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چکیده
تحقيی حاضر با هدف بررسی نقش هوش هيجانی و کار هيجانی در کاهش فرسودگی شغلی
و افزایش رضایت شغلی انجام شده است .بدین منظور اثر هوش هيجانی بر مؤلفههای کار هيجانی
و فرسودگی شغلی و همچنين رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت .تحقيی از نظر هدف،
کاربردی و براساس ماهيت و روش ،توصيفی-همبستگی است .جامعۀ آماری تحقيی ،کارکنان
ستادی شرکت خدمات مسافربری رجا به تعداد  117نفر است که نمونۀ  130نفری براساس جدول
مورگان انتیا شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن اثبات شد .برای
تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار  Smart PLSبهمنظور بررسی مسيرهای مدل استفاده شد .نتایج
نشان داد :هوش هيجانی اثر منفی و معنیداری بر ناهماهنگی هيجانی و خستگی هيجانی و اثر م بت
و معنیداری بر عملکرد فردی ،رضایت شغلی و کار هيجانی دارد .اثر مؤلفههای کار هيجانی یعنی
ناهماهنگی هيجانی و تالش هيجانی بر رضایت شغلی معنیدار نبود .همچنين اثر مسخ شیصيت و
خستگی هيجانی بر رضایت شغلی ريرمعنیدار ،ولی اثر عملکرد فردی بر رضایت شغلی معنیدار
بود .بهطورکلی میتوان گفت :توجه به هيجانات کارکنان در سازمان میتواند پيامدهای م بتی
مانند رضایت و عملکرد داشته باشد و از پيامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی جلوگيری میکند.
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مقدمه
هيجانها بیش اعظمی از زندگی ما را دربر میگيرند .حضور مستقيم و ريرمستقيم هيجانها را
میتوان در استدالل و عقالنيت مشاهده کرد .بیاعتنایی به هيجانها ،عدم مدیریت آنهتا و مستامحه
در بيان آنها میتواند هزینههای گزافی را برای انسان درپی داشتته باشتد .پتووهشهتای نتوین نشتان
میدهد که فقدان هوش هيجانی میتواند آثار میربی را در زمينههای فردی و اجتماعی ایجاد کنتد
و برعکس ،تحصيل و تقویت آن ،زمينهساز موفقيتهای بتزرگ خواهتد بتود (فتاطمی.)0 :1310 ،
ازطرفی ،کيفيت تعامل بينشیصی ميان کارکنان ختدماتی و مشتتریان در رضتایت مشتتری ،نقتش
اساسی ایفا میکند .امروزه اک ر شترکتهتا در محتي بستيار رقتابتی ،بيشتترین تمرکتز ختود را بتر
متتدیریت رفتارهتتای احساستتی کارکنتتان قتترار دادهانتتد (دیفنتتدورف و ریچتتارد.)017 :0553 ،1
کارمندانی که بارهاوبارها احساسات واقعیشان را سرکو میکنند و یا تظاهر به پيتروی از قتوانين
وضعشده میکنند ،از یک تناقض بين احساسات درونی و بيرونی رنج متیبرنتد (گرنتدی:0555 ،0
 .)154این اختالف هيجانی منجر به ناراحتی هيجانی و استرس شغلی میشود که بهنوبۀ خود باعت
فرسودگی شغلی و نارضایتی در کار میشود (زف .)040 :0550 ،3بهعبارتدیگر ،هنگامی که افراد
تالش میکنند برای درک احساسات ضروری خود یتک تشتابه هيجتانی بتين احساستات واقعتی و
نمایش هيجانی به وجود آورند ،باع

افزایش موفقيتتهتای شیصتی و رضتایت شتغلی متیشتود

(آدلمن.)374 :1990 ،4
توانایی یک فرد برای تشیيو احساستات ختود و دیگتران و ایجتاد انگيتزه و متدیریتکتردن
احساسات خود در ارتباط با دیگران در اجرای کار احساسی بسيار مهم است (گلمتن.)76 :1991 ،0
افرادی که دارای هوش هيجانی هستند ،اهميّت بيشتری به عواطف و احساسات دیگتران متیدهنتد
( ونگ و تانگ .)77 :0559 ،6کسانی که از هوش هيجانی برخوردارند ،میتوانند عواطف ختود و
دیگران را کنترل کرده ،بين پيامدهای م بت و منفی عواطف ،تمایز گذاشته و از اطالعات هيجتانی

1. Diefendorff & Richard
2. Grandey
3. Zapf
4. Adelmann
5. Goleman
6. Cheung & Tang
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بتترای راهنمتتایی فراینتتد تفکتتر و اقتتدامات شیص تی استتتفاده کنن تد (ستتالوی و متتایر.)191 :1995،1
ویوگیهای م بت هوش هيجانی میتواند رفتارهای کار احساسی کارمندان را تغيير دهد و درنتيجته
ممکن است به کاهش فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کمک کنتد (جانتگ و يانتگ:0510 ،0
 .)1154اگر انسان از هوش هيجانی باالیی بهرهمند باشد ،میتواند بتا تالشهتای زنتدگی فتردی و
اجتماعی خود ،بهتر سازگار شود و هيجانهای خود را بتهگونتهای متؤثر متدیریت کنتد؛ درنتيجته،
زمينۀ افزایش سالمت جسم و روان خود را فراهم میآورد.
باتوجه به اهميّت موارد ذکرشتده در بتاال ،بایتد گفتت کته فرستودگی شتغلی ،هتوش هيجتانی،
رضایت شغلی ،خستگی هيجانی و مواردی ازاینقبيل ،متغيرهایی هستند که بهتنهایی و یتا دو متغيتر
در یک شرای ثابت بر هم اثر متقابل ایجاد نمیکنند ،بلکه در پيوستاری ایفای نقش متیکننتد کته
دیگر متغيرها نيز وجود دارند .بهعبارتدیگر ،اک ر پووهشها به بررسی رابطتۀ دو بته دوی متغيرهتا
م الً هوش هيجانی و رضایت شغلی و یا خستگی هيجانی و هوش هيجانی پرداختهاند؛ درحتالیکته
در دنيای واقعی ممکن است انواعی از متغيرهای سازمانی بهطور همزمان ایفای نقش کنند .ازطرفی
باتوجه به اینکه شرکت مسافربری رجاء یک شرکت خدماتی است که کارکنان آن در زمتان ارائته
خدمات باید به مستائل هتوش هيجتانی و متغيرهتای رفتتاری توجته ویتوهای داشتته باشتند ،ارتبتاط
هرهبه هره در اینگونه ستازمانهتا از اهميتت بتاالیی برختوردار استت (جانتگهتون و يانتگ،3
 .)0510تحقيقات نشان داده است ،خدمات ضعيف به مشتریان میتوانتد نتيجتۀ خستتگی هيجتانی و
نارضایتی شغلی کارکنان باشد که مدیران باید به این مهم توجته ویتوهای داشتته باشتند (پسلستتيدو و
سلمان .)0510 ،4پس سازمانهای خدماتی بهویوه شرکت مسافربری رجاء باید تالشهایی درجهت
مسائل هيجانی کارکنان در ارائه خدماترسانی انجام دهد .به همين دليل میطلبيد مطالعتهای جتامع
با درنظرگرفتن همه متغيرهای دخيل صورت پتذیرد تتا بتدین وستيله بتتوان راهحتلهتایی مبتنتی بتر
واقعيت ارائه داد و از ارائه بررسیها و پيشنهادات انتزاعی خودداری کرد .بنابراین بهطورکلی سؤال
اصلی تحقيی این است که عوامل هيجانی مانند هوش هيجانی و کار هيجانی ه نقشتی در کتاهش
فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی بين کارکنان شرکت خدماتی مسافربری رجاء دارد؟
1. Mayer & Salovey
2. Jung & Chihyung
3. JungHoon & Chihyung
4. Platsidou & Salman
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هوش هیجانی و کار هیجانی
هيجان ،وا های است که در فارسی بيشتر بترای احساستات و حتاالت پرشتور و پرانتر ی از آن
استفاده میشود ،ولی در روان شناسی برای بيتان تمتام حتاالت احساستی و روانتی م بتت و منفتی و
عالیم جسمانی همراه آن به کتار متیرود .هيجانتات ،شتامل متواردی م تل :خشتم ،تترس ،عشتی و
محبّت ،تنفر ،اميد ،نااميدی ،نگرانی ،احساس حقارت ،ررور ،رتم و انتدوه ،شتادی ،تعجت  ،شترم،
پشيمانی ،دلستوزی و ...متیشتود (مترادی و همکتاران .)14 :1319 ،هتوش هيجتانی توانتایی درک
هيجانها و عواطف بهمنظور دستيابی به ایجاد هيجانهایی است ،تا ضمن کمک به تفکر بهتر بتواند
به شناخت هيجانات و عواطتف منجتر شود(ستالوی و متایر .)190 :1995 ،بتهعبتارتدیگتر ،هتوش
هيجانی شامل توانایی دریافت هيجانات ،هماهنگستاختن هيجانتات و احساستات مترتب  ،درک و
فهم اطالعات مربوط به هيجانات و نيتز متدیریت هيجانتات استت (متایر و همکتاران.)60 :1999 ،1
هتتار قلمتترو هتتوش هيجتتانی از نظتتر گلمتتن عبارتنتتد از :خودآگتتاهی ،0ختتود متتدیریتی ،3آگتتاهی
اجتماعی 4و مدیریت رواب  .0خودآگاهی بهوسيله درک عميی از احساس ،قتدرت و ضتعف فترد
شناخته میشود .خود مدیریتی با کنترل و تنظيم احساس فرد ،توانایی اثبات ادعا ،تمرکز در مواقعی
که کارها برنامهریزی نشدهاند و توانایی خود انگيزشی و ابتکار سروکار دارد .آگاهی اجتمتاعی بته
توانایی مورد مالحظه قراردادن احساسات پيروان در فرایند تصميمگيتری هوشتمند ته بتهصتورت
تکبهتک و ه بهصورت گروهی برمیگردد .متدیریت روابت  ،توانتایی ارتبتاط ،نفتوذ ،تشتریک
مساعی و کار با پيروان را پوشش میدهد(دیویس.)019 :0551 ،6
کار هيجانی 7بهعنوان تالش برای افزایش هيجانات سرکو شده یا صوری 1بهمنظور پيتروی از
قوانين وضعشده در یک سازمان تعریف میشود (گرندی .)150 :0555 ،کرامل و گتدس)0555( 9

1. Mayer & et al
2. Self-awareness
3. Self-management
4. Social awareness
5. Social skills
6. Davies
7. Emotional Labor
8. Fake
9. Kruml & Geddes
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بتته دو بعتتد از کتتار هيجتتانی اشتتاره کردنتتد :ناهمتتاهنگی هيجتتانی ( 1)EDو تتتالش هيجتتانی (.0)EE
ناهماهنگی هيجانی اختالف بين هيجان واقعی و هيجتان صتوری استت (کرامتل و گتدس.)0555 ،
ناهماهنگی هيجانی زمانی رخ میدهد که کارکنان نشان میدهند هيجانات صوری و جعلیشتان بتا
احساسات واقعی آنها کامالً متفاوت است .تالش هيجانی دربرگيرندۀ تتالش فعتال کارکنتان بترای
تغيير احساسات و تفکرات درونیشان برای انطباق با احساساتی است که مورد انتظار است یتا بایتد
به نمایش بگذارند (گرندی .)156 :0555 ،در هر دو حالت ،کارکنتان بتهطورفعتال ستعی متیکننتد
هيجاناتشان را مطابی با قوانين وضعشده در سازمان تنظيم کنند (کرامل و گدس.)00 :0555 ،
اگر ه در حال حاضر مدیران منابع انسانی با مفهوم کار هيجانی آشنا هستتند ،ولتی بستياری از
سازمانها راهبترد اثربیشتی بترای کنتترل کتار هيجتانی و جلتوگيری از فرستودگی شتغلی بتهکتار
نمیگيرند (جانسون و وود .)310 :0551 ،3بنتابراین درک عميتیتتر و واضت تتر از کتار هيجتانی و
پيامدهای م بت و منفی آن برای کارکنان بهمنظتور ایجتاد راهبردهتایی بترای کنتترل کتار هيجتانی
میتواند اهميّت باالیی داشتته باشتد .لتوپز و همکتاران ،)0550( 4بيتان کردنتد افترادی کته از کتار
هيجانی باالیی برخوردارند ،تعامالت اجتماعی م بتتری با دیگران دارند و وانمود میکنند نگتران
دیگران هستند ،داوطلبانه به دیگران کمک میکنند و دوست و همکار ختوبی بترای دیگتران متی-
شوند؛ ون قادرند راز موفقيت در ارتباطات را درک کنند .ازآنجاکه هوش هيجانی دارای مؤلفه-
های همدلی و توانایی مدیریت احساسات دیگران است؛ بنابراین بهنظر میرسد کارکنتان بتا هتوش
هيجانی باال ،کمتر در موقعيتهای احساسی قرار میگيرند .پس میتوان رابطه بين هوش هيجانی و
کار هيجانی را م بت فرض کرد.

فرسودگی شغلی
6

0

وا ۀ فرسودگی شغلی نیستين بار در اواخر دهه  ،1965زمانی که فرودنبرگر عالئم خستتگی
1. Emotional Dissonance
2. Emotional Effort
3. Johanson & Woods
4. Lopes
5. Job burnout
6. Freudenberger
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را در کارکنان خود مشتاهده کترد ،تعریتف شتد (آقاجتانی .)151 :1391 ،فرودنبرگتر ،فرستودگی
شغلی را حالتی از خستگی و یا ناکامی میداند که به علت ازخودگذشتتگی فترد و همچنتين روش
زندگی او یا ارتباطی که منجر به وصتول نتيجته دلیتواه نمتیشتود ،بتهوجتود متیآیتد .ماستالس و
جکستتون ،)1916( 1رایتتجتتترین تعریتتف از فرستتودگی شتتغلی را ارائتته کردنتتد :فرستتودگی شتتغلی،
سندرومی روانشناختی است کته شتامل مستخ شیصتيت ،0خستتگی هيجتانی 3و کتاهش عملکترد
فردی 4است .خستگی هيجانی به ازبينرفتن منابع هيجانی یتا تیليته تتوان روحتی اطتالق متیشتود.
خستگی هيجانی ،بهدنبال قرارگرفتن طوالنیمدت در موقعيت سیت کار است؛ خستتگی ،نشتانگر
ميزان استرس موجود در پدیدۀ فرسودگی شغلی است .مسخ شیصتيت ،تمتایالت بدبينانته و پاستخ
منفی به اشیاصی است که معموالً دریافتکنندگان خدمت از سوی فرد محسو میشوند .در این
وضعيت ،نگرش فرد فرسوده نسبت به اربا رجوع منفی است .درواقتع او تصتور متیکنتد اربتا -
رجوع یعنی «طلبکار» و آراز فشارها .بهاینترتي

به پرخاشگریهای فعال (کالمی و ريرکالمتی) و

نافعال (کارشتکنی و تتأخيرهتای عمتدی) روی متیآورد (ماستالس و جکستون .)36 :1916 ،متارو
( ،)0550در بتتازنگری تعتتدادی از مطالعتتات مربتتوط بتته فرستتودگی شتتغلی معتقتتد استتت کتته مستتخ
شیصيت معموالً بعد از خستگی هيجانی روی میدهد و درواقتع نتوعی پاستخ مستتقيم بته استترس
شغلی است (توگيا .)47 :0555 ،0درنهایت ،کاهش عملکرد فردی به کمشتدن احستاس شایستتگی
در انجام وظایف شیصی و ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار تلقتی متیشتود .ماستالس و
جکسون ( )1916معتقدند که هر یک از این سه مؤلفۀ فرسودگی شغلی در محي کار میتواننتد بتا
یکدیگر رابطه داشته باشند.

رضایت شغلی و فرسودگی شغلی
رضایت شغلی ،نوعی احساس رضایت و رضتایت ختاطر فترد از شتغل ختود در ستازمان استت
1. Maslach & Jackson
)2. Depersonalization (DP
)3. Emotional Exhaustion (EX
)4. Personal Accomplishment (PA
5. Togia
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(ميرکمالی .)04 :1316 ،رضایت شغلی ،مجموعهای از احساسهای سازگار و ناستازگار استت کته
کارکنان با آن احساسهتا بته کتار ختود متینگرنتد .رضتایت شتغلی ،مجموعتهای از احساستات و
باورهاست که افراد در مورد مشارل کنونی خود دارند (ماندی

و همکاران.)41 :0510 ،1

فرسودگی شغلی معموالً بين کارکنانی رخ میدهد که به مشتریان ختود ختدمت متیکننتد امّتا
بهخاطر منابع هيجانی محدود نمیتوانند با خواسته هتای هيجتانی زیتاد انطبتاق پيتدا کننتد (رایتت و
کرپانزانو .)411 :1991 ،0سرخوردگی طوالنیمدت و استرس ،بهویوه در ميان کسانی که فاقد منابع
کافی هيجانی هستتند ،ممکتن استت بته فرستودگی شتغلی در محتل کتار منجتر شتود (جکستون و
همکاران .)433 :1916 ،3بنابراین به نظر متیرستد هتوش هيجتانی بتهعنتوان یتک منبتع هيجتانی بته
کارکنان کمک میکند که با ناکامی و استرس هيجانی کنار بيایند.
اگر ه تحقيقات میتلف ،رابطه بين هوش هيجانی و رضایت شغلی را تأیيد نکردهاند ،بستياری
از مقاالت روانشناسی اجتماعی و صنعتی بيان کردند که هوش هيجتانی متیتوانتد باعت

افتزایش

رضایت شغلی شود؛ زیرا احساسات خو هيجتانی را افتزایش و اثترات منفتی هيجتانی را کتاهش
میدهد؛ بنابراین جلوگيری از اثرات منفی میتوانتد باعت

رضتایت شتغلی شتود (متایر و ستالوی،

 .)60 :1999از طرفی براکت و همکاران ،)0515( 4نشان دادند که هوش هيجانی با رضتایت شتغلی
در ارتباط است.

پیشینۀ تجربی پژوهش
اکبرزاده و نقیزاده ( ،)1393در مطالعهای باعنوان «بررسی رابطتۀ هتوش هيجتانی و فرستودگی
شغلی مدیران و پرستاران بيمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علتوم پزشتکی شتهيد صتدوقی
یزد» به این نتيجه رسيدند که رابطتۀ معکتوس معنتیداری بتين هتوش هيجتانی و فرستودگی شتغلی
وجود دارد (اکبرزاده و نقیزاده.)37 :1393 ،
دلپسند و همکاران ( )1395در مطالعتهای بتاعنوان رابطتۀ هتوش هيجتانی بتا فرستودگی شتغلی
1. Mandip & et al
2. Wright & Cropanzano
3. Jackson & et al
4. Brackett & et al
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پرستاران بیش های مراقبت ویوه به بررسی رابطۀ بين فرسودگی شغلی با هوش هيجتانی پرداختنتد.
یافتهها گواه آن بود که بين هوش هيجانی و خستگی هيجانی پرستاران ارتباط معکتوس و معنتیدار
و بين هوش هيجانی و عملکرد شیصی پرستاران ارتباط مستقيم و معنیدار وجتود دارد (دلپستند و
همکاران.)79 :1395 ،
قلتاش و همکاران ( )1395مطالعتهای را بتاعنوان رابطتۀ هتوش هيجتانی بتا فرستودگی شتغلی و
شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت انجام دادند .یافتههای این تحقيی نشان داد کته بتين هتوش
هيجانی با فرسودگی شغلی ،رابطه منفی و معنی دار و بين هوش هيجانی با شادکامی ،رابطۀ م بتت و
معنیدار وجود دارد (قلتاش و همکاران.)117 :1395 ،
حقيقتجو و همکاران ( )1317در مطالعهای بتاعنوان رابطتۀ هتوش هيجتانی و رضتایت شتغلی
کارکنان زن و مرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور نشان دادند که بين هتوش هيجتانی و رضتایت
شغلی کارکنان زن و مرد ،رابطتۀ م بتت و معنتیدار وجتود دارد (حقيقتت جتو و همکتاران:1317 ،
.)107
آکوموالف و اُگونماکين )0514( 1در مطالعتهای بتاعنوان رضتایت شتغلی ميتان معلمتان مقطتع
راهنمایی :هوش هيجانی ،استرس شغلی و خوداثربیشی بهعنوان متغيرهای پيشبين به بررسی رابطۀ
ميان متغيرهای اشارهشده پرداختند .یافتههای این تحقيی نشان داد که هوش هيجانی ،استرس شتغلی
و خوداثربیشی ،پيشبين های مناستبی بترای رضتایت شتغلی بتوده و تتأثير مستتقيمی بتر آن دارنتد
(آکوموالف و اُگونماکين.)417 :0514 ،
ماندی

و همکاران ( )0510در مطالعتهای بتاعنوان هتوش هيجتانی بتهعنتوان پتيشبينتیکننتدۀ

رضایت شغلی ميان اعضای هيئت علمی مؤسسۀ شهر مرکزی هندی ایندور به بررسی رابطتۀ هتوش
هيجانی و رضایت شغلی پرداختند .یافتتههتای ایتن تحقيتی ،هتيچ رابطتۀ معنتیداری را ميتان هتوش
هيجانی و رضایت شغلی نشان نمیدهد (ماندی

و همکاران.)37 :0510 ،

پستتيلوپاناگوتی و همکتتاران )0510( 0در مطالعتتهای بتتاعنوان هتتوش هيجتتانی ،کتتار هيجتتانی و
رضایت شغلی ميان پزشکان یونان به این نتيجه رستيدند کته هتوش هيجتانی ارتبتاط معنتیداری بتا
1. Akomolafe & Ogunmakin
2. Psilopanagioti & et al
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رضایت شغلی دارد (پسيلوپاناگوتی و همکاران.)1 :0510 ،
پسلستيدو و سلمان ( )0510در مطالعهای باعنوان نقش هتوش هيجتانی در پتيشبينتی فرستودگی
شغلی و رضایت شغلی وکالی یونانی به بررستی اثتر هتوش هيجتانی بتهعنتوان متغيتر پتيشبتين بتر
رضایت و فرسودگی شغلی پرداختند .یافتههای این مطالعه نشان داد که هوش هيجتانی دارای تتأثير
مستقيم بر فرسودگی شغلی و رضایت شغلی است و متیتتوان آن را یتک پتيشبتين مناست

بترای

فرسودگی شغلی و رضایت شغلی دانست (پسلستيدو و سلمان.)13 :0510 ،
پسلستيدو ( )0515در تحقيقی اثر هوش هيجانی معلمين را بر فرسودگی شغلی و رضتایت شتغلی
مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این تحقيی حاکی از وجود ارتباط معنیدار ميان هوش هيجانی و
رضتتایت شتتغلی و فرستتودگی شتتغلی استتت .بتتهطتتوریکتته معلمينتتی کتته از هتتوش هيجتتانی بتتاالیی
برخوردارند دارای رضایت شغلی بيشتر و فرسودگی شغلی کمتری بودهاند (پالتسيدو.)65 :0515 ،
فارمر )0554( 1در رسالۀ دکتتری ختود بتاعنوان رابطتۀ هتوش هيجتانی بتا فرستودگی شتغلی و
رضایت شغلی ميان پرستاران به بررسی رابطه مورداشاره پرداخته است .یافتههای ایتن مطالعته گتواه
آن است که هيچ رابطۀ معنیداری بين هوش هيجانی و رضایت شغلی ،مشاهده نشده است (فتارمر،
.)00 :0554
ازآنجاکه کار هيجتانی ،متاهيتی ندبعتدی دارد ،ممکتن استت پيامتدهای دووجهتی آن قابتل
بررسی باشد .بهطورکلی تحقيقات نشان داده است که ناهماهنگی هيجانی پيامتدهای منفتی از قبيتل
فرسودگی شغلی و نارضایتی شغلی را در پی دارد ،درحالیکه تتالش هيجتانی بته عملکترد بهتتر و
رضایت شغلی منجر میشتود (زف .)060 :0550 ،طبتی تحقيقتات انجتامشتده ناهمتاهنگی هيجتانی
بهطور م بتی با هر سه مؤلفۀ فرسودگی شغلی ارتباط دارد .کارکنانی که د ار تیليته روانتی انتر ی
میشوند ممکن است راههای کمی برای پرکردن منابع هيجانی خود داشته باشتند؛ ایتن امتر ممکتن
است منجر به فشار روانی و استرسهای هيجانی شود که هر دو از منابع فرسودگی شغلی است.
تحقيقات قبلی نشان داده است تماس با مردم و ابراز هيجان صتوری متیتوانتد باعت

استترس،

خستگی یا تضاد در خدمات حرفهای انسانی شود که یک عامل مهم در نارضایتی کارکنان از شغل
1. Farmer
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خود است (هاسچيلد .)10 :1913 ،1برایم ال یک مطالعه طولی از کارگران خدماتی توس کوته و
مورگان )0550( 0نشان داد که ناهماهنگی هيجانی ،ناشی از سترکو هيجانتات ناخوشتایند استت؛
درنتيجه رضایت شغلی را کاهش میدهد.
برخالف ناهماهنگی هيجانی ،تالش هيجانی بهطور مداوم مزیتهایی را ایجاد متیکنتد .زپتف
( )0550بيان می کند زمانی که کارکنان سعی دارند هيجانات م بت را به نمایش بگذارند ،عملکترد
فردیشان افزایش مییابد .همچنين برودریج و لی ( ،)0550دریافتند کارکنانی که تجربۀ صتحي و
درستی در رفتار با مشتریانشان دارنتد،کمتر د تار خستتگی هيجتانی و مستخ شیصتيت متیشتوند؛
درعوض یک حتس خودکارآمتدی دارنتد کته بته بتازخورد م بتت از مشتتریان و همکتاران منجتر
میشود .آدلمن ،)1990( 3در بررسی کارکنان خدماتی یک رستوران به این نتيجته رستيد کته بتين
تالش هيجانی و رضایت شغلی رابطۀ م بت و معنیداری وجود دارد.
عریضی و همکاران ( )1391در مطالعهای از نوع فراتحليل باعنوان فراتحليل تحقيقتاتِ پيرامتون
رابطۀ فرسودگی شغلی با سالمت روان ،نشان دادند که بين فرسودگی شتغلی و ستالمت روان ،بتين
خستگی هيجانی و سالمت روان ،بين مسخ شیصيت و سالمت روان و بين عتدم موفقيتت فتردی و
سالمت روان ،رابطۀ معکوس و معنیدار مشاهده میشود (عریضی و همکاران.)91 :1391 ،
فرسودگی شغلی ممکن است موجت
انزوا ،افسردگی و آسي

کتاهش شتادمانی و اميتدواری ،ازدستتدادن انگيتزش،

اوليه هيجتانی شتود (بلمنتته .)6 :0551 ،4احستاس اینکته شتغلی ،نيازهتا و

انتظارات کارکنان را برآورده نمیکند منجر به نارضایتی متیشتود .نظریتۀ دوعتاملی هرزبترگ نيتز
میتواند تبيين کننتدۀ رابطته بتين فرستودگی شتغلی و رضتایت شتغلی باشتد .مطتابی بتا ایتن نظریته،
انگيزانندههایی م ل موفقيت ،مسئوليت و ...علت اوليه رضایت شغلی هستتند .کارکنتانی کته د تار
خستگی هيجانی میشوند برای جلوگيری از درگيری هيجانی ،خود را از مشتریان جدا میکنند که
ممکن است باعت

ازدستتدادن احستاس مستئوليت شتغلی شتود .آنهتا نمتیتواننتد از همکتاران و

مشتریان شناخت به دستت آورنتد؛ بنتابراین ختود را منفتی متیبيننتد .درنتيجته هنگتامی کته د تار
فرسودگی شغلی میشوند ،رضایت شغلی کمتری را از خود نشان میدهند.
1. Hochschild
2. Côté and Morgan
3. Adelmann
4. Belmonte
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رسولی ( )1391در تحقيقی به بررسی رابطۀ استرس شغلی و فرسودگی شغلی با ميزان بهرهوری
در خلبانان پرداختند .یافتهها نشان داد همبستگی معکوس و معنیداری ميان استرس شتغلی ،تحليتل
هيجانی ،مسخ شیصيت و نابسندگی با بهرهوری وجود دارد (رسولی.)133 :1391 ،
زمينی و همکاران ( )1319در مطالعهای نشان دادند که بين رضایت شتغلی و فرستودگی شتغلی
کارکنان ،رابطۀ معکوس و معنیداری وجود دارد (زمينی و همکاران.)35 :1319 ،
خزاعی و همکاران ( )1310در مطالعهای باعنوان فرستودگی شتغلی پرستتاران و برختی عوامتل
مرتب با آن نشان دادند؛ عواملی تون شترای محتي کتار ،تجربتۀ کتاری ،بتاالبودن حجتم کتار،
فشارهای روانی ،رضتایت شتغلی و ستیتی شترای کتار در ایجتاد فرستودگی شتغلی متؤثر هستتند
(خزاعی و همکاران.)06 :1310 ،

مدل مفهومی پژوهش
براساس آنچه در باال گفته شد ،مدل مفهومی پووهش به قرار زیر استیراج میشود.
مسخ شیصيت

ناهماهنگی

DP

هيجانی ED

خستگی
هيجانیEX

هوش هيجانی
EI

عملکرد فردی
PA

رضایت شغلی

تالش هيجانی

JS

EE

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش
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براساس مدل فوق ،فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضيۀ  :1هوش هيجانی رابطۀ معکوس و معنیداری با ناهماهنگی هيجانی دارد.
فرضيۀ  :0هوش هيجانی رابطۀ معکوس و معنیداری با مسخ شیصيت دارد.
فرضيۀ  :3هوش هيجانی رابطۀ معکوس و معنیداری با خستگی هيجانی دارد.
فرضيۀ  :4هوش هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با عملکرد فردی دارد.
فرضيۀ  :0هوش هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :6هوش هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با تالش هيجانی دارد.
فرضيۀ  :7ناهماهنگی هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با مسخ شیصيت دارد.
فرضيۀ  :1ناهماهنگی هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با خستگی هيجانی دارد.
فرضيۀ  :9ناهماهنگی هيجانی رابطۀ معکوس و معنیداری با رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :15مسخ شیصيت رابطۀ معکوس و معنیداری با عملکرد فردی دارد.
فرضيۀ  :11مسخ شیصيت رابطۀ معکوس و معنیداری با رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :10خستگی هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با مسخ شیصيت دارد.
فرضيۀ  :13خستگی هيجانی رابطۀ معکوس و معنیداری با رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :14تالش هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با عملکرد فردی دارد.
فرضيۀ  :10تالش هيجانی رابطۀ مستقيم و معنیداری با رضایت شغلی دارد.
فرضيۀ  :16عملکرد فردی رابطۀ مستقيم و معنیداری با رضایت شغلی دارد.

روش تحقیق
پ ووهش حاضر به دنبال بررستی تتأثير هتوش هيجتانی و کتار هيجتانی بتر فرستودگی شتغلی و
درنهایت رضایت شغلی است .بنابراین ازنظر هدف ،کاربردی؛ ازنظر راهبترد پتووهش ،پيمایشتی و
ازنظر روش تحقيی ،توصتيفی از نتوع همبستتگی استت .ازنظتر فلستفۀ پووهشتی در قالت

پتارادایم

اثباتگرایی قرار میگيرد که ازنظر رویکرد ،کمّی به حسا میآید .همچنين پتووهش ازنظتر افتی
زمانی ،حالنگر است ،امّا ازنظر زمان گردآوری دادهها از نوع مقطعی است .جامعۀ آمتاری تحقيتی
شامل کليۀ کارکنان ستادی شرکت خدمات مسافربری رجاست کته تعتداد آنهتا برابتر بتا  117نفتر
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است .حجتم نمونتۀ آمتاری براستاس جتدول مورگتان بتهروش دردستترس  130نفتر انتیتا شتد.
ویوگیهای جمعيتشناختی افراد نمونه آماری به شرح جدول ( )1بود:
جدول  .9ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
جنسیت

سن

تحصی ت

سابقۀ خدمت

 05-35سال

05

زیر  1سال

0

 31-45سال

41

 1-0سال

31

 41-05سال

09

 6-15سال

01

 11-10سال

36

0

 16-05سال

03

باالی  05سال

9

932

جمع

932

مرد

10

زن

05

بيشتر از  05سال

جمع

932

جمع

دیپلم و فوقدیپلم

30

ليسانس

74

فوقليسانس و باالتر

06

جمع

932

برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ استاندارد استفاده شد .بهطوریکه هوش هيجانی از ونگ و
الو ( ،)0550ناهماهنگی هيجانی و تالش هيجانی از و و مورمان ( ،)0556خستگی هيجانی ،مسخ
شیصيت و عملکرد فردی از ماسالس و جکستون ( )1916و رضتایت شتغلی از کتامن و همکتاران
( )1979اقتباس شده است .برای متغير هوش هيجانی هر هار مؤلفتۀ :خودآگتاهی ،خودمتدیریتی،
آگاهی اجتماعی و مدیریت رواب مدنظر قرار گرفت.

پایایی و روایی ابزار پژوهش
1

ازآنجاکه در متدلهتای ستاختاری  PLSشاخصتی بترای نيکتویی بترازش ارائته نشتده استت،
معيارهایی برای ارزیابی مدلهای بیشی ارائه شده است .کاربرد اصتولی ایتن معيارهتا شتامل یتک
فرایند دومرحلهای است .1 :ارزیابی متدل بيرونتی (روایتی و پایتایی ستازههتای انعکاستی و روایتی
سازههای ترکيبی)  .0ارزیابی مدل درونی (تبيين پراکندگی سازه های درونزا ،ميزان اثتر و ارتبتاط
1. Goodness of Fit
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پيشبين( )1آذر و همکاران .)36 :1391 ،برآوردهای  PLSروایی و پایایی مدلهای اندازهگيتری را
بر حس

معيارهای مطرح در مدلهای بيرونی انعکاسی و ترکيبی ارزیابی میکند.

اگر آلفای کرونباخ یک بلوک بزرگتر از  5/7باشد ،بلوک تکبُعدی است (آذر و همکتاران،
 .)37 :1391در جدول زیر مقادیر آلفای کرونباخ هر یک از بلوکهای مدل آمده است .باتوجهبته
اینکه مقدار آلفای کرونباخ تمام متغيرها باالتر از  5/7است (جدول )0؛ بنابراین میتوان گفتت کته
تمتتام متغيرهتتای مکنتتون متتدل ،تتتکبعتتدی هستتتند .باتوجتتهبتته اینکتته آلفتتای کرونبتتاخ ،بتترآورد
سیتگيرانهتری از پایایی سازگاری درونی متغيرهتای مکنتون (آلفتا) ارائته متیدهتد ،در متدلهتای
مسيری ساختاری از یک سنجۀ دیگر به نام پایایی مرک  )ρc( 0استفاده میشتود ،وقتتی ایتن مقتدار
بيشتر از  5/7است ،آن بلوک تکبُعدی است .مقادیر پایایی مرک
است .نتایج نشان میدهد بلوکهای مدل از پایایی مرک

نيز در جدول  0نشان داده شده

الزم برخوردارند.

جدول  .2مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،روایی همگرا و شاخص اشتراک
مقادیر آلفای

مقادیر پایایی

مقادیر AVE

شاخص

کرونباخ

مرکب ()ρc

(روایی همگرا)

اشتراک

هوش هيجانی ()EI

5/751

5/156

5/011

5/011

ناهماهنگی هيجانی ()ED

5/134

5/160

5/000

5/400

تالش هيجانی ()EE

5/755

5/791

5/067

5/067

مسخ شیصيت ()DP

5/711

5/140

5/645

5/645

خستگی هيجانی ()EX

5/755

5/159

5/017

5/017

عملکرد فردی ()PA

5/771

5/144

5/051

5/477

رضایت شغلی ()JS

5/143

5/954

5/709

5/709

متغیرها

1. Predictive Relevance
2. Composite Reliability
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برای بررسی روایی ابزار پووهش ،ابتدا روایتی محتتوی (صتوری) آن توست خبرگتان بررستی
شد ،سپس روایی همگرای 1ابزار نيز محاسبه شد .روایی همگرا به این معناست که مجموعۀ معرف-
ها ،سازۀ اصتلی را تبيتين متیکننتد (آذر و همکتاران .)1391 ،فورنتل و الرکتر ( )1911استتفاده از
متوس واریانس استیراجشده ( )AVEرا بهعنوان معيتاری بترای اعتبتار همگترا پيشتنهاد متیکننتد.
حداقل  AVEمعادل  5/0بيانگر اعتبار همگرای کافی است ،بته ایتن معنتی کته یتک متغيتر مکنتون
میتواند بهطور ميانگين بيش از نيمی از پراکندگی معرفهایش را تبيين کند .مقتادیر  AVEنيتز در
جدول ( )0آمده است .همانطورکه در جتدول  0مشتاهده متیشتود مقتدار  AVEبترای متغيرهتای
مکنون باالتر از  5/0است .بنابراین میتوان گفت که روایی همگرای مدلهای اندازهگيری مطلو
است.
مدلسازی مسيری ساختاری  PLSفاقد یک معيار بهينهسازیشدۀ کلی استت .یعنتی تتابع کلتی
برای ارزیابی برازش وجود ندارد .عالوهبراین ،مدلهای مسيری ساختاری  PLSمدلهایی مبتنی بتر
واریانس هستند که بهشدت گرایش به پتيش بينتی دارنتد .بنتابراین ،روایتی متدل عمتدت ًا بتر قابليتت
پيشبينی آن تمرکز کرده است .در این پووهش از شاخو اشتتراک 0بترای تناست

متدل استتفاده

شده است .این شاخو کيفيت مدلهای اندازهگيری انعکاسی را برای هر بلوک (بتا بتيش از یتک
متغير مشاهدهشده) میسنجد .در جدول ( )0این مقادیر در سط مناسبی هستند.

ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)
بعد از بررسی روایی و پایایی ابزار پووهش ،ارزیابی مدل مورد توجه قرار گرفتت .در پتووهش
حاضر از معيار اندازۀ اثر برای ارزیابی مدل استفاده شد .برای هر اثر در مدل مسيری میتوان انتدازه
اثر را با استفاده از  ƒ2کوهن ارزیابی کرد .اندازه اثتر  ƒ2بتهصتورت نستبتی از تغييترات  R2بته روی
بیشی از واریانس متغير مکنون درونزا ست که بهصورت تبييننشده در مدل بتاقی متیمانتد .طبتی
نظر کوهن مقادیر  5/10 ،5/50و  5/30برای  ƒ2بتهترتيت

بيتانگر اثتر کو تک ،متوست و بتزرگ

است .با استفاده از فرمول زیر مقدار  ƒ2مسير به دست آمد.
1. Convergent Validity
2. Communality
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(ƒ2 = )R2Included - R2Excluded( / )1 - R2Included
 = R2Includedضری

تعيين با حضور متغير پيشبين

 = R2Excludedضری

تعيين در ريا متغير پيشبين

نتایج در جدول ( )3نشان داده شده است
جدول  .3مقادیر  ƒ2کوهن برای مسیرهای مفروض مدل تحقیق
فرضیۀ

روابط

1

هوش هيجانی ( ← )EIناهماهنگی هيجانی ()ED

R2Included
5/594

R2Excluded
5/555

ƒ2
5/154

متوس

0

هوش هيجانی ( ← )EIمسخ شیصيت ()DP

5/141

5/145

5/559

کو ک

3

هوش هيجانی ( ← )EIخستگی هيجانی ()EX

5/157

5/566

5/546

کو ک

4

هوش هيجانی ( ← )EIعملکرد فردی ()PA

5/030

5/515

5/191

متوس

0

هوش هيجانی ( ← )EIرضایت شغلی ()JS

5/013

5/193

5/500

کو ک

6

هوش هيجانی ( ← )EIتالش هيجانی ()EE

5/564

5/555

5/561

کو ک

7

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDمسخ شیصيت ()DP

5/141

5/566

5/596

کو ک

5/157

5/573

5/531

9

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDرضایت شغلی ()JS

5/013

5/011

5/553

کو ک

15

مسخ شیصيت ( ← )DPعملکرد فردی ()PA

5/030

5/003

5/510

کو ک

11

مسخ شیصيت ( ← )DPرضایت شغلی ()JS

5/013

5/056

5/559

کو ک

10

خستگی هيجانی ( ← )EXمسخ شیصيت ()DP

5/141

5/147

5/551

کو ک

13

خستگی هيجانی ( ← )EXرضایت شغلی ()JS

5/013

5/191

5/501

کو ک

14

تالش هيجانی ( ← )EEعملکرد فردی ()PA

5/030

5/033

-5/551

کو ک

10

تالش هيجانی ( ← )EEرضایت شغلی ()JS

5/013

5/059

5/550

کو ک

16

عملکرد فردی ( ← )PAرضایت شغلی ()JS

5/013

5/167

5/509

کو ک

1

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDخستگی هيجانی
()EX

اندازۀ اثر

کو ک

مقادیر  ƒ2در جدول فوق بهصورت دستی محاسبه شدهاند .همانطورکه مشاهده میشود ،بهجتز
مسيرهای  1و  4که دارای اندازه متوس هستند ،سایر مسيرها دارای اندازۀ اثر کو ک هستند.
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برآورد مدل و آزمون فرضیههای تحقیق
بعد از ارزیابی مدل ،دادهها وارد نرمافزار اسمارت پی.ال.اس شد .خروجتی تصتویری متدل در
حالت برآورد ضرای

مسير در شکل ( )0همراه با متغيرهای مشاهدهشده نشان داده شده است.

شکل  .2برآورد ضرایب مسیر مدل تحقیق همراه با تعیینکنندهها

همانطورکه مشتاهده متی شتود ،اشتکال فتوق ،ضترای
میدهند .ضرای

مستير بتين متغيرهتای تحقيتی را نشتان

مسير ،همان مقادیر استانداردشده بتا هستند .در جدول ( )4این مقادیر آمده است.
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جدول  .4ضرایب مسیر مدل مسیری ساختاری تحقیق
متغیرها

ED
-5/357

هوش هيجانی ()EI
ناهماهنگی هيجانی ()ED

DP
-5/110

EX
-5/017

5/357

5/117

مسخ شیصيت ()DP

PA
5/409

5/506
-5/117

خستگی هيجانی ()EX

5/575

تالش هيجانی ()EE

-5/516
-5/165

5/541

عملکرد فردی ()PA

JS
5/010

EF
5/003

-5/153
5/040

همانطورکه مشاهده میشود ،متغير هتوش هيجتانی دارای تتأثير  -5/110بتر مستخ شیصتيت،
 -5/357بر ناهماهنگی هيجانی 5/003 ،بر تالش هيجانی -5/017 ،بر فرستودگی شتغلی 5/010 ،بتر
رضایت شغلی و درنهایت  5/409بر عملکرد فردی استت .متغيتر ناهمتاهنگی هيجتانی دارای تتأثير
م بتی به ميزان  5/357بر متغير مسخ شیصيت 5/117 ،بر متغيتر خستتگی شتغلی و  5/506بتر متغيتر
رضایت شغلی است .متغير مسخ شیصيت دارای تأثير منفی به ميزان  -5/516بر رضتایت شتغلی و
 -5/117بر عملکرد فردی است .همچنين متغير تالش هيجانی نيز دارای تأثير م بتی به ميزان 5/541
بر عملکرد فردی و تأثير منفی بر رضایت شغلی به ميزان  -5/153است .درنهایت نيز ،متغير عملکرد
فردی دارای تأثير م بتی به ميزان  5/040بر رضایت شغلی است.
عتتالوهبتتر اثتترات مستتتقيم متغيرهتتا بتتر یکتتدیگر ،اثتترات کتتل شتتامل مجمتتوع اثتترات مستتتقيم و
ريرمستقيم یک سازه بر سازۀ دیگر نيز بررسی شد .جدول اثرات مستقيم ،ريرمستقيم و کل در زیتر
قابل مشاهده است (جدول .)0
باعنایتبه ضرای

مسير میتوان گفت که برای همه فرضيهها ،مقداری از تأثير وجتود دارد کته

باید معنیداری این ضرای

را مورد سنجش قرار داد .شایان ذکر استت کته تون در ایتن تحقيتی،

مدل با اطمينان  90درصد و خطای پنج درصد برآورد شده است ،لذا مقتدار آمتاره  tبایتد بيشتتر از
 1/96باشد تا بتوان معنتیداری ضتری

متوردنظر را متورد تأیيتد قترار داد .در شتکل ( ،)3متدل در

حالت برآورد مقادیر آماره  tنشان داده شده است.
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جدول  .1اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای تحقیق
فرضیه

روابط

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

.1

هوش هيجانی ( ← )EIناهماهنگی هيجانی ()ED

-5/357

--

-5/357

.0

هوش هيجانی ( ← )EIمسخ شیصيت ()DP

-5/110

-5/113

-5/000

.3

هوش هيجانی ( ← )EIخستگی هيجانی ()EX

-5/017

-5/507

-5/074

.4

هوش هيجانی ( ← )EIعملکرد فردی ()PA

5/409

5/537

5/466

.0

هوش هيجانی ( ← )EIرضایت شغلی ()JS

5/010

5/109

5/374

.6

هوش هيجانی ( ← )EIتالش هيجانی ()EE

5/003

--

5/003

.7

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDمسخ شیصيت ()DP

5/357

5/513

5/305

.1

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDخستگی هيجانی ()EX

5/117

--

5/117

.9

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDرضایت شغلی ()JS

5/506

-5/540

5/511

.15

مسخ شیصيت ( ← )DPعملکرد فردی ()PA

-5/117

--

-5/117

.11

مسخ شیصيت ( ← )DPرضایت شغلی ()JS

-5/516

5/501

-5/114

.10

خستگی هيجانی ( ← )EXمسخ شیصيت ()DP

5/575

--

5/575

.13

خستگی هيجانی ( ← )EXرضایت شغلی ()JS

-5/165

--

-5/165

.14

تالش هيجانی ( ← )EEعملکرد فردی ()PA

5/541

--

5/541

.10

تالش هيجانی ( ← )EEرضایت شغلی ()JS

-5/153

5/51

-5/593

.16

عملکرد فردی ( ← )PAرضایت شغلی ()JS

5/040

--

5/040
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شکل  .3مدل تحقیق در حالت برآورد مقادیر t-value

حال ،با برآورد مقادیر  t-valueمیتوان به بررسی معنیداری ضرای

مسير مربوط به فرضتيههتا

پرداخت .در جدول ( )6مقادیر  t-valueآمده است.
جددول  .6مقادیر  t-valueضرایب مسیر مدل مسیری ساختاری تحقیق
متغیرها

ED

DP

EX

PA

JS

EF

هوش هيجانی ()EI

3/641

1/011

0/109

4/913

1/965

0/054

3/006

1/670

ناهماهنگی هيجانی ()ED
مسخ شیصيت ()DP
خستگی هيجانی ()EX

5/013
1/059

5/600

تالش هيجانی ()EE

1/395
5/345

عملکرد فردی ()PA

5/956

1/510
0/500
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همانطورکه در جدول فوق میتوان مشاهده کرد ،ضرای
16معنیدار بوده و بقيه فرضيهها معنیدار نيستند .ضرای

مسير فرضيههای  7 ،6 ،0 ،4 ،3 ،1و

مسير ،اعتداد معنتیداری بته همتراه نتتایج

تأیيد یا رد فرضيههای تحقيی در جدول ( )7نشان داده شده است.
جدول  .2مقادیر  t-valueضرایب مسیر مدل مسیری ساختاری تحقیق و نتایج رد یا تأیید فرضیهها
نتیجه

فرضیه

روابط

ضرایب مسیر

.1

هوش هيجانی ( ← )EIناهماهنگی هيجانی ()ED

-5/357

t-value
3/641

قبول

.0

هوش هيجانی ( ← )EIمسخ شیصيت ()DP

-5/110

1/011

رد

.3

هوش هيجانی ( ← )EIخستگی هيجانی ()EX

-5/017

0/109

قبول

.4

هوش هيجانی ( ← )EIعملکرد فردی ()PA

5/409

4/913

قبول

.0

هوش هيجانی ( ← )EIرضایت شغلی ()JS

5/010

1/965

قبول

.6

هوش هيجانی ( ← )EIتالش هيجانی ()EE

5/003

0/054

قبول

.7

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDمسخ شیصيت ()DP

5/357

3/006

قبول

.1

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDخستگی هيجانی ()EX

5/117

1/670

رد

.9

ناهماهنگی هيجانی ( ← )EDرضایت شغلی ()JS

5/506

5/013

رد

.15

مسخ شیصيت ( ← )DPعملکرد فردی ()PA

-5/116

1/059

رد

.11

مسخ شیصيت ( ← )DPرضایت شغلی ()JS

-5/516

5/956

رد

.10

خستگی هيجانی ( ← )EXمسخ شیصيت ()DP

5/575

5/600

رد

.13

خستگی هيجانی ( ← )EXرضایت شغلی ()JS

-5/165

1/395

رد

.14

تالش هيجانی ( ← )EEعملکرد فردی ()PA

5/541

5/345

رد

.10

تالش هيجانی ( ← )EEرضایت شغلی ()JS

-5/153

1/510

رد

.16

عملکرد فردی ( ← )PAرضایت شغلی ()JS

5/040

0/500

قبول

نتایج نشان میدهد بين هوش هيجانی و ناهماهنگی هيجانی رابطۀ معکوس و معنیداری وجتود
دارد (تأیيد فرضيۀ  .)1امّا بين هوش هيجانی و مسخ شیصيت ،رابطۀ منفی ولتی ريرمعنتیدار استت
(رد فرضيۀ  .)0همچنين رابطه بين هوش هيجانی با خستگی هيجانی منفتی و معنتیدار استت (تأیيتد
فرضيۀ ) 3؛ و رابطۀ هتوش هيجتانی بتا عملکترد فتردی ،رضتایت شتغلی و تتالش هيجتانی م بتت و
معنیدار است (تأیيد فرضيههای  0 ،4و  .)6در فرضيۀ بعدی ،رابطۀ بين ناهماهنگی هيجتانی و مستخ
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شیصيت نيز م بت و معنیدار بود (تأیيد فرضيۀ )7؛ امّا رابطۀ بتين ناهمتاهنگی هيجتانی بتا خستتگی
هيجانی و رضایت شغلی معنیدار نبود (رد فرضيههای  1و  .)9رابطۀ بتين متغيتر مستخ شیصتيت بتا
عملکرد فردی و رضایت شغلی نيز ريرمعنتیدار بتود (رد فرضتيههتای  15و  .)11رابطتۀ بتين متغيتر
خستگی هيجانی با مسخ شیصيت و رضایت شغلی نيز معنیدار نبود (رد فرضيههتای  10و  .)13در
فرضيههای بعدی رابطۀ بين تالش هيجانی با عملکرد فردی و رضایت شغلی بررسی شد کته هتر دو
رابطه ريرمعنیدار بود (رد فرضيههای  14و  .)10درنهایت و در فرضيۀ آخر ،رابطۀ عملکرد فردی و
رضایت ،م بت و معنیدار به دست آمد (تأیيد فرضيه  .)16عالوهبر فرضيههایی که پذیرفته شدند ،با
بررسی دقيیتر جدول مشاهده میشود بهررم اینکه بعضی از فرضيهها رد شتد و رابطتههتا معنتیدار
نبود؛ ولی جهت رابطهها تقریباً همانطورکه انتظار میرفت ،حاصل شد.

بحث و نتیجهگیری
پووهش حاضر تالش کرد تا رابطۀ بين متغيرهتای هتوش هيجتانی ،کتار هيجتانی و فرستودگی
شغلی را بررسی کرده و همچنين رابطه آنها را با رضایت شغلی مورد بررسی قترار دهتد .ازآنجاکته
برای اولين بار بود این رواب با درنظرگرفتن مؤلفههای هر کدام بهطور همزمان مورد بررستی قترار
میگرفت ،نتایج میتواند مفيد واقع شود .باتوجهبه تعتداد متغيرهتا و مؤلفتههتای آنهتا ،فرضتيههتای
تحقيی را طبی مدل به ند دسته میتوان تقسيم کرد.
دستهبندی اول شامل شش فرضيۀ اول میشود که رابطۀ هتوش هيجتانی را بتا دیگتر متغيرهتای
تحقيی یعنی ،دو مؤلفه از متغير کار هيجانی (ناهماهنگی هيجتانی و تتالش هيجتانی)؛ سته مؤلفته از
متغير فرسودگی شغلی (مسخ شیصتيت ،خستتگی هيجتانی و عملکترد فتردی)؛ و درنهایتت متغيتر
رضایت شغلی مورد بررسی قرار داد .در ارتباط با اثر هوش هيجانی بر مؤلفههای متغير کار هيجانی
یعنی ناهماهنگی هيجانی و تالش هيجانی ،نتایج نشان داد که هوش هيجانی بهطور م بتت و معنتی-
داری با تالش هيجانی و بهطور منفی و معنیداری با ناهمتاهنگی هيجتانی رابطته دارد .بترایناستاس
میتوان بيان کرد؛ کارکنانی که از هوش هيجانی باالیی برخوردارند ،سعی میکنند هيجانات ختود
را با هيجانات موردنياز و استاندارد سازمان هماهنگ و همیوان کنند .بهعبارتدیگر میتوان گفت
افراد با هوش هيجانی باال ،کمتر د ار ناهماهنگی هيجانی میشوند .همانطورکه کتارملی (،)0553
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در تحقيی خود بيان کرد ،افراد با هوش هيجانی باال بهتتر متیتواننتد هيجانتات ختود را تشتیيو و
مدیریت کنند؛ بهطوریکه آنها از راهبردهایی برای تنظتيم هيجانتات استتفاده کترده و درنتيجته در
موقعيت کار هيجانی احساس آرامش و اعتمادبهنفس دارند.
همچنين اثر هوش هيجانی بر مؤلفههای فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار گرفتت کته اثتر آن
بر عملکرد فردی م بت و معنیدار بود .بدینمعنیکه هر ه هوش هيجانی بتاالتر باشتد ،عملکترد و
موفقيت فردی بيشتر است .یافتهها نشان داد اثر هوش هيجانی بر خستگی هيجانی منفتی و معنتیدار
بود؛ یعنی هر ه هوش هيجانی کارکنان افزایش یابد ،احتمتال خستتگی هيجتانی کتاهش متییابتد.
برخالف اینکه اثر هوش هيجانی بر عملکرد فتردی و خستتگی هيجتانی معنتیدار بتود ،اثتر هتوش
هيجانی بر مسخ شیصيت بهررم منفیبودن ،ريرمعنیدار بود ،بهعبتارتدیگتر ،هتوش هيجتانی اثتر
مستقيم و معنیداری بر مسخ شیصيت نداشت؛ امّا با دقت در نتایج ،مشاهده میشود اثر ريرمستقيم
آن بر مسخ شیصيت بيشتر از اثر مستقيم آن است که به نظر میرستد ،متغيتر ناهمتاهنگی هيجتانی،
نقش واسطهای در این ميان داشته است.
همچنين نتایج مطالعه نشان داد که ارتباط مستقيم و معنتیداری بتين هتوش هيجتانی و رضتایت
شغلی وجود دارد .اگر ه این رابطه معنیدار بود ،اما عدد معنیداری دقيقاً  1/96بود .بااینحتال اثتر
ريرمستقيم آن نيز قابل توجه بود که شاید این را بتوان به نقش واسطهای متغير عملکرد فردی نسبت
داد .یعنی عملکرد فردی ،نقش تعدیلکنندگی رابطۀ بين هتوش هيجتانی و رضتایت شتغلی را ایفتا
میکند .این نتایج مطابی با نتایج الو و همکاران ( ،)0554بود که نشان دادند زمانی که کارکنتان از
هوش هيجانی خود درجهت رضایت مشتریان استفاده میکنند ،آنها ممکن است احساس شایستگی
و موفقيت بيشتری کنند .بنابراین نين خودارزیابی م بتی باع افزایش رضایت شغلی میشود.
دستۀ دوم فرضيه هتا ،رابطتۀ بتين ناهمتاهنگی هيجتانی بتا مستخ شیصتيت ،خستتگی هيجتانی و
رضایت شغلی را مورد توجه قرار داد .نتایج بهدستآمده نشان داد رابطۀ ناهماهنگی هيجتانی مستخ
شیصيت م بت و معنیدار بود؛ برایناساس میتوان گفت کارکنانی که تجربه ناهماهنگی هيجتانی
را دارند ،ممکن است خودشان را از مشتریان جدا کرده و بتا آنهتا رفتتاری درختور انستانی نداشتته
باشند .این نتيجه ،مطابی با مطالعتات هاستچيلد ( ) 1913بتود کته اثتر ناهمتاهنگی هيجتانی بتر مستخ
شیصيت را تأیيد کرده بود .یافتههای تحقيی حاضر نشان داد ،رابطۀ ناهماهنگی هيجانی با خستگی
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هيجانی بهررم م بتبودن ،رير معنیدار بود ،بهطوریکه عدد معنیداری  1/67به دست آمد .یعنتی
رابطه ناهماهنگی هيجانی با خستگی هيجانی م بت است ،امّا معنتیدار نيستت .درنهایتت رابطتۀ بتين
ناهماهنگی هيجانی و رضایت شغلی رد شد و اثر ريرمستقيم آن نيز قابلمالحظه نبود کته متیتتوان
گفت اختالف بين هيجان واقعی و صوری افراد نمیتواند با رضایت شغلی افراد ارتباط داشته باشد.
دستۀ سوم ،رابطۀ مسخ شیصيت با عملکرد فردی و رضایت شغلی را ستنجيدند .هتر دو رابطته
یعنی رابطۀ مسخ شیصيت با عملکرد فردی و رابطۀ مستخ شیصتيت بتا رضتایت شتغلی رد شتدند.
اگر ه همانطورکه انتظار میرفت ،دو رابطۀ ذکرشده منفی بودند ،امّا معنیدار نبودند .یعنتی نگتاه
بدبينانه به اربا رجوع اگر ه میتواند با احساس شایستتگی فتردی و رضتایت شتغلی رابطتۀ منفتی
داشته باشد ،امّا این به حدی نيست که معنیدار باشد و به کاهش عملکرد فردی و نارضتایتی منجتر
شود .البته نتایج این دو فرضيه با نظرات بيتانشتده ماستالس و جکستون ( )1916همستو نبتود .دستته
هارم ،رابطه خستگی هيجانی با مسخ شیصيت و رضایت شغلی را آزمایش کردند .انتظار بتر ایتن
بود که رابطۀ بين خستگی هيجانی و مسخ شیصيت بهعنتوان دو مؤلفتۀ فرستودگی شتغلی م بتت و
معنیدار باشد ،اگر ه رابطه م بت بود ،ولی معنیدار نبود .با تعریفی که از این دو مؤلفه ارائته شتده
است ،میتوان گفت ون رابطه ،معنیدار نبود ،خستگی ناشتی از تیليتۀ هيجتانی و قرارگترفتن در
شرای سیت کاری ،لزوماً منجر به بدبينی نسبت به اربا رجوع میشود .همچنتين رابطتۀ خستتگی
هيجانی و رضایت شغلی هم تأیيد نشد .این رابطه ،بهررم منفیبودن ،معنیدار نبود .دستۀ پتنجم هتم
شامل دو فرضيه بودکه رابطۀ بين تالش هيجانی با عمل فردی و رضتایت شتغلی را متورد آزمتایش
قرار داد .نتایج نشان داد رابطۀ معنی داری بين تتالش هيجتانی بتا عملکترد فتردی و رضتایت شتغلی
وجود ندارد .بنابراین هر دو فرضيه مربوط به این دو رابطه نيز رد شدند .درنهایت و در فرضيۀ آخر،
اثر عملکرد فردی بتر رضتایت شتغلی م بتت و معنتیدار نشتان داده شتد .یعنتی هر ته کارکنتان از
موفقيت و عملکرد باالتری برخوردار باشند ،به رضایت آنها از شغل منجر خواهد شد.
بهررم مطالعات زیادی که در زمينۀ هتوش هيجتانی انجتام شتده استت ،کمتتر اثتر آن بتر کتار
هيجانی و پيامدهای آن یعنی فرسودگی شغلی و رضایت شغلی بهطور همزمان متورد بررستی قترار
گرفته است .این مقاله ضمن بررسی این موضوع ،نشان داد هوش هيجانی بهنوعی پتيشبينتیکننتده
کار هيجانی ،فرسودگی شغلی و رضایت شغلی است .بتهعبتارتی نتتایج نشتان داد کارکنتانی کته از
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هوش هيجانی باالیی برخوردارنتد ،تتالش بيشتتری بترای بتروز هيجانتاتی متیکننتد کته بتا قتوانين
استاندارد سازمان همیوانی و از کار خود رضایت بيشتری دارند و برعکس.
بهطورکلی نتایج بهدستآمده نشان داد که هوش هيجانی میتواند پيشبينیکنندۀ کار هيجانی،
فرسودگی شغلی و رضایت شغلی باشد .اگر کارکنان سازمانهتا میصوصتاً ستازمانهتای ختدماتی
مانند شرکت خدمات مسافربری رجاء از هوش هيجانی باالیی برخودار باشند؛ آنها بهتتر متیتواننتد
هيجانات خود را مطابی استانداردها بروز دهند و عملکترد و رضتایت بيشتتری از شتغل ختود نشتان
خواهند داد ،امّا افرادی که از هوش هيجانی کمتری برخوردارنتد ،از نظتر هيجتانی د تار خستتگی
شده و به کاهش عملکرد آنان منجر میشود.
برایناساس میتوان به مدیران منابع انسانی در شرکتهای خدماتی پيشنهاد کرد از معيار هوش
هيجانی در استیدام و انتیا کارکنان استفاد نمایند .همچنين باتوجهبه اینکه خيلی از کارکنان در
حال حاضر در استیدام سازمان هستند و باتوجهبه اینکه هوش هيجانی ،قابتل پترورش و ارتقاستت،
پيشنهاد میشود دورههای آموزشی مرتب با هوش هيجانی برای کارکنان در سازمان برگزار شتود؛
زیرا تحقيقات نشان داده است در شرکتهایی کته دورههتای آموزشتی هتوش هيجتانی را برگتزار
کردهاند ،ميزان شکایت و گلتهمنتدی از  %10بته  %3کتاهش یافتته استت (جانتگهتون و يانتگ،
 .)0510بنابراین متی تتوان خيلتی از مشتکالت را بتا افتزایش هتوش هيجتانی حتل کترد .ازآنجاکته
کارکنان شرکت های خدماتی بيشتتر بتا مشتتریان در ارتبتاط هستتند ایتن امتر در شترکت ختدمات
مسافربری رجاء از اهميّت بيشتری برخوردار است .همچنين به پووهشگران آتتی پيشتنهاد متیشتود
بهدليل اینکه این پووهش بين کارکنان انجام شده و ممکن است مدیران بهدليل آزادی عمل نستبت
به کارکنان ،ازنظر فرسودگی شغلی و کار هيجانی با آنها متفاوت باشند ،بين مدیران و یا بهصتورت
مقایسهای با کارکنان انجام شود.

12

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)22تابستان 9316

منابع
آذر ،عادل؛ رالمزاده ،رسول و قنواتی ،مهدی ( ،)1391مدلسازی مسنیری سناختاری در مندیریت ،تهتران:
انتشارات نگاه دانش.
آقاجانی ،محمدجواد ( ،)1391مقایسۀ ميزان فرسودگی شتغلی پرستتاران در بیتشهتای میتلتف پرستتاری،
مجلۀ توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی ،دورۀ نهم ،شمارۀ دو154 :ت.97
اکبرزاده ،حسين و نقیزاده ،حسن ( ،)1393بررسی رابطۀ هتوش هيجتانی و فرستودگی متدیران و پرستتاران
بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یتزد ،فصلنامۀ علمنی  -تخصصنی

طب کار ،دورۀ ششم ،شمارۀ اول47 :ت.37
حقيقتجو ،زهرا؛ شفيیپور ،محمدرضا؛ انصاری ،حميد و حقيقتجو ،زین

( ،)1317رابطۀ هتوش هيجتانی

بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاههای علوم پزشتکی کشتور ،فصنلنامۀ دانشنکدۀ پرسنتاری و

مامایی ،دورۀ ششم ،شمارۀ هارم169 :ت.107
خزاعی ،طيبه؛ خزاعی ،طاهره و شریفزاده ،رالمرضا ( ،)1310فرسودگی شغلی پرستتاران و برختی عوامتل
مرتب با آن ،مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دورۀ ،13شمارۀ 60 :1ت.06
دلپسند ،منصور؛ نصيریپور ،اميراشکان؛ رئيسی ،پوران و شهابی ،مستعود ( ،)1395رابطتۀ هتوش هيجتانی بتا
فرسودگی شغلی پرستاران بیشهای مراقبت ویوه ،مجلنۀ پرسنتاری مراقبنت وینژه ،دورۀ  ،4شتمارۀ :0
16ت.79
رسولی ،زین

( ،)1391بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با ميزان بهرهوری در خلبانتان ،مجلنۀ

علمی  -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اس می ایران ،سال دهم ،شمارۀ137:،1ت.133
زمينی ،سهيال؛ حسينینس  ،داود؛ زمينی ،سميرا و زارعی ،پروین ( ،)1319بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی بتا
رضایت شغلی و فرسودگی شغلی ميان کارکنان دانشتگاه تبریتز ،فصنلنامۀ سن مت کنار اینران ،دورۀ،1
شمارۀ45 :1ت.35
عریضی ،حميدرضا؛ نوری ،ابوالقاسم؛ زارع ،راضيه و اميری ،مولتود ( ،)1391فراتحليتل تحقيقتاتِ پيرامتون
رابطۀ فرسودگی شغلی با ستالمتروان ،فصلنامۀ علمی  -پژوهشی رفاه اجتماعی ،ستال ستيزدهم ،شتمارۀ
115 :41ت.91
فاطمی ،محسن ( ،)1310انواع هوش ،قابل دسترس در سایتwww.p30world.com :

18

نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی

 رابطۀ هوش هيجانی با فرسودگی شتغلی و شتادکامی،)1395(  سميه، مسلم و بهمنی، عباس؛ صالحی،قلتاش
، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اس می واحد گرمسنار،مدیران مدارس شهر مرودشت
.117ت130 :0  شمارۀ،سال پنجم
 نقش هتوش هيجتانی و هتوش معنتوی در،)1319(  محمدرضا، علیاکبر و دارائی، مرتضی؛ احمدی،مرادی
 آیا رهبری حضرت امام(ره) مبدأ الهی داشتته استت؟ مجلنۀ مندیریت:)رهبری حضرت امام خمينی(ره

.7-36 :11 شمارۀ، سال هيجدهم،اس می
. یسطرون: تهران، اپ اول، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت،)1316(  سيّدمحمد،ميرکمالی
 بررسی رابطه هوش هيجتانی و بهترهوری کارکنتان واحتدهای اداری،)1391(  زهره، زهرا و ریاضی،یزدانی
،3 دورۀ،) فصلنامۀ دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا،1319 دانشگاه علوم پزشکی شهر شيراز در سال
.17ت04 :3شمارۀ
Adelmann, P. K. (1995). Emotional labor as a potential source of job stress. In: Sauter,
S.L., Murphy, L.R. (Eds.), Organizational Risk Factors for Job Stress. American
Psychological Association, Washington, DC, pp. 371–381.
Akomolafe, M. J., & Ogunmakin, A. O. (2014). Job Satisfaction among Secondary School
Teachers: Emotional Intelligence, Occupational Stress and Self-Efficacy as Predictors,
Journal of Educational and Social Research, 4(3), 487-498.
Belmonte, J. (2008). Preventing burnout (signs, symptoms, causes, and coping strategies.
[On-Line] Available: http://helpguid.org/burnout_signs_sypmtoms.htm [Accessed 4
April. 2009].
Brackett, M. A., Palomera, R., Mojsa-Kaja, J., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2010). Emotion
regulation ability, burnout, and job satisfaction among British secondary-school teachers.
Psychology in the Schools, 47, 406–417.
Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. (2002). Testing a conservation of resources model of the
dynamic of emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 7, 57–67.
Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., & Klesh, J., (1979). The Michigan Organizational
Assessment Questionnaire. Unpublished Manuscript. University of Michigan, Ann
Arbor, MI.
Cheung, F. Y., & Tang, C. S. (2009). The influence of emotional intelligence and affectivity
on emotional labor strategies at work. Journal of Individual Differences, 302, 75–86 .
Chu, K. H., & Murrmann, S. K. (2006). Development and validation of the hospitality
emotional labor scale. Tourism Management, 27, 1181–1191.
Davies, S. (2008). Emotional intelligence and leadership. Ceoforum Magazine,
Winter,2008.
Diefendorff, J. M., & Richard, E. M. (2003). Antecedents and consequences of emotional
display rule perceptions. Journal of Applied Psychology, 882, 284–294.
Farmer, S. (2004). The relationship of emotional intelligence to burnout and job
satisfaction among nurses in early nursing practice, Doctor of Philosophy Dissertation.
University of Utah.
Golman, D. (1998). What Makes a Leader? Harvard Business Review, 2, 37-48.
Grandey, A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize
emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 95–110.

11

9316  تابستان،)22  (شماره پیاپی2  شماره، سال ششم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: commercialization of human feeling.
University of California Press, Los Angeles, CA.
Jackson, S. E., Schwab, R. L., & Schuler, R. S. (1986). Understanding the burnout
phenomenon. Journal of Applied Psychology, 714, 630–640.
Johanson, M. M., & Woods, R. H. (2008). Recognizing the emotional element in service
excellence. Cornell Hospitality Quarterly, 49, 310–316.
JungHoon, Lee., & Chihyung, Ok. (2012). Reducing burnout and enhancing job satisfaction:
Critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional labor.
International Journal of Hospitality Management, 31, 1101– 1112.
Kruml, S. M., & Geddes, D. (2000). Exploring the dimensions of emotional labor.
Management Communication Quarterly, 14, 8–49.
Law, K. S., Wong, C., & Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional
intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied
Psychology, 893, 483–496.
Lopes, P. N., Salovey, P. S., Côté, S., & Beers, M. (2005). Emotion regulation abilities and
the quality of social interaction. Emotion, 5, 113–118.
Mandip, G., Ali, S. F., Barkha, G., Godulika, D., & Kamna, L. (2012). Emotional intelligence
as a forecaster of job satisfaction amongst the faculty of professional institutes of central
indian city, indore. Journal of Management Sciences, 1(1), 37-43.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). Maslach burnout inventory manual, 2nd ed.
Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (1999). Emotional intelligence as zeitgeist as
personality and as a mental ability. San Francisco: Jossey-Bass.
Platsidou, M., & Salman, L. (2012). The role of emotional intelligence in predicting burnout
and job satisfaction of Greek lawyers. International Journal of Law, Psychology and
Human Life, 1(1), 13-22.
Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in
relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31(1), 60-76.
Psilopanagioti, A., Anagnostopoulos, F., Mourtou, E., & Niakas, D. (2012). Emotional
intelligence, emotional labor, and job satisfaction among physicians in Greece. Health
Services Research, 243, 1-12.
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and
Personality, 9, 185-211.
Togia, A. (2005). Measurement of burnout and the influence of background characteristics in
Greek academic librarians. Library Management, 26(3), 42-56.
Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on
performance and attitude: an exploratory study. Leadership Quarterly, 13, 243–274.
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. (2002). Emotion work and psychological well-being. A review of literature and some
conceptual considerations. Human Resources Management Review, 12, 237–268.

911

