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در محل کارهیجانات 
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کنترل تاکنون متخصصان رفتار سازمانی گمان می کردند که اعمال و افکار فرد اساساً تحت•
.  است( که شناخت نام دارد)استدالل آگاهانه 

، نگرش ها، اکتشافات پیشگامان علم عصب شناسی این نکته را آشکار کرده است که ادراکات•
.  تصمیمات و رفتارهای ما تحت تأثیر دو عامل شناخت و هیجانات است

ر انسان در با در نظر نگرفتن عواطف و احساسات، در بسیاری از نظریه ها، قطعه بزرگ پازل رفتا•
.  محل کار نادیده گرفته شده است

نادیده گرفتن هیجانات

.  هیجانات تقریباً بر هر آنچه ما در محل کار انجام می دهیم تأثیر عمیقی دارد•

باً پیش از هیجانات ممکن است تأثیر گسترده تری داشته باشد چراکه فرایندهای هیجانی غال•
.  فرایند شناخت آگاهانه رخ می دهد و متعاقباً مورد دوم را تحت تأثیر قرار می دهد

اهمیت هیجانات

هیجانات در محل کار
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یکبهتنسبشدهتجربهروان شناختیورفتاریفیزیولوژیکی،بخشهیجانات•
.می کندخلقراآمادگیازحالتیکهاسترویدادیکیاشخصشئ،

هیجاناتتعریف

هکامواجیدرمعمولبه طورکههستندکوتاهیبسیاررویدادهایبخش هااین•
.نندمی کفروکشیامی دهندرخاستدقیقهچندتاثانیههزارمیکازآنطول

ترس،لذت،احساسمامثالبه طور.استچیزییافردبهمعطوفهیجانات•
برنامهیکیامشتریان،کارها،بهنسبتراهیجانیبخش هایسایروعصبانیت
.می کنیمتجربهمی دهیم،قراراستفادهموردکهنرم افزار

هیجاناتهایویژگی

هیجانات در محل کار



هیجاناتانواع 55



نگرش ها66
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ت به ادراکات نهادینه شما در مورد موضوع نگرش اشاره دارد یعنی آنچه شما معتقدید درس•
. است

ادغام شده ممکن است شما بر این باور باشید که ادغام امنیت شغلی کارکنان را در یک شرکت•
.کاهش می دهد

ری کسب باورها حقایق ادراک شده ای هستند که شما از تجربیات گذشته و سایر اشکال یادگی•
.نموده اید

باورها

. نشانگر ارزیابی مثبت یا منفی شما نسبت به موضع نگرش است•

القه یا ع. برخی از افراد فکر می کنند ادغام خوب است برخی فکر می کنند ادغام خوب نیست•
. عدم عالقه شما به ادغام نمایانگر احساسات شما است

احساسات

شناختیقالب سه عنصر توصیف نگرش ها در 
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نگرشوعموضبهتوجهباخاصرفتاریکدرمشارکتبرایشماانگیزهنشانگر•
.هستند

ارددوجودامکانایندیگرسازمانیکباشرکتادغامموضوعشنیدنازپس•
ادغاممیمتصمورددریاکنیدجستجورادیگریشغلکنیدپیداانگیزهشماکه
.کنیداعتراضمدیربه

رفتارینیات

توصیف نگرش ها در قالب سه عنصر شناختی
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.می کندایفاکارکناننگرشتغییروشکل گیریدراساسینقشهیجانات

ازبسیاریوشوابلدیکسوندریابیمتامی کندکمکمابهشناختی-هیجانینگرشدوگانهفرایند
.کنندهتجربروزهردررابسیاریمثبتهیجانیرویدادهایکارکنانشانمی خواهنددیگرشرکت های

وشغلبهتنسبمطلوب ترینگرش هایدارندتمایلمی کنندتجربهرامثبت تریهیجاناتکهافرادی
.ندندارآگاهیهیجانیتجربیاتاینازبسیاریازکههنگامی حتیباشندداشتهخودسازمان

.چگونه بر رفتار و نگرش ها تأثیر می گذاردهیجانات 
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.  کنیمناهماهنگی شناختی زمانی رخ می دهد که ما تناقض بین عقاید، احساسات و رفتار خود را درک•

ند که هنگامی  که این ناهماهنگی و تناقض به خودپنداره خلل وارد می کند، هیجاناتی را ایجاد می ک•
. موجب می شود ما یک یا بیشتر این عناصر را تغییر دهیم

ناهماهنگی شناختی

قدید شما موافقت می کنید مأموریت خارجی را بپذیرید گرچه عالقه ای به این کار ندارید اما معت•
. ممکن است برای ارتقاء به مدیریت ارشد الزم باشد

مانی برای با این  وجود بعد شما متوجه می شوید که بسیاری از افراد در این شرکت بدون صرف هیچ ز•
.  مأموریت خارجی مدیر ارشد شده اند

احساسات در این موقعیت احتمال می رود شما ناهماهنگی شناختی را تجربه کنید چراکه اعتقاد شما و•
.در تعارض اند( پذیرش مأموریت خارجی)و رفتار شما ( عدم تمایل به مأموریت خارجی)شما 

مثال

ناهماهنگی شناختی
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.عالوه بر تجربیات محل کار، شخصیت فرد نیز تا حدی تعیین کننده هیجانات است

.  برخی از افراد هیجانات مثبت را به عنوان یک صفت طبیعی تجربه می کنند

. این افراد عموماً برونگرا، پرحرف، اجتماعی و قاطع هستند

.  در مقابل، سایر افراد دارای شخصیتی با گرایش به تجربه هیجانات منفی هستند

. ذار استصفات هیجانی مثبت و منفی فرد، بر حضور، جابجایی و نگرش های کار طوالنی مدت وی اثرگ

و شخصیتهیجانات 
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در محل کارمدیریت هیجانات 
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-مالت بینتالش، برنامه ریزی و کنترل موردنیاز برای بیان هیجانات مطلوب سازمانی در طی تعا•

.فردی اشاره دارد

ساسات قوه هیجانی نیز هنگامی  که کارکنان باید به طور دقیق و نه موقتی از قوانین ابراز اح•
. تبعیت کنند بیشتر می شود

قوه هیجانی

شتریان این به طور خاص در صنایع خدماتی اتفاق می افتد جایی که کارکنان به طور مکرر با م•
. تعامالت چهره به چهره دارند

.یمبه عنوان مثال شعار شرکت ریتز کارلتون این است لبخند بزنید ما در صحنه هست•

ور در ریتز برنامه های آموزشی دقیقی را ترتیب داده است که به کارکنان آموزش می دهد چط•
.مشرب به نظر برسندمقابل میهمانان خوشحال و خوش

مثال

هیجانیقوه 
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که تا چه میزان از ما انتظار می رود هیجانات واقعی خود را در میان عموم این
نیم مردم بروز دهیم یا پنهان سازیم تا حدی به فرهنگی که در آن زندگی می ک

.  بستگی دارد

ریش بر ارزش های فرهنگی در برخی از کشورها به خصوص اتیوپی، کره، ژاپن و ات
یزیکی با این مبنا است که افراد از بیان هیجانات خود جلوگیری نمایند و تماس ف

.  رایدحتی آهنگ صدای آن ها به یکنواختی می گ. سایرین را به حداقل برسانند

ی افراد را در سایر کشورها به ویژه کویت، مصر، اسپانیا و روسیه ارزش های فرهنگ
شان مجاز می سازد یا تشویق می کند که به طور آشکارا هیجانات واقعی خود را ن

. دهند

نمایش هیجانات در همه فرهنگ هاهنجارهای 
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هوش هیجانی
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ابهیجاناتانطباقهیجانات،بیانودرکبرایتوانایی هاازمجموعه ایشاملهیجانیهوش•
.می باشددیگرانوخودهیجاناتتعدیلوهیجاناتباهمراهمنطقودرکافکار،

چیست؟هیجانیهوش

یصتشخنمایانگرکهمی کندسازمان دهیبعدچهاردرراهیجانیهوشرایجمدل هایازیکی•
.استدیگرانوخوددرهیجاناتتعدیلهمچنینودیگرانوخوددرهیجانات

چیست؟آنابعاد

گزاریسرمایهخودآیندهرهبرانهیجانیهوشمهارت هایبهبودوتوسعهجهتدراگزاتک•
.می کند

سونی اروپا نیز در برنامه توسعه مدیران خود آموزش هوش هیجانی را گنجانده است؛•

مثال

هوش هیجانی
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شغلیرضایت 
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به ارزیابی فرد از شغل و بافت کاری اش اشاره دارد •

افت به عنوان مجموعه ای از نگرش ها در مورد ابعاد مختلف یک شغل و ب•
. کاری نگریسته می شود

رضایت شغلی

ار شما ممکن است همکاران خود را دوست داشته باشید اما از حجم ک•
محل کار کارکنان چطور رضایتمند می شود؟. خود ناراضی باشید

مثال

رضایت شغلی
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عدم اشاره دارد به ترک سازمان، انتقال به واحد کاری دیگر و یا حداقل تالش برای دوری از شرایط•
. رضایت

خروج

.  به هرگونه تالش برای تغییر شرایط نارضایتی و نه فرار از آن اشاره دارد•

اظهار عقیده

ست که افراد در نسخه اصلی این مدل، وفاداری در نتیجه نارضایتی رخ نمی دهد بلکه تعیین کننده آن ا•
اداری به طور مثال وفاداری باال اظهار عقیده را در پی دارد و وف)خروج را برگزینند یا اظهار عقیده را 

.(پایین منجر به خروج می شود

وفاداری

.ی شودبی توجهی کاهش تالش کاری، توجه کمتر به کیفیت، افزایش غیبت و تأخیر را شامل م•

بی توجهی

چهار روشی را که کارکنان به نارضایتی  EVLNمدل 
.پاسخ می دهند مشخص می سازد
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شغلیتعهد 
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یین هویت به وابستگی عاطفی کارکنان به یک سازمان خاص، تع•
.با آن و مشارکت در فعالیت های آن سازمان اشاره دارد

تعهد عاطفی

یزه را در گرانه کارکنان به سازمان  که این انگوابستگی حساب•
نه هایی که ترک کار هزیآنان ایجاد می کند که تنها به دلیل این

.برای آنان در پی دارد در سازمان بمانند

تعهد مستمر

تعهد شغلی
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.تعهد عاطفی می تواند یک مزیت رقابتی قابل توجه باشد

. ترک کار و غیبت کارکنان وفادار با احتمال کمتری رخ می دهد

د بهتری آنان همچنین از سطح باالی انگیزه کاری و رفتار شهروندی سازمانی برخوردارند و تا حدی عملکر
.  نسبت به سایرین دارند

انش بیشتری تعهد سازمانی بهبود رضایت مشتری را نیز در پی دارد زیرا کارکنانی با سابقه طوالنی تر از د
انی به انجام نسبت به فعالیت های کاری برخوردار هستند و مشتریان تمایل دارند همواره با کارکنان یکس

.کسب وکار بپردازند

تعهد سازمانیپیامدهای 
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ی نظیر در سازمان هایی که به تعهدات خود نسبت به کارکنان پایبند هستند و از ارزش های انسان•
.  تعدالت، ادب و مهربانی، بخشش و کماالت اخالقی تبعیت می کنند، تعهد عاطفی باالتر اس

عدالت و حمایت

شدت تعریف تعهد عاطفی اشاره دارد به شناسایی شخص به واسطه سازمان و این مسئله هنگامی•
ازمان می یابد که کارکنان باور داشته باشند که ارزش های آنان متناسب با ارزش های حاکم بر س

.  می باشد

ارزش های مشترک

7.به ریسکاعتماد اشاره دارد به انتظارات مثبت یک فرد نسبت به فرد دیگر در موقعیت های مربوط•

ند که به کارکنان تنها هنگامی با سازمان هویت می یابند و خود را ملزم می دانند که برای آن کار کن•
.  رهبران خود اطمینان کنند

اعتماد

تعهد سازمانیایجاد 
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ه درک سازمانی به چگونگی درک کارکنان از سازمان اشاره دارد؛ ک•
. ل می شودمسیر استراتژیک، پویایی اجتماعی و طرح فیزیکی آن را شام

ویت این آگاهی پیش شرط الزم برای تعهد عاطفی است زیرا تعیین ه•
.  به واسطه آنچه شناخت کاملی نسبت به آن ندارید مشکل است

درک سازمانی

ان، تعهد مشارکت کارکنان با تقویت هویت اجتماعی کارکنان با سازم•
. عاطفی را افزایش می دهد

مشارکت کارکنان

ایجاد تعهد سازمانی
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یت مربوط به محل کار و مدیراسترس 
آن
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یک واکنش انطباقی به یک موقعیت که رفاه فرد را تهدید می کند یا به چالش •

ان بار و یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی است که ما را برای سازگاری با شرایط محیطی زی•
.  خصمانه آماده می سازد

تعریف

د و میزان ضربان قلب ما افزایش می یابد، عضالت سفت می شود، سرعت تنفس افزایش می یاب•
.  تعریق نیز زیاد می شود

ا بدن ما نیز خون بیشتری را روانه مغز می سازد، آدرنالین و سایر هورمون ها آزاد می شوند، ب•
و آزادسازی گلوکز و اسیدهای چرب بیشتر سوخت رسانی به سیستم صورت می گیرد

یستم سیستم هایی که حواس ما را تحریک می کند فعال می شوند و منابع با غیرفعال شدن س
.  ایمنی بدن حفاظت می شوند

آثار

استرس
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دهندمینشانخودازثابتینسبتاًوخودکارفیزیکیواکنش هایاسترس زاشرایطدرافراد 

.برآیندمحیطینیازهایعهدهازمی کندکمکآن هابهکه

واکنش:استمرحلهسهشاملکهاسترستجربهبرایاستمدلیعمومیسازگاریسندرم

(خستگی)واماندگیمقاومت،هشدار،

سازگاری عمومیسندرم 
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ه بسیاری از افراد دچار سردرد، دردهای عضالنی می شوند و از مشکالتی ک•
.  رنج می برنداساساً با انقباضات عضالنی ناشی از پاسخ به استرس مرتبط است

بی، سطوح باالی استرس نیز در بیماری های قلب و عروق از جمله حمالت قل•
.  مشارکت دارد و ممکن است با برخی از اشکال سرطان همراه باشد

پیامدهای جسمی

.  عدم رضایت شغلی، بدخلقی، افسردگی و تعهد سازمانی پایین•

خاشگرانه و عملکرد شغلی پایین، تصمیم گیری ضعیف و افزایش رفتارهای پر•
.  وقایع ناخوشایند محل کار

پیامدهای روحی و روانی

(استرس مخرب)اضطراب پیامدهای 
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.اشاره داردبه فرایند خستگی هیجانی، بدبینی و کاهش احساس کفایت شخصی•

یه منابع مرحله نخست، خستگی هیجانی، با کاهش انرژی، خستگی و احساس تخل•
. هیجانی همراه است

ی پس از این مرحله، بدبینی آغاز می شود که نگرش متفاوت به کار، جدای•
از قوانین احساسی از مشتریان، نگرش منفی به سازمان و گرایش به پیروی مؤکد
. و مقررات به جای سازگاری با نیازهای سایرین از ویژگی های آن است

کاهش مرحله پایانی فرسودگی شغلی که کاهش کمال فردی نامیده می شود که•
.  اعتماد در توانایی یک فرد برای انجام درست یک کار را شامل می شود

فرسودگی شغلی

(استرس مخرب)پیامدهای اضطراب 
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دالیل حذف عامل استرس زا معموالً با مشخص نمودن نواحی با استرس باال و تعیین•
.اصلی استرس آغاز می شود

حذف عوامل استرس زا

ز زندگی محدود نمودن ساعاتی است که ا-یک روش مهم برای بهبود تعادل کار•
.  ستکارکنان انتظار می رود کار کنند و انعطاف پذیری در برنامه ریزی آن ساعات ا

زمان کاری محدود و انعطاف پذیر

زان کمتری با تسهیم کار موقعیت شغلی بین دو فرد تقسیم می شود طوری که آن ها می•
.  از استرس مبتنی بر کار بین کار و خانواده تجربه می کنند

تسهیم کار

استرس مربوط به کارمدیریت 
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دورکاری که در فصل یک به آن اشاره شد باعث کاهش زمان و •
عهدات استرس ناشی از رفت وآمد به محل کار می شود و رسیدگی به ت

چه ها خانوادگی را آسان تر می سازد که ترک موقتی کار برای آوردن ب
. از مدرسه به خانه از آن جمله است

کار از راه دور

کایی بر اساس یک ارزیابی تقریباً یک چهارم شرکت های بزرگ آمری•
.  تسهیالت مراقبت از کودک را برای کارکنان خود فراهم می آورند

حمایت از مراقبت از کودکان

استرس مربوط به کارمدیریت 


