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چکیده
هدف این پژوهش ،طراحی مدل ارتباطی نیروي کار عاطفی در مربیان تیمهاي ورزشی دانشگاههاي
تهران بود .روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی بود .تمامی مربیان تیمهاي رشتههاي مختلف
ورزشی دانشگاههاي دولتی شهر تهران به تعداد  289نفر ،جامعه و نمونة آماري پژوهش را تشکیل
دادند .براي جمعآوري دادههاي موردنیاز از پرسشنامههاي اطالعات فردي ،کنش سطحی ،کنش
عمیق ،تعدیل خودکار ،عواطف مثبت و عواطف منفی ،خستگی عاطفی ،هوش هیجانی و رضایت
شغلی استفاده شد .نتایج نشان داد که الگوي پژوهش از برازش الزم برخوردار بود .عواطف مثبت،
اثر معنادار و منفی بر کنش سطحی و اثر معنادار و مثبت بر کنش عمیق داشتند .عواطف منفی ،اثر
معنادار و مثبت بر کنش سطحی و اثر معنادار و منفی بر کنش عمیق نشان دادند .هوش هیجانی بر
راهبردهاي نیروي کار عاطفی (کنش سطحی ،کنش عمیق و تعدیل خودکار) تأثیر داشت .همچنین،
راهبردهاي نیروي کار عاطفی بر خستگی عاطفی تأثیر داشت؛ بنابراین ،در شرایط متفاوت عاطفی،
مربیان میتوانند راهبرد مناسب نیروي کار عاطفی را بهکار گیرند و بهاینترتیب ،خستگی عاطفی
کمتري در آنها ایجاد خواهد شود و رضایت شغلی بیشتري را احساس خواهند کرد.
واژگان کلیدی :نیروي کار عاطفی ،عواطف مثبت و منفی ،هوش هیجانی ،خستگی عاطفی ،رضایت
شغلی
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مقدمه
احساسات ،کانون زندگی روزمرۀ انسان هستند و انسانها هر روز احساس جدیدی را تجربه میکنند
و این احساسات بر عملکردشان تأثیرگذار هستند .با توجه به نوع شغل ،نقش احساسات میتواند
پررنگتر باشد؛ زیرا ،عوامل مختلفی ازجمله تعامل با مدیران ،همکاران و زیردستان ،تجارب عاطفی
فراهم میکنند که بر رفتار فرد مؤثر خواهند بود (ویس و کروپانزانو .)1996 ،1درواقع ،احساسات نقش
حیاتی بر رفتار سازمانی دارند (دامازیو1999 ،2؛ کلت و شیوتا2007 ،3؛ وانگ و سایبرت.)2015 ،4
عواطف ،در دو بعد مثبت و منفی بخش مهمی از جنبههای رفتاری انسان هستند .انسان ازطریق
عواطف دنیا را پرمعنی و سرشار از احساسات درمییابد (هریس .)1380 ،5عواطف مثبت ،انرژی و توجه
فرد را در تجربة احساسات مثبت ازجمله خوشبینی بیشتر میکنند (کاستا و مککر1992 ،6؛ جکس
و اسپکتور1998 ،7؛ واتسون ،کالرک و تلیجن1988 ، 8؛ داست و تاچر .)2012 ،9درمقابل ،افراد دارای
عواطف منفی ،بیشتر احساس درماندگی میکنند (واتسون و کالرک .)1984 ،10با توجه به تعامالت
میان مربیان و ورزشکاران در تیمهای ورزشی ،عواطف نقش مؤثرتری بر نتایج رفتاری دارند.
افزونبراین ،توجه به هوش هیجانی در گروهها ،رویکرد همهجانبهای در انسان اعم از جنبههای عاطفی،
فردی ،بینافردی ،مهارتهای اجتماعی و خودآگاهی در تأمین بهرهوری بهینه و ترغیب کنشهای
سازنده در محیط کار است و نوعی قابلیت درک عاطفی برای دسترسی و ایجاد احساسات برای کمک
به تفکر و آگاهی و تنظیم احساسات میباشد (مایر و سالوی ،)1997 ،11توجه محققان را به تأثیر آن
بر زمینههای روانشناختی و رفتاری در مشاغل مختلف جلب کرده است .این عواطف بر نیروی کار
عاطفی (پیسانیهلو ،ونفیلد و دلفابرو )2012 ،12و هوش هیجانی بر نیروی کار عاطفی فرد درگروه
اثرگذار است (ساعتچی42 ،1379 ،؛ براتریج و لی2003 ،13؛ دیفندروف ،کرول و گوسران2005 ،14؛
1. Weiss & Cropanzano
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آستین ،دور و داناوان2008 ،1؛ لیو ،پرو ،پرتی و فریس2008 ،2؛ ین ،لی ،زانگ و جین2013 ،3؛ رامان،
سامباسیوان و کومار.)2016 ،4
نیروی کار عاطفی ،احساساتی است که بخش مهمی از رابطة بین مربیان و ورزشکاران را تشکیل
میدهد؛ بنابراین ،مدیریت احساسات توسط مربی ،کیفیت بازده را مشخص میکند .محققان سه نوع
راهبرد نیروی کار عاطفی تعیین کردهاند :کنش سطحی ،کنش عمیق و تعدیل خودکار (زاپف.)2002 ،5
کنش سطحی شامل تعدیل در ابراز احساسات بیرونی ،بدون ایجاد تغییر در احساسات درونی است؛
درحالیکه کنش عمیق شامل تعدیل در احساسات درونی برای مطابقت با احساس خود باهدف
پایبندی به ابراز قواعد و قوانین احساسی است (گرندی .)2000 ،6بهاینترتیب ،کنشگر (مربی) در
شکل درونی و بیرونی احساس ،مداخله میکند (هاکس چایلد .)36 ،1983 ،7هدف این راهبردها
متفاوت است؛ ازآنجاکه کنش عمیق تالشی برای تعدیل احساسات است و از ابراز قواعد پیروی میکند،
آن را تقلیدکردن با حسننیت نامیدهاند؛ اما ،به دلیل اینکه هدف کنش سطحی دادن اعتبار به
مخاطبان است ،تقلید کردن با سوءنیت نامیده شده است (رافایلی و ساتن)1991 ،8؛ زیرا ،آن را بهطور
عمد و بهصورت مصنوعی ،با استفاده از اصطالحات و عبارتهای ملموس و قابلمشاهده ،برای
راضیکردن مخاطبان بهکار میبرند .آخرین بخش از این طبقهبندی ،تعدیل خودکار است و نشاندهندۀ
روند ابراز احساس بهطور طبیعی است که موردنظر گروه است (زاپف .)2002 ،دیفندروف و همکاران
( )2005تأیید کردند که تعدیل خودکار راهبرد متمایزی است و ظرفیت پیشبینی نتایج کار را دارد.
شواهدی وجود دارد مبنیبراینکه نیروی کار عاطفی عامل مهم و مؤثری در بازده مطلوب گروه است
(چو ،روت فورد و پارک2013 ،9؛ چاپمن .)2015 ،10همچنین ،پژوهشها نشان دادهاند که اثرات کنش
سطحی را نسبت به اثرات کنش عمیق باید مجزا کرد .بهطور خاص ،کنش سطحی با نتایج منفی
همراه است؛ مانند خستگی عاطفی و فرسودگی شغلی .درمقابل ،کنش عمیق مربوط به نتایج مثبت،
مانند اصالت فردی ،موفقیت شخصی ،رضایت شغلی و عملکرد مناسب میشود (براتریج و گرندی،11
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2002؛ براتریج و لی2003 ،؛ گرندی2003 ،؛ گرندی ،فیسک و استینر2005 ،1؛ ماتسون و میلر،2
2013؛ ایشی و مارکمن2016 ،3؛ لی  ،اوک و هوانگ .)2016 ،4هنینگ تارو ،گروث ،پاول و گرمر5
( )2006نشان دادند که تعدیل خودکار کارکنان به سطوح باالتر ،منجر به ایجاد آثار مثبت در مشتریان
شده است .نابرینگ ،)2004( 6در پژوهشهای خود متوجه شدند که هماهنگی عاطفی (متناسب با
تعدیل خودکار) رابطة مثبتی با موفقیت شخصی دارد .مارتینزاینگو ،توتردل ،الکاور و هولمن)2007( 7
دریافتند که تعدیل خودکار رابطهای منفی با خستگی عاطفی و رابطة مثبتی با رضایت شغلی دارد.
به عقیدۀ جورج و بتنهوسن ،)1990( 8خلقوخوی مثبت تجربهشده توسط رهبران دارای عواطف
مثبت ،با رفتار اجتماعی اعضای گروه همراه بوده است .جورج ( )2000نشان داد که مربیان با
خلقوخوی مثبت ،سطح باالتری از خدمات به مشتریان در مقایسه با همتایان خود ارائه دادند .لوئیس9
( )2000اظهار داشت که حالتها و رفتارهای عاطفی ،عوامل مهم اثرگذاری بر پیامدهای مثبت یا
منفی روابط رهبر و پیرو هستند .بهطور خاص ،او نشان داد که حالتهای عاطفی همدالنة رهبری،
کیفیت روابط را تعیین میکنند و به رهبران امکان کسب نتایج مطلوب ،با استفاده از یکپارچگی با
پیروان را میدهد .عالوهبراین ،سی ،کوت و ساوادرو )2005( 10نشان دادند زمانیکه رهبران خلقوخوی
منفی یا مثبت در کار خود دارند ،نمایش عاطفی پیروان نیز که ناشی از تجربة خلقوخوی منفی یا
مثبت آنها از رهبران خود است ،عواطف مشابه از خود در بین اعضای گروه نشان میدهند.
مربی ،بهعنوان رهبر تیمهای ورزشی باید عضو اثرگذاری درنظر گرفته شود .مربی در نقش رهبر در
مسابقات و برنامههای تمرینی و آموزشی ،انتظار میرود که احساسات خود را تنظیم کند؛ زیرا ،ممکن
است احساسات اثر منفی بر تیم و عملکرد آن هنگام تعامل مربی با ورزشکاران بگذارند .احساسات
قابلسرایت هستند (هاتفیلد 11و همکاران )1994؛ بنابراین ،اگر مربی خلقوخوی افسرده ،ناامید و
چهرۀ عبوسی درمقابل ورزشکاران تیم خود داشته باشد ،ممکن است این افسردگی یا ناامیدی را به
آنها منتقل کند و اثر منفی بر عملکرد آنها بگذارد؛ بنابراین ،برای جلوگیری از تأثیر احساسات منفی
بر ورزشکاران تیم ،مربیان باید احساسات منفی خود مانند ناامیدی و عصبانیت را سرکوب یا کنترل
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کنند و اعتماد به نفس و آرامش را جایگزین آنها کنند تا اینگونه به بهبود احساسات ورزشکاران قبل
از رقابت یا در مدت رقابت کمک کنند.
1
در میادین ورزش دانشگاهی ،گولد ،گومان ،گرینلیف و چانگ ( )2002در مصاحبه با جیمز
کانسیلمن ،2مربی افسانهای تیم شنا در المپیک ،متوجه شدند که او اغلب در مسابقات عصبی است؛
هرچند وی سعی میکرد اجازه ندهد تا شناگران اضطراب و احساسات واقعی او را تشخیص دهند.
افزونبراین ،این پژوهشگران مربیان در سطح المپیک را موردبررسی قرار دادند و متوجه شدند که
هدف مربیان تالش برای کنترل احساسات خود و حفظ نقابی بر صورتشان است که نشاندهندۀ
احساسات آرام آنها درمقابل ورزشکاران باشد .آنها نشان دادند که درزمینة مربیگری نیروی کار
عاطفی وجود دارد و درنتیجه ،با ایجاد رابطة مناسب بین مربیان و ورزشکاران ،مزیت رقابی فراهم
میشود .بااینوجود ،تاآنجاکه پژوهشگران مطالعة حاضر بررسی کردهاند ،در هیچ پژوهشی ماهیت
راهبردی نیروی کار عاطفی در صحنة ورزش بررسی نشده است .همچنین ،راههایی که در آن نیروی
کار عاطفی مربیان تحتتأثیر عواطف مثبت یا منفی قرار نگیرند ،مشخص نیست .بهعبارتدیگر،
نمیتوان روشهای دقیقی برای کنترل احساسات مربیان درنظر گرفت .عالوهبراین ،روشن نیست که
چگونه از راهبردهای نیروی کار عاطفی به بهترین نحو استفاده شود.
چالش بسیار مهمی که امروزه در دانشگاهها وجود دارد ،این است که نیروی کار عاطفی چگونه میتواند
بیشترین تأثیر مفید را در رضایت شغلی مربیان و خستگی عاطفی آنها بگذارد؛ زیرا ،این مراکز
دانشگاهی میتوانند نقش ارزشمندی در توسعة ورزش قهرمانی داشته باشند .همچنین ،مسئلة مهم
این است که نادیدهگرفتن اثرهای عواطف مثبت و منفی مربیان ،عملکرد تیمها را کاهش میدهد و
درنتیجه ،بر عملکرد کلی ورزش دانشگاه تأثیر میگذارد .افزونبراین ،ورزش دانشگاه با توجه به
گسترهاش در رشتههای مختلف ورزشی ،نیازمند بهرهگیری از سوابق و پیامدهای نیروی کار عاطفی
است .این چالشها ایجاب میکنند که سوابق و پیامدهای نیروی کار عاطفی از زوایای مختلف بررسی
شوند تا مدیران ورزشی در دانشگاهها بتوانند با توجه به نتایج آن ،به توسعة ورزش قهرمانی بپردازند،
پس ،این مسئله که آیا عواطف و هوش هیجانی بر راهبردهای نیروی کار عاطفی اثر دارند ،وجود دارد
و این موضوع که چگونه میتوان با استفاده از راهبردهای نیروی کار عاطفی به کاهش خستگی عاطفی
و افزایش رضایت شغلی مربیان کمک کرد ،روشن و مشخص نیست؛ بنابراین ،هدف کلی از انجام این
پژوهش ،طراحی مدل ارتباطی نیروی کار عاطفی در مربیان تیمهای ورزشی دانشگاههای تهران است.
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2. James Counsilman

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،45آذر و دي 1396

40

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس روش ،توصیفی -همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است .جامعة آماری
متشکل از تمامی مربیان تیمهای رشتههای مختلف ورزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران ( 336نفر)
بود .با توجه به محدودبودن جامعة آماری ،سعی شد که از کل جامعة آماری بهعنوان نمونه استفاده
شود .از بین پرسشنامههایی که توزیع شد 289 ،عدد از آنها قابلاستفاده بود که بهعنوان نمونه
درنظر گرفته شدند.
دادههای مربوط ب ه راهبردهای نیروی کار عاطفی که شامل متغیرهای کنش سطحی ،کنش عمیق و
تعدیل خودکار بودند ،با استفاده از سؤالهای پرسشنامة براتریج و لی ( )2003و همچنین ،دادههای
مربوط به متغیرهای عواطف مثبت و عواطف منفی ازطریق پرسشنامة واتسون و همکاران (،)1988
جمعآوری شد .سپس ،دادهها براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزشگذاری شد .متغیر خستگی
عاطفی با استفاده از پرسشنامة ماسلش و جکسون )1986( 1سنجیده شد و براساس مقیاس هفت
ارزشی لیکرت ارزشگذاری گردید .متغیر هوش هیجانی با استفاده از پرسشنامة وونگ و الو)2002( 2
و متغیر رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامة کامن 3و همکاران ( )1979و اسپکتور )1985( 4ارزیابی
شدند و براساس مقیاس شش ارزشی لیکرت ارزشگذاری گردیدند.
پس از تعیین روایی و انجام اصالحات ،پرسشنامههای پژوهش حاضر بهصورت نهایی تدوین شدند.
همچنین ،برای تعیین پایایی ابزارهای اندازهگیری ،ضریب آلفای کرونباخ که نشاندهندۀ همبستگی
درونی گویهها است ،برای هریک از شاخصهای پژوهش محاسبه شد (جدول شمارۀ یک).
جدول  -1ضریب پایایی بهدستآمده براي شاخصهاي پژوهش
شاخص

ضریب پایایی

شاخص

ضریب پایایی

کنش سطحی
کنش عمیق
تعدیل خودکار
عواطف مثبت
عواطف منفی
خستگی عاطفی

0/78
0/82
0/90
0/78
0/72
0/81

ارزیابی احساسات
درک احساسات
تنظیم احساسات
کاربرد احساسات
رضایت شغلی
---

0/86
0/83
0/87
0/77
0/88
---

1. Maslach & Jackson
2. Wong & Law
3. Cammann
4. Spector
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برای تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 1استفاده شد .برای آزمون
مدلی مفهومی ،از روش مدل معادالت ساختاری 2با بهرهگیری از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 3و لیزرل4
استفاده شد.
نتایج
یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد که  48/1درصد از آزمودنیها ،زن با میانگین سنی 33/56 ±6/67
سال و  51/9درصد از آزمودنیها ،مرد با میانگین سنی  36/23 ±7/11سال بودند .میانگین سابقة
مربیگری آزمودنیها  10/04± 4/97سال بود.
نتایج جدول شمارۀ دو نشان داد که توزیع دادههای کنش سطحی ( ،)Z =0/62, P =0/84کنش عمیق
( ،)Z =0/10, P = 0/28تعدیل خودکار ( ،)Z =1/02 , P = 0/18عواطف مثبت و منفی (P = 0/10
 ،)Z =0/03,خستگی عاطفی ( ،)Z =0/07, P = 0/12رضــایت شــغلی ( )Z =0 /04, P = 0/10و
هوش هیجانی ( )Z = 1/02 , P = 0/27طبیعی است.
جدول  -2نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف براي توزیع طبیعی دادهها
شاخص
کنش سطحی
کنش عمیق
تعدیل خودکار
عواطف مثبت و منفی
خستگی عاطفی
رضایت شغلی
هوش هیجانی

میانگین

انحرافاستاندارد

Z

P

3/11
3/43
3/03
2/91
0/99
5/08
4/48

0/57
0/47
0/60
0/44
0/90
0/87
0/85

0/62
0/10
1/02
0/03
0/07
0/04
1/02

0/84
0/28
0/18
0/10
0/12
0/10
0/27

1. Kolmogorov-Smirnov Test
2. Structural Equation Model
3. SPSS
4. Lisrel
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=𝛘2

1029.29; df= 389; P < 0.001; RMSEA= 0.081; GFI= 0.91, AGFI= 0.89, CFI= 0.93,
NFI= 0.93; NNFI= 0.94
شکل  -1رابطة علی متغیرها در حالت استاندارد

شکل شمارۀ یک ضرایب مدل را در حالت استاندارد نشان میدهد .حالت استاندارد ،ضرایب همگنشده
هستند؛ یعنی ،مقیاس آنها یکی شده است و امکان مقایسة بین آنها وجود دارد .این مقدار بین
متغیرهای مکنون ،برابر با ضرایب مسیر یا بتاهای استانداردشدۀ رگرسیونی هستند.
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𝛘2

= = 1029.29; df = 389; P < 0.001; RMSEA = 0.081; GFI = 0.91, AGFI = 0.89, CFI
0.93, NFI = 0.93; NNFI = 0.94
شکل  -2رابطة علی متغیرها در حالت معناداري

شکل شمارۀ دو نتایج مدل را در حالت معناداری نشان میدهد .این خروجی ،معناداری ضرایب و
پارامترهای بهدستآمدۀ مدل معادالت ساختاری را نشان میدهد .با توجه به اینکه تمامی ضرایب
بهدستآمده (بهجز ضریب بهدستآمده از تأثیر عواطف منفی بر کنش عمیق) خارج از دامنة ±1/96
هستند ،همگی معنادار شدهاند.
درمجموع ،در این پژوهش مشخص شد که اثر هوش هیجانی بر راهبردهای نیروی کار عاطفی (کنش
سطحی ،کنش عمیق و تعدیل خودکار) ،اثر عواطف مثبت بر کنش سطحی و کنش عمیق و همچنین،
اثر عواطف منفی بر کنش عمیق معنادار است .افزونبراین ،اثر کنش سطحی بر خستگی عاطفی و
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رضایت شغلی ،اثر کنش عمیق بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی ،و اثر تعدیل خودکار بر خستگی
عاطفی و رضایت شغلی معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر مبنیبر اثر معنادار و منفی عواطف مثبت بر کنش سطحی ،با نتایج مطالعات
براتریج و لی ( ،)2003دیفندروف و همکاران ( )2005و رامان و همکاران ( )2016همخوانی دارد.
مربیانی که عواطف مثبت باالتری دارند ،فعالتر ،مشتاقتر و با توجه بیشتر هستند .آنها نسبت به
مربیانی که عواطف مثبت کمتری دارند و درمجموع غمگین هستند ،کمتر به مدیریت عواطف خود با
استفاده از کنش سطحی میپردازند .بهعبارتدیگر ،مربیان دارای عواطف مثبت بیشتر ،تمایل کمتری
به استفاده از کنش سطحی مانند تقلید در احساسات و سرکوبکردن احساسات نامناسب دارند.
عواطف مثبت به تعامل لذتبخش با محیط اشاره دارند .افراد دارای عواطف مثبت باالتر ،انرژی ،تمرکز
و شور و شوق بیشتری نسبت به افراد دارای عواطف مثبت کمتر که با ویژگیهایی همچون اندوه،
رخوت و درماندگی شناسایی میشوند ،دارند؛ بنابراین ،افراد با عواطف مثبت باالتر به تجربة احساسات
مثبت مانند شور و شوق و خوشبینی تمایل دارند (کاستا و مککر .)1992 ،عالوهبراین ،عواطف مثبت،
با قابلیتهای فردی در فرا یند پردازش دقیق و کارآمد اطالعات عاطفی برای حل مسئله ،برنامهریزی
و ایجاد زندگی فردی مناسب مرتبط هستند (واتسون و همکاران .)1988 ،براساس این خصوصیات،
منطقی است که مربیان دارای عواطف مثبت باال خود را درگیر راهبردهای سطحی مانند کنش سطحی
نکنند .مربیان در تعامل با ورزشکاران خود برای افزایش توانمندی آنها الزم است که شور و اشتیاق
بیشتری از خود نشان دهند و فعالتر عمل کنند؛ پس ،آنهایی که عواطف مثبت بیشتر دارند ،تمایل
به ابراز این عواطف در زمان و شرایط مختلف دارند و بهاینترتیب ،نیازی به کنش سطحی ندارند؛ زیرا،
در شرایط خاص احساسات مناسب را ابراز میکنند.
عواطف مثبت مربیان بر کنش عمیق ،اثر معنادار و مثبت داشت .این یافته با مطالعات براتریج و لی
( )2003و دیفندروف و همکاران ( )2005همسو نیست؛ اما ،با مطالعات دیفندروف ،کرول و گوسراند1
( ،)2005آستین و همکاران ( )2008و رامان و همکاران ( )2016همسو است .یکی از خصوصیات
عواطف مثبت تمرکز زیاد است (واتسن .)1998 ،به عقیدۀ جکس و اسپکتور ( ،)1998عواطف مثبت
کانون توجه افراد را افزایش میدهند که جزو اصلی راهبرد کنش عمیق است .مربیانی که از کنش
عمیق استفاده میکنند ،چهار نوع راهبرد مختلف را بهکار میگیرند :انتخاب موقعیت ،اصالح موقعیت،
گسترش توجه و تغییر شناختی .درمیان این راهبردها ،گسترش توجه مربوط به توجه فردی به جنبة
1. Diefendorff, Croyle & Gosserand
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مثبت موقعیت است .ثابت شده است که گسترش توجه تفکر ،دربارۀ رویدادی است که پاسخ به نیاز
افراد در آن رویداد را دارد (گرندی)2000 ،؛ بنابراین ،مربیانی که دارای عواطف مثبت باالتر هستند،
میتوانند احساسات درونی خود را با تمرکز بر جنبههای دیگری از موقعیت ،براساس قابلیتشان در
تمرکز کامل بهتر تغییر دهند .بهطورکلی ،نتایج نشان میدهد که هر مربی ممکن است احساسات
منفی را در پاسخ به رویدادهای ورزشی سخت تجربه کند .در این شرایط ،مربیان با عواطف مثبت باال،
به احتمال زیاد برای تغییر در احساسات درونی ،توجه به تجربة احساسات مناسب (کنش عمیق) را
گسترش میدهند.
براساس نتایج پژوهش ،عواطف منفی بر کنش سطحی ،اثر معنادار و مثبت و عواطف منفی بر کنش
عمیق ،اثر معنادار و منفی داشتند .این نتیجه از مطالعة حاضر با پژوهشهای آستین و همکاران
( ،)2008لیو و همکاران ( )2008و پیسانیهلو و همکاران ( )2012همخوانی دارد .براساس این نتیجه،
مربیانی که خلقوخوی طبیعی ازقبیل اضطراب و بدبینی دارند ،برای تعامل با ورزشکاران از راهبرد
کنش سطحی استفاده نمیکنند و افرادی که ازنظر روحی و روانی آزرده هستند؛ یعنی ،دارای عواطف
منفی باالیی هستند ،بر این باورند که قادر به کنترل احساسات خود نیستند؛ زیرا ،این افراد بدبین
هستند .افرادیکه عواطف منفی زیادی در خود و دنیای اطرافشان میبینند ،احساس درماندگی
میکنند و شاید تالشی برای تغییر وضعیت موجود نکنند (واتسون و کالرک)1984 ،؛ بنابراین ،مربیانی
که عواطف منفی باالیی دارند ،حداقل تالش را انجام میدهند .آنها برای پنهانکردن عواطف منفی
خود در شرایط بحرانی مانند مسابقات ،باید از راهبرد کنش عمیق استفاده کنند تا بتوانند در احساسات
درونی خود تغییر ایجاد کنند .میتوان گفت که با توجه به نقش حساس مربیان در موفقیت تیم و
آگاهی آنها از تأثیر نامطلوب عواطف منفی در موفقیت تیم ،آنها تالش میکنند که با استفاده از
بهکارگیری کنش عمیق این موضوع را تحتکنترل خود درآوردند.
دیگر نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر تعدیل خودکار اثر معنادار و مثبت دارد؛ بنابراین،
مربیانی که دارای هوش هیجانی باالیی هستند ،در تعامل با ورزشکاران خود از راهبرد تعدیل خودکار
استفاده میکنند .آنها مشتاق هستند که بدون تالش آگاهانه احساسات خود را نشان دهند؛ بنابراین،
با استفاده از این راهبرد به ایجاد انگیزه در ورزشکاران و تشویق آنها در شرایط حساس مسابقات
کمک میکنند.
هوش هیجانی عبارت است از قابلیت درک احساسات ،ایجاد احساسات با هدف کمک به تفکر ،درک
و آگاهی نسبت به احساسات و تنظیم آنها برای توسعه و ترویج رشد عاطفی و فکری (مایر و سالوی،
 .)1997مربیانی که هوش هیجانی باالتری دارند ،احساسات ورزشکاران را بهتر درک میکنند .این
مربیان برای تنظیم و تطبیق احساسات در شرایط مختلف منعطفتر هستند؛ بنابراین ،در شناسایی
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احساسات در شرایط متفاوت مؤثرتر عمل میکنند .مربیان با حوادث و اتفاقهای بسیاری در حرفة
خود روبهرو میشوند؛ اما آنهایی که هوش هیجانی باالتری داشته باشند ،توانایی آرامماندن را خواهند
داشت و احساسات خود را بهصورت مناسبی میتوانند بهنمایش بگذارند .پژوهش حاضر نشان داد که
قابلیت فردی هوش هیجانی میتواند عاملی ضروری برای انجام کار عاطفی باشد.
براساس نتایج پژوهش ،هوش هیجانی بر کنش سطحی تأثیر معناداری داشت که این یافته با یافتههای
مطالعات آستین و همکاران ( )2008و لیو و همکاران ( )2008همسو است؛ ولی ،با نتایج پژوهشهای
وین و همکاران ( )2013همخوانی ندارد .همچنین ،اثر معنادار هوش هیجانی بر کنش عمیق ،با
یافتههای مطالعات لیو و همکاران ( )2008و ین و همکاران ( )2013همسو است؛ اما ،با نتایج
پژوهشهای آستین و همکاران ( )2008همخوانی ندارد .در محیطهای ورزشی ،مربیان نیاز به نمایش
اشتیاق ،آرامش ،عصبانیت و حتی رفتار سرد با ورزشکاران دارند تا عملکرد تیمی یا فردی ورزشکاران
افزایش یابد؛ بنابراین ،مربیان ورزشی در هر شرایطی باید نحوۀ بروز عواطف خود را تغییر دهند .مربیان،
رهبران قدرتمند تیم محسوب میشوند .آنها در مقایسه با ورزشکاران آزادی عمل بیشتری در نمایش
قوانین احساسی دارند .بهعالوه ،قانون یا قاعدۀ خاصی در نوع بروز عواطف برای مربیان وجود ندارد و
ممکن است که تفاوتهای فردی ،ازجمله شخصیت در بروز رفتارها اثر بگذارد.
از دیگر نتایج مدل پژوهش ،اثر معنادار و منفی کنش عمیق و تعدیل خودکار بر خستگی عاطفی است
که این یافته با مطالعات مارتینزاینگو و همکاران ( )2007و ماتسون و میلر ( )2013همسو است؛ ولی،
با مطالعات براتریج و گرندی ( )2002و براتریج و لی ( )2003مطابقت ندارد؛ بنابراین ،مربیانی که از
راهبرد تعدیل خودکار استفاده میکردند ،کمتر دچار خستگی عاطفی شدند .آنها تالش روانشناختی
و فعالیت شناختی نداشتند .آنها از منابع عاطفی خود استفاده نکردند و درنتیجه ،خستگی عاطفی
کمتری را تجربه کردند .افزونبراین ،مطابق با مبانی نظری موضوع پژوهش ،درنتیجة مصرف انرژی و
تالش شناختی برای تغییر احساس درونی ،کنش عمیق رابطة مثبتی با خستگی عاطفی دارد .کنش
عمیق نیاز به مقدار زیادی انرژی ذهنی دارد؛ درنتیجه ،به تالش بیشتر روانشناختی کارکنان احتیاج
دارد (لیو و همکاران)2008 ،؛ درحالیکه در پژوهش حاضر ،ارتباط این متغیرها منفی بهدست آمد؛
زیرا ،کنش عمیق معتبرتر است و ناهماهنگی عاطفی را کاهش میدهد (براتریج و لی)2003 ،؛ بنابراین،
کنش عمیق به کاهش خستگی عاطفی منجر میشود .بهعالوه ،مربیانی که کنش عمیق دارند ممکن
است بازخورد مثبت از همکاران خود دریافت کنند که بهنوبهخود ،به خستگی کمتری میانجامد.
عالوهبراین ،در نتایج پژوهش مشاهده شد که کنش سطحی بر خستگی عاطفی اثر معنادار و مثبت
دارد که این یافته ،با نتایج براتریج و لی ( ،)2003گرندی ( ،)2003مارتینز اینگو و همکاران (،)2007
نارینگ و همکاران ( ،)2012ماتسون و میلر ( ،)2013ایشی و مارکمن ( )2016و لی و همکاران
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( )2016مطابقت دارد .براساس نتایج ،مربیانی که احساسات خود را کنترل میکردند ،خستگی عاطفی
بیشتری داشتند .هنگامیکه مربی درگیر کنش سطحی میشود ،الزم است بهطور مداوم بر رفتار واقعی
و موردنظر خود نظارت کند؛ بهاینترتیب ،کنش سطحی بهعنوان فرایند تنظیمی ،منابع ذهنی را تخلیه
میکند .ازآنجاکه کنش سطحی شامل تالش مداوم برای کنترل عواطف واقعی و نمایش عواطف
غیرواقعی است ،ممکن است منابع مربیان تخلیه و دچار خستگی عاطفی شوند؛ بنابراین ،ابراز این
کنش منجر به بروز خستگی عاطفی در مربیان میشود.
در این پژوهش ،راهبردهای نیروی کار عاطفی تأثیر معناداری را بر رضایت شغلی نشان دادند .کنش
سطحی تأثیر منفی و معناداری بر رضایت شغلی دارد که با این یافته با مطالعات گرندی ()2003
مطابقت دارد .مربیانی که از راهبرد کنش سطحی استفاده میکنند ،ناهماهنگی عاطفی بیشتری را
تجربه میکنند .کنش سطحی با رضایت شغلی کمی همراه است و این مسئله میتواند منجر به ترک
شغل شود .در تبیین این ارتباط میتوان گفت که بروز ناهماهنگی عاطفی مربیان در مدت بهکارگیری
کنش سطحی تجربه میشود .این مطلب بدینمعنا است که کنش سطحی ناهماهنگی عاطفی ایجاد
میکند و مربوط به عدم تطابق بین عواطف احساسشده و عواطف ابرازشده میشود (هاکس چایلد،
 .)1983این حالت بسیار ناراحتکننده است و منجر به کاهش رضایت شغلی مربیان میشود .بهعالوه،
کنش سطحی مربیان را بهسمت احساس عدم اصالت عواطف درنتیجة رفتار تقلیدی هدایت میکند؛
ازاینرو ،مربیان احساس خودبیگانگی میکنند و نگرش منفی آنها نسبت به شغل زیاد و زیادتر
میشود.
درنهایت ،نتایج این پژوهش نشان داد که کنش عمیق و تعدیل خودکار بر رضایت شغلی اثر مثبت
داشت که این یافته با نتایج مطالعات گرندی ( )2003و مارتینز اینگو و همکاران ( )2007همسو است؛
ولی ،با نتایج پژوهش براتریج و گرندی ( )2002همخوانی ندارد .مربیانی که این دو راهبرد یادشده را
استفاده میکنند ،ناهماهنگی عاطفی را تجربه نخواهند کرد؛ بلکه ،احساس اصالت عواطف دارند؛ زیرا،
عواطفی که احساس میکنند با عواطفی که ابراز میکنند ،متجانس هستند که بهنوبةخود منجر به
افزایش رضایت شغلی میشود.
ازآنجاکه تجارب مختلف عاطفی بر عملکرد افراد اثرگذار هستند ،پیشنهاد میشود که مربیان عالوهبر
بهکارگیری سازوکارهای الزم برای بهرهمندی از عواطف مثبت ،زمان بیشتری را به شناخت عواطف
ورزشکاران خود اختصاص دهند و به تقویت راهبرد کنش عمیق و تعدیل خودکار بپردازند .با توجه به
ویژگی غیر قابلپیشبینیبودن میادین ورزشی ،بهتر است مربیان در شرایطی قرار گیرند که
خلقوخوی نامناسب در آنها ایجاد شود .سپس ،با بهکارگیری راهبردهای نیروی کار عاطفی تالش
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 با تکرار چنین.کنند تا رفتار تطبیقی برای تنظیم احساسات و ایجاد عواطف مناسب داشته باشند
.شرایطی مربیان یاد خواهند گرفت که بهترین رفتار را در موقعیت خاص نشان دهند
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Abstract
The purpose of this study was to designing communication model in emotional
labor of coaches in Tehran University sport teams. The statistical method used in
this study was descriptive correlation. The population and sample were coaches
in Tehran University sport teams that were 289 persons. To collect the required
data for the study demographic characteristics questionnaire, surface acting
questionnaire, deep acting questionnaire, automatic regulation questionnaire,
positive affectivity and negative affectivity questionnaire, emotional exhaustion
questionnaire, emotional intelligence questionnaire, and job satisfaction
questionnaire were used. It was confirmed that the model was correlated. Positive
affectivity had significant negative effect on surface acting and had significant
positive effect on deep acting. Negative affectivity had significant positive effect
on surface acting and had significant negative effect on deep acting. Emotional
intelligence had effect on emotional labor (surface acting, deep acting, and
automatic regulation). Also, emotional labor had effect on emotional exhaustion.
So, coaches in different situations emotional, can apply appropriate strategies
emotional labor, and they created less emotional exhaustion, and will feel more
job satisfaction.
Keywords: Emotional Labor, Positive and Negative Affectivity, Emotional
Intelligence, Emotional Exhaustion, Job Satisfaction
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