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 گذاری جمعی عاطفی در میان معلّمانای سرمایهنقش واسطه

 2پرورمحسن گل ،1باقری ناهید

 15/00/96تاریخ پذیرش:  52/10/69تاریخ دریافت: 

 چكيده
شناسی های حوزۀ روانترین سازهگذاری جمعی عاطفی از جدیدگذاری جمعی اجتماعی و سرمایهسرمایه

جتماعی دارند. این های اها در محیطبر متغیّرهای رفتاری انسان تأثیرباالیی برای  ظرفیتنگر هستند که مثبت

گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی معلّمان با توجّه پژوهش با هدف بررسی رابطۀ سرمایه

جمعی عاطفی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش  گذاریای سرمایهبه نقش واسطه

-نفر به شیوۀ نمونه 290در شهر اصفهان تشكیل دادند که از بین آنان را معلّمان مقطع ابتداییِ منطقۀ بُرخوار 

-)گل اجتماعی گذاری جمعینامۀ سرمایهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش

نامۀ رفتارهای شهروندی ( و پرسش1091پرور، گذاری جمعی عاطفی )گلنامۀ سرمایه(، پرسش1091ر، پرو

ازی سها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو( بودند. داده2001سازمانی )ویگوداگادت و همكاران، 

-هجمعی اجتماعی با سرمای گذاری( تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین سرمایهSEMمعادلۀ ساختاری )

گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی و بین سرمایه

سازی معادلۀ ساختاری و تحلیل نتایج مدلوجود دارد.  (>01/0pشهروندی سازمانی رابطۀ مثبت و معنادار )

 گذاری جمعیای کامل در رابطۀ سرمایهر واسطهگذاری جمعی عاطفی متغیّسرمایه ای نشان داد کهواسطه

 اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی است.
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 شهروندی سازمانی، معلّمان

                                                           

 صفهان )خوراسگان(.، واحد ا، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهانشناسی صنعتی و سازمانی. کارشناس ارشد روان1

2 .شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(.دانشیار گروه روان 

drmgolparvar@gmail.com 



 

8 

 

 69، بهار 11شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 مقدمه

 است که با نگاهی های متمادیشناسی و مدیریت سالشناسی، جامعهاندیشمندان حوزۀ روان

ر سطح خرد د موفقیتعنوان عامل اصلی نگر در کنار سرمایۀ اقتصادی که دیرزمانی بهمثبت

رم، ن هایسرمایهشد، اشكال مختلفی از انواع ها و جوامع نگریسته میو کالن برای انسان

 سازیافزا را در کنار سرمایۀ اقتصادی و مادّی در راستای پیشبرد و نهادینهمكمل و هم

های اجتماعی مختلف مطرح ها در محیطهای اجتماعی، روانی و معنوی در میان انسانارزش

، 0مورگان-؛ لوتانز و یوسف2011، 2؛ دلری و رامپی2010، 1؛ پالمر1095پرور، اند )گلهنمود

(. 2012، 6؛ یوسف و همكاران2011، 5؛ نیوبرت و همكاران2015، 4؛ لوتانز و همكاران2011

با طرح اشكال مختلف سرمایۀ روانی، اجتماعی  مورداشارهانگیزۀ اصلی اندیشمندان  اقعدرو

های دخیل در زندگی کارآمد و عنوان سازهو معنوی در کنار سرمایۀ مادّی و اقتصادی به

ی ساحتهای تکها و پیشرفتها، تالش برای دور نمودن انسان و جوامع از نگاهانسان مؤثر

توان از آن یک نمونه از اشكال سرمایۀ غیرمادی و غیراقتصادی که میمادّی بوده است. 

های اجتماعی و کاری که دارای قدمت نظری گروه مؤثرعنوان عامل حیاتی برای بقاء به

های است. سرمایۀ اجتماعی همانند بسیاری از سازه 1ای است یاد نمود سرمایۀ اجتماعیدیرینه

 به نسبتمحور بنیاد یا پژوهشنظریه هایمؤلفهتعریف و  دیگر، از منظرهای مختلفی تاکنون

( در نظریۀ خود 1992) 2متنوعی برای آن معرفی شده است. برای نمونه ناهاپیت و گاشل

دانند. به باور می 11و شناختی 10، ارتباطی9سرمایۀ اجتماعی را متشكل از سه بُعد ساختاری

فردی و میزان بین کلیتماعی روابط ( بُعد ساختاری سرمایۀ اج1992ناهاپیت و گاشل )
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ماعی در محیط سازمان یا هر محیط اجت یكدیگرآشنایی و نزدیكی ارتباطی افراد نسبت به 

و میزان  1فردینفردی )نظیر اعتماد بیپیوندهای بین کیفیتدیگر را، بُعد ارتباطی به طبیعت و 

اری و بُعد شناختی نیز های اجتماعی و ککه بین افراد وجود دارد( در محیط 2صمیمیتی

 هایهای مشترک و همسویی که افراد در قالب شبكهفهم و دیدگاه به میزان درنهایت

 (.2002، 0شوند )بولینو و همكارانفردی دارند مربوط میاجتماعی و بین

( در مورد ابعاد و مضمون سرمایۀ اجتماعی تنها یكی از 1992دیدگاه ناهاپیت و گاشل )

نظریات( در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی است.  ترینمعروفالبته یكی از نظریات مطرح )و 

، 4)روسونی و همكاران نظریات متعدّد دیگری هم وجود دارند که مجال نوشتار کنونی نیست

اند، در اکثر ( بیان داشته2002که بولینو و همكاران ) گونههمان(. 2012، 5؛ کانگ و نا2012

( از سرمایۀ اجتماعی 2001) 6ۀ اجتماعی، مانند تعریف لینهای حوزۀ سرمایتعاریف و دیدگاه

ند هدفمند در دسترس هست اقداماتدر ساختار اجتماعی که برای  گرفته یجامنابع "عنوان به

سرمایۀ  (،2002از بولینو و همكاران،  به نقل، 2001)لین،  "شوندو یا تجهیز و استفاده می

ات ها، بین اجتماعفردی، بین سازماناجتماعی و بین ای که از روابطعنوان پدیدهاجتماعی به

(. در نگاهی 2002گرفته شده است )بولینو و همكاران،  در نظرشود جوامع مشتق می و یا بین

عنوان موضوع محوری مورد های سرمایۀ اجتماعی بهدر اغلب نظریه آنچهتر، اختصاصی

ی است. فردی در ایجاد سرمایۀ اجتماعینبدیل روابط اجتماعی و بقرار گرفته، نقش بی تأکید

فردی مبتنی بر اعتماد، بخشش، حمایت و همدلی، بر روابط بین تأکید ترجزئیاز نگاهی 

؛ بیلمن 1091و نمودهای اصلی سرمایۀ اجتماعی از منظرهای مختلف هستند )عابدینی، عناصر 

( از b2011) 9ر و همكاران(. به باور الینگ2012، 2؛ کمبرلند و همكاران2012، 1و همكاران
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سرمایۀ اجتماعی در  مورداشارهها و نمودهای یک از شاخصلحاظ نظری، زمانی که هر

 نبه میاتوان سخن از سرمایۀ اجتماعی های کاری و اجتماعی وجود داشته باشد، میمحیط

ی جتماعهای مدیران برای ارتقاء سطح سرمایۀ اها و برنامهآورد. اما زمانی که سخن از تالش

آورد )الینگر و  به میانسخن  1گذاریواژۀ سرمایه از سرمایه جایبهتوان آید، میمی به میان

(. در حوزۀ اقتصادی و مادّی نیز در پیشینۀ متون علمی و پژوهشی از a&b2011همكاران،

، 4؛ مالیک2010، 0فالمی و همكاران؛ بل1091پرور، )گل 2گذاری توده مردماصطالح سرمایه

های آن به محک آزمون علمی و پژوهشی در آمده کرات استفاده و اثرات و نقش( به2014

 است.

( همسو با گسترش دیدگاه و نظریات مربوط به سرمایه از جانب 1091پرور )به باور گل

شناسان و اندیشمندان مدیریت و طرح اشكال نوینی از سرمایه نظیر شناسان، جامعهروان

سرمایۀ عاطفی، سرمایۀ معنوی و سرمایۀ اجتماعی و با وجود زمینه  شناختی،سرمایۀ روان

گذاری مادّی و اقتصادی توده مردم، اکنون زمان موجود نظری و پژوهشی در حوزۀ سرمایه

های ر محیطبخش د گرا برای تسهیل فرایندهای انسانی و ارتقاءآن فرا رسیده از نگاهی تعالی

گذاری جمعی اجتماعی، ، از سرمایهمورداشارهمایۀ اجتماعی، در کنار اشكال مختلف سر

ردازی پها را در پژوهش و نظریهشناختی و معنوی سخن به میان آورد و این سازهعاطفی، روان

سازمان بر سرمایۀ اجتماعی توسط الینگر و همكاران  گذاریسرمایه شدنمطرحوارد نمود. 

(a&b2011نقطه شروع مطلوبی برای این مسیر بوده )  .پرور لگ به باور حالبااینو خواهد بود

گونه که الینگر و همكاران گذاری از طرف سازمان بر سرمایۀ اجتماعی آن( سرمایه1091)

(a&b2011مطرح نموده ) ،ها های جمعی را محدود به گسترۀ سازمانتالش طرفکیازاند

( بر a&b2011كاران، نماید، و از طرف دیگر تمرکز در سنجش این سازه )الینگر و هممی

نقش و تالش مدیران در ایجاد سرمایۀ اجتماعی است. این امر در حالی است که تالش برای 

                                                           

1. investment 

2. crowd funding 

3. Belleflamme et al 

4. Mollick 
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از جانب مدیران  فقطنه، 2شناختی، عاطفی، اجتماعی و روان1سرمایۀ معنوی ایجاد و ارتقاء

عم از های اجتماعی )اکه از طریق تمامی عوامل انسانی در تمام سطوح و در تمام محیط

پردازان در ایران و در سطح جهان (، الزم است توسّط پژوهشگران و نظریهیکار ریغکاری و 

جمعی یا  گذاریسرمایه( اصطالح 1091پرور )مورد توجّه قرار گیرد. در همین راستا گل

ه این تواند بجمعی معنوی نیز می گذاریسرمایهشناختی )توده مردم اجتماعی، عاطفی و روان

های گروهی و جمعی ها و کوششحال تالشهراضافه شود( را مطرح نموده است. به فهرست

فردی و اجتماعی همراه با تالش برای افراد در تمام سطوح در سطح سازمان در روابط بین

تواند بر مبنای است، می 0گذاری جمعی اجتماعیارتقاء سرمایۀ اجتماعی که همان سرمایه

ذاری گموجب تقویت سرمایه ساکنابتدابهزۀ سرمایۀ اجتماعی پیشینۀ نظری و پژوهشی حو

گذاری جمعی عاطفی، موجب تقویت و ارتقاء آن از طریق سرمایه به دنبالو  4جمعی عاطفی

شود. مدل نظری و مفهومی پژوهش نیز که مبنای بیان مسئله  5رفتارهای شهروندی سازمانی

 .است 1شكل  به شرحدر این پژوهش است، 

 

 مدل مفهومی پژوهش حاضر .1شکل 

معی گذاری جواسطه برای سرمایهعنوان اولین پیامد بیگذاری جمعی عاطفی، بهسرمایه

از طریق  جمعی به رفاهفردی و تمایل اجتماعی که مبتنی بر تالش برای ارتقاء اعتماد بین

 (،1091پرور، های فردی و گروهی در تمام سطوح سازمان تعریف شده است )گلتالش

شناسی است که برآمده از سازۀ های روانها و پژوهشترین سازۀ مطرح در سنجشنوین

گذاری جمعی عاطفی از . سرمایهاستدر عرصۀ نظریه و پژوهش در ایران  6سرمایۀ عاطفی

                                                           

1. spiritual 

2. psychological 

3. social crowd funding or social-collective investment 

4. affective crowd funding or affective-collective investment 

5. organizational citizenship behaviors 

6. affective capital 

گذاری جمعی سرمایه

 اجتماعی

گذاری جمعی سرمایه

 عاطفی
 شهروندیرفتارهای 
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نظر تعریف معطوف به رفتارهای جمعی متمرکز بر ارتقاء سرمایۀ عاطفی است و منظور 

ورت فراگیر در حوزۀ ارتقاء عاطفۀ مثبت، احساس انرژی و صها بههای جمعی انسانتالش

های جمعی و گروهی (. تالش1091پرور، گویند )گلدر محیط کار را می یكدیگرشادمانی 

ه تمرکز قرار گرفته تا نیاز ب تأکیدمورد  لیدل نیاگذاری جمعی عاطفی به در تعریف سرمایه

. یۀ اجتماعی و سرمایۀ عاطفی فراهم شودجای تمرکز فردی بر تقویت گروهی سرماجمعی به

از لحاظ نظری مطابق با نظریات حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه و نظریات حوزۀ 

ایش جمعی و آس عاطفه، روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد، بخشش و تالش برای رفاه-تقویت

 ابطۀ مثبت هستندو گروهی با تجربۀ حاالت مستتر و مطرح در سرمایۀ عاطفی دارای ر

 (.1095پرور، )گل

 گذاریسرمایهجمعی اجتماعی با  گذاریسرمایهبین  شدهمطرحدر همسوسازی رابطۀ 

جمعی عاطفی در این پژوهش با نظریات حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه و نظریات 

ی و گروهی عبینی تبیینی را مطرح کرد که با تالش جمتوان این پیشعاطفه می-حوزۀ تقویت

ر بین افراد فردی دروابط بین تیجذابفردی و رفاه جمعی، سطح افراد برای ارتقاء اعتماد بین

فردی، سطح شادمانی، احساس انرژی و روابط بین جذابیتسطح  باال رفتنرود. با باال می

ای مبادلهان ، افراد در جبریابد. با باال رفتن سه مؤلفۀ سرمایۀ عاطفیعاطفۀ مثبت افزایش می

گذاری جمعی اجتماعی، تالش بیشتر و مضاعفی برای حفظ و ارتقاء سطح نسبت به سرمایه

سرمایۀ عاطفی دیگران در محیط کار صرف خواهند نمود. برآیند نهایی این زنجیره مطابق با 

گذاری جمعی عاطفی در مدل اصلی این پژوهش مطرح شده است، افزایش سرمایه آنچه

جمعی عاطفی از طریق  گذاریسرمایهرحلۀ بَعدی، پس از تقویت و ارتقاء خواهد بود. در م

جمعی اجتماعی، زمان برگردان شدن نیرو و توان اجتماعی و عاطفی ارتقاء  گذاریسرمایه

رسد. یک دسته از رفتارهای پیامد برای رابطۀ فرا می یافته افراد به سطح رفتارهای عینی

جمعی عاطفی،  گذاریسرمایهجمعی اجتماعی با  یگذارسرمایهمقدماتی بین  یدوسطح

 رفتارهای شهروندی سازمانی خواهند بود.

های رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای آزادانه و اختیاری هستند که در سرفصل

تعریف و  هاآنرسمی حقوق و دستمزد و در شرح وظایف رسمی افراد در سازمان برای 
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های اجتماعی حاکم بر محیط-طریق سازوکارهای روانی، ولی از اجباری وجود ندارد

، 1همكاران شوند )بستر واجتماعی باعث پیشبرد و تقویت عملكرد و اثربخشی در سازمان می

های مطرح برای رفتارهای شهروندی سازمانی، بندیطبقه ترینمعروف(. یكی از 2015

کردن )کمک 2رسانیامل یاریکه ش یپنج بعدبندی محور است. البته طبقهبندی هدفطبقه

های مختلف، )مشارکت و حضور در برنامه 0ویژه همكاران(، فضایل مدنیبه دیگران، به

)شامل تحمّل نقایص و قصورها در محیط  4( و جوانمردییالزام ریغها و جلسات نشست

ه ه ب، ولی با توجّاستو ادب و احترام است، نیز مطرح  فهیفرا وظ یریپذتیمسئولکار(، 

 بندی از لحاظمحور، در این پژوهش این طبقهبندی هدفتمرکز پژوهش حاضر بر طبقه

سته دمحور دوبندی هدفهای پژوهشی مورد توجّه قرار گرفته است. در طبقهنظری و حمایت

، شامل رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان )رفتارهایی است که رفتار شهروندی سازمانی

مانند فضایل مدنی و جوانمردی در  -طور مستقیم متوجّه سازمان استبه هاآنمنافع انجام 

( و رفتارهای شهروندی معطوف به افراد یا همكاران )رفتارهایی که یپنج بعدبندی طبقه

دب رسانی و امانند یاری - شودیمبه همكاران  باألخصرسانی به افراد و موجب یاری و نفع

(. متغیّر رفتارهای 1094پرور و فتحی، گردد )گلدی( میبُع بندی پنجو احترام در طبقه

شهروندی سازمانی همراه با رفتارهای انحرافی با تعداد زیادی متغیّرهای خرد و کالن فردی 

و سازمانی در ارتباط هستند. برخی از این متغیّرها برای رفتارهای شهروندی سازمانی نقش 

، 6؛ تحسین و اختر2012، 5دارند )پیالی کنندهکننده و برخی دیگر نقش تقویتتضعیف

 (.2016، 10؛ وائل2015، 9؛ کارادا2012، 2؛ دمیرل و همكاران2012، 1؛ رازا و همكاران2016

                                                           

1. Bester et al 

2. helping 

3. civic virtue 

4. sportsmanship 

5. Pillay 

6. Tahseen & Akhtar 

7. Raza et al 

8. Demirel et al 

9. Karadağ 

10. Wael 
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اند که سرمایۀ اجتماعی و ها نشان دادهاز میان متغیّرهای مختلف، گروهی از پژوهش

، 1؛ علی و همكارانb&a2011گذاری سازمان بر سرمایۀ اجتماعی )الینگر و همكاران، سرمایه

، 2( و سرمایۀ عاطفی فراتر از اشكال دیگر سرمایۀ غیراقتصادی، نظیر سرمایۀ معنوی2010

( در زمرۀ عواملی هستند که 1095پرور، )گل 0شناختیسرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روان

دی باآشوند. پژوهش بهرامی عیسیموجب تقویت و افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی می

گذاری جمعی اجتماعی در آفرینی ارزشی اجتماعی که با سرمایه( نشان داد که هم1096)

( نیز نشان داد 1096جهاتی دارای همپوشی است با رفتارهای شهروندی سازمانی و جهانبانی )

آفرینی ارزشی اجتماعی رابطۀ مثبت برقرار است. گذاری جمعی اجتماعی و همکه بین سرمایه

ۀ مطالعاتی که در ایران بر روی سازۀ نوین سرمایۀ عاطفی و جموعدرمهمچنین، 

ین در حوزۀ رابطۀ ب یقابل تكرار به نسبتگذاری جمعی عاطفی انجام شده، شواهد سرمایه

( و سرمایۀ عاطفی با 1096؛ صفری، 1096گذاری جمعی عاطفی )احمدپورترکمانی، سرمایه

پرور، ؛ گل1096؛ کاویان مبارکه، 1096 مقدمی،رفتارهای شهروندی سازمانی )ستارخانی

( 1096(، صفری )1096آمده است. برای نمونه مطالعۀ احمدپور ترکمانی ) به دست( 1095

گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی ( نشان داد که بین سرمایه1096و بهارلویی )

 سازمانی معطوف به سازمان و همكاران رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

دلیل رابطۀ بین سرمایۀ گذاری جمعی اجتماعی و سرمایۀ گذاری جمعی عاطفی با 

این دو شكل سرمایۀ گذاری غیراقتصادی و نرم  رفتارهای شهروندی سازمانی آن است که

 ه دنبالبدو از جمله عوامل تقویت مبادلۀ اجتماعی مثبت و انگیزشی در کارکنان هستند و هر

شدن در رفتارهای اجتماعی فراوظیفه )رفتارهای شهروندی آن تالش افراد برای درگیر

همچنین از لحاظ  (.2010؛ علی و همكاران، 1095پرور، دهند )گلسازمانی( را افزایش می

ماعی و گذاری جمعی اجتتوان برای برقراری ارتباط بین سرمایهدلیل که می ترینمهمنظری 

ی سازمانی در نظر گرفت، این است که گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندسرمایه

                                                           

1. Ali et al 

2. spiritual capital 

3. psychological capital 



 6                ...با  یاجتماع یجمع گذارییهسرما ۀبر رابط یلیتحل

 

ر د وضعیتبهبود  هاآن، رفتارها و اقداماتی هستند که هدف رفتارهای شهروندی مطلوب

تر برای خود و دیگران است. چنین تمایلی در انجام رفتارهای سازمان و ایجاد شرایط مطلوب

اندازۀ  که احساس کنند بهاست  اجراقابلشهروندی سازمانی سطح باالتر تنها از جانب افرادی 

 پرور،دهد )گلاجتماعی و عاطفی قرار می موردحمایتکافی شرایط محیط کار، آنان را 

گذاری جمعی عاطفی در گذاری جمعی اجتماعی و سرمایه(. بنابراین، وقتی سرمایه1095

و  یتموردحما حس تنهانهدر سطح باال باشد و یا روندی افزایشی داشته باشد،  محیط کار

مندی ارزش حسکنند، بلكه در آنان توجّه اجتماعی و عاطفی بودن را در کارکنان ایجاد می

و تالش بیشتر را فعّال ساخته و از این طریق موجب تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی 

نیا (، عسكریa&b2011شود. در حمایت از این امر، نتایج پژوهش الینگر و همكاران )می

گذاری سازمان بر سرمایۀ ( نشان داد که بین سرمایه1090و همكاران ) فر( و قاضی1090)

(. عالوه a2011اجتماعی با رفتارهای شهروندی رابطۀ مثبت وجود دارد )الینگر و همكاران، 

جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی، ایدۀ اصلی که بر مبنای  گذاریسرمایهبر رابطۀ بین 

ر عاطفه برای این پژوهش د-دوستانه و نظریات حوزۀ تقویت حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و

وان عنوان عاملی مثبت که تگذاری جمعی اجتماعی بهنظر گرفته شده، این است که سرمایه

باالیی دارد تا روابط اجتماعی را نزد کارکنان جذاب سازد، ابتدا موجب تقویت 

فی موجبات تقویت گذاری جمعی عاطگذاری جمعی عاطفی و سپس سرمایهسرمایه

 (.1095پرور، رفتارهای شهروندی سازمانی را فراهم خواهد کرد )گل

، از طریق نظریاتی نظیر حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه، نظریات حوزۀ درواقع

توان (، می1091پرور، عاطفه و رویكرد رخدادهای عاطفی واسطه )عنایتی و گل-تقویت

 گذاری جمعی اجتماعیی جمعی عاطفی را در رابطۀ بین سرمایهگذارای سرمایهنقش واسطه

 ،با رفتارهای شهروندی سازمانی تبیین نمود. بر اساس نظریۀ حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه

کارکنان در شرایط مختلف بر مبنای نوع روابطی که در فضای اجتماعی محیط کار خود 

(. 1095پرور، )گل نمایندرا تعیین می فردیدر روابط بین جذابیتکنند، سطح تجربه می

گذاری جمعی اجتماعی در سازمان وجود بنابراین، زمانی که کارکنان احساس کنند سرمایه

و  تموردحمای حسکنند، بلكه این تجربۀ بودن را تجربه می موردحمایت حس تنهانه، دارد
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ۀ س انرژی یا همان سرمایاعتماد بودن به آرامی زمینه تجربۀ عاطفۀ مثبت، شادمانی و احسا

پرور، ؛ گل1096؛ کاویان مبارکه، 1096کند )ستارخانی مقدمی، عاطفی را تقویت می

 صورت فراگیر در برایهای جمعی کارکنان بهشدن سرمایۀ عاطفی، تالش(. با فعال1095

ای هیابد. با ارتقاء تالش(، افزایش می1091پرور، گذاری جمعی عاطفی )گلارتقاء سرمایه

ار نیرو، توان و انگیزه بیشتری در ک گذاری جمعی عاطفی کارکنان، آنانمعطوف به سرمایه

نمایند. برآیند نهایی این امر ارتقاء سطح رفتارهای شهروندی سازمانی صرف می یكدیگربا 

کننده در این حوزۀ از طریق مطالعاتی که نشان کارکنان خواهد بود. برخی از شواهد حمایت

کننده ( متغیّر تعدیل2010محور )علی و همكاران، های شغلی عاطفه و شناختگرشدادند ن

آمده است.  به دستیا واسطه در رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با پیامدهای رفتاری هستند، 

در  گذاری جمعی عاطفیمبنی بر نقش سرمایه شدهارائههای نظری همسو با تبیین درمجموع

که ه این، و با توجّه باجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی گذاری جمعیرابطۀ بین سرمایه

 و گذاری جمعی عاطفیگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهدر ایران در حوزۀ رابطۀ سرمایه

در دسترس قرار نگرفت، در این  یتوجهقابلرفتارهای شهروندی سازمانی دانش علمی 

معی گذاری جوی ساختاری رابطۀ سرمایهالگ ایآپژوهش سؤال اصلی پژوهش این بوده که 

ا هگذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی از برازش مطلوبی با دادهاجتماعی با سرمایه

 گذاریگذاری جمعی عاطفی قادر است تا در رابطۀ سرمایهسرمایه ایآبرخوردار است و 

 ؟را ایفاء کند جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی نقش متغیّر واسطه

 روش

توصیفی و از نظر روش یک پژوهش  پژوهش یک پژوهشحاضر از نظر نوع  ۀمطالع

 هدف اصلی در پژوهش حاضر تعیین رابطۀ کهییازآنجاشود. همبستگی محسوب می

ی ارفتارهای شهروندی سازمانی با توجّه به نقش واسطهبا  گذاری جمعی اجتماعیسرمایه

اری آم ۀ. جامعانتخاب گردیدوهش همبستگی بود، روش پژ گذاری جمعی عاطفیسرمایه

 نفر 065 به تعداد اصفهاندر شهر در منطقۀ بُرخوار  معلّمان مقطع ابتدایی یۀکلاین پژوهش را 

سازی معادالت نفر برای مطالعات مدل 400تا  200نمونه  یۀبه توصبا توجّه . ندتشكیل داد
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 فرمول تعیین حجم نمونۀ کوکران همچنین بر مبنای ( و1022ساختاری )شوماخر و لومكس، 

نفر نمونه  000نفر برآورد گردید. بر همین اساس  016درصد نمونه حدود  2در سطح خطای 

گیری بر مبنای روش تصادفی ساده عمل برای نمونهبرای این پژوهش در نظر گرفته شد. 

نقص در  دلیلبه درصد(  0/0 )معادل نامهپرسش دهها، نامهآوری پرسشگردید. پس از جمع

فر ن دویست و نودپژوهش به  ۀگویی از پژوهش کنار گذاشته شدند، لذا گروه نمونپاسخ

 نامۀ زیر استفاده شد.ها از سه پرسشبرای گردآوری دادهتقلیل یافت. 

گذاری برای سنجش سرمایه(: SCIQ) 1گذاری جمعی اجتماعیسرمایه ۀنامپرسشالف( 

( استفاده 1091پرور )سؤالی ساخت و ارائه شده توسط گل نامۀ دهجمعی اجتماعی، از پرسش

( 1091پرور )( است. گل10تا  1ای دوقطبی )گزینهنامه دهگویی این پرسششد. مقیاس پاسخ

روایی صوری این پرسشنامه را بر اساس پیشینۀ حوزۀ سرمایۀ اجتماعی مستند نموده است. در 

ج تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و مستند گردید. نتایاز طریق  پژوهش حاضر روایی سازۀ این 

( با اصلی و چرخش واریماکس هایمؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی )مبتنی بر روش استخراج 

KMO  001/0و معنادار  01/1164آزمون کرویت بارتلت برابر با  ،21/0برابر با>p  و بارهای

عاملی )هر عامل پنج دو حلیراهم( )برای سؤال پنج 29/0)برای سؤال هشتم( تا  11/0عاملی 

-ه، عامل سرمایشدهاستخراج دو عاملداد. با توجّه به همبستگی باالی  به دستسؤال( را 

عنوان گرفته شد. عالوه بر این، به در نظر یک عاملعنوان گذاری جمعی اجتماعی به

حاضر،  گذاری جمعی اجتماعی در پژوهشنامۀ سرمایهشواهدی از روایی همگرای پرسش

امۀ ننامه با امتیازات حاصل از پرسشنشان داده شد که بین امتیازات حاصل از این پرسش

( و با امتیازات حاصل از رهبری صادقانه p<01/0و  02/0سرمایۀ عاطفی )همبستگی برابر با 

همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. پایایی این  (p<01/0و  20/0)همبستگی برابر با 

 آمد. به دست 10/0آلفای کرونباخ برابر با  برحسبمه ناپرسش

گذاری برای سنجش سرمایه :(ACIQ) 2گذاری جمعی عاطفیسرمایه ۀنامپرسش ب(

( 1091پرور )نامۀ بیست سؤالی ساخت و ارائه شده توسّط گلجمعی عاطفی، از پرسش

                                                           

1. Social-Collective Investment Questionnaire (SCIQ) 

2. Affective-Collective Investment Questionnaire (ACIQ) 
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( 5=خیلی زیادتا  1=خیلی کمای )گزینهنامه پنجگویی این پرسشاستفاده شد. مقیاس پاسخ

 پیشینۀ حوزۀ سرمایۀ عاطفی بر اساسنامه را ( روایی صوری این پرسش1091پرور )است. گل

( روایی سازۀ این 1096( مستند نموده است. در پژوهش احمدپور ترکمانی )1095پرور، )گل

 ایقرار گرفته و آلف موردحمایتنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و پرسش

آمده است. در پژوهش حاضر روایی  به دست 91/0برابر با  تک عاملیکرونباخ آن در قالب 

تایج ن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و مستند گردید. مجددنامه سازۀ این پرسش

( با اصلی و چرخش واریماکس هایمؤلفهتحلیل عاملی اکتشافی )مبتنی بر روش استخراج 

KMO  001/0و معنادار  62/6119زمون کرویت بارتلت برابر با ، آ96/0برابر با>p  و بارهای

 به دسترا  تک عاملی حلیراه)برای سؤال شانزدهم(  22/0)برای سؤال دهم( تا  15/0عاملی 

گذاری جمعی نامه سرمایهعنوان شواهدی از روایی تمایز سؤاالت پرسشداد. همچنین، به

امه و نبر روی سؤاالت این پرسش زمانهمصورت عاطفی، یک تحلیل عاملی اکتشافی به

( انجام شد. نتایج این تحلیل عاملی 1095پرور، نامه سرمایۀ عاطفی )گلسؤاالت پرسش

، 956/0برابر با  KMOبا  -اصلی و چرخش از نوع واریماکس هایمؤلفه)مبتنی بر استخراج 

صورت کامالً ( بهp<001/0و معنادار  19/10922و آزمون کرویت بارتلت برابر با 

گذاری جمعی عاطفی را بر عاملی مستقل غیرهمپوش )حتّی در یک مورد( سؤاالت سرمایه

نامۀ عنوان شواهدی از روایی همگرای پرسشاز سرمایۀ عاطفی قرار داد. عالوه بر این، به

حاصل از  ازاتیامتگذاری جمعی عاطفی در پژوهش حاضر، نشان داده شد که بین سرمایه

و  52/0نامۀ سرمایۀ عاطفی )همبستگی برابر با نامه با امتیازات حاصل از پرسشپرسش این

01/0>pهمبستگی برابر با ( و با امتیازات حاصل از سرمایۀ روان( 01/0و  22/0شناختی>p) 

باخ برابر حسب آلفای کروننامه برهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. پایایی این پرسش

 آمد. ستبه د 92/0با 

برای سنجش رفتارهای شهروندی (: OCBS) 1رفتارهای شهروندی سازمانی ج( مقیاس

( که 2001) 2گادت و همكارانشده توسّط ویگودا یمعرف، از مقیاس هجده سؤالی سازمانی

                                                           

1. Organizational Citizenship Behaviors Scale (OCBS) 

2. Vigoda-Gadot et al 
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سؤال( و معطوف به سازمان  10رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد ) یحوزهدو 

های ( آن را برای اجرا در پژوهش1091پرور )دهد و گلقرار می موردسنجشسؤال( را  2)

ای زینهگنامه پنجگویی این پرسشایران ترجمه و آماده نموده، استفاده شد. مقیاس پاسخ

( از طریق تحلیل عاملی 2001گادت و همكاران )( است. ویگودا5تا همیشه= 1)هرگز=

امه را نه را مستند نموده و پایایی این پرسشنامروایی سازۀ این پرسش تأییدیاکتشافی و 

آلفای کرونباخ برای رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهای  برحسب

اند. در این گزارش نموده 22/0و  66/0برابر با  به ترتیبشهروندی سازمانی معطوف به افراد 

سی از تحلیل عاملی اکتشافی برر نامه با استفادهپژوهش روایی سازۀ هجده سؤال این پرسش

 06/0000، و آزمون کرویت بارتلت برابر با 29/0برابر با  KMOشد. تحلیل عاملی اکتشافی )

لفای داد. آ به دستنامۀ اصلی را شده در پرسش معرفی( ترکیب سؤاالت p<001/0و معنادار 

راد و به افمعطوف  شهروندی سازمانینیز در پایان برای رفتارهای  شدهمحاسبهکرونباخ 

 آمد. به دست 24/0و  25/0، 91/0برابر با  به ترتیبنامه پرسش کلسازمان و برای 

 بیترتنیابهدهی بوده است. گزارشصورت خودهای این پژوهش بهنامهاجرای پرسش

نامه توصیفی خالصه در اختیار افراد قرار گرفته تا مطالعه نموده و که در آغاز هر پرسش

با باطی در سطح استن هانیز داده درنهایت ها نمایند.نامهگویی به پرسشام به پاسخسپس اقد

( و از طریق دو SEM) سازی معادالت ساختاریو مدل ضریب همبستگی پیرسوناستفاده از 

 .تحلیل شدند 16نسخۀ  2AMOSو  18 ۀنسخ SPSS1 آماری افزارنرم

 هایافته

نفر  126دیپلم، ( دارای تحصیالت فوق%1/12نفر ) 01از دویست و نود نفر نمونۀ پژوهش، 

لیسانس بودند. ( دارای تحصیالت فوق%2/20نفر ) 66( دارای تحصیالت لیسانس و 1/64%)

( و دارای سابقۀ %49نفر برابر با  142سال ) 45تا  06اکثریت اعضای نمونه در گروه سنّی 

( بودند. %6/16نفر برابر با  222تأهّل ) توضعی( و در %4/40نفر برابر با  126سال ) 10شغلی تا 

                                                           

1. Statistical Package for Social Science (Version 18) 

2. Analysis of Moment Structures (AMOS) 
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

ی، جامعه آمار کلهمچنین، اکثریت اعضای نمونۀ را با توجّه به نسبت معلّمان زن و مرد در 

سال )با  40/02( تشكیل دادند. میانگین سنّی نمونه برابر با %2/12نفر برابر با  211زنان )

 05/2سال )برابر با  02/10شغلی آنان برابر با سال( و میانگین سابقۀ  51/1انحراف معیار برابر با 

ای پژوهش ه، میانگین، انحراف معیار و همبستگی )پیرسون( بین متغیّر1سال( بود. در جدول 

 ارائه شده است.

 های پژوهش، انحراف معيار و همبستگی بين متغيّر. ميانگين1جدول 

 M SD 1 2 0 4 های پژوهشمتغیّر ردیف

    - 22/0 41/0 معی عاطفیگذاری جسرمایه 1

   - 66/0** 25/0 42/0 رفتارهای شهروندی معطوف به افراد 2

  - 62/0** 50/0** 19/0 11/0 رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان 0

 - 12/0** 15/0** 55/0** 22/0 56/0 کلیرفتارهای شهروندی  4

 26/0** 24/0** 21/0** 02/0** 02/1 12/6 گذاری جمعی اجتماعیسرمایه 5

 درصد معنادار است. 99** همبستگی در سطح 

گذاری جمعی اجتماعی با شود، بین سرمایهمشاهده می 1که در جدول چنان

، با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد (>01/0pگذاری جمعی عاطفی )سرمایه

(01/0p<( با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ،)01/0p< و با رفتارهای ،)

( رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین >05/0p) کلیشهروندی سازمانی 

، با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد (>01/0pگذاری جمعی عاطفی )سرمایه

(01/0p<( با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ،)01/0p<) و با رفتارهای ،

ها، ( رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. در ادامه تحلیل>05/0p) کلیی سازمانی شهروند

سازی معادلۀ ساختاری را نگاه کنید( با استفاده از الگو 1الگوی پیشنهادی اولیه )شكل 

دو های برازش باید دارای خیقرار گرفت. یک الگوی مناسب از لحاظ شاخص موردبررسی

و  (GFI) 1، شاخص نیكویی برازش0درجۀ آزادی کمتر از  دو بهغیرمعنادار، نسبت خی

                                                           

1. Goodness of Fit Index (GFI) 
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از  تربزرگ (IFI) 2، شاخص برازش افزایشی95/0بیشتر از  (CFI) 1شاخص برازش تطبیقی

و تقریب ریشۀ  05/0از  ترکوچک (RMSR) 0، ریشۀ میانگین مجذورات باقیمانده9/0

( 2006، 5و همكاران باشد )میرز 02/0از  ترکوچک (RMSEA) 4میانگین مجذورات خطا

 برای الگوی نهایی پژوهش آمده است. سازی معادلۀ ساختاریالگونتایج  2در جدول باشد. 

جمعی عاطفی و  گذاریسرمایهجمعی اجتماعی با  گذاریسرمایه. مسيرهای مدل رابطۀ 2جدول 

 رفتارهای شهروندی
2R p β SE B مسيرهای مدل 

 گذاری جمعی عاطفیسرمایه ←گذاری جمعی اجتماعییهسرما 11/1** 13/1 3/1** 111/1 191/1

 رفتارهای شهروندی سازمانی ← گذاری جمعی عاطفیسرمایه 22/1** 11/1 22/1** 111/1 141/1

، >01/0pگذاری جمعی اجتماعی )شود، سرمایهمشاهده می 2که در جدول چنان

0/0=βدرصد از  1/9 ت و توانستهگذاری جمعی عاطفی دارای رابطۀ معنادار اس( با سرمایه

( 01/0p< ،12/0=βگذاری جمعی عاطفی )پراکنش این متغیّر را تبیین کنند. در ادامه سرمایه

درصد از پراکنش  1/54با رفتارهای شهروندی سازمانی دارای رابطۀ معنادار بوده و توانسته 

دو مدل خی بود: شرح نیاهای برازش مدل نهایی نیز به این متغیّر را تبیین نمایند. شاخص

دو به درجۀ ، نسبت خی1(، درجۀ آزادی برابر با <05/0pو غیرمعنادار ) 49/10نهایی برابر با 

 RMR، 991/0برابر با  IFI، 991/0برابر با  CFI، 922/0برابر با  GFI، 49/1آزادی برابر با 

ژوهش ارائه شده الگوی نهایی پ 2است. در شكل  042/0برابر با  RMSEAو  025/0برابر با 

 است.
  

                                                           

1. Comparative Fit Index (CFI) 

2. Incremental Fit Index (IFI) 

3. Root Mean Square of Residual (RMSR) 

4. Root Mean Square of Error Approximation (RMSEA) 

5. Meyers et al 
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گذاری جمعی اجتماعی و عاطفی با رفتارهای . مدل ساختاری نهایی پژوهش از رابطۀ سرمایه2شکل 

 شهروندی سازمانی

 1 سؤال
 

 4 سؤال
 

 3 سؤال

 

 2 سؤال
 

89/0 

87/0 

79/0 

82/0 

 1 سؤال
 86/0 

 6 سؤال

 

 2 سؤال
 

 1 سؤال
 

 9 سؤال

 

 11 سؤال

 

82/0 

83/0 

77/0 

88/0 

86/0 

معطوف به  

 افراد
معطوف به  

 سازمان

**92/

0 

**74/

0 

(541/

0) 

(091/0

) 

**72/0 

**3/0 

گذاری  سرمایه

جمعی  

 اجتماعی

گذاری  سرمایه

جمعی  

 عاطفی

تارهای  رف

 شهروندی

 عاطفۀ مثبت

احساس  

 انرژی

**94/

0 

**95/

0 

 شادمانی

**91/

0 
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گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی شود، سرمایهدیده می 2که در شكل چنان

، 0 در جدولرمستقیم است. گذاری جمعی عاطفی دارای رابطۀ غیسازمانی از طریق سرمایه

 ( ارائه شده است.2مستقیم مطرح در مدل نهایی )شكل اثرات غیر

 . اثرات غيرمستقيم و مستقيم مدل نهایی پژوهش در حالت استاندارد و غيراستاندارد3جدول 

ف
ردی

 

 اثرات غیرمستقیم
 رفتارهای شهروندی معلّمان

 استاندارد غیراستاندارد

1 
گذاری جمعی اجتماعی بر رفتارهای شهروندی رمایهمستقیم ساثر غیر

 گذاری جمعی عاطفیسرمایه قیاز طرسازمانی 
**10/0 **22/0 

   درصد معنادار است. 99** همبستگی در سطح  

استراپ در منابع موجود و همچنین آزمون بوث بر اساس 0ضرایب ارائه شده در جدول 

ذاری گای نیز حاکی از آن بود که سرمایهواسطهمعنادار هستند. بررسی اثرات  >01/0pسطح 

گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای در رابطۀ سرمایه 1ای کاملجمعی عاطفی متغیّر واسطه

 شهروندی سازمانی است.

 گيریو نتيجه بحث

گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی این پژوهش که با هدف بررسی رابطۀ سرمایه

گذاری جمعی عاطفی بر روی معلّمان اجرا شد، ای سرمایهه به نقش واسطهسازمانی با توجّ

 باألخصمحور و گذاری نرم و تالشای را برای رویكرد سرمایههای پژوهشی اولیهحمایت

-گذاری جمعی اجتماعی و سرمایهگذاری، شامل سرمایهبرای دو شكل از این نوع سرمایه

اری های کو پژوهش در محیط تأملقابلهای ین سازهترعنوان نوینبه گذاری جمعی عاطفی

داد. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، در درجۀ اوّل بین  به دستو اجتماعی 

مد. آ به دستگذاری جمعی رابطۀ مثبت و معنادار گذاری جمعی اجتماعی با سرمایهسرمایه

، حالنباایسترس قرار نگرفت. پژوهش دیگری در د نمونهاین یافته در پژوهش حاضر، در 

(، که طیِ آن گفته 1095پرور، ها با نظریات حوزۀ اخوت و برادری )گلاین بخش از یافته

                                                           

1. complete mediator 
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ی گرانه با تجربۀ حاالت عاطفشود روابط اجتماعی دوستانه، مبتنی بر اعتماد و حمایتمی

ازۀ دو سهر دهد. یافته بَعدی پژوهش به رابطۀمثبت در ارتباط است، همسویی نشان می

گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی گذاری جمعی اجتماعی و سرمایهسرمایه

های الینگر و همكاران شود. این یافته در پژوهش حاضر با یافتهسازمانی مربوط می

(2011a&bعسكری ،)( و قاضی1090نیا )( مبنی بر رابطۀ 1090فر و همكاران )

ای هیۀ اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی و با یافتهگذاری سازمان بر سرماسرمایه

(، کاویان مبارکه 1096(، ستارخانی مقدمی )1096(، صفری )1096احمدپورترکمانی )

گذاری جمعی عاطفی با ( مبنی بر رابطۀ سرمایۀ عاطفی و سرمایه1096( و بهارلویی )1096)

 دهد.رفتارهای شهروندی سازمانی همسویی نشان می

گذاری جمعی اجتماعی و توان کفت سرمایهآمده می به دستتبیین نتایج در 

گذاری جمعی عاطفی از لحاظ عملی نسبت به دو سازۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ سرمایه

گذاری جمعی محور دارند. وقتی سخن از سرمایهمحور و هدفعاطفی، ماهیت تالش

ر ها دروابط خود با دیگر انسان اد درشود، منظور این است که افراجتماعی و عاطفی می

کنند تا زمینۀ ایجاد، بسط و تقویت های اجتماعی، تالش میو یا دیگر محیط محیط کار

رفاه و آسایش جمعی  بهگرانه، و معطوف روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد، حمایت

ی و نشاط گذاری جمعی اجتماعی(، را همراه با حاالت عاطفی مثبت، احساس انرژ)سرمایه

فراهم کنند. چنین تالشی، مانند  یكدیگرگذاری جمعی عاطفی( در و شادمانی )سرمایه

گذاری در حوزۀ اقتصادی، الزم است تا از جهات کارکردی دارای بازدهی باشد. سرمایه

اجتماعی و عاطفی، افزایش  یجمعگذاری های دو حوزۀ سرمایهبازدهی ترینمهمیكی از 

همراه با فداکاری و گذشت برای سازمان و افراد آن یا همان رفتارهای  انهدوستنوعرفتارهای 

ها در اثر مواجهه با که چرا انسانشهروندی سازمانی معطوف به افراد و سازمان است. این

گذاری جمعی و عاطفی تمایل بیشتری به انجام رفتارهای های معطوف به سرمایهتالش

ین دهند، به تمایل بنیادهای شهروندی سازمانی نشان میپسند نظیر رفتاراجتماعی و جامعه

رور، پشود. نظریات حوزۀ مبادلۀ اجتماعی )گلمربوط می مثلبهمقابلهانسان به ادای دین و 

ه ها در این روند دارند. به این معنی کو وارد شدن انسان مثلبهمقابله(، تمرکز قاطعی بر 1095
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ور طکوشش مثبت دیگر همنوعان خود مواجه شوند، بهبا تالش و  کهیدرصورتها انسان

های دیگران را پاسخ داده و جبران ، این تالشازیموردنطبیعی و منطقی در زمان مناسب و 

کنند. چنین تبادل دائمی رمز بقاء بیشتر روابط اجتماعی و کاری است. بنابراین، رابطۀ می

شهروندی سازمانی را حداقل تا بخشی گذاری جمعی اجتماعی و عاطفی با رفتارهای سرمایه

 ها در اثر درگیر شدن در مبادله اجتماعی دانست.توان ناشی از پاسخ انسانمی

گذاری جمعی اجتماعی با روابط سرمایه تیکلیافتۀ بعدی در پژوهش حاضر به 

-گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی در قالب مدل ساختاریسرمایه

آزمایی انجام شده نشان داد که . نتایج مدلگرددیبازم( این پژوهش 2ی )شكل ارتباطی نهای

گذاری جمعی عاطفی و سپس گذاری جمعی اجتماعی ابتدا موجب تقویت سرمایهسرمایه

نای شود. به معگذاری جمعی عاطفی موجب تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی میسرمایه

گذاری جمعی عاطفی متغیّر واسطه کامل در سرمایه تر نتایج این پژوهش نشان داد کهساده

گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی است. در مطالعاتی نظیر رابطۀ سرمایه

رای ای دا( اشتیاق شغلی )با تعهّد عاطفی همپوشی دارد( که تا اندازه2010علی و همكاران )

تماعی گذاری سازمان بر سرمایۀ اجین سرمایهکننده در رابطۀ ببار عاطفی است، متغیّر تعدیل

ذاری گهای سرمایهنوین بودن سازه به دلیلشده است.  یمعرفو رفتارهای شهروندی سازمانی 

جمعی اجتماعی و عاطفی، پژوهشی در دسترس قرار نگرفت که بتوان از همسویی یا 

یات از نظر اعمیات متعدّدی در نظر حالبااینآورد.  به میانسخن  هاآنها با یافته ییسوناهم

پرور، عاطفه و رویكرد رخدادهای واسطه عاطفی )گل-حوزۀ اخوت و برادری، تقویت

صراحت رخدادهای عاطفی مثبت پاسخی به رخدادها و حوادث محیطی و (، به1095

 عنوانبهحافظه( و -ها )نظریات حوزۀ اخوت و برادری و تقویتاجتماعی پیرامون انسان

ای عاطفی( برای پیامدهای رفتاری و نگرشی اسطه )رویكرد رخدادهای واسطهمتغیّرهای و

اند. تنها تفاوت موجود بین رخدادهای عاطفی مطرح در نظریات حوزۀ اخوت و شده یمعرف

( با 1095پرور، عاطفه و رویكرد رخدادهای واسطۀ عاطفی )گل-برادری، تقویت

-گذاری جمعی عاطفی ماهیت رفتارییهگذاری جمعی عاطفی در این است که سرماسرمایه

فهوم محور نیز هست. به این مدارد. یعنی عالوه بر بار عاطفی مستتر در آن تالش توأمعاطفی 
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تقاء شدن در بسط و ارکه بر مبنای این سازه، الزم است افراد تالش و توجّه عملی به درگیر

 انرژی و شادمانی( نشان، احساس حالت هیشبسرمایۀ عاطفی دیگران )شامل عاطفۀ مثبت 

رسد که رخدادهای عاطفی واسطه بین رخدادهای محیطی و پایه، به نظر می نیبر همدهند. 

 رفتاری و تیماهدرون روانی  تیماهاجتماعی با پیامدهای رفتاری و نگرشی، عالوه بر 

 عملكرد نیز داشته باشند.

ی گذارای سرمایهتبیین دیگری که الزم است در خصوص مدل نهایی و نقش واسطه

گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی جمعی عاطفی در رابطۀ بین سرمایه

معلّمان مورد توجّه قرار گیرد، سازوکاری است که این پیوند را تا بروز پیامد نهایی که همان 

 رسد رویكردها و نظریاتمی به نظرکند. رفتارهای شهروندی سازمانی است را حفظ می

عاطفه و رویكرد رخدادهای واسطۀ عاطفی همگی تابع -حوزۀ اخوت و برادری، تقویت

ور از عاطفی باشند. منظ-تری موسوم به رویكرد سرریزشدگی اجتماعیرویكرد نظری جامع

 های اجتماعی مثبتعاطفی این است که رخدادها و تالش-رویكرد سرریزشدگی اجتماعی

اد نیاز به تعلّق و ایج نیتأم، تیامناز طریق احساس گذاری جمعی اجتماعی، نظیر سرمایه

گذاری عاطفی سرریز یا انتقال ی عاطفه محور یا همان سرمایههاحمایت اجتماعی به تالش

 چهاگرسازند. ها مهیا میاثر داده و از این طریق بسترهای عملكردی و رفتاری را در انسان

 نیز امكان برقراری ارتباط با رفتارهای یینهاتبهظاهر خود گذاری جمعی اجتماعی بهسرمایه

ر متغیّر واسطه د عنوانبهگذاری جمعی عاطفی شهروندی سازمانی را دارد، امّا حضور سرمایه

گذاری ایهای کامل سرمنقش واسطه دییتأناپذیر است. این میان با احتمال زیاد ضرورتی انكار

اعی با رفتارهای شهروندی سازمانی به گذاری جمعی اجتمعاطفی در رابطۀ سرمایهجمعی 

ذاری گگذاری جمعی عاطفی در رابطۀ سرمایهاین مفهوم است که در صورت پایش سرمایه

ی شود. این امر حاک، این رابطه غیرمعنادار میجمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی

ارهای ماعی با رفتگذاری جمعی اجتاز آن است که حتی اگر رابطۀ مستقیمی بین سرمایه

قال نیاید، کماکان انت به میانشهروندی سازمانی به دست آید و سخنی هم از عناصر عاطفی 

ی طور ضمنی و پنهانگذاری جمعی اجتماعی به رفتارهای شهروندی سازمانی بهاثر سرمایه

توان گفت که ای خواهد بود. بنابراین، با صراحت میرخدادهای واسطه تأثیرتحت 
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گذاری جمعی عاطفی، متغیّرهای محور و رفتاری عاطفی مانند سرمایهای تالشرخداده

ر رفتارهای پسند نظیگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای جامعهگر در انتقال اثر سرمایهتسهیل

 شدهفتهگکه در حوزۀ مبانی نظری سرمایۀ عاطفی شهروندی سازمانی هستند. این تسهیل چنان

 یهاتیظرفبسط و گسترش  به دلیلشی از توان انگیزشی این سازه (، نا1095پرور، )گل

ها در انتوان گفت زمانی که انسبندی تبیین میشناختی و رفتاری است. بنابراین، در جمع

و کنش و واکنش اجتماعی باشند که تمامی افراد در تمامی سطوح  تیفعالمحیطی در حال 

مانند مشارکت و درگیری فعال در ایجاد اعتماد گذاری جمعی اجتماعی باشند )درگیر سرمایه

، جای رفاه فردی(متقابل، حمایت اجتماعی و توجّه و تالش برای رفاه جمعی و گروهی به

ه نیاز ب نیتأمفردی و اجتماعی، حمایت و توجّه اجتماعی و  تیامناین امر موجب احساس 

 شارهموردانیاز  نیتأمشود. ا میهعنوان نیازهای اساسی در انسانتعلّق گروهی و اجتماعی به

نیز خود موجب ایجاد حاالت مستتر در سرمایۀ عاطفی )عاطفه مثبت شبیه حالت، احساس 

معی ج گذاریسرمایهنیرو، نشاط و توان الزم برای  بیترتنیابهانرژی و شادمانی( شده و 

 شود.درگیرشدن در رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم می درنهایتعاطفی و 

 گيرینتيجهبحث و 

ردازی پترین بسترهای پژوهش و نظریهعنوان یكی از نوینبه درمجموعهای این پژوهش یافته

روری های ضعنوان تمرکز بر سازهشناسی و بهگذاری نرم و رفتاری در رواندر عرصۀ سرمایه

، انیشناسی سازمروان باألخصشناسی و نگری در روانبرای به پیش بردن جنبش مثبت

. با در نظر داشتن این موضوع، این پژوهش ردیگیبرمتلویحات نظری و پژوهش چندی را در 

گذاری جمعی اجتماعی و عاطفی هایی است که در آن سرمایهترین پژوهشدر زمرۀ نوین

توانند به پیامدهای رفتاری مثبت مانند رفتارهای مطرح و نشان داده شده که این دو سازه می

گذاری جمعی عاطفی و اجتماعی که نی منجر شوند. مزیّت دو سازۀ سرمایهشهروندی سازما

شوند، این است که این آورد برای پژوهش حاضر محسوب میتلویح و دست ترینمهم

های اجرایی کردن این سازه یکارهاراهدارند. شناسایی بهترین  گراعمل تیماهها سازه

 عرفیمهای علمی شناسایی و ا از طریق پژوهشگذاری الزم است تعاطفی و اجتماعی سرمایه
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جهت، پیشنهاد ادامۀ پژوهش در حوزۀ کارکردهای نگرشی و رفتاری مثبت  به همینشوند. 

اء های ارتقگذاری جمعی عاطفی و اجتماعی همراه با تهیه و تدوین بستهو منفی سرمایه

مند قهه پژوهشگران عالتوان بگذاری جمعی اجتماعی و عاطفی پیشنهادی است که میسرمایه

صورت نظری و پژوهشی در پیش رو قرار ارائه کرد. تلویح دیگری که در این مطالعه به

ذاری گگذاری جمعی عاطفی در رابطۀ بین سرمایهای سرمایهگرفت، مربوط به نقش واسطه

، یا همان رویكرد زیربنایی سرریزشدگی جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی

بسیار زیادی دارد تا بسیاری از رویكردهای  ظرفیتعاطفی است. این رویكرد -تماعیاج

-روابط دوستانه و نزدیک بر حاالت عاطفی، تقویت تأثیرخردتر نظیر رویكردهای نظری 

 یكپارچهعنوان سازوکارهای درونی خود جذب و ای عاطفی را بهعاطفه و رخدادهای واسطه

های آینده الزم است نقش انتقالی و واسطۀ تلویح نیز پژوهشنماید. در راستای تقویت این 

اجتماعی و حمایت اجتماعی را در رابطۀ بین  امنیتنیاز به تعلّق، احساس  نیتأماحساس 

یل قرار دهند. دل موردبررسیگذاری جمعی عاطفی گذاری جمعی اجتماعی با سرمایهسرمایه

 آموزان، همكاران و والدین در ارتباطاز دانش این امر نیز این است که معلّمان با طیف کثیری

و تعامل دائمی هستند و از این نظر شغل معلّمی جزو مشاغل دارای اثرات نامحسوس امّا 

مدار جمعی در محور و رفاهگذاری جمعی اجتماعی اعتمادکه سرمایهفراگیر است. چنان

ال آن شناسایی شود، به دنبقرار گیرد و مسیرهای تقویت  موردمطالعهفضای کاری معلّمان 

گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان و آن سطح سرمایه

شاط و عاطفی، این ن-در اثر وقوع سرریزشدگی اجتماعی درنهایتهمكاران افزایش یافته، و 

کل هها و از آن طریق ببه سطح خانواده وپرورشآموزشانرژی از دامنۀ مدارس و سازمان 

ی گذاری جمعی اجتماعیابد. این همان بازدهی فراگیر ضروری برای سرمایهجامعه انتقال می

 و عاطفی در فضای کاری معلّمان است.

 پيشنهادهای کاربردی

زی سا، فراهمهای این پژوهشترین پیشنهاد در راستای یافتهترین و اجراییکاربردی

ردی، فجمعی اجتماعی با تمرکز بر ارتقاء اعتماد بینگذاری های ترویج و ارتقاء سرمایهزمینه
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ی جمعی گذارتمایل به رفاه جمعی و اجتناب از فردگرایی افراطی، در راستای ارتقاء سرمایه

ای هها، از جمله نظامعاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی از سطوح باال تا پائین سازمان

ها دارای اهمیت نسبت به دیگر سازمان وپرورشآموزشدر  مهماست. این  وپرورشآموزش

ه ای باهتمام ویژه وپرورشآموزشباالتری است. بنابراین، الزم است تا مدارس و سازمان 

های مشارکت جمعی در ارتقاء های آموزشی ضمن خدمت در مورد روشبرگزاری دوره

مرحلۀ اجرا گذاری جمعی اجتماعی است را طرّاحی و به سرمایۀ اجتماعی که همان سرمایه

وانند ت. از طرف دیگر متناسب با امكانات و توان مدارس ابتدایی، مدیران مدارس میدرآورند

گذاری جمعی اجتماعی های محسوس و چشمگیرتری در ارتقاء سرمایهمعلّمانی که تالش

 وانعنبهدهند را های گروهی( نشان میفردی، تمایل به رفاه جمعی و فعالیت)اعتماد بین

جمعی  گذاریهای معطوف به ارتقاء این شكل از سرمایهریزی فعالیتوه برای برنامهسرگر

گذاری جمعی های سطح مدرسه را برای ارتقاء سرمایهانتخاب و از این طریق فعالیت

اجتماعی تقویت نمایند. این امر نیازمند حمایت مستقیم کادر مدیریتی مدرسه و تشویق و 

 گذاری جمعی اجتماعی است.ۀ ارتقاء سرمایهترغیب معلّمان فعال در حوز

 هامحدودیت

های موجود در پژوهش، احتیاط در تفسیر و تعمیم محدودیت ترینمهمدر پایان، با یادآوری 

محدودیت به جامعۀ آماری معلّمان مربوط است. طبیعی  نیاولکنیم. نتایج را یادآوری می

ا هت با نتایج دیگر مشاغل در دیگر سازمانآمده از معلّمان ممكن اس به دستاست که نتایج 

شباهت یا تفاوت داشته باشد. از این نظر، تعمیم نتایج به گروهی غیر از گروه معلّمان تا تكرار 

های نمونۀ دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. محدودیت بَعدی به ماهیت پژوهش در گروه

ل های همبستگی حتّی در شك، در پژوهشدرواقعپژوهش که همبستگی بوده مربوط است. 

زمایشی که در مطالعات آ یصورتبهنوین و پیشرفته آن، امكان اِعمالِ پایش به شكل کامل و 

و شبه آزمایشی وجود دارد، قابل عملیاتی شدن نیست. این نكته، چیزی است که موجب 

نجام ا و کامل علّت و معلولی تامهای همبستگی تفسیر و برداشت شود نتوان از پژوهشمی

 نیست. مستثناداد. از این نظر، این پژوهش نیز از این قاعده 
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 منابع

ی گذارالگوی ساختاری رابطۀ رهبری صادقانه با سرمایه(. 1096ترکمانی، مهوش )احمدپور

ی نامۀ کارشناسپایان جمعی عاطفی، رفتارهای شهروندی سازمانی و عملكرد شغلی.

دانشگاه  ،علوم تربیتیشناسی و انشكدۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی، دارشد روان

 آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(.

ی آفرینگذاری جمعی عاطفی با همالگوی ساختاری رابطۀ سرمایه(. 1096بهارلویی، خلیل )
 ارزشی فضایل انسانی، عملكرد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان معلّمان.

اسی و شنشناسی صنعتی و سازمانی، دانشكدۀ روانننامۀ کارشناسی ارشد رواپایان

 ، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(.علوم تربیتی

آفرینی الگوی ساختاری رابطۀ رهبری صادقانه با هم(. 1096آبادی، امین )بهرامی عیسی
ناسی نامۀ کارشپایان ارزشی اجتماعی، عملكرد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی.

دانشگاه  ،علوم تربیتیشناسی و شناسی صنعتی و سازمانی، دانشكدۀ روانروان ارشد

 آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(.
آفرینی ارزشی الگوی ساختاری رابطۀ رهبری صادقانه با هم(. 1096جهانبانی، زهرا )

گذاری جمعی اجتماعی در میان آفرینی ارزشی فضایل انسانی و سرمایههم اجتماعی،
شناسی صنعتی و سازمانی، دانشكدۀ نامۀ کارشناسی ارشد روانپایان. ارانپرست

 ، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(.علوم تربیتیشناسی و روان

استرس شغلی با رفتارهای نوآورانه و رفتارهای رابطۀ (. 1096مقدمی، نفیسه )ستارخانی

ی نامۀ کارشناسپایان. یۀ عاطفیای سرماشهروندی سازمانی با توجّه به نقش واسطه

دانشگاه  ،علوم تربیتیشناسی و شناسی صنعتی و سازمانی، دانشكدۀ روانارشد روان

 آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(.

. سازی معادلۀ ساختاریای بر مدلمقدمه (.1022شوماخر، ریچارد جی و لومكس، رندال ای )

شناسان. )سال انتشار اثر به ارات جامعهترجمۀ وحید قاسمی. چاپ اوّل، تهران: انتش

 (.2004، یاصلزبان
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الگوی ساختاری رابطۀ استرس شغلی و فرسودگی هیجانی (. 1096مبارکه، نرگس )کاویان

ناسی شنامۀ کارشناسی ارشد روانپایان شغلی. موفقیتبا سرمایۀ عاطفی، عملكرد و 

واحد  ، دانشگاه آزاد اسالمی،علوم تربیتیشناسی و صنعتی و سازمانی، دانشكدۀ روان

 اصفهان )خوراسگان(.

ا اجتماعی سازمانی ب های دلبستگی با قلدری و سرمایهرابطۀ سبک(. 1091عابدینی، زهرا )
 .شده در کارکنان وزارت نیروی استان اصفهانتوجّه به نقش عدالت سازمانی ادراک

اسی و شندانشكدۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی، نامۀ کارشناسی ارشد روانپایان

 علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(.

گذاری سازمان در سرمایۀ هبررسی رابطۀ بین سرمای (.1090حسین )، محمدنیاعسكری
ت رهای تجارد مشتری در بانکپیامدهای کاری و عملك، ق کارکنانلّتع، اجتماعی

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم.پایان .استان ایالم

گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی (. رابطۀ سرمایه1091پرور، محسن )عنایتی، مهناز و گل

در  دیریتراهبردهای مشناختی با توجّه به نقش سرمایۀ عاطفی در پرستاران. روان

 .69-19(، 1)0نظام سالمت، 

ی، گذاری جمعی عاطفالگوی ساختاری رابطۀ استرس شغلی با سرمایه(. 1096صفری، سمیه )

-نامۀ کارشناسی ارشد روانپایان فرسودگی هیجانی و رفتارهای شهروندی سازمانی.

سالمی زاد ا، دانشگاه آعلوم تربیتیشناسی و شناسی صنعتی و سازمانی، دانشكدۀ روان

 اصفهان )خوراسگان(.

-هسرمای تأثیربررسی  (.1092مهدی )و اکبری،  اکبر دیس، پورنیلی ،عبدالكریم ،فرقاضی

د و عملكرد کارکنان شهرداری هّگذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی روی تع

ی بررسی راهكارهای ارتقاء مباحث مدیریت، لّهمایش م نیدوم .دوگنبدان
واحد ، ها، گچساران، دانشگاه آزاد اسالمیایع در سازمانحسابداری و مهندسی صن

 .گچساران
. چاپ اول، تهران: هاسرمایۀ عاطفی: کارکردها و ضرورت(. 1095پرور، محسن )گل

 انتشارات جنگل.

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/909298
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/909298
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/909298
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. چاپ اول، جلد دوم-سازمانی یشناسروانسنجش کاربردی در (. 1091پرور، محسن )گل

 سالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(.اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد ا

شهروندی شناختی با رفتارهای رابطۀ سرمایۀ روان(. 1094پرور، محسن و فتحی، علی )گل

. لتیدر یک سازمان آموزشی دو شناسیکننده وظیفهبا توجّه به نقش تعدیلسازمانی 
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