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Abstract
Background and Aim: Emotional workforce reactions are one of the most
important topics for researchers in organizational behavior management and
an important factor in predicting and understanding organizational behavior.
The purpose of this study was to investigate the relationship between
emotional labor force reactions and emotional intelligence with age and
work experience of female employees of Hamadan Water and Sewerage
Company.
Method: The present study is an applied and correlational research. The
statistical population of the study consisted of 103 employees of the Water
and Wastewater Company of Hamadan Province and a sample of 81 of them
were questioned. Data were collected using the valid and reliable
questionnaire of emotional labor force (Hur et al., 2015) and emotional
intelligence (Shapley et al., 2010) with Cronbach's alpha coefficient of 0.81
and 0.91, respectively. Were analyzed by ANOVA, T-test and Spearman
tests.
Results and conclusion: The study showed that there is a significant
relationship between age and work experience of employees and their
emotional intelligence and deep and apparent reaction. Therefore, improving
employees' emotional intelligence skills early in service is more important.
Keywords: Age, work experience, emotional intelligence, emotional
workforce
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چکیده
زمینه و هدف :واکنشهای نیروی کار عاطفی يكی از موضوعهاای مها ماور عالقاه محققاا
رفتااار زاازمانی و عااام ی مها

ماييري

ر پیشاايويی و رك رفتاار زااازمانی ازا  .هاايا ايا

پژوهش ،بررزی رابطه واکنشهای نیروی کار عاطفی و هوش هیجانی با ز و زابقه کار کارکنا
ز شرک

آب و فاضالب ازتا هميا بو .

روش :اي پاژوهش کااربر ی و از ناوع همبساتيی ازا  .جامعاه آمااری پاژوهش را کارکناا
شرک

آب و فاضالب ازتا هميا به تعيا  101نفر تشكیل ا هاني و نموناه  11نفاری از آ هاا

ماور پرزاش قارار ترفتناي .ا ههاا باه کماپ پرزشانامه روا و پاياای واکانشهاای نیاروی کااار
عاطفی(هور و همكار  )1015 ،و هوش هیجانی(شاپ ی و همكاارا  )1010 ،باه ترتیاب باا ضاريب
آلفای کرونباخ  0/11و  ،0/11جمعآوری و به کماپ آزماو هاای آناوا و تای و ازامیرم تح یال
شيني.
یافتهها و نتایج :پژوهش نشا

ا بی ز و زابقه کاری کارکناا و هاوش هیجاانی و واکانش

عمیق و ظاهری آ ها رابطه معنا ار وجو ار  .بنابراي ارتقای مهارتهای هوش هیجانی کارکنا
ر اوايل خيم  ،اهمی

بیشتری ار .
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ز  ،زابقه کار ،هوش هیجانی ،نیروی کار عاطفی
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مقدمه
تعامالت رفتاری حوزهای از

کاه باا توجاه روز افزونای از زاوی پژوهشايرا و ماييرا

مواجه شيه از  .با اي حال هنوز انش انيکی ر مور تاثیرات تعاامالت رو ر رو وجاو
ار  .يكی از راههای ازازی که يپ زازما میتواني ر اي زمینه با بهرهتیری از آ خو
را از زاير رقبا متمايز و برای مشتری ايجا رضاي

کني ،ارزياابی ايمای کیفیا

فار ی میاا مشااتری و کارکناا و ارتقاا ائا آ نساب

تعاامالت

باه رقبااا ازا  .اماروزه بساایاری از

زازما ها زتخوش تغییراني و هرتونه تغییر نیازمني کارکنا و ماييرانی ازا کاه انطباای پا ير
بو ه و با تغییرها زازتار شوني .ر اي میا تعامل اجتماعی به شیوهای شايساته و ثماربخش بارای
بیشتر مييرا و رهبرا به عنوا عنصر ک یيی ر مييري تغییر زازمانی اهمی فزاينايهای يافتاه
از (هور ،مو  ،وو و جی  ،1015 ،1ص .)21بررزیها نشا ا ه از که توی رقاب آينايه
را مييرانی خواهني ربو که بتوانني به طور اثربخش با مناابع انساانی خاو ارتباا برقرارکنناي .ر
اي زمینه هوش هیجانی يكی از مولفههايی از که میتواني به میزا زياا ی ر روابام ماييرا
با اعضای زازما نقش ايفا کني .امروزه ع  ،به قيرت و نفوذ هیجاا هاای انساا پای بار ه و ر
حال کشف و تبیی جايياه هیجا هاا و احساا هاا ر فعالیا هاا و رفتارهاای انساانی ازا  .ر
حوزۀ مطالعههای هوش نیز زیر مطالعهها از هوش منطقی(که بار پاياۀ شاناخ ازاتوار ازا ) باه
زم هوش هیجانی حرک میکني .هوش هیجانی زعی ر تشريح و تفسیر جايياه هیجا هاا و
احسا ها ر توانمنيیهای انسانی ار  .بسیاری از نويسنيتا راجع به توانايیهای بالقوۀ هاوش
هیجانی و آثار آ بر زنيتی عا ی و روزمرۀ انسا ق فرزايی کار هاناي ،کاه باه هار حاال ايا
بحثها باعث شيه ايا بااور قاييمی کاه ماهیا انساا را ر تعاارم ماياوی بای ق اب و مغاز
می اني ،به چالش کشیيه شو و ر مور رزتی آ ابهای به وجاو آياي .افازو بار ايا  ،زابب
شيه تا مر ی به اي باور برزني که هوش هیجانی میتواني باعاث افازايش میازا زاالمتی ،رفااه و
آزايش عمومی ،ثروت ،موفقی  ،عشق و شاا ی ر فار شاو و ک یاي موفقیا و اثربخشای ر
بسیاری از امور تروهی و زاازمانی همانناي ماييري اثاربخشتار ،ايجاا روحیاۀ کارآفريناناه و

1. Hur, Won-Moo; Moon, Tae-Won; Han, Su-Jin

 / 476فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،53پاییز و زمستان 4111

افزايش انيیازههاای کااری ،هاوش هیجاانی ازا (کمالیاا و فاضال ،1110 ،ص .)111هاوش
هیجانی میتواني به ايجا انيیزش ر محیم کار ،رضاي کارکنا  ،ماييري کاارا ،چشا اناياز
مفیي برای آينيه و زتیابی باه توزاعه زاازمانی کماپ کناي(محمايتبار ،1110 ،ص .)51انتظاار
میرو آتاهی از احسازات و فراينيهای مانظ مارتبم باا هاوش هیجاانی ر بای افارا باه نفاع
روابم اجتماعی آ ها باشي و ر نتیجه روی تجربه احسا و ازاتر

ر شاغل ماور نظار تااثیر

بي ار  .ر رو خو هر فر  ،ازتفا ه از احسا و آتاهی از هیجانات میتواني منجر باه تنظای
زازی ازتر و هیجانات منفی شو  ،ر نتیجه او میتواني عم كر بهتاری ر محایم کاار اشاته
باشي(ازتوار و امیرزا ه خاتونی .)1112 ،نیاروی کاار عااطفی يكای از موضاوعاتی ازا کاه ر
زالهای اخیر به طور تستر ه مور توجه پژوهشيرا زازمانی قارار ترفتاه ازا  .کارکناا ر
طول روز هیجا های خو شا را با انتظاارات خااص نشاا مای هناي؛ بخشای از ايا مفهاوی باه
صورت واکنش ظاهری نمايش ا ه میشو  ،به عنوا مثال ،کارمني خسته و بایحوصا ه مجباور
از

ر مقابل مراجعی به زور لبخني ز ه و مو بانه رفتار کني و بخشی به صورت واکنش عمیاق

که کارکنا هیجا هايی را که احسا میکنناي باه نماايش مایت ارناي(جنا  ،لیاو و فنا

،1

 ،1010ص .)1002ر اي میا برازا پاژوهشهاای انجاای شايه ،يكای از ماوار ی کاه نقاش
مهمی ر رابطه بی ز و نیروی کار عاطفی ار  ،هاوش هیجاانی زناا ازا  .يكای از مبااحثی
که بسیار مور توجه پژوهشيرا بو ه و تحاول بزرتای را ر حاوزه نظرياههاای زاازما ايجاا
نمو ه ،بحث هوش هیجانی يا هوش احسازی از  .اي هوش ،از مه تري مفااهی ت فیاق هنايه
جنبههای شناختی مانني تفكر و غیرشناختی مانني هیجا از  .اي پژوهش قصي ار فرضایه های
زير را بررزی کني:
 ز کارکنا ز رابطه معنا اری با واکنش ظاهری آنها ار .
 ز کارکنا ز رابطه معنا اری با واکنش عمیق آنها ار .
 زابقه کاری کارکنا ز رابطه معنا اری با واکنش ظاهری آنها ار .
 زابقه کاری کارکنا ز رابطه معنا اری با واکنش عمیق آنها ار .
1. Geng.Zizhen , Chao Liu , Xinmei Liu , Jie Feng
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 هوش هیجانی کارکنا ز رابطه معنا اری با واکنش ظاهری آنها ار .
 هوش هیجانی کارکنا ز رابطه معنا اری با واکنش عمیق آنها ار .
 ز کارکنا ز رابطه معنا اری با هوش هیجانی آنها ار .
 زابقه کاری کارکنا ز رابطه معنا اری با هوش هیجانی آنها ار .
مبانی نظری :ر اي بخش مبانی نظری پژوهش مرور میشو .
کار عاطفی :از زما انتشاار مطالعاه پیشايای هاکشای ي 1روی مهمانايارا هواپیماا ر زاال ،1111
پژوهشيرا ر بسیاری از رشتهها به مفهوی کار عااطفی او عالقاه نشاا ا هاناي .هاکشای ي(،)1111
ازتيالل کر که کار عاطفی ارای زه ويژتی از  :اول ،کاار عااطفی شاامل تعاامالت رو ر رو
يا شفاهی کارمنيا با افرا يير ،مانناي مشاتريا  ،مراجعاهکننايتا  ،بیماارا  ،کو کاا و مهماناا
میشو ؛ وی ،هيا از نمايشهای عاطفی کارمنيا  ،شكل ا احسازات ييارا ازا ؛ زاوی،
حال های ابراز عاطفی کارمنيا توزم قوانی نمايش زازمانی شكل میتیرناي کاه ممكا ازا
از طريق شرح شغلهای رزمی تيوي شوني و به عنوا بخشی از آموزش شاغ ی ارائاه شاوني ياا ر
شرح ماموري يپ شرک يا فرهن
تالش کارمنيا برای مييري

زاازمانی باه طاور ضامنی ذکار شاوني .ويژتای اول روی

احسازاتشا تمرکز کر ه از  ،که پات یسای )1111(1آ

را «کار عاطفی خو -محور» مینامي .اي مهارت اجتماعی با چني معیاار کمیای کاار عااطفی
بیا میشو  .بسیاری از مقیا ها تالش پازخ هنيتا

ر«ايفای نقش زطحی»« ،تظااهر» ياا

«زرکوب» احسازات و «ناهماهنيی عاطفی» را انيازهتیری میکنني .ايفاای نقاش زاطحی،
شامل ابراز نمايش عاطفی منازب يا مور نیاز(به عنوا مثال لبخني ز ) میشو زماانی کاه
فر واقعاً احسا
تظاهر به يپ حال

شا ی يا خرزنيی نمیکني .به طور خالصه ،ايفای نقش زطحی ،مسات زی
عاطفی از

و ر نتیجه با ناهماهنيی عاطفی قابل مقايسه ازا  .بیشاتر

مطالعات ر مور پیاميهای کار عاطفی مرباو باه شاغل منحصاراً باه ماييري

احسازاات

خو -محور توجه کر هاني(برنايا و همكاار  ،1001 ،1ص .)210ويژتای وی ر ماور کاار
1. hakshild
2. pagilicy
3. Brenda L. Seery Elizabeth A. Corrigall,
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عاطفی ،بر تالش برای تغییر احسازات ييرا  ،معموالً احسازات مشتريا ياا مراجعاهکننايتا ،
تاکیي میکني .به عنوا مثاال ،اني ناي و فارکاا  ،)1111(1کاار عااطفی را «تاالش بارای رك
ييرا  ،هميلی کر با وضاعی آ هاا و حاس کار احسازاات آ هاا باه عناوا بخشای از
احسا خو » می انني .پات یسی( ،)1111اي کار را «کار عاطفی يير-محاور» مایناماي و تنهاا
و جنباه کاار

پژوهشيری از که کار عاطفی يير-محور را انايازهتیاری کار ه ازا  .ايا

عاطفی،خو -محور و يير-محور ،جزء الينفپ رك اص ی هاکشی ي از کار عاطفی هستني.
رابطه بین سن تقویمی و کاار عااطفی :افارا هنياامی کاه ريابناي کاه زماا و مه ا
آور

بیانتهايی ر اختیار ارني ،انيیزه بسیار قوی برای تسترش افق يي خو و به زا

انش از خو نشا می هني(کارزتنس و همكارا  .)1001 ،1ر مقابل ،هنيامی که بفهمناي
زما محيو از  ،مانني زنيتی آينيه ،تارايش انيیزشای آ هاا باه زاتیابی باه رضااي
عاطفی تغییر میيابي .بنابراي  ،تا آنجاا کاه باه زا افارا مرباو مایشاو  ،آ هاا باه طاور
فزاينيهای برای به حياکثر رزاني تجربیاتی که تولیي هیجانات و احسازات مثب

میکنناي

و به حياقل رزاني آ هايی که با احسازات منفای مارتبم هساتني انيیازه پیايا مایکنناي و
ممك از

انتخاب ازتراتژی کار عاطفی را تح تاثیر قرار هني .عالوه بر ايا  ،مطالعاات

عم ی نشا

رك

ا هاني که افرا مس تر هیجانات و عواطف خو را بهتار از افارا جاوا

کر ه و کنترل میکنني .برای مثال ،الوتو و همكارا  ،)1111(1ريافتني که باه طاور ک ای
بزرتساال میانسال و مس  ،توانايی بیشتری ر تنظی احسازات خو نساب

باه بزرتسااال

جوا تر ارني .چاپم وهايس یپ ،)1001(0به طور مشابه ريافتني که بزرتساال مس تار باه
احتمال زيا از خوش بینی به عنوا ياپ ازاتراتژی بارای کنتارل احسازاات خاو ازاتفا ه
خواهنيکر  .عالوه بر اي  ،بزرتساال مس تر ،ر هنيای برخور باا شارايم ازاتر زا و ياا
حل مشكالت مم و از احسازات ،بیشتر از ازتراتژیهای متمرکز بار عواطاف ر مقايساه باا

1. Angland&fcas
2. Çekmecelioğlu
3. Lawton et al.
4. Chapman and Hislip
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همتايا جوا تر خو ازتفا ه میکنني .نتیجه مطالعه جا و ترا  ،)1000(1نشاا مای هاي
که با افزايش ز و تجربه زنيتی بیشتر ،افرا تمايل بیشاتری باه ازاتفا ه از ازاتراتژیهاای
تنظی هیجا متمرکز بر زابقه ارني که تالش ارني تا احسازاات را قبال از شاكلتیاری و
بروز آ ها تغییر مسیر هني .از طرا يير ،تنظی هیجا متمرکاز بار پازاخ ،شاامل تاالش
برای کنار آمي با يپ پازخ عاطفی پس از پیشارف
میتوا به زرکوب اشاره نمو (ترا

آ ازا

کاه باه عناوا ياپ نموناه

و همكارا  .)1112 ،1افرا مس تار احتماال کمتاری

ار که از تنظی هیجا متمرکز بر پازخ ازاتفا ه نمايناي .تنظای هیجاا متمرکاز بار زاابقه
وابسته به کنش عمیق از

ر حالی که برعكس ،تنظی هیجا متمرکز بر پازخ ،وابساته باه

کنش زطحی از (چون

1010 ،1؛ ترا  .)1111 ،بنابراي  ،روناي پیاری ،شاامل

و تان

يپ تغییر تيريجی به نفع اشكال کارآميتر از تنظی هیجا متمرکز بر زاابقه ازا  ،باا ايا
نتیجه افرا مس تر ترايش پیيا میکنني که به طور موثرتری احسازات خو را کنترل کنناي
و ر نتیجه ز تقويمی ر محل کار رابطه منفی با ازاتفا ه از ازاتراتژی تنظای متمرکاز بار
پازخ(يعنی کنش زطحی) ار  ،اما با ازتفا ه از ازاتراتژی تنظای متمرکاز بار زاابقه(يعنای
کنش عمیق) رابطه مثبتی ار (هور و همكار .)211 ،1010 ،
رابطه بین سابقه کار و کار عاطفی :زابقه کاار يكای ييار از ويژتای فار ی ازا

کاه

ممك از همراه با ز تقويمی ،کار عاطفی را تح تاثیر قرار هي؛ افازايش زاابقه کاار
تمايل ار تا بر تغییرات عاطفی کاه باا فرايناي پیاری مارتبم هساتني ،تاکیاي کناي(انجای و
ف يم  .)1001 ،0به عنوا مثال ،کارکنا با تجربه بیشتر ،باه احتماال زياا تعهاي مثبا تاری
نسب

به شغل خو ارني ،از يپ زو به لیل پاا اش بیشاتری کاه باه لیال ارشايي خاو

رياف

میکنني ،و از زوی يير به موجب افازايش تع اق و لبساتيی باه زاازما پاس از

ت ش

زالیا (بازوني و همكارا  .)1111 ،تحقیقات نشا می هاي کاه تجرباه کااری(يعنی

1. John and Grass
2. Gross et al.
3. Chong and Tong
4. Angie and Feldman
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زابقه کار) ،ارتبا مثبتی با تعهي زازمانی ار  .ماير و آل  ،)1112(1با اشاره باه ايايه تعهاي
عاطفی نشا می هني که هار چاه مايت حضاور کارمنايا
احسا

ر ياپ زاازما بیشاتر باشاي،

لبستيی بیشتری به آ پیيا میکنني .ر واقع ،ا بیات تحقیق نشا مای هاي کاه باا

طوالنیتر شي خيمات ،افرا به طور فزاينيهای لبسته زازمانی میشوني که بارای آ کاار
میکنني .به عناوا مثاال ،کارکناا باا زاابقه خايم

طاوالنی ،تمايال باه برقاراری روابام

قویتری با همكارا خو ارني و به طور ک ی تعهي عمیقتاری نساب

باه شارک

از خاو

نشا می هني .از ييتاه تعهي مستمر ،کارکنا به احتمال زيا به زازما متعهيني ،چنانچاه
محازبه آ ها اي باشي که ترك شرک

برای آ ها ترا تمای مایشاو (مشابكی و تیازرو،

 ،)1111کارمنيا احتمال کمتری ار کاه شارک را تارك کنناي ،اتار بر اشا
آ ها(يعنی تصورشا از زرمايهت اری خو شا

ر زازما که میتواني از ز

شارطی
برو اتار

زازما را ترك کنني) بیش از حي بزرگ باشي(بكر .)1110 ،1همچنای میازا زاابقه کاار،
ارزيابی کارکنا مس تر را به اي شكل تح

تاثیر قارار مای هاي کاه آياا آ هاا باه همای

راحتی میتوانني ر جای ييری نیز همی شرايم موجو را اشته باشني .برای مثاال ،مايل
توزعه تعهي زال تقويمی ريچرز ،)1111(1اثرات زابقه کاار بار تعهاي زاال تقاويمی ر زاه
مرح ه اشتغال را مور بررزی قرار ا ه از  .ر مرح ه آغازي  ،لبستيی عاطفی کارکنا
به زازما  ،تقيی اص ی تعهي زال قويمی از  ،ر حالی که ر اواخر مرح ه زنايتی حرفاه
ای ،زاارمايهتاا اری تجمعاای و فقاايا فرصاا

ر جاهااای يياار ،عواماال مهاا تااری

هستني(خيايی خیاوی.)1111 ،
کوه  ،)1111(0با قیا

منطقی نتیجاه ترفتاه ازا

کاه چاو زاابقه کاار تجمعای مارتبم

کارکنا  ،با افزايش وره تصيی افزايش میيابي ،پاس ها ازاتقالل کااری و ها کاارايی
آ ها رشي میکني .زابقه کاری ،به عنوا يپ منبع مه

ر عم كر شاغ ی ،باعاث کااهش

ابهامات و رتیریهای شغ ی میشو  .کارمنيا با تجربهتر به نبال تقوي

روابم مط اوب

1. Mayer and Allen
2. becer
3. Reachers
4. Cohen
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با زازما هستني که نتیجه آ ترايش باه زام

جا ب کانش عمیاق ازا

کاه ازاتراتژی

ترجیح ا ه شيه کار عاطفی از  .از آنجا که کنش عمیق نیااز باه صارا تاالش بیشاتر از
زوی کارکنا برای تغییر احسازات خو ار  ،همچنا که آ ها احسازات خو را اصاالح
کر ه و تغییر می هني تا از قاعيه رفتار مثب

تبعی

کر ه باشني ،ر واقع يپ احسا

و ناه

صرفاً توزل به کنش زطحی را تجربه میکنني .کارکنا متعهي به خاطر زابقه کار بیشاتر باه
احتمال زيا هما هايی هستني که ر شرک کنش عمیق خواهني شي .به موازات آ  ،چاو
زابقه کار بیشتر منجر به ابهای و رتیری کاری کمتری میشو  ،تمايل به کنش زطحی ها
کمتر میشو  .رتیر شي

ر کنش زطحی ،عموماً ناشی از اختالا شاناختی/عااطفی بای

نیاز زازما برای نمايش عاطفی و تجربه معتبر از خو احسازی از  ،که باعث فرزاو تی
شغ ی و نارضايتی از کار میشو  .از آنجا که کارکنا متعهاي ،باه خااطر زاابقه کاار بیشاتر
ممك ازا

ارای تاکتیاپ و اناش الزی بارای ج اوتیری از نتااي منفای باروز حااالت

عاطفی نامط وب باشني ،کنش زطحی به احتمال زيا ر تروه افرا با زابقه ارای فراوانای
کمتری از (هور و همكار .)211 ،1010 ،
هوش هیجانی :هوش هیجانی به طور ک ی مييري
عام ی برای موفقی

احسازات خو و ييرا و باه عناوا

فر ی ر کار و اجتماع و مهارت تكنیكی تعريف میشو (مرتضاوی و

امینی ،)1111 ،هوش هیجانی از هوش اجتمااعی ازاتخراش شايه ازا

و اولای باار توزام

ثورنييپ )1110(1مطرح تر يي .وی هوش هیجانی را باه عناوا «تواناايی رك افارا باه
منظور عم كر عاقالنه ر روابم اجتماعی» تعرياف نماو  .مااير و زاالوی ،)1110(1هاوش
هیجانی را زير مجموعهای از هوش اجتماعی ر نظر ترفته و آ را تواناايی افارا ر رك
و کنترل احسازات و هیجانات خو و همچنی توانايی افرا ر تشخیص احسازات ييرا
به منظور هياي
ويژتی مثب
نسب

فكر و عمل آنها ،تعريف نمو ني .از نظر ايشا  ،هاوش هیجاانی تنهاا ياپ
نیس  ،ب كه مجموعهای از تواناايیهاای ازاتياللی و هیجاانی متماايز ازا

باه هاوش اجتمااعی توجاه بیشاتری نساب

و

باه مساائل ازازای هیجاانی و فرونشااني
1. thorendic
2. Mayer and Salvi
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مشكالت شخصی و اجتماعی افرا ار  .ر تعريفی ييار ،مااير و زاالوی( ،)1112هاوش
هیجانی را به عنوا مهارتهای هیجاانی از قبیال رك و بیاا صاحیح هیجاناات ،تصاحیح
هیجانات با فراينيی رو به ج و ،رك هیجانات و کاربر آ ها برای موقعی های مخت ف و
مييري

هیجانات ،تعريف کر هاني(هس و بازیيالوپو ،1011 ،1ص.)121

بااه اعتقااا بااار -آ  ،)1112(1هااوش هیجااانی ،عبااارت ازا از مجموعااهای از ظرفیا هااا،
قاب ی ها و مهارتهای غیرشناختی که توانايی فر را ر برخور موفقی آمیاز باا مقتضایات
و فشارهای محیطی را افزايش می هي و شامل آ

زته از جنبههاای زيربناايی فار ی ازا

که به طور کامل با توانايیهای عقاليای و تفكاری او متفااوت ازا  .هاوش هیجاانی ياپ
حیطه چني عام ی از مجموعه مهارتها و صالحی های اجتماعی از
فر  ،تشخیص ،رك و مييري

که بار تواناايیهاای

هیجا  ،حل مساله و زازتاری تاثیر مایتا ار و باه طاور

موثری فر را با نیازها ،فشارها و چالشهای زنيتی زازتار میکني.
هوش هیجانی يكی از هوش های ذاتی انسا از که باا روا  ،ذها و رفتاار او زار و کاار
ار  .با تقوي هوش هیجانی ،احسازات و روا رو به زالمتی می روني ،میتوا به تواناايی
شناخ

و مييري هیجانات رزیي ،رفتار ها را کنترل نمو و روابم اثربخش تری با ييارا

اش  .يكی از مه تري مسائل برای شكوفايی و زالمتی زنا هر جامعه ای موضوع تقوي
هوش هیجانی آنا از  ،زيرا به ويژه ر جوامع زنتی ،محيو و مر زاالر ،زنا مجبور باه
زرکوب بسیاری از هیجانات و احسازات خو هساتني کاه ايا موضاوع باعاث آزایب باه
زیست روانی ،ذهنی و جسمی آ ها میشو  .تقوي هوش هیجانی باه رهاازاازی هیجاناات
زرکوب شيه و فع ی به طری صحیح کمپ میکني و باعث زنيه شي زنا میشو .
روش
اي پژوهش کاربر ی و از نوع همبستيی از  .جامعه آماری پژوهش را کارکنا شارک
آب و فاضالب ازتا هميا به تعيا  101نفر تشكیل ا هاناي و نموناه  11نفاری از آ هاا
مور پرزش قرار ترفتني .ا هها به کمپ پرزشنامه روا و پايای واکانشهاای نیاروی کاار
1.Hess and Basigalopo
2. Bar- An
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عاطفی(هور و همكار  )1015 ،و هوش هیجاانی(شااپ ی و همكاارا  )1010 ،باه ترتیاب باا
ضريب آلفای کرونبااخ  0/11و  0/11جماع آوری و باه کماپ آزماو هاای آناوا و تای و
ازمیرم تح یل شيني.
یافتهها
یافتههای توصیفی :بررزی ويژتیهای جمعی
ا که از نظر وضعی

ر ايا پاژوهش نشاا

شناختی کارکناا

زنی 11 ،نفر ر تروه زنی 10زال و کمتر 05 ،نفار ر تاروه  10تاا

 05زال و  15نفر ر تروه زنی  05تا  10زال قرار اشتني .از نظر زطح تحصیالت نیاز5 ،
نفر يم و زير يم  12 ،نفر کارشنازی و  05نفر کارشنا

ارشي و باالتر بو ني.

یافتههای استنباطی :قبل از آزمو فرضیههای پژوهش ،از آزمو چوليی و کشایيتی باه
منظور بررزی وضعی
شي .بر اي ازا

ا ههای جمع آوری شيه از نظر نرمال بو

يا نبو

آ هاا ازاتفا ه

اتر خطاای ازاتانيار ضاريب چاوليی و کشایيتی(کوچاپتار از  -1و

بزرگتر از  )+1باشي نرمال بو

توزيع ا هها ر میشو  .نتااي ايا آزماو

ر جايول 1

ارائه شيه از .
جدول  :4نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
متغیرها

واکنش ظاهری

واکنش عمیق

هوش
هیجانی زنا

زابقه کاری

تعيا

11

11

11

11

بی پازخ

0

0

0

0

چوليی

0/051

0/212

0/510-

0/0000

خطای ازتانيار ضريب چوليی

0/112

0/112

0/112

0/112

کشیيتی

0/120-

1/121

0/202-

0/001

خطای ازتانيار ضريب کشیيتی

0/511

0/511

0/511

0/511

با توجه به نتاي جيول  ،1که نشا می هي بارای تماامیمتغیرهاا ،خطاای ازاتانيار ضاريب
چوليی و کشیيتی ر بازه( +1و  )-1قرار ار  ،میتوا نتیجاه ترفا
بو

کاه ا عاای نرماال

توزيع ا هها پ يرفته میشو و بنابراي  ،از آزماو همبساتيی پیرزاو بارای آزماو

فرضیههای طراحی شيه ازتفا ه میشو .
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جدول :2نتایج آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیهها
فرضیه

تعيا

ضريب همبستيی

زطح معنا اری

اظهار نظر

1

11

-0/152

0/111

رابطه معنا ار وجو نيار

1

11

-0/101

0/011

رابطه معنا ار وجو ار

1

11

-0/100

0/110

رابطه معنا ار وجو نيار

0

11

0/151

0/011

رابطه معنا ار وجو ار

5

11

0/021

0/001

رابطه معنا ار وجو نيار

1

11

0/501

0/001

رابطه معنا ار وجو ار

2

11

0/015

0/111

رابطه معنا ار وجو نيار

1

11

0/000

0/121

رابطه معنا ار وجو نيار

ر جيول  ،1نتاي آزمو تح یل واريانس بی تروههای زنی ارائه شيه از .
جدول  :5نتایج آزمون  ANOVAبر اساس سن
متغیر

واکنش ظاهری

واکنش عمیق

هوش هیجانی
زنا

زابقه کاری

نوع آزمو

مجموع مربعات

رجه آزا ی

میانيی مربعات

F

ها ر بی تروه

1/115

1

0/055

1/100

اخل تروهها

11/151

22

0/101

کل

11/110

10

ها ر بی تروه

1/111

1

0/010

اخل تروهها

11/201

22

0/101

کل

10/011

10

ها ر بی تروه

0/111

1

0/111

اخل تروهها

11/501

22

0/015

کل

11/105

10

ها ر بی تروه

0/511

1

0/111

اخل تروهها

11/111

22

0/012

کل

11/010

10

1/210

0/152

0/051

زطح
معنی اری
0/121

0/111

0/151

0/211
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برازا جيول  ،1با توجه به اينكه زاطح معناا اری بارای متغیرهاای واکانش ظااهری ،واکانش
عمیق ،هوش هیجانی زنا و زابقه کااری) بیشاتر از خطاای  0/05ازا  ،از ايا رو فارم برابار
بو میانيی

ر تروههای زنی مخت ف ر نمیشو و مشخص میشو که تفااوت معنای اری

بی پازخ افرا با تروههای زنی مخت ف به متغیرهای مطرح شيه وجو ار .
ر جيول  ،0نتاي آزمو تح یل واريانس بی تروههای ارای زابقه کاری متفااوت ارائاه
شيه از .
جدول  :1نتایج آزمون  ANOVAبر اساس سابقه کاری
متغیر

واکنش ظاهری

واکنش عمیق

هوش هیجانی زنا

ز

نوع آزمو

مجموع مربعات

رجه آزا ی

میانيی مربعات

F

ها ر بی تروه

1/110

1

1/111

0/515

اخل تروهها

15/110

21

0/111

کل

11/110

10

ها ر بی تروه

0/110

1

0/115

اخل تروهها

11/202

21

0/151

کل

10/011

10

ها ر بی تروه

0/112

1

0/110

اخل تروهها

11/521

21

0/010

کل

11/105

10

ها ر بی تروه

0/021

1

0/111

اخل تروهها

11/011

21

0/011

کل

11/010

10

0/150

0/111
0/552

زطح
معنی اری
0/111

0/511

0/210
0/525

برازا جيول  ،0با توجه به اينكه زاطح معناا اری بارای متغیرهاای واکانش ظااهری ،واکانش
عمیق ،هوش هیجانی زنا و زابقه کار ،بیشتر از خطای  0/05از ؛ از اي رو فارم برابار باو
میانيی

ر زابقه کار مخت ف ر نمیشو و مشخص میشو که تفاوت معنای اری بای پازاخ

افرا با زابقه کاری مخت ف به متغیرهای مطرح شيه وجو ار .
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بحث و نتیجهگیری
ر اي پژوهش به بررزی رابطه ز و زابقه کار با واکنشهای نیروی کار عاطفی و هاوش
هیجانی کارکنا ز شرک
نشا

آب و فاضالب ازتا هميا پر اخته شي .نتاي ايا پاژوهش

ا که :بی ز و زابقه کاری کارکنا و واکنش ظاهری آ ها رابطه معناا ار وجاو

نيار ؛ اي نتیجه با پژوهش تحقیاق مرتضاوی و امینای( ،)1111مطابقا

ار اماا باا نتااي هاور و

همكارا ( ،)1015مطابق نيار ؛ میتوا عيی همسو بو نتاي اي فرضیه را باا پاژوهش يا شايه،
ر اختالفات فرهنيی انس .
بی ز کارکنا و واکنش عمیق آ ها رابطه منفی و معناا اری وجاو ار ؛ باه عباارتی باا
افزايش ز کارکنا  ،واکنش عمیق آ ها کاهش مایياباي و باالعكس .همچنای بای زاابقه
کاری کارکنا و واکنش عمیق آنها رابطه مثب و معنا اری وجو ار ؛ باه عباارتی باا افازايش
زابقه کاری کارکنا  ،واکنش عمیق آ ها افزايش میيابي و بالعكس .نتاي اي فرضیه باا نتااي
تحقیق مرتضوی و امینی( ،)1111مطابق

ار و با نتاي هور و همكاارا ( ،)1015مطابقا

نيار .
هوش هیجانی زنا و واکنش ظاهری آ ها رابطه معنا اری باا يكاييير نيارناي ،اماا بای هاوش
هیجانی زنا و واکنش عمیق آنها رابطه مثب

و معنا اری وجو ار ؛ به عبارتی باا افازايش

هوش هیجانی زنا  ،واکنش عمیق آنها افازايش مایياباي و باالعكس .نتااي حاصال از ايا
فرضیه با نتاي حاصل از تحقیق هور و همكارا ( ،)1015مطابق

ار .

ز و زابقه کاری کارکنا ز و هوش هیجانی آناا رابطاه معناا اری باا يكاييير نيارناي .ايا
نتیجه ،با پژوهش هور و همكارا ( ،)1015مطابق

ار .

تشکر و قدردانی :از همه کسانی که ر پژوهش حاضر نقشی اشتهاني تشاكر و قاير انی
میتر .
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