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1

دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار سازمانی پیشرفته
فصل سوم :هیجانات ،نگرش ها و استرس در محیط کار
مدرس :مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir
mjahangir@varastegan.ac.ir
mjahangirf@gmail.com

2

هیجانات در محل کار

هیجانات در محل کار
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نادیده گرفتن هیجانات
• تاکنون متخصصان رفتار سازمانی گمان میکردند که اعمال و افکار فرد اساساً تحت کنترل
استدالل آگاهانه (که شناخت نام دارد) است.
• اکتشافات پیشگامان علم عصبشناسی این نکته را آشکار کرده است که ادراکات ،نگرشها،
تصمیمات و رفتارهای ما تحت تأثیر دو عامل شناخت و هیجانات است.
• با در نظر نگرفتن عواطف و احساسات ،در بسیاری از نظریهها ،قطعه بزرگ پازل رفتار انسان در
محل کار نادیده گرفته شده است.
اهمیت هیجانات
• هیجانات تقریباً بر هر آنچه ما در محل کار انجام میدهیم تأثیر عمیقی دارد.
• هیجانات ممکن است تأثیر گستردهتری داشته باشد چراکه فرایندهای هیجانی غالباً پیش از
فرایند شناخت آگاهانه رخ میدهد و متعاقباً مورد دوم را تحت تأثیر قرار میدهد.

هیجانات در محل کار
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تعریف هیجانات
• هیجانات بخش فیزیولوژیکی ،رفتاری و روانشناختی تجربه شده نسبت به یک
شئ ،شخص یا یک رویداد است که حالتی از آمادگی را خلق میکند.
ویژگی های هیجانات
• این بخشها رویدادهای بسیار کوتاهی هستند که بهطور معمول در امواجی که
طول آن از یک هزارم ثانیه تا چند دقیقه است رخ میدهند یا فروکش میکنند.
• هیجانات معطوف به فرد یا چیزی است .بهطور مثال ما احساس لذت ،ترس،
عصبانیت و سایر بخشهای هیجانی را نسبت به کارها ،مشتریان ،یا یک برنامه
نرمافزار که مورد استفاده قرار میدهیم ،تجربه میکنیم.
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انواع هیجانات
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نگرش ها

توصیف نگرشها در قالب سه عنصر شناختی
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باورها
• به ادراکات نهادینه شما در مورد موضوع نگرش اشاره دارد یعنی آنچه شما معتقدید درست
است.
• ممکن است شما بر این باور باشید که ادغام امنیت شغلی کارکنان را در یک شرکت ادغام شده
کاهش میدهد.

• باورها حقایق ادراک شدهای هستند که شما از تجربیات گذشته و سایر اشکال یادگیری کسب
نمودهاید.
احساسات

• نشانگر ارزیابی مثبت یا منفی شما نسبت به موضع نگرش است.
• برخی از افراد فکر میکنند ادغام خوب است برخی فکر میکنند ادغام خوب نیست .عالقه یا
عدم عالقه شما به ادغام نمایانگر احساسات شما است.
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توصیف نگرشها در قالب سه عنصر شناختی
نیات رفتاری
• نشانگر انگیزه شما برای مشارکت در یک رفتار خاص با توجه به موضوع نگرش
هستند.
• پس از شنیدن موضوع ادغام شرکت با یک سازمان دیگر این امکان وجود دارد
که شما انگیزه پیدا کنید شغل دیگری را جستجو کنید یا در مورد تصمیم ادغام
به مدیر اعتراض کنید.
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هیجانات چگونه بر رفتار و نگرشها تأثیر میگذارد.

هیجانات نقش اساسی در شکلگیری و تغییر نگرش کارکنان ایفا میکند.

فرایند دوگانه نگرش هیجانی-شناختی به ما کمک میکند تا دریابیم دیکسون شوابل و بسیاری از
شرکتهای دیگر میخواهند کارکنانشان رویدادهای هیجانی مثبت بسیاری را در هر روز تجربه کنند.

افرادی که هیجانات مثبتتری را تجربه میکنند تمایل دارند نگرشهای مطلوبتری نسبت به شغل و
سازمان خود داشته باشند حتی هنگامی که از بسیاری از این تجربیات هیجانی آگاهی ندارند.

ناهماهنگی شناختی
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ناهماهنگی شناختی
• ناهماهنگی شناختی زمانی رخ میدهد که ما تناقض بین عقاید ،احساسات و رفتار خود را درک کنیم.
• هنگامی که این ناهماهنگی و تناقض به خودپنداره خلل وارد میکند ،هیجاناتی را ایجاد میکند که
موجب میشود ما یک یا بیشتر این عناصر را تغییر دهیم.
مثال
• شما موافقت میکنید مأموریت خارجی را بپذیرید گرچه عالقهای به این کار ندارید اما معتقدید
ممکن است برای ارتقاء به مدیریت ارشد الزم باشد.
• با این وجود بعد شما متوجه میشوید که بسیاری از افراد در این شرکت بدون صرف هیچ زمانی برای
مأموریت خارجی مدیر ارشد شدهاند.
• در این موقعیت احتمال میرود شما ناهماهنگی شناختی را تجربه کنید چراکه اعتقاد شما و احساسات
شما (عدم تمایل به مأموریت خارجی) و رفتار شما (پذیرش مأموریت خارجی) در تعارضاند.
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هیجانات و شخصیت

عالوه بر تجربیات محل کار ،شخصیت فرد نیز تا حدی تعیینکننده هیجانات است.
برخی از افراد هیجانات مثبت را بهعنوان یک صفت طبیعی تجربه میکنند.
این افراد عموماً برونگرا ،پرحرف ،اجتماعی و قاطع هستند.
در مقابل ،سایر افراد دارای شخصیتی با گرایش به تجربه هیجانات منفی هستند.
صفات هیجانی مثبت و منفی فرد ،بر حضور ،جابجایی و نگرشهای کار طوالنیمدت وی اثرگذار است.
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مدیریت هیجانات در محل کار

قوه هیجانی
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قوه هیجانی
• تالش ،برنامهریزی و کنترل موردنیاز برای بیان هیجانات مطلوب سازمانی در طی تعامالت بین-
فردی اشاره دارد.
• قوه هیجانی نیز هنگامی که کارکنان باید بهطور دقیق و نه موقتی از قوانین ابراز احساسات
تبعیت کنند بیشتر میشود.
مثال

• این بهطور خاص در صنایع خدماتی اتفاق میافتد جایی که کارکنان بهطور مکرر با مشتریان
تعامالت چهره به چهره دارند.
• بهعنوان مثال شعار شرکت ریتز کارلتون این است لبخند بزنید ما در صحنه هستیم.
• ریتز برنامههای آموزشی دقیقی را ترتیب داده است که به کارکنان آموزش میدهد چطور در
مقابل میهمانان خوشحال و خوشمشرب به نظر برسند.
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هنجارهای نمایش هیجانات در همه فرهنگها

این که تا چه میزان از ما انتظار میرود هیجانات واقعی خود را در میان عموم
مردم بروز دهیم یا پنهان سازیم تا حدی به فرهنگی که در آن زندگی میکنیم
بستگی دارد.
ارزشهای فرهنگی در برخی از کشورها به خصوص اتیوپی ،کره ،ژاپن و اتریش بر
این مبنا است که افراد از بیان هیجانات خود جلوگیری نمایند و تماس فیزیکی با
سایرین را به حداقل برسانند .حتی آهنگ صدای آنها به یکنواختی میگراید.
در سایر کشورها به ویژه کویت ،مصر ،اسپانیا و روسیه ارزشهای فرهنگی افراد را
مجاز میسازد یا تشویق میکند که بهطور آشکارا هیجانات واقعی خود را نشان
دهند.
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هوش هیجانی

هوش هیجانی
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هوش هیجانی چیست؟

• هوش هیجانی شامل مجموعهای از تواناییها برای درک و بیان هیجانات ،انطباق هیجانات با
افکار ،درک و منطق همراه با هیجانات و تعدیل هیجانات خود و دیگران میباشد.
ابعاد آن چیست؟
• یکی از مدلهای رایج هوش هیجانی را در چهار بعد سازماندهی میکند که نمایانگر تشخیص
هیجانات در خود و دیگران و همچنین تعدیل هیجانات در خود و دیگران است.

مثال
• اگزاتک در جهت توسعه و بهبود مهارتهای هوش هیجانی رهبران آینده خود سرمایه گزاری
میکند.
• سونی اروپا نیز در برنامه توسعه مدیران خود آموزش هوش هیجانی را گنجانده است؛
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رضایت شغلی

رضایت شغلی
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رضایت شغلی
• به ارزیابی فرد از شغل و بافت کاریاش اشاره دارد

• بهعنوان مجموعهای از نگرشها در مورد ابعاد مختلف یک شغل و بافت
کاری نگریسته میشود.
مثال

• شما ممکن است همکاران خود را دوست داشته باشید اما از حجم کار
خود ناراضی باشید .محل کار کارکنان چطور رضایتمند میشود؟
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مدل EVLNچهار روشی را که کارکنان به نارضایتی
پاسخ میدهند مشخص میسازد.
خروج

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

• به هرگونه تالش برای تغییر شرایط نارضایتی و نه فرار از آن اشاره دارد.
وفاداری
• در نسخه اصلی این مدل ،وفاداری در نتیجه نارضایتی رخ نمیدهد بلکه تعیینکننده آن است که افراد
خروج را برگزینند یا اظهار عقیده را (بهطور مثال وفاداری باال اظهار عقیده را در پی دارد و وفاداری
پایین منجر به خروج میشود).
بیتوجهی
• بیتوجهی کاهش تالش کاری ،توجه کمتر به کیفیت ،افزایش غیبت و تأخیر را شامل میشود.
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تعهد شغلی

تعهد شغلی
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تعهد عاطفی

• به وابستگی عاطفی کارکنان به یک سازمان خاص ،تعیین هویت
با آن و مشارکت در فعالیتهای آن سازمان اشاره دارد.
تعهد مستمر
• وابستگی حسابگرانه کارکنان به سازمان که این انگیزه را در
آنان ایجاد میکند که تنها به دلیل اینکه ترک کار هزینههایی
برای آنان در پی دارد در سازمان بمانند.
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پیامدهای تعهد سازمانی

تعهد عاطفی میتواند یک مزیت رقابتی قابل توجه باشد.

ترک کار و غیبت کارکنان وفادار با احتمال کمتری رخ میدهد.

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

تعهد سازمانی بهبود رضایت مشتری را نیز در پی دارد زیرا کارکنانی با سابقه طوالنیتر از دانش بیشتری
نسبت به فعالیتهای کاری برخوردار هستند و مشتریان تمایل دارند همواره با کارکنان یکسانی به انجام
کسبوکار بپردازند.

ایجاد تعهد سازمانی
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عدالت و حمایت
• در سازمانهایی که به تعهدات خود نسبت به کارکنان پایبند هستند و از ارزشهای انسانی نظیر
عدالت ،ادب و مهربانی ،بخشش و کماالت اخالقی تبعیت میکنند ،تعهد عاطفی باالتر است.

ارزشهای مشترک
• تعریف تعهد عاطفی اشاره دارد به شناسایی شخص بهواسطه سازمان و این مسئله هنگامی شدت
مییابد که کارکنان باور داشته باشند که ارزشهای آنان متناسب با ارزشهای حاکم بر سازمان
میباشد.
اعتماد
• اعتماد اشاره دارد به انتظارات مثبت یک فرد نسبت به فرد دیگر در موقعیتهای مربوط به

ریسک7.

• کارکنان تنها هنگامی با سازمان هویت مییابند و خود را ملزم میدانند که برای آن کار کنند که به
رهبران خود اطمینان کنند.

ایجاد تعهد سازمانی
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درک سازمانی
• درک سازمانی به چگونگی درک کارکنان از سازمان اشاره دارد؛ که
مسیر استراتژیک ،پویایی اجتماعی و طرح فیزیکی آن را شامل میشود.
• این آگاهی پیششرط الزم برای تعهد عاطفی است زیرا تعیین هویت
بهواسطه آنچه شناخت کاملی نسبت به آن ندارید مشکل است.
مشارکت کارکنان
• مشارکت کارکنان با تقویت هویت اجتماعی کارکنان با سازمان ،تعهد
عاطفی را افزایش میدهد.
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استرس مربوط به محل کار و مدیریت
آن

استرس
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تعریف
• یک واکنش انطباقی به یک موقعیت که رفاه فرد را تهدید میکند یا به چالش
• یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی است که ما را برای سازگاری با شرایط محیطی زیانبار و
خصمانه آماده میسازد.

آثار
• ضربان قلب ما افزایش مییابد ،عضالت سفت میشود ،سرعت تنفس افزایش مییابد و میزان
تعریق نیز زیاد میشود.
• بدن ما نیز خون بیشتری را روانه مغز میسازد ،آدرنالین و سایر هورمونها آزاد میشوند ،با
آزادسازی گلوکز و اسیدهای چرب بیشتر سوخترسانی به سیستم صورت میگیرد و
سیستمهایی که حواس ما را تحریک میکند فعال میشوند و منابع با غیرفعال شدن سیستم
ایمنی بدن حفاظت میشوند.

سندرم سازگاری عمومی
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 افراد در شرایط استرسزا واکنشهای فیزیکی خودکار و نسبتاً ثابتی از خود نشان میدهند
که به آنها کمک میکند از عهده نیازهای محیطی برآیند.

 سندرم سازگاری عمومی مدلی است برای تجربه استرس که شامل سه مرحله است :واکنش
هشدار ،مقاومت ،واماندگی (خستگی)

پیامدهای اضطراب (استرس مخرب)
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پیامدهای جسمی

• بسیاری از افراد دچار سردرد ،دردهای عضالنی میشوند و از مشکالتی که
اساساً با انقباضات عضالنی ناشی از پاسخ به استرس مرتبط است رنج میبرند.
• سطوح باالی استرس نیز در بیماریهای قلب و عروق از جمله حمالت قلبی،
مشارکت دارد و ممکن است با برخی از اشکال سرطان همراه باشد.

پیامدهای روحی و روانی
• عدم رضایت شغلی ،بدخلقی ،افسردگی و تعهد سازمانی پایین.
• عملکرد شغلی پایین ،تصمیمگیری ضعیف و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه و
وقایع ناخوشایند محل کار.

پیامدهای اضطراب (استرس مخرب)
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فرسودگی شغلی
• به فرایند خستگی هیجانی ،بدبینی و کاهش احساس کفایت شخصی اشاره دارد.
• مرحله نخست ،خستگی هیجانی ،با کاهش انرژی ،خستگی و احساس تخلیه منابع
هیجانی همراه است.
• پس از این مرحله ،بدبینی آغاز میشود که نگرش متفاوت به کار ،جدایی
احساسی از مشتریان ،نگرش منفی به سازمان و گرایش به پیروی مؤکد از قوانین
و مقررات بهجای سازگاری با نیازهای سایرین از ویژگیهای آن است.
• مرحله پایانی فرسودگی شغلی که کاهش کمال فردی نامیده میشود که کاهش
اعتماد در توانایی یک فرد برای انجام درست یک کار را شامل میشود.

مدیریت استرس مربوط به کار
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حذف عوامل استرسزا
• حذف عامل استرسزا معموالً با مشخص نمودن نواحی با استرس باال و تعیین دالیل
اصلی استرس آغاز میشود.

زمان کاری محدود و انعطافپذیر
• یک روش مهم برای بهبود تعادل کار -زندگی محدود نمودن ساعاتی است که از
کارکنان انتظار میرود کار کنند و انعطافپذیری در برنامهریزی آن ساعات است.
تسهیم کار
• با تسهیم کار موقعیت شغلی بین دو فرد تقسیم میشود طوری که آنها میزان کمتری
از استرس مبتنی بر کار بین کار و خانواده تجربه میکنند.

مدیریت استرس مربوط به کار
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کار از راه دور
• دورکاری که در فصل یک به آن اشاره شد باعث کاهش زمان و
استرس ناشی از رفتوآمد به محل کار میشود و رسیدگی به تعهدات
خانوادگی را آسانتر میسازد که ترک موقتی کار برای آوردن بچهها
از مدرسه به خانه از آن جمله است.
حمایت از مراقبت از کودکان
• بر اساس یک ارزیابی تقریباً یک چهارم شرکتهای بزرگ آمریکایی
تسهیالت مراقبت از کودک را برای کارکنان خود فراهم میآورند.

