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مقدمه
تا همین اواخر ،تحقیقات نقش هیجانات کارکنان در چرخهی حیات سازمانی را نادیده میگرفتند .به لحاظ سنتی ،عملکرد
هیجانی به منزلهی عدم وجود عقالنیت بود که در نتیجه ،سبب در نظر گرفتن هیجانات بهعنوان مانعی بر عملکرد سازمانی
بود .با این وجود در طول  25سال گذشته محققان سازمانی اهمیت هیجانات کاری و نقش روزافزون آن را در القای رفتار
سازمانی درک نمودهاند (رابینز و جاج .)81 :2183 ،8آشفورد و هامپهری )8995( 2بر این باورند که عاطفی بودن و عقالنیت دو
مفهوم در هم تنیدهاند و هیجانات کاری اغلب برای سازمان کارساز خواهد بود .آنها از ادبیات رهبری تحول برای نشان دادن
ارتباط عاطفه با انگیزه و گروهبندی افراد پر انرژی استفاده کردند ،آنها بر این باورند که رهبران تحولگرا بر عقالنیت تأکید
کمتر و در عوض بر سمبلها ،عضویت در جمع و ارزشهای سازمانی بهمنظور استفاده از هیجانات کاری برای دنبال نمودن
اهداف سازمانی تأکید بیشتری دارند (آشفورد و هامپهری .)8995 ،در تحقیقی که توسط مان )2112( 3در بریتانیا بر روی
کارمندان دفتری انجام شد ،سطح متوسطی از هیجان کاری 4در حدود دو سوم از تمام ارتباطات شرکتی به چشم میخورد و
تفاوتی مابین کارمندان خط اول با کارمندان غیر خط اول از این لحاظ وجود نداشت (مان.)2112 ،
بنابراین ،یکی از جنبههای مهم کار انجام شده توسط کارمندان در نظرگرفتن هیجانات و عواطف آنها نسبت به دیگران
است .عواطف روابط بین فردی کارمند -ارباب رجوع میتواند بر ارزیابی ارباب رجوع از کیفیت خدمات و ارزیابی کلی وی از
کل سازمان تأثیرگذار باشد .بنابراین ،سازمانها بهطور فزایندهای به دنبال اعمال کنترل بر نحوهی نمایش هیجانات کارمندان
به دیگران هستند (لی و اوکی .)2182 ،5هاس چایلد )2181( 6به تالش کارکنان در مدیریت هیجانات اشاره میکند که بهعنوان
یک نقش کاری ،همانند هیجان کاری بهشمار میرود .از آنجا که مطالعه اصلی هاس چایلد بر روی تأثیرات هیجان کاری در
مسؤولین هواپیمایی متمرکز بود .بسیاری از محققان بیشتر به جزئیات مدیریت هیجانات در محل کار پرداختهاند .با وجود آنکه
پژوهشها در زمینه هیجان کاری در سالهای اخیر رو به شکوفایی بوده است ،اما هنوز هم تمام محققان با هم بر سر تعریف
هیجان کاری اتفاق نظر ندارند .هیجان کاری تعریف مثبت هیجانات مرتبط با وظایف در شرایطی که نیاز به یک واکنش
هیجانی وجود داشته باشد ،است (گرندی)2111 ،8؛ در حالیکه هوش هیجانی ،توانایی عمومی فهم احساسات و عواطف دیگران
و تجربه و بیان عواطف مناسب است (مایر و همکاران .)12 :2112 ،1بهطور کلی محققان بر این باورند که هیجان کاری به
معنی هیجانات و احساسات مدیریت شده در زمان کار است؛ هاس چایلد بر این باور است که محل کار به منزلة صحنهای است
که کارمندان در آن به ایفای نقش برای مخاطبان میپردازند .لذا نقش آفرینی کارمندان شامل مدیریت هیجانات بهمنظور
رسیدن به اهداف سازمانی میشود .هاس چایلد همچنین معتقد است که بازیگران قادرند هیجانات خود را از طریق فعالیت
سطحی یا عمقی مدیریت کنند .فعالیت سطحی شامل اصالح و کنترل حاالت احساسی و فعالیت عمقی شامل مدیریت آگاهانه
هیجانات در نتیجه تغییر نحوهی ارائه عواطف بهمنظور نشان دادن حس مطلوب است (چو و مورمان .)2116 ،9بهطور معین،
فعالیت عمیق نیازمند تالش بیشتری برای تجربه هنجارهای بیان شده در شرایط اعمال هیجانکاری بوده و بهنوعی ،گونهای
از هیجان کاری را بیان میکند که از سوی آن دسته از افرادی که از درجات باالی هوش هیجانی برخوردارند ،بسیار بهتر به
نمایش گذاشته میشود .فعالیت سطحی ،به کنترل و بیان تصنعی عواطف برای دستیابی به هنجارهای بیان شدهی مورد نیاز
سازمانها بدون وجود احساس واقعی عواطف اشاره دارد (اشفورس و هامپهری .)8993 ،81آشفورد و هامپرلی ()8913
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هیجانکاری را با استفاده از یک شیوهی بسیار رفتاریتر ،تعریف نمودند .آنها بر این باورند که هیجان کاری نمایش یک احساس
مناسب است ،بنابراین آنها به جای تمرکز بر احساسات یا حاالت عاطفی درونی بر رفتارهای قابل مشاهده متمرکز شده و
تجربهی یک احساس خاص را از نمایش آن احساس جدا ساختند .موریس و فلدمن )8996( 8نیز مفهوم دیگری از ساختار
هیجان کاری را ارائه میکنند که خود آن را تالش ،برنامهریزی و کنترل مورد نیاز برای نمایش عواطف مطلوب سازمانی در
طول تعامالت بین فردی تعریف میکنند .بهطور کلی ،مدل موریس و فلدمن از هیجان کاری بیشتر شرایط کاری را در نظر
میگیرد تا تعریف هیجان کاری در یک ماهیت دوگانه .مدل آنها همچنین هیجان کاری را به مثابهی یک حالت داخلی از
استرس نشان میدهد .گرندی )2111( 2متوجه دو موضوع مشترک در اکثر تعاریف هیجان کاری گردید:
 -8افرادی که قادرند تا احساسات خود را در محیط کار مدیریت کنند.
 -2فعالیت سطحی و عمقی اغلب بهعنوان روشهایی برای انجام هیجان کاری در نظر گرفته میشوند .بنابراین وی هیجان
کاری را روند مدیریت هیجانات ،عواطف و نحوة بیان آنها برای اهداف سازمانی تعریف نمود .بهطور خاص وی بر این باوراست
که هیجان کاری باید بهعنوان فعالیت سطحی (مدیریت نمایش احساسی) و فعالیت عمقی (مدیریت احساسات و هیجانات
واقعی) در نظر گرفته شود .بنابراین ارتباط میان هوش هیجانی و هیجان کاری چه میتواند باشد؟ مطالعات کمی به بررسی
رابطه میان هوش هیجانی و هیجان کاری پرداختند و نقطه نظرهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد (جدول  .)8کریم و ویس3
( ،)2181لی و اوکی )2182( 4و پرنتیس و همکارانش )2183( 5نشان دادند که هوش هیجانی کارمندان ارتباط مثبتی با هیجان
کاری دارند .بادریج )2116( 6و رامچاندران و همکارانش 8دریافتند که هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر فعالیت عمیق ناشی از
هیجان کاری دارد.
از سوی دیگر ،هر چند سابقهی مطالعهی هوش هیجانی در مباحث هوش اجتماعی به  11سال قبل برمیگردد ،ولی این
مفهوم تنها در دهههای اخیر توسعه یافته است (هادیزاده و همکاران .)8311 ،در میان کسانی که برای اولین بار اصطالح هوش
هیجانی را بهکار بردهاند ،دانیل گلمن کسی است که بیشتر از همه نامش با موضوع هوش هیجانی گرهخورده است .وی در
تعریف خود ،هوش هیجانی را ظ رفیت و توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران و کنترل مؤثر احساسات و
استفاده از آنها در روابط با دیگران میداند (گلمن .)64 :8391 ،مدلی که گلمن از هوش هیجانی ارائه کرد ،بیست و پنج
شایستگی را در پنج خوشه جای داده یا به عبارت دیگر ،مدل هوش هیجانی گلمن دارای پنج حوزه است:
 -8خودآگاهی :1شامل آگاهی هیجانی ،اعتماد به نفس؛
 -2سازماندهی احساسات :9شامل قابلیت اعتماد ،وجدان ،انطباقپذیری ،نوآوری؛
 -3انگیزش :81شامل گام برداشتن به سوی هدف ،پیشگام بودن؛
 -4همدلی :88شامل درک دیگران ،آگاهی سیاسی؛
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 -5مهارتهای اجتماعی :8شامل تأثیرگذاری ،ارتباطات ،مدیریت تعارض ،سرعت دادن به تغییر ،برقراری پیوند ،همکاری و
تعاون (رضایی و همکاران.)8391 ،
هوش هیجانی عبارت است از توانایی تشخیص احساسات افراد ،برای درک سلسله امور هیجانی و استفاده از عواطف و
هیجانات در انجام وظایف شناختی .هوش هیجانی برای موفقیت در کار و زندگی نقش حیاتی دارد (رمزی و همکاران.)2188 ،2
لی و همکارانش )2181( 3و کین و همکارانش )2182( 4عنوان کردند که هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر فعالیت عمیق و تاٌثیر
منفی بر فعالیت سطحی دارد .آستین و همکارانش )2111( 5و پیلوپاناجیونی و همکارانش )2182( 6نشان دادند که هوش هیجانی
کارمندان تنها بر روی فعالیت سطحی تأثیر منفی دارد .همچنین ،تاتردل و هولمن )2113( 8و جانسون و اسپکتر )2118( 1بر
این باورند که هیچ ارتباط معناداری میان هوش هیجانی و هیجانکاری وجود ندارد .بدین ترتیب ،نتایج متناقض متنوعی در
مورد ارتباط میان هوش هیجانی و هیجان کاری وجود دارد .کارمندان باهوش هیجانی عالی از هیجان کاری مؤثرتری در شرایط
کاری برخوردارند .این امر به دلیل کنترل مؤثر در عواطف خود یا عواطف دیگران و توانایی عالی در مدیریت یا بهکارگیری
احساساتی است که حتی قادرند منجر به هیجان کاری بسیار مؤثر در جنبههای درونی و همچنین در جنبههای ظاهری شوند.
همچنین میتوان گوناگونی کارمندان در سازمانها را به تنوع سطح ظاهری و تنوع سطح باطنی تقسیمبندی نمود (رابینز و
جاج .)2183 ،بنابراین ،تنوع کارمندان باید بهمنظور بهبود بهرهوری سازمانها به خوبی مدیریت شود (گریب .)2183 ،9بنابراین
منابع انسانی و مسائل مربوط به آنها از اساسیترین چالش مدیران بوده و آنان را کامالً به خود مشغول کرده است ،مطالعه
انسانها و رفتار آنها به انسانها و پژوهشگران کمک میکند تا شیوههای مدیریت خود را با توجه به کارکنان خود تغییر دهند
و یا بهبود بخشند .در نتیجه ،هدف از این پژوهش طراحی مدل معادالت ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری در ادارات
ورزش و جوانان استان کرمان میباشد.
میکالجزاک و همکارانش )2118( 10در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هوش هیجانی تأثیر مثبت معناداری بر
هیجانات کاری دارد و افراد با هوش هیجانی باالتر هماهنگی مثبتتری را تجربه کرده و تالش عاطفی کمتری نسبت به افراد
با نمرات هوش هیجانی کمتر بر حسب فعالیت سطحی و فعالیت عمقی انجام میدهند .کریم و ولیس )2181( 11در تحقیقی
به بررسی تأثیر هوش عاطفی بر هیجانات کاری پرداختند که نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین دو متغیر مورد بررسی بود.
همچنین نتایج تحقیق آنان نشان داد هوش هیجانی تأثیر مثبت معناداری بر فعالیت عمقی دارد .لی و اوکی )2182( 12در
پژوهش خود که در  381هتل انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی تأثیر مثبت معناداری بر هیجانات کاری دارد.
همچنین هوش هیجانی تأثیر منفی بر ناهماهنگی احساسی دارد ،در حالیکه تأثیر مثبتی بر تالش احساسی داشته و نشان
میدهد که هوش هیجانی با بیان مثبت عواطف در ارتباط است .پرنتیس و همکاران )2183( 13در تحقیقی به بررسی ارتباط
هوش هیجانی و هیجانات کاری پرداختند که نتایج نشاندهنده ارتباط مثبت میان هوش هیجانی و هیجانات کاری دارد و تأثیر
فعالیت سطحی و فعالیت عمقی بر فرسودگی شغلی در عالیترین حالت هوش هیجانی کاهش مییابد .برودریج )2116( 14در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که هر چه امتیاز هوش هیجانی فردی باالتر باشد ،احتمال فعالیت عمقی بیشتر است .با
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اعمال اینکه هوش هیجانی ارتباط مثبتی با فعالیت عمقی در هیجانات کاری دارد .رامچاندران و همکاران )2188( 1در تحقیق
خود به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر هیجانات کاری پرداخت که نتایج به دست آمده نشان میدهد که هوش هیجانی ارتباط
مثبت معناداری با فعالیت عمقی دارد .اما ارتباطی با فعالیت سطحی ندارد .لی و همکارانش )2181( 2در پژوهش به بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و هیجانات کاری پرداختند .نشان داده شده که هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر فعالیت عمقی دارد؛ اما تأثیر
منفی بر فعالیت سطحی در تحقیق کمپانیهای بزرگ مانند الکترونیک ،صنایع سنگین ،خرده فروشی ،امورمالی ،تولید ،گردشگاه
و امنیت دارد .کیم و همکارانش )2182( 3در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی بهطرز متفاوتی با فعالیت
سطحی و فعالیت عمقی مرتبط است .هوش هیجانی درکارمندان پذیرش هتل به نحو مثبتی با فعالیت عمقی و نحو منفی با
فعالیت سطحی مرتبط است .آستین و همکارانش )2111( 4در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هوش هیجانی و
فعالیت عمقی هیچ ارتباط معناداری نداشته و هوش هیجانی تأثیر منفی قابل توجهی تنها بر روی فعالیت سطحی دارد.
وسیلوپاناجیونی )2182( 5در تحقیقی به مطالعه و بررسی رابطه هوش هیجانی و هیجاناتکاری در میان  831پزشک پرداختند.
نتایج نشان داد که هوش هیجانی و فعالیت سطحی همبستگی منفی داشته و در توانایی ارزیابی احساسات خود بزرگترین اثر را
دارند .تادردل و هولمن )2113( 6و جانسون و اسپکتر )2118( 8در تحقیقات خود به وجود ارتباطی بین هوش هیجانی و هیجانات
کاری دست نیافتند.
9
1
در الگوی مفهومی پژوهش حاضر ،از مدل جانگ و یون ( )2182و کیم و همکاران ( )2182بهعنوان مدل پایه استفاده شده
است و با توجه به بررسیهای انجام شده ،نظر اساتید و خبرگان در زمینهی رفتار سازمانی و همچنین ،بر اساس مبانی نظری
تحقیق الگوی مفهومی پژوهش به صورت زیر طراحی و تدوین شده است.

خودآگاهی
فعالیت سطحی
خودمدیریتی

مهارت اجتماعی

فعالیت عمقی

همدلی

هیجان کاری

هوش هیجانی
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
1. Ramachandran et al
2. Lee et al
3. Kim et al
4. Austin et al
5. Psilopanagioti et al
6. Totterdell & Holman
7. Johnson & Spector
8. Jung & Yoon
8. Kim et al
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز ،از نوع
پژوهشهای توصیفی و همبستگی میباشد .جامعهی آماری در این پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان
است و تعداد آنها تقریباً  261نفر در نظر گرفته شد.
برای بهدست آوردن حجم نمونه ،با توجه به اینکه جامعه محدود میباشد ،از فرمول کوکران استفاده شده است (سرمد و
همکاران )816 :8393 ،و حجم نمونه با برآوردی از جامعهی آماری و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  851بهصورت
تصادفی ساده انتخاب گردید .بدین ترتیب ،با مشخص شدن حجم نمونه تعداد  211پرسشنامه بهصورت تصادفی در میان
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان توزیع که از این تعداد  816پرسشنامه جمعآوری و در نهایت  868پرسشنامه مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
2
(268)  1.96   0.5  0.5
 158
 268  1   0.052  1.96 2  0.5  0.5

n

به منظور جمعآوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق ،از پرسشنامهی استاندارد که روایی آن با استفاده از
روایی محتوا و روایی سازه و همچنین پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (سرمد و همکاران )893 :8393 ،که
در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است .ابزار اندازهگیری متغیر هیجانات کاری شامل پرسشنامه  6گویهای کیم و همکاران
( )2182بود که در برگیرنده مؤلفههای فعالیت سطحی و فعالیت عمقی بود که هر کدام از ابعاد با  3سؤال مشخص شدهاند .از
طرفی این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم و نمرهگذاری شده بود .همچنین ،ابزار اندازهگیری متغیر هوش
هیجانی پرسشنامهی  83گویهای ساخته جانگ و یون ( )2182بوده است که شامل مؤلفههای خودآگاهی ،خودمدیریتی ،مهارت
اجتماعی و همدلی بود.
برای سنجش روایی سؤاالت در این پژوهش ،روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت ،که روایی محتوا توسط جمعی
از صاحبنظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه نیز با استفاده از نرمافزار لیزرل و از طریق تکنیک تحلیل عاملی
تأییدی انجام شد .نتایج اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی در جدول  2گزارش شده است که نشاندهندهی روایی (سازه)
مناسب ابزار تحقیق بود.
برای اطمینان از پایایی پرسشنامه در یک مطالعهی مقدماتی ابتدا پرسشنامهها بین  31نفر از جامعه آماری توزیع و پس از
تکمیل جمعآوری شد و در مرحله بعد و به فاصله  85روز ،بار دیگر پرسشنامهها در اختیار همان پاسخگویان قرار گرفت و
ضریب بازآزمایی آنها برای پرسشنامه هوش هیجانی  1/18و پرسشنامه هیجانات کاری  1/11بهدست آمد .همچنین ،برای
محاسبهی پایایی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  8آمده است .لذا با توجه به اینکه مقدار آلفاها از
 1/81درصد بیشتر بود ،به پایا بودن پرسشنامهها میتوان اتکا کرد.
جدول  :1منابع سؤاال ت پسسننام ی پژوهش

متغیر

سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

محقق

هیجان کاری
هوش هیجانی

 6تا 8
 89تا 8

1/11
1/19

کیم و همکاران ()2182
جانگ و یون ()2182

سال ششم -شماره  -82پاییز و زمستان 8395

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

06

تحلیل دادهها و یافتهها
در این قسمت ،با انجام تحلیل مناسب به آزمون فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت .برای آزمون فرضیههای پژوهش و روایی
متغیرهای پژوهش از مدل معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرمافزار  LISRELاستفاده شده است .برای آزمون فرضیات
اصلی تحقیق از مدل مفهومی پژوهش و در حالت ضرایب معناداری استفاده شده است .در این حالت در صورتیکه مقدار T-
 Valueاز  8/96بیشتر و یا از  -8/96کمتر باشد ،فرضیهی صفر رد و فرضیه یک تأیید میگردد (دهقانیسلطانی و همکاران،
 .) 8392برای بررسی همبستگی متغیرها نیز از آزمون همبستگی و نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
در تحلیل عاملی تأییدی ،پژوهشگر به دنبال دریافت این مطلب است که آیا سؤالهای پژوهش قابلیت سنجش متغیر مورد
نظر را دارا هستند؛ از سویی با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش حاضر دارای ابعادی هستند که برای هر یک از ابعاد سؤالهایی
طراحی شده ،الزم است تحلیل عاملی تأییدی در دو مرتبه اول و دوم صورت پذیرد (حمیدیزاده و همکاران .)8398 ،در جدول
 2بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر
مشخص میکند .هر چه مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد ،آن شاخص سهم بیشتری در
تبیین آن سازه ایفا میکند .اگر بار عاملی یک شاخص منفی باشد ،نشان دهندهی تأثیر منفی آن در تبیین سازهی مربوطه است
(طبرسا و همکاران .)8392 ،همچنین ،در این جدول سؤاالت نشاندهندهی این است که هر متغیر توسط چند گویه سنجیده
میشود.
جدول  :2تحلیل عاملی تأییدی مستب ی اول و دوم متغیسهای پژوهش

متغیر

ابعاد

ضریب استاندارد

عدد معناداری

فعالیت
سطحی

8/11

83/54

هیجان کاری
فعالیت عمقی

1/35

5/11

خودآگاهی

1/62

1/84

هوش هیجانی
خودمدیریتی

1/66

1/88

سؤالها

ضریب استاندارد

عدد معناداری

سؤال 8
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 8
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 8
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 8
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5

1/83
1/18
1/51
1/89
1/88
1/11
1/63
1/89
1/16
1/16
1/13
1/69
1/66
1/88
1/89
1/11
1/14
1/85

83/86
9/28
82/41
84/43
81/35
83/35
88/85
88/18
82/99
82/25
83/15
84/28
84/94
83/11

سؤال 6

1/18

84/29
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مهارت
اجتماعی

1/58

8/91

همدلی

1/98

6/98

سؤال 8
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 8
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5

9/28
1/82
1/22
8/68
8/86
8/36
8/31

1/64
1/81
1/69
1/63
1/56
1/18
1/14
1/83
1/83

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بارهای عاملی برای تمامی متغیرهای پژوهش از  1/5بیشتر است که این
نشاندهنده این است که ابزار پژوهش از روایی الزم برخوردار است.
برای تحلیل دادهها از روشهای آماری چند متغیره و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .به این منظور ،ابتدا باید
یکی از اصلیترین شرایط اجرای این آزمون یعنی عدم همخطی چندگانه و نرمال بودن متغیرها است که برای انجام آنها از
آزمونهای مربوطه استفاده گردید که در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است.
در جدول  3همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،بین تمام متغیرهای
پژوهش همبستگی مثبت و معنادار در سطح اطمینان  95درصد وجود دارد .خودآگاهی و خودمدیریتی بیشترین همبستگی را با
مدیریت روابط دارد .در این آزمون ،ضرایب همبستگی بین هر یک از جفتهای متغیرهای وابسته از  1/91نباید بیشتر باشد
(مسعود و همکاران .)8398 ،با توجه به این پیش فرض نتایج جدول  3حاکی از عدم همخطی چندگانه بین متغیرهای وابسته
است.
جدول  :3همبستگی بین متغیسهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

فعالیت سطحی

فعالیت عمقی

خودآگاهی

خودمدیریتی

مهارت اجتماعی

همدلی

فعالیت سطحی
فعالیت عمقی
خودآگاهی
خودمدیریتی
مهارت اجتماعی
همدلی

4/26
3/45
4/36
5/28
4/58
4/65

1/65
1/56
1/61
1/84
1/81
1/82

8
-

*1/325

*1/464

*1/219

*1/289

*1/328

8
-

*1/328

*1/235

*1/411

*1/356

8
-

*1/316

*1/331

*1/496

8
-

*1/332

*1/561

8
-

*1/293

8

*در خطای  1/15معنادار است.

در بررسی آزمون همخطی چندگانه برای متغیرهای پژوهش نیز از آزمون همخطی چندگانه استفاده شد که نتایج آن در
جدول  4ارائه شده است.
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جدول  :4آزمون همخطی چندگان

متغیر
خودآگاهی
خودمدیریتی
مهارت اجتماعی
همدلی

آماره عامل تورم واریانس ()VIF
حد مطلوب
مقدار بهدست آمده
8/361
8/491
8/188
8/815

> 3/3
> 3/3
> 3/3
> 3/3

مقدارهای اغماض ()Tolerance

مقدار بهدست آمده

حد مطلوب

1/838
1/688
1/914
1/516

> 1/18
> 1/18
> 1/18
> 1/18

نتیجه
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

با توجه به نتایج بهدست آمده از جدول  ،4فرض همخطی بودن بین متغیرهای مستقل پژوهش رد میشود .جهت بررسی
نرمال بودن دادهها از آزمون کلوموگراف -اسمیرنوف 8استفاده شده است .در این آزمون اگر سطح معناداری کمتر از  1/15باشد
فرض صفر رد میشود و اگر سطح معناداری بیشتر از  1/15باشد فرض یک پذیرفته میشود .نتایج مربوط به آزمون نرمال
بودن عاملها در جدول  5آورده شده است.
جدول  :5نتایج مسبوط ب نسمال بودن عاملها

تعداد
آزمون K S
سطح معناداری

فعالیت سطحی

فعالیت عمقی

خودآگاهی

خودمدیریتی

مهارت اجتماعی

همدلی

868
8/349
1/853

868
8/344
1/854

868
2/895
1/119

868
2/318
1/181

868
8/459
8/234

868
2/261
1/116

نتایج بهدست آمده از آزمون نرمال بودن متغیرها نشان میدهد که متغیرهای پژوهش نرمال میباشد .در نتیجه ،میتوان با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت.
خروجی مدل آزمون شده پژوهش در شکل  2ارائه شده است .شاخص  RMSEAدر این مدل  1/155و شاخص NFI
معادل  1/93محاسبه شد .چون مقدار  RMSEAکم و مقدار  NFIنیز باالی  1/91است ،اعتبار و برازندگی مناسب مدل تأیید
میشود .نسبت کای دو به درجه آزادی در این پژوهش  8/14محاسبه شده است که پایینتر از  3بودن آن نشان از برازندگی
باالی مدل است .بنابراین ،میتوان به نتایج تحلیل مسیر اتکا کرد.

1. Kolmogorov–Smirnov test

00
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شکل  :2آزمون تحلیل مسیس بسای فسضی های پژوهش

همچنن شاخصهای  CRو  AVEبرای مدل محاسبه گردید که مقادیر محاسبه شده در جدول  6آورده شده است.
جدول  :6مقادیس  CRو  AVEمحاسب شده

ردیف

معیارهای برازش مدل

شاخص

بعد

8

پایایی ترکیبی

CR

1/86

2

روایی همگرا

AVR

1/61

حد مطلوب

نتیجه

> 1/8

قابل قبول
قابل قبول

> 1/5

در جدول  8ضریب مسیر به همراه مقادیر معناداری ( )tگزارش شده است .با استفاده از نتایج جدول  8میتوان به بررسی
فرضیههای پژوهش پرداخت که در ادامه آورده شده است.
جدول  :7ضسایب مسیس و مقادیس معنادار مسبوط ب آن

ضریب مسیر

t

سطح معناداری

نتیجه

8

خودآگاهی ---

فعالیت سطحی

1/51

3/51

1/111

تأیید

2

خودآگاهی ---

فعالیت عمقی

1/58

3/65

1/111

تأیید

3

خودمدیریتی ---

فعالیت سطحی

1/41

2/92

1/111

تأیید

4

خودمدیریتی ---

فعالیت عمقی

1/54

4/24

1/111

تأیید

5

مهارت اجتماعی  ---فعالیت سطحی

1/58

4/91

1/111

تأیید

6

مهارت اجتماعی  ---فعالیت عمقی

1/61

8/81

1/111

تأیید

8

همدلی ---

فعالیت سطحی

1/59

5/84

1/111

تأیید

1

همدلی ---

فعالیت عمقی

1/65

6/54

1/111

تأیید

مسیر

فرضیه
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در آزمون فرضیههای مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،ضرایب بهدست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار
آزمون معناداری آنها از عدد  8/96بزرگتر و از عدد  -8/96کوچکتر باشد (ملکیمینباش رزگاه و همکاران .)8394 ،همانطور
که مشاهده میشود ،ضریب معناداری برای تمامی فرضیههای پژوهش از عدد  8/96بزرگتر میباشد:
 ضریب معناداری میان خودآگاهی و فعالیت سطحی برابر با  3/51میباشد .بنابراین ،خودآگاهی تأثیر معناداری روی فعالیتسطحی دارد .بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان خودآگاهی و فعالیت عمقی برابر با  3/65میباشد .بنابراین ،خودآگاهی تأثیر معناداری روی فعالیتعمقی دارد .بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان خودمدیریتی و فعالیت سطحی برابر با  2/92میباشد .بنابراین ،خودمدیریتی تأثیر معناداری رویفعالیت سطحی دارد .بدین ترتیب فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان خودمدیریتی و فعالیت عمقی برابر با  4/24میباشد .بنابراین ،خودمدیریتی تأثیر معناداری رویفعالیت عمقی دارد .بدین ترتیب فرضیه چهارم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان مهارت اجتماعی و فعالیت سطحی برابر با  4/91میباشد .بنابراین ،مهارت اجتماعی تأثیر معناداریروی فعالیت سطحی دارد .بدین ترتیب فرضیه پنجم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان مهارت اجتماعی و فعالیت عمقی برابر با  8/81میباشد .بنابراین ،مهارت اجتماعی تأثیر معناداریروی فعالیت عمقی دارد .بدین ترتیب فرضیه ششم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان همدلی و فعالیت سطحی برابر با  5/84میباشد .بنابراین ،همدلی تأثیر معناداری روی فعالیتسطحی دارد .بدین ترتیب فرضیه هفتم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 ضریب معناداری میان همدلی و فعالیت عمقی برابر با  6/54میباشد .بنابراین ،همدلی تأثیر معناداری روی فعالیت عمقیدارد .بدین ترتیب فرضیه هشتم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
در سه دههی گذشته ،محققان سازمانی اهمیت هیجانات و نقش حیاتیای را که در منابع سازمانی و رفتار سازمانی دارد ،مهم
شمردهاند .هیجانات کاری ،مجموعهای از رفتارها و ادارکات تنظیمی از سوی کارکنان در محیط کار است که در پاسخ به
اختالفهای میان هیجانات درک شده و ادراکهای مورد انتظار هیجانی صورت میگیرد (گرندی و همکاران .)2118 ،8هدف
از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر هوش هیجانی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بر کار هیجانات کاری
میباشد .این تحقیق نشان میدهد تمام ابعاد هوش هیجانی تأثیر مثبتی بر فعالیت سطحی و فعالعیت عمقی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان کرمان دارد .بدین معنا که کارمندانی با هوش هیجانی باال فعالیتهای سطحی را به دلیل بهکارگیری
هیجانات و احساسات خود ،بهتر انجام میدهند و توانایی فوقالعادهای در فهم هیجانات و احساسات خویش و تالش برای
تجربه عواطف از خود نشان میدهند .نتایج بررسی هر یک از رابطهها به شرح زیر میباشد:
نتایج بهدست آمده از تأثیر خودآگاهی بر فعالیت سطحی نشان میدهد که خودآگاهی به صورت مثبت معناداری بر فعالیت
سطحی تأثیر دارد .تحقیقات پیشین انجام شده از جمله تحقیق میکالجزاک و همکارانش ،)2118( 2کریم و ولیس ،)2181( 3لی
و اوکی )2182( 4و پرنتیس و همکاران )2183( 5نیز به نوعی ارتباط مذکور را مورد تأیید قرار دادند .هوش هیجانی دارای مزایای
اجتماعی و شناختی زیادی میباشد .پژوهشها نشان دادهاند که افراد با هوش هیجانی باال ،سطوح پایینتری از هورمونهای
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استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند (سلطانیفر .)8316 ،کارکنان با کفایت هیجانی بهتر ،توانایی
بیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسئله دارند که موجب افزایش تواناییهای شناختی آنها خواهد شد .در
نتیجه کارکنان دارای آگاهی هیجانی و اعتماد به نفس باال به نحو بهتری در فعالیتهای سطحی خود موفق هستند .نتایج
بهدست آمده از پژوهش نشان میدهد که خودآگاهی بر فعالیت سطحی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تأثیر
مثبت معناداری دارد .این نتیجه در مقابل با نتیجه بهدست آمده از پژوهشهای آستین و همکارانش )2111( 8و وسیلوپاناجیونی2
( )2182که اظهار داشتند هوش هیجانی تأثیر منفی معناداری بر فعالیت سطحی دارد ،قرار دارد .شاید این به این علت است که
کارکنان دارای آگاهی هیجانی و اعتماد به نفس باال در نمایش هیجانات خود در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بهتر
عمل مینمایند .یافتهها حاکی از آن است که خودمدیریتی تأثیر مثبت معناداری بر فعالیت سطحی دارد در حالیکه لی و
همکارانش ،)2181( 3کیم و همکارانش ،)2182( 4آستین و همکارانش ( )2111و وسیلوپاناجیونی ( )2182در تحقیقات خود
نشان دادند که هوش هیجانی تأثیر منفی معنادرای بر فعالیت سطحی دارد؛ اما رامچاندران و همکاران ،)2188( 5تادردل و
هولمن )2113( 6و جانسون و اسپکتر )2118( 8در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی تأثیر معناداری بر
فعالیت سطحی ندارد .بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که با باال رفتن قابلیت اعتماد و انطباقپذیری ،کارکنان در نمایش
هیجانات و احساسات خود در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان به صورت موفقتری ظاهر میشوند.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که خودمدیریتی تأثیر مثبت معناداری بر فعالیت عمقی دارد که با نتایج پژوهشهای
برودریج ،)2116( 1رامچاندران و همکاران ( ،)2188لی و همکارانش ( )2181و کیم و همکارانش ( )2182هماهنگ است.
یافتههای حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مهارتهای اجتماعی و همدلی تأثیر مثبت معناداری بر فعالیت عمقی دارد.
تحقیقات پیشین انجام شده از جمله برودریج ( ،)2116رامچاندران و همکاران ( ،)2188لی و همکارانش ( )2181و کیم
وهمکارانش ( )2182نیز به نوعی ارتباط مذکور را تأیید میکنند .در نهایت نتایج پژوهش نشان میدهد که مهارت اجتماعی و
همدلی تأثیر مثبت معناداری بر فعالیت سطحی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان دارد؛ این در حالی است که آستین
و همکارانش ( )2111و وسیلوپاناجیونی ( )2182در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مهارت اجتماعی و همدلی تأثیر منفی
معناداری بر بازیگری سطحی دارد .این امر میتواند به این علت باشد که کارکنان ادارات ورزش و جوانان در استان کرمان از
مهارت های اجتماعی باالیی چون تأثیرگذاری ،ارتباطات ،سرعت دادن به تغییر و برقراری پیوند با سایرین و همچنین درک
دیگران و آگاهی سیاسی برخوردار هستند که توانستهاند در نمایش هیجانات خود به خوبی عمل نمایند.
این پژوهش تالش اولیهای در بررسی روابط معمول میان هوش هیجانی در کارمندان مشغول در ادارات ورزش و جوانان
استان کرمان است .هوش هیجانی و هیجان کاری توانایی ضروری برای آن دسته از کارمندانی هستند که در موقعیت تماس
مستقیم با مراجعان هستند .این پژوهش نشان میدهد که کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان که از هوش عاطفی
باالیی برخوردارند قادر به انجام فعالیت سطحی با درجه باال در طول هیجان کاری هستند .بنابراین ،نتایج حاصل از این تحقیق
را از آن جهت که ارتباط مثبتی میان دو متغیر نشان میدهد ،حائز اهمیت است .این مسأله بدین دلیل است که ،با وجود آنکه
هوش هیجانی در کاربرد و مدیریت احساسات و هیجانات خود فرد در کنار درک و فهم احساسات و هیجانات دیگران اهمیت
دارد ،هیجان کاری میتواند بهطور مؤثر پس از درک و فهم تنها احساسات و هیجانات خود فرد انجام شود .همچنین ،تنوع در
هوش عاطفی کارمندان را باید در مدیریت آنها در سطح سازمان در نظر گرفت .با دانستن این مسأله که کارکنانی که توانایی
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بهتری در درک احساسات و هیجانات دیگران نسبت به سایرین داشته و به مدیریت و تغییر عواطف حساسترند در نتیجه
عملکرد سطحی آنها نیز بهتر است .توانایی خوب موقعیت تماس مستقیم با مراجعان در مدیریت عواطف همانطور که نشان
داده شده با توانایی ردهی عمقی بسیار خوب بیان عواطف ،در ارتباط است .در عوض ،موقعیتهای تماس غیرمستقیم با مراجعان
که ارتباط مستقیمی با مراجعهکننده ندارند ،از توانایی نسبتاً کمتری برای مدیریت عواطف خود برخوردارند .اما هیجان کاری
ردهی عمقی آنها در راستای توانایی مدیریت احساسات و هیجانات بهبود مییابد.
بهطور معین ،باید برای مدیریت هوش عاطفی کارمندان و هیجان کاری آنها از طریق آموزش و تمرین ،استراتژیهایی را
پایهگذاری کرده و روشهایی برای پاسخگویی منطقی و کارآمد هنگامی که احساسات و هیجانات تجربه شده توسط کارمندان
و هیجانات و احساسات بیان شده در نقاط ارائه خدمات به خوبی همسان نیست ،ایجاد نمود .همچنین ،باید برنامههایی به منظور
آموزش کارمندان برای درک نقطه نظر مراجعان به منظور بهبود توانایی آنها در بیان عواطف برگزار کرد .به عالوه این واقعیت
از کارمندان باهوش عاطفی باال که هیجانات کاری را مؤثرتر انجام میدهند ،باید بر روند استخدام انعکاس یابد.
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