مجموعة احساساتی اطالق میشود که فرد نسبت به شغلش دارد .فرد با رضایت شغلی بـاال
احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است ،نسبت به شغلش ،احساسی منفی دارد (خرازی و
همکاران.)7770 ،

تعهد سازمانی عاطفی
8

طبی نظر گروِن و همکاران ( ،)0555تعهد سازمانی عاطفی ميزان تعهد روانشـناختی اعضـا بـه
سازمان بر اساس احساس مطلوبيت شخو در مورد سازمان است .تعهد سازمانی نشاندهنـدة حـس
ارزشها ،هویت ،و غرور مشترک در یک سازمان است (اسورک و شـوبرگ .)7777،7بررسـیهـا
نشان میدهد ،تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان نتایج مثبت متعـددی را بـه دنبـال خواهـد

1. Fu
2. internal feelings
3. Chu et al
4. evaluative feeling
5. Skinner et al
6. Churchill et al
7. Wright
8. Gruen, Summers, &Acito
9. Sverke&Sjoberg
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داشت .نتيجة تعهد باال میتواند نظم بيشتر در کار و تمایل زیاد به ماندن در سازمان را در پی داشـته
باشد (عزیزی.)7775 ،

نظریۀ رویدادهای عاطفی
نظری ـة رویــدادهای عــاطفی ،از یــک دیــدگاه جــامع کــه شــامل فراینــد کــار هيجــانی افــراد و
شرکتهاست ،تمام ابعاد مدل پيشنهادی را دربر میگيرد .نظریة رویـدادهای عـاطفی در مطالعـاتی
مرتب است که به بررسی هيجانها در سازمانها میپردازد (کـول و همکـاران .)0558 ،7طبـی ایـن
نظریه ماهيت شغل و ملزومات کار هيجانی بر رفتار و نگرش کاری ترثير میگذارد (والتر و بروچ،0
 .)0557رویدادهای کـاری کـه ترکيبـی از دردسـرهای روزانـه شـغلی کارکنـان هسـتند ،منجـر بـه
هيجانات مثبت و منفی میشوند که احتماالً باعث بهوجود آمدن نگرشهـای کـاری مثـل رضـایت
شغلی و تعهد سازمانی میشوند (اشکانسی و همکاران.)0550،

نظریۀ تنظیم هیجانات
7

نظریة تنظيم هيجانـات (گـراس  )7778 ،یـک نظریـه در سـطح خـرد اسـت ،چـون افـراد و نـه
شرکتها برای تنظيم هيجانات در دو نـوع متفـاوت از راهبـرد درگيـر مـیشـوند .تنظـيم هيجانـات
سابقهمحور 7به پردازش داده(ورودی) میپردازد ،درحالیکه تنظيم هيجان پاسخمحور 0به پـردازش
ستاده (خروجی) میپردازد .راهبردهای سابقهمحور «بر اساس تـرثير هيجـانی احتمـالیشـان ممکـن
است از برخی افراد یا موقعيتها» اجتناب کرده ،آنها را تغيير داده و یا آنها را دوباره ارزیابی کننـد
(گراس .)7778 ،ظاهراً کار هيجانی بهخوبی با این تعریف هماهنگ است .راهبردهای پاسـخمحـور
به تجربيات هيجانی مداوم نيـز مـیپردازنـد ،امـا بيشـتر بـه پاسـخهـای فيزیولـو یکی ترکيـد دارنـد.
ازاینرو ،فرسودگی هيجانی احتماالً سازة مناسبی برای راهبرد پاسخمحور اسـت (کيفـينپيترسـن و
همکاران.)0577 ،6
1. Cole, Walter, & Bruch
2. Walter & Bruch
3. Gross
4. Antecedent-focused
5. Response-focused
6. Kiffin-Peterson et al
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پیشینۀ پژوهش و توسعۀ فرضیهها
هر چند محققان در حال بررسی پيامدهای کـار هيجـانی هسـتند (وارکـا)0557 ،؛ امـا یافتـههـا،
بهویوه بين کار هيجانی و رضایت شغلی ناسازگار هستند .آدلمـان )7787( 7در دو مطالعـه بـه نتـایج
متناقضی دست یافت .نتایج مطالعه اول نشان مـی دهـد کارکنـانی کـه کـار هيجـانی بيشـتری انجـام
میدهند ،رضایت شغلی کمتری دارند .الگوی مشابهی از نتایج در ادبيات مربوطـه وجـود دارد کـه
در آن کار هيجانی رضایت شغلی را تضعيف میکند (زاپف و هولز .)0557 ،0هـر چنـد در مطالعـة
دوم آدلمان ( )7787نشان میدهد که کار هيجانی بهطور معنادار بـا رضـایت شـغلی مـرتب نيسـت.
یافتههای متناقض بين مطالعة اول و دوم ممکن است تا حدودی بهخاطر ماهيت شغلها باشد .مطالعة
اول بررسی شغلی است که کار هيجانی زیادی نياز دارد ،درحالیکه مطالعة دوم بـه بررسـی شـغلی
میپردازد که به کار هيجانی کمتری نياز دارد .بااینحال ،طبی نظریة تنظيم هيجانها ،کـار هيجـانی
عبارت است از راهبرد کنترل هيجانهـا در شـغل بـرای تکميـل موفقيـتآميـز تعـامالت .درنتيجـه،
پيامدهای مثبت کار هيجانی در مطالعاتی یافت میشوند که به بررسی کارکنان خدماتی صـف کـه
در تعامل با مشتریان هستند یـا شـغل هـایی کـه تعامـل بسـيار زیـاد بـا مشـتریان دارنـد ،مـیپردازنـد
(پوگليسی .)7777،7ورتِن )7777( 7در تحقيقی که در صنایع بانکداری و بيمارسـتانی انجـام شـد،
نشان داد که کار هيجانی بهطور مثبت با رضایت شغلی در ارتباط است .نتایج مطالعات کيفی نشـان
میدهند ،وقتی که کار هيجانی شامل مدیریت هيجانهای دیگران باشد ،یـک رابطـة مثبـت وجـود
دارد (پوگليسی )7777 ،و دليلش این است که این تجربه نـوعی خودسـازی و توانمندسـازی اسـت
(ليدنِر .)7777 ،0باتوجهبه اینکه تمرکز مطالعة اخير کارکنان خدماتی صفی هستند و با درنظرگرفتن
اینکه کار هيجانی یک راهبرد تنظيم هيجان است ،پيشبينی فرضية یک بهصورت زیر است:
 .H1کار هيجانی ترثير مثبت معنیداری بر رضایت شغلی دارد.
فرسودگی هيجانی مثل کار هيجانی یک پاسـخ فيزیولـو یکی بـرای تنظـيم هيجـانهـا در کـار
1. Adelmann
2. Zapf &Holz
3. Pugliesi
4. Wharton
5. Leidner
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است .بابِکِس و همکارانش ( )7777و جَرَميلو و همکارانش )0556( 7یک رابطة منفی معنیدار بـين
فرسودگی هيجانی و رضایت شغلی در یک سازمان خدماتی بينالمللی و در مؤسسات مالی یافتنـد.
در هر دو تحقيی ،فرسودگی هيجانی پيشبينیکنندة رضایت شغلی است.
 .H2فرسودگی هيجانی ترثير منفی معنیداری بر رضایت شغلی دارد.
تاکنون هيچ مطالعه ای بـه بررسـی رابطـة مسـتقيم بـين کـار هيجـانی و تعهـد سـازمانی عـاطفی
نپرداخته است .هرچند ،مطالعه بولتون و بوید )0557( 0با درنظرگرفتن رابطهای که ممکن است بـين
کار هيجانی و تعهد وجود داشته باشد ،اساسی برای آزمون این رابطه فراهم میکند .در مطالعه آنها
تعهد خدمة پرواز به همکارانشان زمانی یافت شد که خدمـه ،حتـی وقتـی کـه بسـيار بيمـار هسـتند،
«اعالم بيماری» نمیکنند؛ چون نمیخواهند همکارانشان بـرای کـار آنـان فراخوانـده شـوند .اینجـا
مؤلفة کار هيجانی زمانی موضوعيت مییابد که خدمه در مورد اینکه به همکارانشان زنگ بزنند یـا
نه به بحث میپردازند .رابطة بين کار هيجانی و تعهد کارکنان به سازمان با این فرض منطقـی اسـت
که نظریه رویدادهای عاطفی اساسی برای کار هيجانی فراهم میکند که بر رفتـار و نگـرش کـاری
ترثير میگذارد (ویس و کراپانزانو .)7776 ،طبی این منطی نظری فرضية بعدی بهصورت زیر است:
 .H3کار هيجانی ترثير مثبت معنیداری بر تعهد سازمانی عاطفی دارد.
رابطة بين فرسودگی هيجانی و تعهـد سـازمانی عـاطفی در ادبيـات مربوطـه تثبيـت شـده اسـت
(راثفــورد و همکــارانش .)0557 ،لــی و آشــفورث )7776( 7در فراتحليلشــان همبســتگی  5/77بــين
فرسودگی هيجانی و تعهد را گزارش کردهاند .تان و اَختر )7778( 7دریافتند که در ميـان کارکنـان
هنگکنگی فرسودگی هيجانی با تعهد عاطفی همبستگی منفی غيرمعنیداری دارد .در ایـن مطالعـه
کاربرد مقياسهای تعهد عاطفی (آلن و ميِر )7775 ،0در ميان فرهنگها زیر سؤال است .فرسودگی
هيجانی مثل نظریة رویدادهای عاطفی میتواند یک راهبرد پاسخمحور برای پاسـخ بـه رویـدادهای
کاری مختلف باشد .درنتيجه فرضية زیر شکل میگيرد:
1. Jaramillo, Mulki, & Solomon
2. Bolton & Boyd
3. Lee &Ashforth
4. Tann&Akhtar
5. Allen & Meyer
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 .H4فرسودگی هيجانی ترثير منفی معنیداری بر تعهد سازمانی عاطفی دارد.
با درنظرگرفتن اینکه رابطـه بـين رضـایت شـغلی و تعهـد سـازمانی عـاطفی در ادبيـات موجـود
بهخوبی بيان شده است ،تحقيی حاضر نيز به بررسی فرضيهای برای آن میپردازد .طبی نظر بـراون و
پيترسون ،)7777( 7رضایت از شغل بهطور مستقيم به تعهد سازمانی مربوط است .رابطـة مثبـت بـين
رضایت شغلی و تعهد سازمانی در ادبيات مربوطه تریيد شـده اسـت (سـينگ و همکـاران.)7776 ،0
کِرکمَن و شاپيرو )0557( 7بر این باورند که گرایش جمعگرایـی باعـث مـیشـود ،رابطـه رضـایت
شغلی و تعهد سازمانی بيشتر میشوند .درنتيجه فرضية زیر شکل میگيرد.
 .H5رضایت شغلی ترثير مثبت معنیداری بر سطح تعهد سازمانی عاطفی دارد.

چارچوب مفهومی پژوهش
در پووهش حاضر بـه بررسـی چگـونگی تـرثير فراینـد هيجـانی بـر پيامـدهای شـغلی کارکنـان
پرداخته میشود (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) .قسمت عمدهای از تحقيقات انجامشده در زمينـة
کار هيجانی به بررسی پيامدهای منفی آن در ارتباط با سالمت کارکنان پرداخته اسـت (مـوریس و
فلدمن .)7776 ،هرچند که از نگاه تحقيـی حاضـر پـردازش و تنظـيم هيجـانهـا احتمـاالً توانمنـدی
روانشناختی ایجاد میکند و روحية کارکنان را بهبود میبخشد که پيامدهای شغلی دیگـری از آن
سرچشمه میگيرند .برعکس مطالعات قبلی که کار و فرسودگی هيجـانی را در یـک مـدل جـدا و
مستقل بررسی میکنند ،تحقيی حاضر به بررسی این سازهها درون همين مدل میپردازد .بنابراین بـا
توجه به پيشينه و فرضيههای پووهش ،چارچوب مفهومی به صورت زیر تدوین میشود.

روششناسی پژوهش
این تحقيی از نظـر هـدف کـاربردی و بـر حسـ روش گـردآوری دادههـا از نـوع توصـيفی و
پيمایشی بود .برای جمعآوری اطالعات از مطالعات کتابخـانـهای و همچنـين از مطالعـة ميـدانی در
1. Brown & Peterson
2. Singh et al
3. Kirkman& Shapiro
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کار هيجانی
H3

H1

تعهد سازمانی

H5

رضایت شغلی

عاطفی
فرسودگی

H2
H4

هيجانی

شكل  .1مدل مفهومی پژوهش

ميان کارکنان فروش در فروشگاههـای زنجيـرهای شـهروند در شـهر تهـران اسـتفاده شـد .بنـابراین،
جامعة آماری در این تحقيی شامل کارکنان فروش در فروشـگاههـای زنجيـرهای شـهروند در شـهر
تهران میباشد که تعداد آنها تقریباً برابر با  665نفر است .برای ببر بدسر بآوردنبحجر بمونمر بی بب
فامنلبکنکاینبیستفادهبشدهبیس ب(سرمد و همکاران :)7777 ،ب
660  1.96   0.5  0.5
2

 243

 1.96   0.5  0.5
2

2

 660  1   0.05

n

بنابراین با مشخوشدن حجم نمونه ،تعداد  060پرسشنامه ميان جامعة موردنظر توزیع که از این
تعداد  005پرسشنامه جمعآوری شد و با کنارگذاشتن پرسشنامههای نـاقو ،تعـداد  070پرسشـنامه
مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .در پووهش حاضر از یک پرسشنامه که در تحقيقات پيشـين مـورد
اسـتفاده قـرار گرفتـه و تـرثير کــار هيجـانی و فرسـودگی هيجـانی را بــر تعهـد سـازمانی عـاطفی بــا
درنظرگرفتن نقش ميانجی رضایت شغلی میسنجد ،بر اساس طيف ليکرت پـنج گزینـهای اسـتفاده
شد .برای تعيين روایی پرسشنامه از روایی صوری و روایی سازهای استفاده شـد ،بـدین ترتيـ

کـه

برای تعيين روایی صوری ابزار سنجش ،پرسشنامة مذکور به همراه چارچوب نظـری و فرضـيههـای

31

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال پنجم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)19پاییز 1391

پووهش در اختيار چند تن از اساتيد و خبرگان در این زمينه قرار داده و از نظـرات آنهـا در تـدوین
نهایی پرسشنامه استفاده شد .همچنين از روایـی سـازهای و تحليـل عـاملی تریيـدی نيـز بـرای تعيـين
روایی ابزار سنجش و برای پایایی پرسشنامه از ضری

آلفای کرونباخ استفاده شـد .ضـری

آلفـای

کرونباخ بهدستآمده برای هر یک از متغيرها در جدول ( )7آورده شده است.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از متغیرها
پرسشنامه

آلفای کرونباخ

منبع

کار هيجانی

5/507

(کرمِل و گدیس)0555 ،

فرسودگی هيجانی

5/850

(ماسالچ و جکسون)7787 ،

رضایت شغلی

5/887

(برَشيِر و همکاران)0557 ،

تعهد سازمانی عاطفی

5/806

(استيِرز و پورتِر)7757 ،

تجزیهوتحلیل دادهها
برای آزمون فرضيهها از مـدلیـابی معـادالت سـاختاری بـا بهـرهگيـری از نـرمافـزار LISREL

اســتفاده شــده اســت .مهــمتــرین شــاخوهــای بــرازش مــدل عبارتنــد از 7CFI ،0NNFI ،7NFI :و
 .7RMSEAحالتهای بهينه برای این آزمونها به شرح زیر است:

 .7آزمون  x2هرچه کمتر باشد ،بهتر است؛ زیرا این آزمون اخـتالف بـين داده و مـدل را نشـان

میدهد
 .0آزمون  NNFI ،NFIو  CFIبایستی از  75درصد بيشتر باشد
 .7آزمون  RMSEAهرچه کمتر باشد ،بهتر است؛ زیرا این آزمـون یـک معيـار بـرای ميـانگين
اختالف بين دادههای مشاهدهشده و دادههای مدل است (دهقانی سلطانی و همکاران.)7777 ،

1. Normed Fit Index
2. Non-Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Root Mean Square Residuals
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تحلیل عاملی تأییدی (روایی سازه) متغیرهای پژوهش
در تحليل عاملی تریيدی ،پووهشگر دنبال دریافت این مطل

است که آیا سـؤالهـای پـووهش

قابليت سنجش متغير موردنظر را دارا هستند؟ از سویی باتوجهبـه اینکـه متغيرهـای پـووهش حاضـر
دارای ابعادی هستند که برای هر یک از ابعاد سؤالهایی طراحـی شـده ،الزم اسـت تحليـل عـاملی
تریيــدی در دو مرتبــه اول و دوم صــورت پــذیرد (زارعــی و همکــاران .)7777 ،در ایــن پــووهش،
باتوجهبه اینکه کار هيجانی دارای بعد میباشد ،برای روایی آن از تحليل عاملی تریيدی مرتبه اول و
دوم استفاده شده است .همچنين باتوجهبه اینکـه متغيرهـای فرسـودگی هيجـانی ،رضـایت شـغلی و
تعهد سازمانی عاطفی بدون بعد می باشـند ،بـرای روایـی آنهـا از تحليـل عـاملی تریيـدی مرتبـة اول
استفاده شده است .در جدول ( )0بار عاملی مقدار عددی است که ميـزان شـدت رابطـة ميـان یـک
متغير پنهان و متغير آشکار مربوطه را طی فرایند تحليل مسـير مشـخو مـیکنـد .هرچـه مقـدار بـار
عاملی یک شاخو در رابطه با یک سازة مشخو بيشتر باشد ،آن شاخو سهم بيشـتری در تبيـين
آن سازه ایفا میکند .اگر بار عاملی یک شاخو منفی باشد ،نشاندهنـدة تـرثير منفـی آن در تبيـين
سازة مربوطه است (رستگار و همکاران .)7777 ،زمانی که بارهای عاملی برای متغيرهـای پـووهش
از  5/0بيشتر باشد ،ابزار پووهش از روایی الزم برخـوردار اسـت (گـو و شـی .)0576 ،7همچنـين
سؤاالت این جدول ( )0نشاندهندة این است که هر متغير توس چند گویه سنجيده میشود.
همانطورکه در جدول ( )0مشاهده میشود بارهای عاملی بـرای تمـامی متغيرهـای پـووهش از
 5/0بيشتر است که این نشاندهندة این است که ابزار پووهش از روایی الزم برخوردار است.

همبستگی بین متغیرهای پژوهش
در جدول ( )7همبستگی پيرسن بين متغيرهای پووهش ارائه شده است .همانگونهکـه مشـاهده
میشود بين تمام متغيرهای پووهش همبستگی مثبت و معنیدار در سطح اطمينان  70درصـد وجـود
دارد .رضایت شغلی و تعهد سازمانی عاطفی بيشترین همبستگی را با یکدیگر دارند.

1. Guo & Shi
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جدول  .5تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

فعاليت ظاهری

ضریب

عدد

استاندارد

معناداری

5/00

7/87

کار هيجانی
فعاليت باطنی

فرسودگی

فرسودگی

هيجانی

هيجانی

رضایت شغلی

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

عاطفی

عاطفی

7/55

70/75

-

-

5/55

0/57

5/65

6/00
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ضریب

عدد

استاندارد

معناداری

سؤال 7

5/67

-

سؤال 0

5/87

8/00

سؤال 7

5/67

5/57

سؤال 7

5/07

5/70

سؤال 7

5/57

-

سؤال 0

5/87

77/55

سؤال 7

5/58

8/76

سؤال 7

5/56

77/05

سؤال 7

5/85

76/70

سؤال 0

5/88

76/77

سؤال 7

5/80

70/07

سؤال 7

5/50

70/08

سؤال 7

5/55

75/60

سؤال 0

5/57

75/60

سؤال 7

5/57

75/08

سؤال 7

5/68

7/76

سؤال 7

5/66

75/60

سؤال 0

5/67

77/60

سؤال 7

5/57

77/57

سؤال 7

5/67

70/70

سؤال 0

5/58

7/65

سؤال 6

5/87

70/70

سؤال 5

5/05

7/65

سؤالها
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جدول  .3همبستگی بین متغیرهای پژوهش
7

ميانگين

انحراف معيار

7

0

کار هيجانی

0/777

5/087

7

5/070

فرسودگی هيجانی

7/077

5/500

-

7

5-/700

رضایت شغلی

0/777

5/660

-

-

7

5/700

تعهد سازمانی عاطفی

0/777

5/660

-

-

-

7

*

7
*

*

5/787

5/775

*

*

5/587

*

*در خطای  5/50معنیدار است.

آزمون بهنجار (نرمال) بودن متغیرها
در جدول ( )7نتایج بهدستآمده از آزمون نرمالبودن متغيرها ارائه شـده اسـت ،همـانطورکـه
مشاهده میشود ،متغيرهای پووهش بهنجار میباشـد .درنتيجـه بـا اسـتفاده از مـدلسـازی معـادالت
ساختاری میتوان به بررسی فرضيههای پووهش پرداخت.
جدول  .4نتایج مربوط به نرمالبودن عاملها
کار هیجانی

فرسودگی هیجانی

رضایت شغلی

تعهد سازمانی عاطفی

تعداد

070

070

070

070

آزمون KS

7/750

7/708

7/700

7/556

سطح معنیداری

5/777

5/500

5/700

5/778

آزمون فرضیهها و مدل
خروجی مدل آزمونشده پووهش در شکل ( )0ارائـه شـده اسـت .شـاخو  RMSEAدر ایـن
مدل  ،5/550شاخو  NNFIمعادل  ،5/70شاخو  CFIمعادل  5/70و شـاخو  NFIمعـادل 5/70
محاسبه شد .چون مقدار  RMSEAکم و مقدار  CFI ،NNFIو  NFIنيز باالی  5/75است ،اعتبار و
برازندگی مناس

مدل تریيد میشود .نسبت کای دو به درجه آزادی در این پووهش  0/07محاسـبه
7

شده است که پایينتر از  7بودن آن نشان از برازندگی باالی مدل اسـت (گـرین  .)0570 ،بنـابراین
میتوان به نتایج تحليل مدل معادالت ساختاری اتکا کرد.
1. Green
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شكل  .5مدل تخمین زده شده در حالت مقدار t

همچنن شاخوهای  CRو  AVEبرای مدل محاسبه شد کـه مقـادیر آن در جـدول ( )0آورده
شده است.
جدول  .1مقادیر  CRو  AVEمحاسبهشده
ردیف

معیارهای برازش مدل

شاخص

بعد

حد مطلوب

نتیجه

7

پایایی ترکيبی

CR

5/80

> 5/5

قابل قبول

0

روایی همگرا

AVR

5/50

> 5/0

قابل قبول

در جدول ( )6ضری

مسير به همراه مقادیر معنـیداری ( )tگـزارش شـده اسـت .بـا اسـتفاده از

نتایج جدول ( )6میتوان به بررسی فرضيههای پووهش پرداخت که در ادامه آورده شده است.
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جدول  .6اثرات مستقیم و غیرمستقیم
اثرات

متغیر
فرضیه

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

7

کار هيجانی

رضایت شغلی

0

فرسودگی هيجانی

رضایت شغلی

7

کار هيجانی

تعهد سازمانی عاطفی

7

فرسودگی هيجانی

تعهد سازمانی عاطفی

0

رضایت شغلی

تعهد سازمانی عاطفی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/86

-

0/86

5/07

-

5/07

-6/77

-

-6/77

-5/78

-

-5/78

6/50

76/70

07/55

5/70

5/77

5/70

-7/57

-07/87

-00/77

-5/77

-5/75

-5/08

5/77

-

5/77

5/76

-

5/76

در آزمون فرضيههای موردنظر با استفاده از مدل معـادالت سـاختاری ،ضـرای

بـهدسـتآمـده

زمانی معنیدار میباشند که مقدار آزمون معنیداری آنهـا از عـدد  7/76بزرگتـر و از عـدد -7/76
کوچکتر باشد (سيدجوادین و همکاران .)7777 ،همانطورکه مشاهده میشود ،ضری

معنـیداری

برای فرضيههای دوم پووهش از عدد  -7/76کوچکتر است و برای فرضيههای اول ، ،سوم و پـنجم
پووهش از  7/76بيشتر است.
 -ضری

معنیداری ميـان کـار هيجـانی و رضـایت شـغلی برابـر بـا  0/86اسـت .بنـابراین کـار

هيجانی ،ترثير مثبت معنیداری بر رضایت شغلی دارد .بدین ترتي

فرضية اول پووهش مورد

تریيد قرار میگيرد.
 -ضری

معنیداری ميان فرسودگی هيجانی و رضایت شـغلی برابـر بـا  -6/77اسـت .بنـابراین

فرسودگی هيجانی ،ترثير منفی معنیداری بر رضایت شـغلی دارد .بـدین ترتيـ

فرضـية دوم

پووهش مورد تریيد قرار میگيرد.
 -ضری

معنیداری ميان کار هيجانی و تعهد سازمانی عاطفی برابر با  6/50است .بنابراین کـار

هيجانی ،ترثير مثبت معنیداری بـر تعهـد سـازمانی عـاطفی دارد .بـدین ترتيـ
پووهش مورد تریيد قرار میگيرد.
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 -ضری

معنیداری ميان فرسودگی هيجانی و تعهـد سـازمانی عـاطفی برابـر بـا  -7/57اسـت.

بنابراین فرسودگی هيجانی ،ترثير معنیداری بر تعهد سـازمانی عـاطفی نـدارد .بـدین ترتيـ
فرضية چهارم پووهش مورد تریيد قرار نمیگيرد.
 -ضری

معنیداری ميان رضایت شغلی و تعهد سازمانی عاطفی برابـر بـا  5/77اسـت .بنـابراین

رضایت شغلی ،ترثير مثبت معنیداری بر تعهـد سـازمانی عـاطفی دارد .بـدین ترتيـ

فرضـية

پنجم پووهش مورد تریيد قرار میگيرد.
 -ضری

معنیداری ميان کار هيجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی عاطفی برابـر بـا 76/70

است .بنابراین کار هيجانی ،از طریی رضایت شغلی ترثير معنیداری بر تعهد سازمانی عـاطفی
دارد .بدین ترتي

رضایت شغلی در رابطة فوق نقش ميانجی ایفا میکند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای این مطالعه بر اهميت فهم ترثير کار هيجانی بر کارکنان سازمان ترکيـد دارد .پـووهش
ح اضر به مطالعه و بررسی تـرثير کـار هيجـانی و فرسـودگی هيجـانی بـر تعهـد سـازمانی عـاطفی بـا
درنظرگرفتن نقش ميانجی رضایت شغلی در صنعت خردهفروشی پرداخته است .نتایج بهدستآمده
از پووهش نشان میدهد که کار هيجانی ترثير مثبت معنیداری بر رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانی
عــاطفی (ضــری

معنــیداری  0/86و ضــری

معنــیداری  )6/50دارد.ایــن نتــایج بــا یافتــههــای

بــهدســتآمــده از پــووهش آدلمــان ( )7787و زاپــف و هــولز ( )0557ناســازگار بــود و بــا نتــایج
بهدستآمده از پووهش ورتِن ()7777و پوگليسی ( )7777کـه بيـان کردنـد :کـار هيجـانی بـهطـور
مثبت با رضایت شغلی در ارتباط است و همچنين مطالعة بولتون و بوید ( )0557که نشان دادند :بين
کار هيجانی و تعهد ،رابطه معنیداری وجـود دارد ،سازگاراسـت .فرسـودگی هيجـانی تـرثير منفـی
معنیداری بر رضایت شغلی (ضری

معنیداری  )-6/77دارد ،ولی بر تعهد سازمانی عاطفی ترثيری

ندارد که با نتایج بهدستآمده از پووهشهای بابِکِس و همکارانش ( )7777و جَرَميلو و همکارانش
( )0556که به وجود یک رابطه منفی معنیدار بين فرسودگی هيجانی و رضایت شـغلی پـی بردنـد،
سازگار است و با نتـایج تحقيـی تـان و اَختـر )7778( 7کـه دریافتنـد ميـان کارکنـان هنـگکنگـی،
1. Tann&Akhtar
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فرسودگی هيجانی با تعهد عاطفی همبستگی منفی غيرمعنیداری دارد ،همخـوانی نـدارد .همچنـين
رضایت شغلی نيز با ضری

معنیداری  5/77بيشترین ترثير را بر تعهد سـازمانی عـاطفی دارد کـه بـا
7

یافتههای حاصل از پووهش براون و پيترسـون ( ،)7777سـينگ و همکـاران ( )7776و کِـرکمَن و
شاپيرو ( )0557همخوانی دارد.کار و فرسودگی هيجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی عـاطفی
بهطور متفاوتی ترثير میگذارند .با نگاهی بر رابطة بين کار و فرسودگی هيجانی در رابطه با رضایت
شغلی درمییابيم که فرسودگی هيجانی ضری

استاندارد قویتـری نسـبت بـه کـار هيجـانی توليـد

میکند .این بدان معناست که رویدادهای کاری بهشدت بر کارکنان خسـته تـرثير مـیگـذارد و بـه
آنها آسي

میزند .الزم است کارکنان برای کاهش اسـترس ناشـی از کـار و بهبـود کيفيـت کلـی

محي کار تالش کنند .با نگاهی بر تعهد سازمانی درمییابيم که رضایت شـغلی ،بـاالترین ضـری
استاندارد را ایجاد میکند .کار هيجانی یـک رابطـه معنـیدار نيـز ایجـاد مـیکنـد ولـی فرسـودگی
هيجانی به طور معنادار با تعهد سازمانی ارتباط ندارد .با درنظرگرفتن اینکه کار هيجانی بـر رضـایت
شغلی و تعهد سازمانی ترثير مثبتی دارد ،این یافته داللـت بـر آن دارد کـه کارکنـان فـروش عمومـاً
تعامل با مشتریان را توانمندساز و ارزنده میدانند .در ادبيات مربوطه نيز بيان شده است (پوگليسی،0
 ،)7777توانایی کارکنان برای برانگيختن و تنظـيم هيجانـات مشـتریان مـیتوانـد شایسـتگی اصـلی
کارکنان محسوب شود .شرکتهایی که دنبال افزایش رضـایت شـغلی کارکنـان و تعهـد سـازمانی
هستند ،احتماالً تصميم بگيرند سطح کار هيجانی را مرتباً کنترل کنند تا مطمئن شوند کـه مشـتریان
پرتوقع کارکنان را خسته نکردهاند .این اطالعات میتواند به مدیر در انتخاب مناس ترین کارکنان
برای شغل کمک بسزایی کند.
باتوجهبه اینکه فرسودگی هيجانی ،سطح رضایت شغلی کارکنان را کم میکند ،الزم است که
مدیران سازوکارهایی برای کاهش فرسودگی هيجانی بهکار گيرند .مـدیران مـیتواننـد فرسـودگی
هيجانی را با ارزیابی مستمر کارکنان کاهش دهند تا نهتنها پيشرفت ،بلکـه سـالمت ذهنـی و روانـی
افراد را بر اساس درآمد فروش پيگيری کننـد .سـالمت ذهنـی بـر جـزء عـاطفی (یعنـی تعـادل بـين
هيجانات مثبت و منفی) تمرکز دارد که طبی آن کارکنان بهاحتمالزیاد اگر از کارشان خيلی خسته
نباشند ،از شغلشان راضی خواهند بود که سرانجام نرخ جایگزینی کارکنان را کمتر مـیکنـد .طبـی
1. Brown & Peterson
2. Pugliesi
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نظر بائک ،)0575( 7کارکنان تالش میکنند هيجانات و مشکالتشان را سرکوب کنند تااینکه دنبال
درمان آنها باشند .همانطورکه یافتههای بهدستآمده از کار هيجانی نشان مـیدهـد ،مخفـیکـردن
هيجانات ،تعارضات هيجانی را حل نمیکند ،بلکه آنها را بدتر میکند .اگر مـدیریت ،برنامـههـایی
اعمال کند که استرس و هيجانهای کارکنان را عهدهدار شود ،کارکنان بهتر میتوانند هيجاناتشـان
را درک و کنترل کنند .بر اساس یافته های اخيـر و رونـد اخيـر افـزایش نگرانـی در مـورد سـالمت
روانی کارکنان ،مدیریت باید بهشدت به بررسی نهادینهکردن سياسـتهـا وزیرسـاختهـایی بـرای
سالمت روانی کارکنان اقدام کند .کار و فرسودگی هيجانی ،اجـزای اصـلی بـرای تعيـين عملکـرد
کارکنان هستند .هرچند کار هيجانی مربوط به مسائل شخصی و سازمانی است ،فرسودگی هيجانی
بيشتر مرتب با مسائل شخصی است .اگر پریشانی هيجانی آنقدر قوی باشد که بـر رضـایت شـغلی
کارکنان اثر بگذارد ،در آن صورت تعهد به سازمان کمتر میشود .درنتيجه ،مدیریت بـرای کنتـرل
مؤثر نرخ جایگزینی کارکنان و کاهش هزینهها نهتنها به عملکرد کارکنان بلکه به هيجانهای آنهـا
هم باید توجه کند.
باتوجهبه نتایج تحقيی پيشنهاد میشود برای افزایش پيامدهای سازمانی مطلوب و بـهویـوه تعهـد
سازمانی ،دورههای آموزشی کافی و مناس

برای آشنانمودن مدیران و کارکنان با اصـول و مبـانی

کار هيجانی و فرسودگی هيجانی برگزار شود ،از کارکنان سختکـوش و شایسـته تقـدیر و تشـکر
صورت گيرد ،بهگونهایکه آنها احساس کنند ،سازمان به وجودشـان افتخـار مـیکنـد ،تـا آنهـا بـه
سازمان خود افتخار نموده و با رضایت از آن صحبت کنند .درنتيجه مهمترین نتایج تعهد کارکنـان
به سازمان که بر عملکرد سازمان مؤثرند ،عبارتند از :افزایش خالقيت و نوآوری کارکنان ،افـزایش
ماندگاری کارکنان در سازمان ،احساس رضایت ،تعلی ،وابستگی و دلبستگی کارکنان بـه سـازمان،
عملکرد شغلی مطلوبتر آنها ،کاهش خروج کارکنـان از سـازمان ،عـدم غيبـت از کـار و کـاهش
فرسودگی هيجانی خواهـد شـد کـه درنهایـت موفقيـتهـای مـالی سـازمان و افـزایش اثربخشـی و
بهرهوری سازمان را در پی دارد.

1. Baek

44

تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی :نقش میانجی رضایت شغلی

منابع
انصــاری ،محمداســماعيل؛ بــاقری کلجــاهی ،علــی و صــالحی ،مســلم ( ،)7787تعهــد ســازمانی از دیــدگاه
نظریهپردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن ،دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلییس،
سال هفتم ،شمارة  ،77صو.70-50 :
جعفری ،نسرین؛ ميرکمالی ،سيد محمد و صالح صدقپور ،بهـرام ( ،)7770تـرثير جـو سـازمانی بـر رضـایت
شغلی با ميانجیگری سرمایة انسانی ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال پنجم ،شمارة
 ،0صو.007-070 :
خرازی ،سيدکمال؛ ميرکمالی ،سيد محمد و ترکـی ،علـی ( ،)7770رهبـری خـدمتگزار سـازمان و رضـایت
شغلی کارکنان ،مجلۀ چشم انداز مدیریت دولتی ،شمارة  ،77صو.85-776 :
دهقانیسلطانی ،مهدی؛ محمـدی ،اسـفندیار؛ پوراشـرف ،یاسـانا ..و سـایهميـری ،کـورش ( ،)7770بررسـی
عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرفکنندگان از توسعة برند ،مدیریت بازرگانی ،دورة  ،0شمارة ،7
صو.80-757 :
رستگار ،عباسعلی؛ دهقانی سلطانی ،مهدی؛ فارسیزاده ،حسين و بلوچی ،حسـين ( ،)7777تبيـين اثـر هـوش
ساختاری-سازمانی بر کس

مزیت رقابتی :نقش ميانجی هوش سازمانی ،فصلنامۀ تحقیقات بازاریابی

نوین ،ویوهنامه نخستين کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با ترکيد بر چالشها و راهکارهـای بازاریـابی
در صنعت بيمه).
رضایی ،اکبر و خليلزاده ،احد ( ،)7788رابطه بين هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس،
مجلۀ علوم تربیتی ،سال دوم ،شمارة  ،5صو.707-770 :
زارعی ،عظيم؛ فارسیزاده ،حسين؛ سياهسرانی کجوری ،محمدعلی و دهقانی سلطانی ،مهدی ( ،)7777تـرثير
هوش سازمانی بر عملکـرد سـازمان بـا بهـرهگيـری از ظرفيـتهـای بازاریـابی ،پژوهشینامۀ میدیریت

اجرایی،)77( 5 ،صو.77-67 :
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجـازی ،الهـه ( ،)7777روشهیای تحقییق در علیوم رفتیاری ،تهـران:
مؤسسة انتشارات آگاه.
ســيدجوادین ،سيدرضــا؛ فياضــی ،مرجــان و بلــوچی ،حســين ( ،)7777بررســی تــرثير ســرمایه روانشــناختی
بر کيفيـت خـدمات ارائـه شـده بـه مشـتریان توسـ کارکنـان باجـه بـا ميـانجیگـری تعهـد سـازمانی،
مجلۀ مدیریت دولتی ،دورة  ،5شمارة  ،0صو.055-750 :
41

1391  پاییز،)19  (شماره پیاپی3  شماره، سال پنجم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

 بررسی ارتباط بين رضایت شغلی و تعهـد سـازمانی (مطالعـة مـوردی کارکنـان اداره،)7775(  سعيد،عزیزی
.757-778 : صو،77  شمارة، پژوهشنامۀ مالیات،)کل امور مالياتی استان قم
 ارتباط بين رضایت شغلی،)7787(  سيد عماد، مهدی و حسينی، مهدی؛ اميرنواد، محمد؛ طال پور،غالمپور
،با تعهد سازمانی در مـدیران و معـاونين تربيـت بـدنی دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی کشـور
.00-78 : صو، شمارة دوازدهم، سال ششم،پژوهشنامۀ علوم ورزشی
 فرسـودگی، الگـوی پيشـگيری از اسـترس شـغلی،)7787(  علـی، شـيرین و مهـداد، محسن؛ نيـری،گلپرور
 فصیلنامۀ روانشناسیی، رهبری و ارزشهای اخالقـی،هيجانی و رفتارهای انحرافی از طریی مدیریت

.5-00 : صو،7  شمارة،7  سال،کاربردی
 مفهــوم توانمندســازی و تعهــد ســازمانی،)7775(  آزاده، ناهيــد و محمــدزاده، نوشــين؛ دوســتی،الليــانپــور
: صـو،767  شـمارة، ماهنامۀ تازههای جهیان بیمیه،) یک شرکت بيمـهای:کارکنان (مورد مطالعه
.07-77
Adelmann, P. K. (1989). Emotional labor and employee well-being.University of Michigan,
Ann Arbor, MI., Unpublished Dissertation.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990).The measurement and antecedents of affective,
continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational
Psychology, 63, 1–8.
Ashkanasy, N. M., Hartel, C. E. J., &Daus, C. S. (2002). Diversity and emotion: The new
frontiers in organizational behavior research. Journal of Management, 28(3), 307–338.
Babakus, E., Cravens, D. W., & Johnston, M. (1999).The role of emotional exhaustion in
salesforce, attitude, and behavior relationships. Journal of the Academy of Marketing
Science, 27(1), 58–70.
Bacharach, S. B., Bamberger, P., & Conley, S. (1991). Work-home conflict among nurses and
engineers: Mediating the impact of stress on burnout and satisfaction at work. Journal of
Organizational Behavior, 12, 39–63.
Baek, S. -W. (2010). Work stress. Retrieved May 31, 2011 from, http://www.seriworld.
org/01/wldContV.html?sectno=&mn=B&mncd=0101&key=20100908000001
Boles, J. S., Johnston, M. W., & Hair, J. F., Jr. (1997). Role stress, work-family conflict and
emotional exhaustion: Inter-relationships and effects on some work-related consequences.
Journal of Personal Selling & Sales Management, 17(1), 17–28.
Bolton, S. C., & Boyd, C. (2003).Trolley dolly or skilled emotion manager?Moving on from
Hochschild's managed heart.Work, Employment & Society, 17(2), 289–308.
Bono, J. E., Foldes, H. J., Vinson, G., &Muros, J. P. (2007). Workplace emotions: The role of
supervision and leadership. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1357–1367.
Bowen, D. E., Siehl, C., & Schneider, B. (1989). A framework for analyzing customer service
orientations in manufacturing.Academy of Management Review, 14, 75–95.
Brown, S. P., & Peterson, R. A. (1993). Antecedents and consequences of salesperson job
satisfaction: Meta-analysis and assessment of causal effects. Journal of Marine
Research, 30, 63–77.
Chu, K.H., Baker, M.A., &Murmann, S.K. (2012).When we are onstage, we smile: The
effects of emotional labor on employee work outcomes. International Journal of

46

 نقش میانجی رضایت شغلی:تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی
Hospitality Management, 31(3), 906-915.
Churchill, G. A., Ford, N. M., & Walker, O. C., Jr. (1974).Measuring the job satisfaction of
industrial salesmen.Journal of Marine Research, 11(3), 254–260.
Cole, M. S., Walter, F., & Bruch, H. (2008). Affective mechanisms linking dysfunctional
behavior to performance in work teams: A moderated mediation study. Journal of
Applied Psychology, 93(5), 945–958.
Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993).A review and an integration of research on job
burnout.Academy of Management Review, 18(4), 621–656.
Cropanzano, R., Rupp, D. E., & Byrne, Z. S. (2003).The relationship of emotional exhaustion
to work attitudes, job performance, and organizational citizenship behaviors.Journal of
Applied Psychology, 88(1), 160–169.
Dabholkar, P. A., &Abston, K. A. (2008). The role of customer contact employees as external
customers: A conceptual framework for marketing strategy and future research. Journal
of Business Research, 61, 959–967.
Fu, Y.K. (2013). The influence of internal marketing by airlines on customerorientedbehavior: A test of the mediating effect of emotional labor. Journal of Air
Transport Management, 32(1), 49-57.
Glomb, T. M., &Tews, M. J. (2004). Emotional labor: A conceptualization and scale
development. Journal of Vocational Behavior, 64(1), 1–23.
Green, T. (2015). A methodological review of structural equation modeling in higher
education
research.Studies
in
Higher
Education,
DOI:
10.1080/03075079.2015.1021670.
Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent
consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and
Social Psychology, 74, 224–237.
Gruen, T. W., Summers, J. O., &Acito, F. (2000). Relationship marketing activities,
commitment, and membership behaviors in professional associations. Journal of
Marketing, 64(3), 34–49.
Guo, F. & J. Shi. (2016). The relationship between classroom assessment and undergraduates'
learning within Chinese higher education system, Studies in Higher Education, 41(4),
642-663.
Halbesleben, J. R. B., & Bowler, W. M. (2007). Emotional exhaustion and job performance:
The mediating role of motivation. Journal of Applied Psychology, 92, 93–106.
Hamwi, G. A., Rutherford, B. N., & Boles, J. S. (2011). Reducing emotional exhaustion and
increasing organizational support. The Journal of Business and Industrial Marketing,
26(1), 4–13.
Hennig-Thurau, T., Groth, M., Paul, M., &Gremler, D. D. (2006). Are all smiles created
equal? How emotional contagion and emotional labor affect service relationship. Journal
of Marketing, 70, 58–73.
Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure.The American
Journal of Sociology, 85(3), 551–575.
Hochschild, A. R. (1983). Themanaged heart: Commercialization of human feeling.
Berkeley, CA: University of California Press.
Jaramillo, F., Mulki, J. P., & Solomon, P. (2006).The role of ethical climate on salesperson's
role stress, job attitudes, turnover intention, and job performance. Journal of Personal
Selling & Sales Management, 26(3), 271–282.
Kiffin-Peterson, S.A., Jordan, C.L., &Soutar, G.N. (2011).The big five, emotional exhaustion
and citizenship behaviors in service settings: The mediating role of emotional labor.

41

1391  پاییز،)19  (شماره پیاپی3  شماره، سال پنجم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

Personality and Individual Differences, 50(1), 43-48.
Kirkman, B. L., & Shapiro, D. L. (2001). The impact of cultural values on job satisfaction and
organizational commitment in self-managing work teams: The mediating role of
employee resistance. Academy of Management Journal, 44(3), 557–569.
Lee, J., Ok, C.M., & Hwang, J. (2016).An emotional labor perspective on the relationship
between customer orientation and job satisfaction.International Journal of Hospitality
Management, 51(1), 139-150.
Lee, R. T., &Ashforth, B. E. (1996). A meta-analytic examination of the correlates of the
three dimensions of burnout. Journal of Applied Psychology, 81, 123–133.
Leidner, R. (1993). Fast food, fast talk: Service work and the routinization of everyday
life. Berkeley, CA: University of California Press.
Lovatt, M., Nanton, V., Roberts, J., Ingleton, C., Noble, B., Pitt, E., Seers, K., &Munday, D.
(2015).The provision of emotional labour by health care assistants caring for dying cancer
patients in the community: A qualitative study into the experiences of health care
assistants and bereaved family carers. International Journal of Nursing Studies, 52(1),
271-279.
Low, T., & Everett, S. (2014). Industry engagement with tourism research: The impacts of
social control and emotional labour. Tourism Management Perspectives, 12(1), 134143.
Mathisen, G.E., &Vestly Bergh, L.I. (2016).Action errors and rule violations at offshore oil
rigs: The role of engagement, emotional exhaustion and health complaints. Safety
Science, 85(1), 130-138.
Morris, J. A., & Feldman, D. C. (1996).The dimensions, antecedents, and consequences of
emotional labor.Academy of Management Review, 21, 986–1010.
Paulin,M., Ferguson, R. J., & Bergeron, J. (2006). Service climate and organizational
commitment: The importance of customer linkages. Journal of Business Research, 59,
906–915.
Pugliesi, K. (1999). The consequences of emotional labor: Effects on work stress, job
satisfaction, and well-being. Motivation and Emotion, 23(2), 125–154.
Rutherford, B. N., Boles, J., Hamwi, A. G., Madupalli, R., & Rutherford, L. (2009). The role
of the seven dimensions of job satisfaction in salesperson's attitudes and behaviors.
Journal of Business Research, 62, 1146–1151.
Schaubroeck, J., & Jones, J. R. (2000). Antecedents of workplace emotional labour
dimensions and moderators of their effects on physical symptoms. Journal of
Organizational Behavior, 21, 163–184.
Singh, J., Verbeke, W., & Rhoads, G. K. (1996). Do organizational practices matter in role
stress processes? A study of direct and moderating effects of market-oriented boundary
spanners. Journal of Marketing, 60(3), 69–76.
Skinner, S. J., Dubinsky, A. J., & Donnelly, J. H., Jr. (1984).The use of social bases of power
in retail sales. Journal of Personal Selling & Sales Management, 4(2), 49–56.
Sverke, M., &Sjöberg, A. (1994). Dual commitment to company and union in Sweden: An
examination of predictors and taxonomic split methods. Economic and Industrial
Democracy, 15, 531–564.
Tan, D. S. K., &Akhtar, S. (1998). Organizational commitment and experienced burnout: An
exploratory study from a Chinese cultural perspective. International Journal of
Organizational Analysis, 6(4), 310–333.
Tangen, S. (2005).Demystifying productivity and performance, International Journal of
Productivity and Performance Management, 53(8), 34-46.

45

 نقش میانجی رضایت شغلی:تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی
Trevor, C. O., & Nyberg, A. J. (2008).Keeping your headcount when all about you are losing
theirs: Downsizing, voluntary turnover rates, and the moderating role of HR practices.
Academy of Management Journal, 51, 259–276.
Tsai, W. -C., & Huang, T. -M. (2002).Mechanisms linking employee affective delivery and
customer behavioral intentions. Journal of Applied Psychology, 87, 1001–1008.
Vandenberghe, C., Bentein, K., Michon, R., Chebat, J. -C., Tremblay, M., &Fils, J. -F.
(2007). An examination of the role of perceived support and employee commitment in
employee–customer encounters. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1177–1187.
Varca, P. E. (2009). Emotional empathy and front line employees: Does it make sense to care
about the customer? Journal of Services Marketing, 23(1), 51–56.
Walter, F., & Bruch, H. (2009). An affective events model of charismatic leadership behavior:
A review, theoretical integration, and research agenda. Journal of Management, 35(6),
1428–1452.
Weiss, H. M., &Cropanzano, R. (1996).Affective events theory: A theoretical discussion of
the structure, causes and consequences of affective experiences at work. Research in
Organizational Behavior, 18, 1–74.
Wharton, A. S. (1993). The affective consequences of service work. Work and Occupations,
20(2), 205–232.
Wright, T. A. (2005). The role of “happiness” in organizational research: Past, present
and future directions. In P. L. Perrewe, & D. C. Ganster (Eds.), Res in occup stress wellbeing (pp. 225–268). Amsterdam: JAI (Amsterdam: JAI).
Wright, T. A., &Cropanzano, R. (1998).Emotional exhaustion as a predictor of job
performance and voluntary turnover. Journal of Applied Psychology, 83, 486–493.
Zapf, D., &Holz, M. (2006).On the positive and negative effects of emotion work in
organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15, 1–28.

49

