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 مقدمه

 و شنده گرفته نادیده سازمانی مطالعات در هیجانات موضوع گذشته، سالهای در

 در(. Grandy,2000)اسنت شنده گرفتنه نظنر در عقالنی محیطی کار، محیط

 مواقن  اکثنر در بلکنه نیستند یکدیگر با مخالف تنها نه منطق و هیجان حالیکه،

 ژرف نتیجنه ننه هیجاننات. هستند آمیخته هم در و کنندمی حمایت را همدیگر

 منطقنی غینر و عقالننی غینر لزومناً ننه و هستند هوشمندانه محاسبات و نگری

 شندندمی ارزیابی شناختی فرایند یک تحت اوقات اکثر هیجانات بلکه باشند،می

 قنوانی، تاثیر تحت انسان هیجانات ای،، بنابر.گیرندمی قرار شناخت تاثیر تحت و

 در نینز هیجانناتGross&Thompson, (2006)شنوندمی تنظنیم شنناختی

 عمنل ایگوننه بنه هیجاننات. دهندمی یناری را( منطق)شنناخت گیری تصمیم

 را منا ینا و باشنندمی انسنان ضنرر به که را اتفاقاتی فرایندی تحت که کنندمی

 خناص شنرایط تحت را باشندنمی مفید انسان سالمتی برای یا و کنندمی تهدید

 روبنرو آن بنا افنراد کنه موقعیتهنایی اکثر در.دهندمی قرار تحلیل و تجزیه مورد

 راه بهتنری، و انسان موقعیت مورد در را ارزشمندی اطالعات هیجانات شوند،می

 بنا اوقنات اکثنر هیجاننات عنالوه بنه. دهدمی قرار او اختیار در هدف به رسیدن

 همننننننننراه گیریتصنننننننمیم و تحلیننننننننل و تجزینننننننه فراینننننننند

 بنه که افرادی که است داده نشان تحقیقات(. Zhu&Tagard,2002)باشندمی

 هیجاننات تحلینل و تجزینه مسنوول که مغزشان از قسمتی مغزی، آسیب دلیل

 زنندگی در منطقنی تصنمیمات گنرفت، بنه قادر "اکثرا دهند،می دست از است،

 گنرفت، در را منطنق هیجانات، که دهدمی نشان شواهد. باشندنمی خود روزمره

 مسنائل و پیچینده درگیرافنراد کنه زمانی خصوص به رساند،می یاری تصمیمات

 از تنرس)ترس جز به ما هیجانات تمام(.. Damasio,1994)باشیممی اجتماعی

 تنهنا ننه هیجاننات. گیرنندمی قنرار تحلینل و تجزیه مورد مغز کرتکس، در( بقا

 تصنمیمات گنرفت، بنه هیجانات، پردازش توانایی بلکه کند،نمی مختل را منطق

 رفتنار را هیجاننات نقنش تواننندنمی انسنانها. کنندمی کمک زندگی در عقالنی

 منورد و هستند مسوول خود احساسات ابراز برای افراد. کنند حذف خود روزمرۀ

 تنظیم اجتماعی روابط در را خود هیجانات افراد عالوه، به. گیرندمی قرار قضاوت

 مشنکالت بنا مقابلنه در مهنم مهنارت ینک عننوان به هیجانات تنظیم. کنندمی

 همچننی،،( Zhu&Tagard,2002.) اسنت شنده شناخته اجتماعی و شخصی

 و شنده هماهنن  آگاهاننه طور به که آیندمی شمار به اجتماعی پدیدۀ سازمان

 خنود اهداف به رسیدن راستای در و است مشخصی نسبتاً مرزی و حدود دارای
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 آن افنراد گرفت، نظر در بدون سازمان فیزیکی محیط برای،، بنا. کندمی فعالیت

 روز طول در افراد(. 1388رابینز،)دهدمی دست از را خود مفهوم انسانها اهداف و

 هیجاننات، تنظنیم بندون انسانها اوقات گاهی. کنندمی تجربه را زیادی هیجانات

 تنظنیم را خود احساسات فرایندی تحت وگاهی دهندمی بروز را خود احساسات

 فرایند مطالعه گذشته، دهه طول در(. Gross&Thompson, 2006)کنندمی

 حنوزه در مطالعنات بیشنتر  و کنرده پیندا افزایش  سازمان، در هیجانات تنظیم

 بنروز معنای به که اند،گرفته نظر را 1کار هیجانات  سازمان، در هیجانات تنظیم

 روی بنر نینز مطالعات اکثر تمرکز و باشدمی سازمان قوانی، به توجه با هیجانات

 ;Ashforth&Humphrey,1993)اسننت بننوده مشننتریان خنندمات واحنند

Grandy,2000;Cheung&Tang,2009;Richards& Hachett,2012  

 نیناز کنردن بنرآورده بنرای کار محیط در هیجان تنظیم به اشاره کار هیجانات.)

 شنامل کنار هیجاننات(. Hochschild,1983)دارد هیجنان ابنراز برای سازمان

 بندان ای،.باشدمی آن ابراز یلتعد برای هیجان واقعی ابرازغیر یا سرکوب تقویت،

 نشنان با رابطه در شغل یا سازمان قوانی، به پاسخ برای هیجانات که، است معنا

 منننننننننننننننننننننننننننندیریت هیجانننننننننننننننننننننننننننننات، دادن

 (.Grandy,2000;Ekman&Friesen,1975)شوندمی

 و روش، طور به است ممک، هیجانات ابراز برای انتظارات با رابطه در قوانی، ای،

 دیگنر از کردن پیروی و کردن نگاه با یا و کارکنان آموزش یا و انتخاب در آشکار

 در قنوانی، نمایانگر کاری هاینقش از بسیاری عالوه، به. شود مشخ  همکاران

 نشننان عمننومی فضننای در باینند کارکنننان کننه اسننت هیجاننناتی بننا رابطننه

 (.Best,Downey&Jones,1997;Grandy,2000)دهند

 سازمان وسیله به کنندمی کار مشتریان خدمات بخش در که کسانی مثال، برای

 کسنانی حالیکنه در شوندمی تشویق خوب خوی و خلق داشت، و زدن لبخند به

 کنه یابنندمی در هسنتند قانون مجریان یا و کنندمی کنترل را صورتحسابها که

 مشننتریان پاسننخ در بهتننری نتیجننه عصننبانیت بننا همننراه و جنندی رفتننار

 اکثننر شنند گفتننه کننه همننانطور(. Hochschild,1983;Grandy,2000)دارد

 عملکنرد و سنالمتی بنر کنار هیجاننات اثر بررسی به سازمان حوزه در مطالعات

 پرداختننننننه مشننننننتریان رضننننننایت بننننننر آن تنننننناثیر و کارکنننننننان

 Albrecht&Zemke,1985;Bowen,Siehl&Schueide,19)انننننند

(89;Cote& Morgane,2002;Richards&Hackett,2012 کننون تنا و 
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 محیط در شناختی هیجانات تنظیم هایاستراتژی اثر بررسی به ایمطالعه کمتر

 انطباقی هایاستراتژی اثر پژوهش ای، در. است پرداخته کارکنان عملکرد بر کار

 .گیردمی قرار بررسی مورد کارکنان عملکرد بر هیجانات تنظیم

 

 پژوهش ادبیات

 وادار اتفاقنات بنه پاسنخگویی از خاصی نوع به را ما تواندنمی همیشه هیجانات 

. کننیم تنظنیم را خود هیجانات تا دهدمی اجازه ای، ما به توانایی عدم ای،. کند

 کنار ای، همیشه ولی کنیم فرار است ممک، ترسیممی ما که زمانی مثال طور به

 جنایی به یا و کنیم حمله است ممک، شویم،می عصبانی که زمانی کنیم،نمی را

 کنه زمنانی. دهیمنمنی نشنان را العمنلعکس این، همیشنه ولنی بنزنیم، ضربه

 در انسنانها العمنلعکس همیشنه ولنی بخندیم است ممک، شویم،می خوشحال

 کنه موضنوع این،. باشندنمی شنادی ابراز و زدن لبخند خوشایند واقعه با مواجه

 و سنالمتی و اسنت نظنر مورد مسوله کنیممی تنظیم را خود هیجانات ماچگونه

 شنده عجی، آنها هیجانات تنظیم روشهای با نکردنی باور طور به انسانها عملکرد

 (Gross,2002.)است

 وجنود بنه اسنترس نتیجه در و افتدمی ناگواراتفاق حوادث انسانها برای همیشه

 زنندگی تمنام شخصی. کندمی فرق اتفاقات ای، با افراد برخورد نوع ولی آید،می

 به تراژدی ای، باوجود همچنان و دهدمی دست از سوزی آتش یک اثر در را اش

 بحنث یک اثر بر دیگر شخ  و دهدمی ادامه خود زندگی به محکم و قوی طور

 تنظنیم ننوع در افنراد این، تفناوت. آیندمی در پنای از خنود همکنار با ایحرفه

 (. Kalat&Shiota,2007)باشدمی آنها هیجانات

 تنظنیم که کندمی بیان و پردازدمی هیجانات تنظیم تعریف به( 1994)تامپسون

 و ارزینابی ، نظنارت مسنوول که بیرونی یا درونی فرایندی " معنای به هیجانات

 العمنل عکنس زمانی دوره و شدت میزان، بخصوص هیجانی، العملعکس تعدیل

 کنندمی بیان( 2001) گروس(. 27: صفحه) "باشدمی شخ  اهداف راستای در

 تناثیر تحنت دارند که را هیجاناتی انسانها که است فرایندی هیجانات تنظیم که

 منندیریت را خنود هیجانننات ابنراز و تجربننه چگنونگی و زمننان و دهنندمی قنرار

 بنه ما که شودمی هاییاستراتژی تمام شامل هیجانات تنظیم بنابرای،،. کنندمی

 چنند ینا ینک کناهش یا و نگهداری افزایش، برای ناخوداگاه یا و آگاهانه صورت
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 این، بنا مطنابق(. Gross,2001)کنیممنی انتخناب هیجنانی هایپاسنخ از جزء

 هیجاننات تنظنیم است، گسترده و وسی  بسیار مفهومی هیجانات تنظیم مفهوم

 بنه آن خنالف بنر یا آگاهانه غیر یا آگاهانه صورت به خود وسیله به است ممک،

 از ایگسنترده دامننه هیجاننات تنظنیم همچننی،،. گیرد صورت دیگران وسیله

 قننننرار تنننناثیر تحننننت را انسننننان اجتمنننناعی و بیولننننوژیکی هننننایرفتار

 از اسنتفاده بنا انسانها(. Garnefski,Kraaijs&Spinhoven,2001)دهدمی

 جیمنز تحقیقنات براسناس. کننندمی تنظیم را خود هیجانات متفاوتی روشهای

 قنرار هیجانات تنظیم فرایند کجای ما که دارد ای، به بستگی روشها ای، گروس

 (1 شماره شکل.)باشیم گرفته

 

 2007گروس، مطالعات از برگرفته هیجاتات تنظیم فرایند(: 1)شکل

 شنخ  که است شده مشخ  هیجانات تنظیم فرایند از نقطه پنج مدل ای، در

 نقطنه، پننج این،. کنند کنترل را خود هیجانات نقاط ای، از یک هر در تواندمی

: از عبارتنند کنه کنندمی مشخ  را هیجانات تنظیم هایاستراتژی از دسته پنج

 تنظنیم و شنناخت تغیینر ،3توجنه گسترش ،2موقعیت تعدیل موقعیت، انتخاب

 تناثیر آنهنا روی بنر هم و گیردمی قرار هیجانات تاثیر تحت هم شناخت. 4پاسخ

 تجربنه انسنان کنه هیجانناتی( . Ortony,Clore&Collins,1988)گذاردمی
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 اتفناقی اینکنه از بعند یعننی گینرد قرار شناختی فرایند یک تاثیر تحت کندمی

 را اتفناق ینا فیلم یا مطلب آن خوانیممی کتابی یا و بینیممی فیلمی یا و افتدمی

 و مندیریت بنه اشناره شنناختی هیجاننات تنظیم. کنیممی تفسیر خود ذه، در

 تهدیند و زا اسنترس موقعیت یک وقوع بعد یا و طول در هیجانات کردن کنترل

 کننننننده، خوشننننحال یننننا مثبننننت موقعیننننت یننننک یننننا و کننننننده

 در شنننخ  کنننه زمنننانی(. Schroevers,Kraaij&Garnefski,2011)دارد

 موقعینت ینا و کنننده تهدیند واقعنه ینک خنود، روزمنره زندگی یا و کا محیط

 تنظنیم بنرای شنناختی استراتژی نه از است ممک، کند،می تجربه را زا،استرس

 دسته دو به هیجانات تنظیم شناختی هایاستراتژی. کند استفاده خود هیجانات

 کمتر انطباق قابلیت با هاییاستراتژی و 5انطباقی هایاستراتژی شوندمی تقسیم

 بنرده کنار بنه هیجاننات انطبناقی ارزیابی برای استراتژی پنج.  6انطباقی غیر یا

 دادن قرار از ریزیبرنامه ،7مثبت مجدد ارزیابی پذیرش،: از عبارتند که شوندمی

 افنرادا بنه هااستراتژی ای، ای، از استفاده. 9مثبت مجدد تمرکز و8اندازچشم در

 زنندگی در منفنی واقعنه آمدن بوجود از بعد شرایط با را خود که کندمی کمک

 تمرکننننز مسننننوله حننننل بننننر بننننارز صننننورت بننننه و دهننننند تطبیننننق

 (. Garnefski,Baan&Kraaij,2005)دارند

 شنرایط بنا فنرد مثبنت تطبیق باعث که هیجانات تنظیم انطباقی هایاستراتژی

 :از است عبارت شود می آمده پیش

  افتناده کنه ایواقعنه مسوولیت کردن قبول و پذیرفت، به اشاره پذیرش: پذیرش

 . دارد است،

 در کنردن فکر به اشاره برنامه روی بر مجدد تمرکز: برنامه روی بر مجدد تمرکز

 .  دارد مشکل حل برای تالش و شرایط تحلیل منفی، واقعه مورد

 خوشنایند و بخنش لذت هایقسمت مورد در کردن فکر معنای به: مثبت تمرکز

 . شودمی گفته هم 10روحی خالصی مثبت تمرکز به. باشدمی افتاده، اتفاق

 بندی، ینا دارد، واقعنه مثبت تفسیر و مثبت تفکر به اشاره:  مثبت مجدد ارزیابی

 آن بنه و کندمی ارزیابی دوباره مثبت صورت به را اتفاق فرد، که است معنا بدان

 .دهدمی ایتازه معنای
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 اتفناق مقایسنه منورد در تفکراتنی بنه اشناره مفهوم ای،: اندازچشم در قراردادن

 هنایاتفاق بنا مقایسه در موضوع آن دیدن اهمیت کم و دیگر هایاتفاق با افتاده

 هایاسننننتراتژی( Garnefski,Kraaijs&Spinhoven,2001.)دارد دیگننننر

 بنازی انسنانها عملکنرد تغیینر و سالمتی تعیی، در مهمی نقش هیجانات تنظیم

(. Thompson,1994;Cicchett,Ackerman&Izard,1991)کننننننندمی

 ینافردی و اجتمناعی صورت به است ممک، شناختی هیجانات تنظیم همچنی،،

 اجتمناعی روابنط در مهمنی متغینر عنالوه، بنه. دهند قنرار تناثیر تحت را رفتار

 داده نشنان مطالعنات سویی از(Abdi,Taban&Ghaemian,2012)باشدمی

 مهارتهنای و وابسنته انسنانها اجتمناعی روابنط بنه کارکننان عملکنرد کنه است

 تواننایی(. Blike et al.,2008)دارد کارکننان عملکنرد بر موثر نقشی اجتماعی

 صنورت به که، دهدمی را امکان ای، افراد به موثر صورت به هیجانی ابراز تعدیل

 این، بنه شندن تجهینز. دهنند تطبینق محنیط تقاضاهای با را خود پذیرانعطاف

 برگزیننند را اسنتراتژی ها،نگرش تعامالت، در که کندمی کمک افراد به توانایی

 اوقنات گاهی و است رضایتبخش اعمال گونه ای،. کنند ترعمل موفق بتوانند که

 بنا محنیط تقاضناهای با موثر تطبیق توانایی. شودمی سازمان در پاداش مشمول

 در اجتمناعی وضنعیت و آمند در موفقیت، و سالمتی جمله از زیادی متغیرهای

 ( .Cote,Gyurak&levenson,2010)است آمیخته

 ارزینابی آننرا توانمی آن تعریف با زیرا است اهمیت حائز عملکرد، مفهوم تعریف

 بنه بسته آن، ارزیابی که است بعدی چند ساختار یک عملکرد. کرد مدیریت یا و

 اسنت اثنری» عملکنرد که است معتقد( 1996) کی،. است متفاوت عوامل، انواع

 عننوان بنه عملکنرد. «باشدمی هداف از جدای و گذاردمی جا به خود از فرد که

 اسنتراتژیک اهنداف بنا را رابطنه تنری، قنوی نتایج چون شود، تعریف کار نتایج

 انگلیسنی لغنت فرهنن .« دارد اقتصنادی، هاینقش و مشتری رضایت سازمان،

 انجنام تکمینل، اجنرا، انجام،": کندمی تعریف زیر صورت به را عملکرد آکسفورد

 و گنرددمی مرتبط نتایج یا هاخروجی به تعریف ای،. "شده تعهد یا سفارش کار

 آن از حاصنله نتایج و کار انجام مورد در عملکرد که کندمی عنوان حال عی، در

  کنرد تلقنی افنراد کنار نتنایج عننوان بنه را عملکنرد تنوانمی بنابرای، باشد،می

(.Mottowildo,2003 )،عملکرد،» که معتقدند( 1996)اسوالد و گیسر کمبل 

 را نتنایج تواننندمی سیستمی عوامل زیرا شود، متمایز نتایج از باید و است رفتار

 ایگوننه بنه بایند عملکنرد کنه، اسنت معتقد( 1928)آرمستران .کنند منحرف
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 رفتنار بر باید عملکرد مفهوم. گیرد بر در را نتایج هم و رفتار هم که شود تعریف

 پیندا سنمت بنه را کارکنان نتیجه و پیامد تمرکز زیرا کند، تمرکز پیامد جای به

 و کنندمی هندایت قبول مورد نتیجه آوردن دست به برای راه تری، آسان کردن

 همنان ینا شغلی عملکرد( Kahya,2007.)گیرندنمی شکل دیگر مهم رفتارهای

 اسنت کارکننان اثبنات قابل و وتوضیح مشاهده قابل عمل معنای به شغلی رفتار

 نامطلوب یا و مطلوب صورت به چه سازمان عملکرد و نتیجه روی مستقیمابر که

 گروهی هایجنبه بلکه باشد،نمی فردی پدیده یک فقط عملکرد. گذاردمی تاثیر

. باشنند منی خروجنی و فراینند ورودی، شامل کدام هر که دارد، هم سازمانی و

. دارد سنارمانی و گروهنی فنردی، نتیجه سازمانی و گروهی فردی، رفتار بنابرای،

 دادن نشنان بنرای بایند کارکننان ، عملکنرد مندیریت سیسنتم بخشی اثر برای

 کند حمایت را سازمان هایاستراتژی و اهداف که رفتارهایی از دسته آن مستمر

 ناشنی رفتارهنای شنوندمی تقسنیم دسنته سنه بنه رفتارهنا این،. شوند تشویق

 شنننننننهروندی رفتنننننننار و ایوظیفنننننننه رفتارهنننننننای ازعضنننننننویت،

 (Sheids,2007.p:37)سازمانی

 کنه زمنانی شنخ  که شودمی شامل را رفتارهایی عضویت، از ناشی رفتارهای 

. دهنندمی انجننام بماننند آن در و شننود ملحننق سننازمانی بننه گیننردمی تصننمیم

 غیبنت، کناهش: از عبارتنند عضنویت از ناشنی رفتارهای رویت قابل خصوصیات

 ای، وظیفنه رفتارهنای. سنازمان در اسنتخدام بنه زیاد تمایل و جابجایی کاهش

 جنزو وظنایف ای، درواق  و باشدمی کارکنان به شده محول وظایف انجام شامل

 شنهروندی رفتنار( Sheids,2007.P:38.)است سازمان هایفعالیت اصلی بدنه

 دهندمی انجام اختیاری و داوطلبانه طور به شخ  که شودمی رفتارهایی شامل

 اضنافی، تنالش شنامل رفتارها ای،. باشدمی ایوظیفه رفتار بر اضافه واق  در که

 مشنتریان بنه اضنافی خندمات و باال خالقیت و نوآوری دیگران، با زیاد مشارکت

: شنودمی رفتنار ننوع 2 شامل سازمانی شهروندی رفتار(. Dalal,2005)باشدمی

 شنامل محنور سنازمان رفتنار. 12محنور فنرد رفتنار و 11محنور سنازمان رفتار

 ماننند رسندمی سنازمان به مستقیما آن از حاصل منفعت که شودمی رفتارهایی

 دارند رفتارهای به اشاره فردمحور شهروندی ورفتار جوانمردی و13کاری وجدان

 و 14نوعدوسنتی ماننند اسنت سنازمان داخل افراد متوجه آن از حاصل سود که

 بنه مثبت روانشناسی و هیجانات تنظیم( . Fox et al.,2012) 15نزاکت و ادب

 دنبنال بنه مطالعناتی زمیننه دو هنر و اند آمیخته در هم با ناپذیری جدایی طور

 در حیناتی نقنش هیجنان تنظنیم کنه آنجایی از. هستند انسان عملکرد افزایش
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 کنردن بهیننه ارتقناء دنبنال بنه زمیننه دو هنر دارد، انسنان عمنل کردن بهینه

 بر افراد تاثیرگذاری فرایند مطالعه با هیجانات تنظیم. هستند هیجانی هایپاسخ

 بنه کننندمی ابراز و تجربه آنرا چگونه اینکه و دارند آنرا که زمانی احساساتشان،

 و رفتارهنا هیجاننات، آزمنودن بنا مثبنت روانشناسنی و پنردازدمی موضنوع ای،

 انسنننننان عمنننننل کنننننردن بهیننننننه پنننننی در مثبنننننت هایسننننننت

 ( Sheldon,Kashdan&Steger,2011.p:90)است

 در بناال شنغلی عملکنرد و اجتمناعی روابط و سالمتی با هیجانات تنظیم قوانی،

(. Lopes,Salovey&Beers,2005;Cote&Miners,2006)اسنت آمیخته

 و هیجنانی هنوش رابطه چگونگی مورد در( 2006)ومینرز کوته که پژوهشی در

 تناثیر کنه رسنیدند نتیجنه این، به دادند انجام شغلی عملکرد با شناختی هوش

 کوتنه،. است شناختی هوش از بیشتر مراتب به شغلی عملکرد بر هیجانی هوش

 تعندیل توانایی که افرادی که رسیدند نتیجه ای، به ،( 2010) لونسون و جیراک

 درآمند و اجتماعی اقتصادی وضعیت سالمتی، از دارند، باالیی هیجانات تنظیم و

 شنناختی بهنای هیجاننات سنرکوب همچنی،. هستند برخوردار بیشتری خال 

 از کنه زمنانی افنراد زیرا. است حافظه شدن مختل هاهزینه ای، از یکی که دارد

 از را خنود حنواس کنندمی سعی کنند،می استفاده هیجانات سرکوب استراتژی

 روی بر موضوع ای، و کنند تمرکز دیگر سمتی به و کنند پرت اتفاق یا واقعه آن

 مسنتقیما نهاینت در و شنودمی حافظه تحلیل باعث و گذاردمی آنهاتاثیر حافظه

 همچننی،،(. Richards&Gross,2006)گنذاردمی تاثیر افراد عملکرد روی بر

 که کنندمی ادعا( 1993)سولمون و1884(1884) آریستوتل جمله از فیلسوفان

 هیجاننننات کنتنننرل تواننننایی نیازمنننند شننناد زنننندگی و منطقنننی تفکنننر

 نناتهیجا تنظیم هایاستراتژی و(Cote,Gyurak&levenson,2010.)است

 بنننازی انسنننانها عملکنننرد تغیینننر و سنننالمتی تعینننی، در مهمنننی نقنننش

 در(. Thompson,1994;Cicchett,Ackerman&Izard,1991)کنننندمی

 افسنردگی و شناختی هیجانات تنظیم انطباقی هایاستراتژی اثر بررسی با رابطه

 کمتنر ولنی اسنت، گرفته انجام بسیاری مطالعات روانشناسی، علم در اضطراب و

 عملکنرد بنر هیجاننات تنظنیم انطبناقی هایاسنتراتژی اثر بررسی به ایمطالعه

 روی بنر اساسنی نقش هیجانات شناختی هایاستراتژی. است پرداخته کارکنان

 18خنوردن اخنتالالت و17اضنطراب و 16افسنردگی جملنه از روانی هایآسیب

( مسنوله حنل و مجدد ارزیابی) انطباقی هایاستراتژی از بیشتر که کسانی. دارند
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-Aldoa,Nolen)شنوندمی رواننی هایآسنیب دچنار کمتنر کنند،می استفاده

(Hoeksema&Schweizer,2010  .و کننارا  گارنفسننکی، تحقیننق نتننایج 

 انطبناقی هایاسنتراتژی بنی، منفنی رابطه که دهدمی نشان( 2001)اسپینهون

 و افسنردگی و مثبنت مجندد ارزینابی و مثبنت تمرکز: جمله از هیجانات تنظیم

 انجنام بزرگسناالن بنی، در فرانسنه در کنه دیگری مطالعه. دارد وجود اضطراب

 سنطح بنا هیجاننات تنظنیم انطبناقی هایاسنتراتژی کنه دهندمی نشان گرفته،

 بنر تمرکنز بنی، مثبتنی رابطه خصوص به. باشدمی مرتبط افسردگی از کمتری

 شننننننننده دیننننننننده افسننننننننردگی کنننننننناهش و برنامننننننننه روی

 در ایننران در کننه دیگننری پننژوهش در(. Acremont&Linden,2007)اسننت

 افراد حواس تمرکز و شناختی هیجانات تنظیم هایاستراتژی از استفاده با رابطه

 اسننتراتژی سننه از اسننتفاده کننه اندرسننیده نتیجننه اینن، بننه اسننت، شننده انجننام

 نمرکنز که افرادی بی، در( اندازچشم در دادن قرار و مجدد ارزیابی ریزی،برنامه)

(. Abdi,Taban&Ghaemian,2012)باشندمی بناالتر دارند، بیشتری حواس

 اسنترس وقنوع افنزایش بنی، رابطنه بررسی برای پرستاران بی، که پژوهشی در

 روی بنر عوامنل این، تناثیر و خشنونت و اضنطراب افسنردگی، افزایش و ذهنی

 منجر زا استرس وقای  مکرر وقوع که، دهدمی نشان گرفته، انجام شغلی عملکرد

 عملکنرد کناهش و آمینز خشنونت هنایرفتار و اضطراب و افسردگی افزایش به

 مطالعننه در( . Motowidlo,Packard&Manning,1986)شننودمی شننغلی

 افسنردگی بنی، رابطنه ارزینابی بنرای 2004 و 2001 سنالهای بنی، کنه طولی

 بناالیی مینزان که افرادی که دهد می نشان گرفته، انجام انها عملکرد و کارکنان

 انند، نداشنته افسردگی که کنترل گروه به نسبت اند داده گزارش را افسردگی از

 Alder et)انند داده نشان خود از پایینی ایوظیفه عملکرد و فردی بی، روابط

al.,2006 .)دهندمی نشان(2008)هنک و لرنر توسط شده انجام پژوهش نتایج 

 را کمتنری افسردگی که افرادی به نسبت هستند، افسردگی دچار که افرادی که

 گنزارش را تریپنایی، شنغلی عملکنرد و غیبنت بیشتر، بیکاری اند،داده گزارش

 هایاسنتراتژی از اسنتفاده اثنر توجه با و شده انجام مطالعات به توجه با. اندداده

 شنغلی عملکرد بر افسردگی تاثیر و افسردگی کاهش بر هیجانات تنظیم انطبافی

 :کرد مطرح را زیر هایفرضیه توان ،می

  شنناختی هیجاننات تنظنیم پنذیرش اسنتراتژی از استفاده افزایش با: 1 فرضیه

 .شودمی افرایش کارکنان عملکردی رفتار
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 هیجاننات، تنظیم مثبت مجدد ارزیابی استراتژی از استفاده افزایش با: 2 فرضیه 

 .یابدمی افزایش کارکنان عملکرد

 شنناختی هیجانات تنظیم ریزی برنامه استراتژی از استفاده افزایش با: 3 فرضیه

 یابدمی افرایش کارکنان ،عملکرد

 هیجاننات تنظنیم اننداز چشنم به نگاه استراتژی از استفاده افزایش با: 4 فرضیه

 یابدمی افرایش کارکنان ،عملکرد شناختی

 هیجاننات تنظنیم مثبنت مجدد تمرکز استراتژی از استفاده افزایش با: 5 فرضیه

 .یابدمی افرایش کارکنان ،عملکرد شناختی

 پژوهش شناسی روش

 آوری جمن  ازلحناظ باشندومی کناربردی تحقینق هندف لحاظ از پژوهش ای، 

 وضن  بررسنی بنه تحقینق این، که آنجایی از. است پیمایشی –توصیفی هاداده

 بررسنی بنه کنه آنجایی واز است توصیفی تحقیقاتی قلمرو در پردازد،می موجود

 پیمایشنی تحقینق ینک پردازد،می پرسشنامه طریق از افراد هایوترجیح نظرات

 در کنه اسنت شنده انجنام دولتنی سنازمانی ستادی واحد در پژوهش ای،. است

 نمونه بی، پرسشنامه 260 تعداد. است بوده نفر 450 آن کارکنان تعداد مجموع

 220 تعنداد شنده، برگرداننده پرسشننامه 240 بنی، از از کنه شد پخش آماری

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد سالم پرسشنامه

 گیری اندازه و متغیرها شرح

 شنناختی هیجانات تنظیم پرسشنامه از شناختی هیجانات تنظیم سنجش برای 

 پرسشننامه یک نبود دلیل به. شد استفاده( 2001)واسپینهوون ،کرا  گرنفسکی

 بنا آن متغیرهنای از کدام هر سنجش برای عملکردی رفتار سنجش برای جام 

 بنرای. شند گرفتنه نظنر در جداگاننه ایپرسشننامه پیشنی،، مطالعات به توجه

 شامل( 2012) اسپکتور و فاکس پرسشنامه از سازمانی شهروندی رفتار سنجش

 و باشندمی عملکنردی رفتنار ابعاد از یکی ایوظیفه رفتار. شد استفاده گویه 20

 اسنتفاده( 1998) لپنی، و دی، ون شغلی عملکرد ازپرسشنامه آن سنجش برای

 ازعضنویت حاصنل رفتنار بنه مربوط ادبیات مرور با اینکه به توجه با. است شده

 رفتنار بعند این، گینری انندازه بنرای گوینه هفنت نیامد، دست به ایپرسشنامه

 از نفنر 20 بنرای ایمینل وسنیله بنه هاگوینه ای، و شد تهیه سازمانی عملکردی
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 اعتبنار. شند فرسنتاده انسنانی منناب  مندیریت حنوزه در صاحبنظران و اساتید

 بررسنی منورد مدیریت یرشته اساتید از نفر 20 توسط نامهپرسش ای، محتوای

 در. شند محاسنبه ارزیناب 20 مجموع نظرات براساس محتوا روایی و گرفت قرار

 گرفتنه قنرار بررسی مورد سنجش ابزار سازه، روایی و صوری روایی پژوهش، ای،

 . است

 پژوهش هاییافته

 معننادالت سنازی منندل از تحقینق فرضننیات بنه پاسننخ بنرای پننژوهش، این، در

 ننرم از اسنتفاده بنا( PLS) 19جزینی مربعات حداقل روش به( SEM)ساختاری

 ایگونه به را ضرایب PLS تخمی، روش. است شده استفاده SMARTPLS افزار

 بنا.  باشد دارا را توضیح و تفسیر قدرت بیشتری، حاصله، مدل که کندمی تعیی،

 تمام که شد مشخ (  AVE)20شده استخرا  واریانس میانگی، شاخ  کمک

 5/0 از بناالتر شنده اسنتخرا  وارینانس مینانگی، دارای مطالعه، مورد هایسازه

 پرسشننامه پاینایی بررسنی جهنت( CR)21ترکیبی پایایی هایشاخ . هستند

 ضنریب شناخ .  باشنندمی 7/0 از باالتر ضرایب ای، تمامی و شوندمی استفاده

 متغینر توسط وابسته متغیر یک تغییرات از درصد چند که دهدمی نشان تعیی،

 اسنتراتژیی متغیرهنای اسناس این، بر. اندشده داده توضیح مستقل متغیرهای یا

. دهنند توضنیح را عملکنردی رفتار متغیر تغییرات از %8/23 اندتوانسته انطباقی

 مندل مناسب برازش دهنده، نشان و 57/0 برابر 22مدل برازش نیکویی شاخ 

 تحقینق، مفهنومی مندل و فرضیات آزمون مرحله به شدن وارد از قبل. باشدمی

 و زا¬بنرون متغیرهنای گینری¬انندازه هنای¬مندل صنحت از ینافت، اطمینان

 و اول مرتبه تاییدی عاملی تحلیل طریق از کار ای،. باشد¬می ضروری زا¬درون

 5/0 مقندار گویه هر عاملی بار برای مجاز مقدار حداقل.. است گرفته صورت دوم

 از انند داشنته 5/0 از کمتنر بارعناملی کنه هایی گویه منظور همی، به باشد،می

. شند آزمنون مجنددا هنا گوینه این، گنرفت، نظنر در بندون مدل و حذف مدل

 سننجند، منی را پنهان و پنهان متغیرهای بی، روابط که مسیر ضرایب همچنی،

 .باشد می سازه روایی از نشان که اند بوده 5/0 از باالتر

  تحقیق فرضیات تحلیل

 رانشنان فرضیات آزمون برای ساختاری معادالت از حاصل نتایج ،1شماره جدول

 .دهدمی
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 و نتیجه فرضیه تحقیق tضرایب مسیر، آماره (. 1جدول)

ضری فرضیات تحقیق

 تاثیرب 

 نتیجه t Sigآماره 

 
  تایید P<0.01 81/2 06/0 عملکرد کارکنان <- پذیرش

عملکرد  <- ارزیابی مثبت

 کارکنان

11/0 34/2 P<0.05  تایید 

 <- برنامه ریزی هایاستراتژی

 عملکرد کارکنان

41/0 81/8 P<0.01 تایید 

نگاه به چشم های استراتژی

 عملکرد کارکنان <-انداز

002/0 10/0- P<0.05  تایید

 نشد

عملکرد  <-تمرکز مجدد مثبت 

 کارکنان

18/0 01/3  P<0.01 تایید 

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01, 

 

 ،1جندول در شنده خالصنه سناختاری معادالت از آمده دست به نتایج اساس بر

 58/2 از بزرگتنر محقنق، 5 و 3 ،1 فرضنیه بنرای tمقندار کنه، شودمی مشاهده

 درصند 99 بنا محقنق فرضنیه کنه نمنود بینان توانمی لذا است، شده محاسبه

 تمرکنز و رینزی برنامنه پنذیرش، استراتژی  از استفاده شودومی تایید اطمینان

 استفاده  کندکه می بیان ،4 فرضیه. است موثر کارکنان عملکرد بر مثبت مجدد

 95 بنا شنود، منی کارکنان عملکرد افزایش باعث انداز چشم به نگاه استراتژی از

 تنا 96/1  بنازه درون پنارامتر ای، برای t مقدار زیرا شود،می رد اطمینان درصد

 نگناه استراتژی  از استفاده بی، ای رابطه نتیجه در. است شده محاسبه ، -96/1

 بنر ،1 شنماره جندول بنه توجه با. ندارد وجود  کارکنان عملکرد اندازو چشم به

 ،2 فرضنیه بنرای t مقندار سناختاری، معنادالت از آمنده دسنت به نتایج اساس

 شنده محاسنبه ، -96/1 تنا 96/1 بنازه خنار  در درصد 5 خطای قاعده برطبق

 پذیرفتنه اطمیننان درصند 95 بنا محقنق فرض که نمود بیان توانمی لذا. است

 کارکننان عملکنرد افنزایش باعنث مثبنت ارزیابی استراتژی از استفاده شودومی

 .شودمی

 هاپیشنهاد و گیری نتیجه
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 عملکنرد بنر گنذار تناثیر متفناوت عوامنل بررسنی به سازمان حوزه در محققان

(. 1388رابینز،)انندپرداخته نگرش انگیزش، مانند فردی عوامل جمله از کارکنان

 نتیجنه این، بنه دادنند انجنام 2007 سنال در دیگران و گرهاد که ایمطالعه در

 عالوه همچنی،،. است گذار تاثیر آنها عملکرد روی بر افراد شخصیت که رسیدند

 بنر نینز کار محیط و شغل خصوصیات فردی، بی، روابط و تجربه جنس، س،، بر

 تنظنیم حنوزه در کمنی مطالعات(. Kahya,2007)است موثر کارکنان عملکرد

 تحقیق ای،. است شده انجام کارکنان عملکرد بر آن تاثیر و سازمان در هیجانات

 آن کناربردی نتنایج و کنندمی بناز سنازمانی رفتار مطالعات روی به را ایدریچه

 نشنان پنژوهش این، از حاصنل نتنایج. داشنت خواهند سنازمانها در تاثیرمثبتی

 پنذیرش ریزی، برنامه مثبت، مجدد ارزیابی هایاستراتژی از استفاده که دهدمی

 شنود،می کارکننان عملکرد افزایش باعث هیجانات تنظیم مثبت مجدد تمرکز و

 کارکننان عملکنرد بنر تاثیری اندار چشم به نگاه استراتژی از استفاده حالیکه در

 آمنوزش و هیجانات تنظیم کارگاههای آوردن بوجود با توانندمی سازمانها. ندارد

 بنا مناسنب ذهننی برخنورد در را کارکننان هیجاننات، تنظنیم انطباقی روشهای

 عنالوه بنه. کنند یاری شخصی زندگی یا و کار محیط از ناشی ومشکالت مسایل

 کنناهش باعننث تنهننا نننه هیجانننات تنظننیم مناسننب هایاسننتراتژی از اسننتفاده

 عملکنرد افنزایش باعنث بلکنه شنود، می تمرکز افزایش و اضطراب و افرسردگی

 اثنرات بررسنی بنه مطالعه ای،. شد خواهد سازمان عملکرد نهایت در و کارکنان

 شنودمی پیشننهاد. است پرداخته منفی واقعه یک وقوع از بعد هیجانات تنظییم

 از بعند هیجاننات تنظنیم هایاستراتژی اثر بررسی به آتی تحقیقات در محققان

 اثنرات به ایران در همچنی،. بپردازند کارکنان عملکرد بر مثبت رخداد یک وقوع

 .است شده کمی توجه نیز کارکنان عملکرد بر کار هیجانات

 نوشت پی

1. Emotional  Labor 

2. Situation modification 

3. Attentional deployment 

4. Response modulation  

5. Adjusted strategy 

6. Unadjusted strategy 

7. Positive Reappraisal 

8. Putting in to perspective 
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9. positive  refocusing  

10. Mental disengagement 

11. Organizational -directed behavior 

12. Individual- directed behavior 

13. Conscientiousness 

14. Altruism 

15. Courtesy 

16. Depression 

17. Anxiety  

18. - Eating disorder 

19. Partial Least Square 

20. Average Variance Extracted 

21. Composite reliability 

22. Goodness of fit (GOF) 
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