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چكيده
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی از جدیدترین سازههای حوزۀ روانشناسی
مثبتنگر هستند که ظرفیت باالیی برای تأثیر بر متغیّرهای رفتاری انسانها در محیطهای اجتماعی دارند .این
پژوهش با هدف بررسی رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی معلّمان با توجّه
به نقش واسطهای سرمایهگذاری جمعی عاطفی اجرا شد .روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش
را معلّمان مقطع ابتداییِ منطقۀ بُرخوار در شهر اصفهان تشكیل دادند که از بین آنان  290نفر به شیوۀ نمونه-
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی (گل-
پرور ،)1091 ،پرسشنامۀ سرمایهگذاری جمعی عاطفی (گلپرور )1091 ،و پرسشنامۀ رفتارهای شهروندی
سازمانی (ویگوداگادت و همكاران )2001 ،بودند .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی
معادلۀ ساختاری ( )SEMتحلیل شدند .نتایج نشان دادند که بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایه-
گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی و بین سرمایهگذاری جمعی عاطفی با رفتارهای
شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت و معنادار ( )p<0/01وجود دارد .نتایج مدلسازی معادلۀ ساختاری و تحلیل
واسطهای نشان داد که سرمایهگذاری جمعی عاطفی متغیّر واسطهای کامل در رابطۀ سرمایهگذاری جمعی
اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی است.

واژههای کليدی :سرمایهگذاری جمعی اجتماعی ،سرمایهگذاری جمعی عاطفی ،رفتارهای
شهروندی سازمانی ،معلّمان
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مقدمه
اندیشمندان حوزۀ روانشناسی ،جامعهشناسی و مدیریت سالهای متمادی است که با نگاهی
مثبتنگر در کنار سرمایۀ اقتصادی که دیرزمانی بهعنوان عامل اصلی موفقیت در سطح خرد
و کالن برای انسانها و جوامع نگریسته میشد ،اشكال مختلفی از انواع سرمایههای نرم،
مكمل و همافزا را در کنار سرمایۀ اقتصادی و مادّی در راستای پیشبرد و نهادینهسازی
ارزشهای اجتماعی ،روانی و معنوی در میان انسانها در محیطهای اجتماعی مختلف مطرح
نمودهاند (گلپرور1095 ،؛ پالمر2010 ،1؛ دلری و رامپی2011 ،2؛ لوتانز و یوسف-مورگان،0
2011؛ لوتانز و همكاران2015 ،4؛ نیوبرت و همكاران2011 ،5؛ یوسف و همكاران.)2012 ،6
درواقع انگیزۀ اصلی اندیشمندان مورداشاره با طرح اشكال مختلف سرمایۀ روانی ،اجتماعی
و معنوی در کنار سرمایۀ مادّی و اقتصادی بهعنوان سازههای دخیل در زندگی کارآمد و
مؤثر انسانها ،تالش برای دور نمودن انسان و جوامع از نگاهها و پیشرفتهای تکساحتی
مادّی بوده است .یک نمونه از اشكال سرمایۀ غیرمادی و غیراقتصادی که میتوان از آن
بهعنوان عامل حیاتی برای بقاء مؤثر گروههای اجتماعی و کاری که دارای قدمت نظری
دیرینهای است یاد نمود سرمایۀ اجتماعی 1است .سرمایۀ اجتماعی همانند بسیاری از سازههای
دیگر ،از منظرهای مختلفی تاکنون تعریف و مؤلفههای نظریهبنیاد یا پژوهشمحور به نسبت
متنوعی برای آن معرفی شده است .برای نمونه ناهاپیت و گاشل )1992( 2در نظریۀ خود
سرمایۀ اجتماعی را متشكل از سه بُعد ساختاری ،9ارتباطی 10و شناختی 11میدانند .به باور
ناهاپیت و گاشل ( )1992بُعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی روابط کلی بینفردی و میزان
1. Palmer
2. Delery & Roumpi
3. Luthans & Youssef-Morgan
4. Luthans et al
5. Neubert et al
6. Yusuff et al
7. social capital
8. Nahapiet & Ghoshal
9. structural
10. relational
11. cognitive
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آشنایی و نزدیكی ارتباطی افراد نسبت به یكدیگر در محیط سازمان یا هر محیط اجتماعی
دیگر را ،بُعد ارتباطی به طبیعت و کیفیت پیوندهای بینفردی (نظیر اعتماد بینفردی 1و میزان
صمیمیتی 2که بین افراد وجود دارد) در محیطهای اجتماعی و کاری و بُعد شناختی نیز
درنهایت به میزان فهم و دیدگاههای مشترک و همسویی که افراد در قالب شبكههای
اجتماعی و بینفردی دارند مربوط میشوند (بولینو و همكاران.)2002 ،0
دیدگاه ناهاپیت و گاشل ( )1992در مورد ابعاد و مضمون سرمایۀ اجتماعی تنها یكی از
نظریات مطرح (و البته یكی از معروفترین نظریات) در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی است.
نظریات متعدّد دیگری هم وجود دارند که مجال نوشتار کنونی نیست (روسونی و همكاران،4
2012؛ کانگ و نا .)2012 ،5همانگونه که بولینو و همكاران ( )2002بیان داشتهاند ،در اکثر
تعاریف و دیدگاههای حوزۀ سرمایۀ اجتماعی ،مانند تعریف لین )2001( 6از سرمایۀ اجتماعی
بهعنوان "منابع جای گرفته در ساختار اجتماعی که برای اقدامات هدفمند در دسترس هستند
و یا تجهیز و استفاده میشوند" (لین ،2001 ،به نقل از بولینو و همكاران ،)2002 ،سرمایۀ
اجتماعی بهعنوان پدیدهای که از روابط اجتماعی و بینفردی ،بین سازمانها ،بین اجتماعات
و یا بین جوامع مشتق میشود در نظر گرفته شده است (بولینو و همكاران .)2002 ،در نگاهی
اختصاصیتر ،آنچه در اغلب نظریههای سرمایۀ اجتماعی بهعنوان موضوع محوری مورد
تأکید قرار گرفته ،نقش بیبدیل روابط اجتماعی و بینفردی در ایجاد سرمایۀ اجتماعی است.
از نگاهی جزئیتر تأکید بر روابط بینفردی مبتنی بر اعتماد ،بخشش ،حمایت و همدلی،
عناصر و نمودهای اصلی سرمایۀ اجتماعی از منظرهای مختلف هستند (عابدینی1091 ،؛ بیلمن
و همكاران2012 ،1؛ کمبرلند و همكاران .)2012 ،2به باور الینگر و همكاران )2011b( 9از
1. interpersonal trust
2. intimacy
3. Bolino et al
4. Rossoni et al
5. Kang & Na
6. Lin
7. Beilmann et al
8. Cumberland et al
9. Ellinger et al
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لحاظ نظری ،زمانی که هریک از شاخصها و نمودهای مورداشاره سرمایۀ اجتماعی در
محیطهای کاری و اجتماعی وجود داشته باشد ،میتوان سخن از سرمایۀ اجتماعی به میان
آورد .اما زمانی که سخن از تالشها و برنامههای مدیران برای ارتقاء سطح سرمایۀ اجتماعی
به میان میآید ،میتوان بهجای واژۀ سرمایه از سرمایهگذاری 1سخن به میان آورد (الینگر و
همكاران .) 2011a&b،در حوزۀ اقتصادی و مادّی نیز در پیشینۀ متون علمی و پژوهشی از
اصطالح سرمایهگذاری توده مردم( 2گلپرور1091 ،؛ بلفالمی و همكاران2010 ،0؛ مالیک،4
 )2014بهکرات استفاده و اثرات و نقشهای آن به محک آزمون علمی و پژوهشی در آمده
است.
به باور گلپرور ( )1091همسو با گسترش دیدگاه و نظریات مربوط به سرمایه از جانب
روانشناسان ،جامعهشناسان و اندیشمندان مدیریت و طرح اشكال نوینی از سرمایه نظیر
سرمایۀ روانشناختی ،سرمایۀ عاطفی ،سرمایۀ معنوی و سرمایۀ اجتماعی و با وجود زمینه
موجود نظری و پژوهشی در حوزۀ سرمایهگذاری مادّی و اقتصادی توده مردم ،اکنون زمان
آن فرا رسیده از نگاهی تعالیگرا برای تسهیل فرایندهای انسانی و ارتقاء بخش در محیطهای
اجتماعی ،در کنار اشكال مختلف سرمایۀ مورداشاره ،از سرمایهگذاری جمعی اجتماعی،
عاطفی ،روانشناختی و معنوی سخن به میان آورد و این سازهها را در پژوهش و نظریهپردازی
وارد نمود .مطرحشدن سرمایهگذاری سازمان بر سرمایۀ اجتماعی توسط الینگر و همكاران
( )2011a&bنقطه شروع مطلوبی برای این مسیر بوده و خواهد بود .بااینحال به باور گلپرور
( )1091سرمایهگذاری از طرف سازمان بر سرمایۀ اجتماعی آنگونه که الینگر و همكاران
( )2011a&bمطرح نمودهاند ،ازیکطرف تالشهای جمعی را محدود به گسترۀ سازمانها
می نماید ،و از طرف دیگر تمرکز در سنجش این سازه (الینگر و همكاران )2011a&b ،بر
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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ایجاد و ارتقاء سرمایۀ معنوی ،1عاطفی ،اجتماعی و روانشناختی ،2نهفقط از جانب مدیران
که از طریق تمامی عوامل انسانی در تمام سطوح و در تمام محیطهای اجتماعی (اعم از
کاری و غیر کاری) ،الزم است توسّط پژوهشگران و نظریهپردازان در ایران و در سطح جهان
مورد توجّه قرار گیرد .در همین راستا گلپرور ( )1091اصطالح سرمایهگذاری جمعی یا
توده مردم اجتماعی ،عاطفی و روانشناختی (سرمایهگذاری جمعی معنوی نیز میتواند به این
فهرست اضافه شود) را مطرح نموده است .بههرحال تالشها و کوششهای گروهی و جمعی
افراد در تمام سطوح در سطح سازمان در روابط بینفردی و اجتماعی همراه با تالش برای
ارتقاء سرمایۀ اجتماعی که همان سرمایهگذاری جمعی اجتماعی 0است ،میتواند بر مبنای
پیشینۀ نظری و پژوهشی حوزۀ سرمایۀ اجتماعی ابتدابهساکن موجب تقویت سرمایهگذاری
جمعی عاطفی 4و به دنبال آن از طریق سرمایهگذاری جمعی عاطفی ،موجب تقویت و ارتقاء
رفتارهای شهروندی سازمانی 5شود .مدل نظری و مفهومی پژوهش نیز که مبنای بیان مسئله
در این پژوهش است ،به شرح شكل  1است.
رفتارهای شهروندی

سرمایهگذاری جمعی

سرمایهگذاری جمعی

عاطفی

اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش حاضر

سرمایهگذاری جمعی عاطفی ،بهعنوان اولین پیامد بیواسطه برای سرمایهگذاری جمعی
اجتماعی که مبتنی بر تالش برای ارتقاء اعتماد بینفردی و تمایل به رفاه جمعی از طریق
تالشهای فردی و گروهی در تمام سطوح سازمان تعریف شده است (گلپرور،)1091 ،
نوینترین سازۀ مطرح در سنجشها و پژوهشهای روانشناسی است که برآمده از سازۀ
سرمایۀ عاطفی 6در عرصۀ نظریه و پژوهش در ایران است .سرمایهگذاری جمعی عاطفی از
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
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نظر تعریف معطوف به رفتارهای جمعی متمرکز بر ارتقاء سرمایۀ عاطفی است و منظور
تالشهای جمعی انسانها بهصورت فراگیر در حوزۀ ارتقاء عاطفۀ مثبت ،احساس انرژی و
شادمانی یكدیگر در محیط کار را میگویند (گلپرور .)1091 ،تالشهای جمعی و گروهی
در تعریف سرمایهگذاری جمعی عاطفی به این دلیل مورد تأکید قرار گرفته تا نیاز به تمرکز
جمعی بهجای تمرکز فردی بر تقویت گروهی سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ عاطفی فراهم شود.
از لحاظ نظری مطابق با نظریات حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه و نظریات حوزۀ
تقویت-عاطفه ،روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد ،بخشش و تالش برای رفاه و آسایش جمعی
و گروهی با تجربۀ حاالت مستتر و مطرح در سرمایۀ عاطفی دارای رابطۀ مثبت هستند
(گلپرور.)1095 ،
در همسوسازی رابطۀ مطرحشده بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهگذاری
جمعی عاطفی در این پژوهش با نظریات حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه و نظریات
حوزۀ تقویت-عاطفه میتوان این پیشبینی تبیینی را مطرح کرد که با تالش جمعی و گروهی
افراد برای ارتقاء اعتماد بینفردی و رفاه جمعی ،سطح جذابیت روابط بینفردی در بین افراد
باال میرود .با باال رفتن سطح جذابیت روابط بینفردی ،سطح شادمانی ،احساس انرژی و
عاطفۀ مثبت افزایش مییابد .با باال رفتن سه مؤلفۀ سرمایۀ عاطفی ،افراد در جبران مبادلهای
نسبت به سرمایه گذاری جمعی اجتماعی ،تالش بیشتر و مضاعفی برای حفظ و ارتقاء سطح
سرمایۀ عاطفی دیگران در محیط کار صرف خواهند نمود .برآیند نهایی این زنجیره مطابق با
آنچه در مدل اصلی این پژوهش مطرح شده است ،افزایش سرمایهگذاری جمعی عاطفی
خواهد بود .در مرحلۀ بَعدی ،پس از تقویت و ارتقاء سرمایهگذاری جمعی عاطفی از طریق
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی ،زمان برگردان شدن نیرو و توان اجتماعی و عاطفی ارتقاء
یافته افراد به سطح رفتارهای عینی فرا میرسد .یک دسته از رفتارهای پیامد برای رابطۀ
دوسطحی مقدماتی بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهگذاری جمعی عاطفی،
رفتارهای شهروندی سازمانی خواهند بود.
رفتارهای شهروندی سازمانی ،رفتارهای آزادانه و اختیاری هستند که در سرفصلهای
رسمی حقوق و دستمزد و در شرح وظایف رسمی افراد در سازمان برای آنها تعریف و
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اجباری وجود ندارد ،ولی از طریق سازوکارهای روانی-اجتماعی حاکم بر محیطهای
اجتماعی باعث پیشبرد و تقویت عملكرد و اثربخشی در سازمان میشوند (بستر و همكاران،1
 .)2015یكی از معروفترین طبقهبندیهای مطرح برای رفتارهای شهروندی سازمانی،
طبقهبندی هدفمحور است .البته طبقهبندی پنج بعدی که شامل یاریرسانی( 2کمککردن
به دیگران ،بهویژه همكاران) ،فضایل مدنی( 0مشارکت و حضور در برنامههای مختلف،
نشستها و جلسات غیر الزامی) و جوانمردی( 4شامل تحمّل نقایص و قصورها در محیط
کار) ،مسئولیتپذیری فرا وظیفه و ادب و احترام است ،نیز مطرح است ،ولی با توجّه به
تمرکز پژوهش حاضر بر طبقهبندی هدفمحور ،در این پژوهش این طبقهبندی از لحاظ
نظری و حمایتهای پژوهشی مورد توجّه قرار گرفته است .در طبقهبندی هدفمحور دودسته
رفتار شهروندی سازمانی ،شامل رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان (رفتارهایی است که
منافع انجام آنها بهطور مستقیم متوجّه سازمان است -مانند فضایل مدنی و جوانمردی در
طبقهبندی پنج بعدی) و رفتارهای شهروندی معطوف به افراد یا همكاران (رفتارهایی که
موجب یاری و نفعرسانی به افراد و باألخص به همكاران میشود  -مانند یاریرسانی و ادب
و احترام در طبقهبندی پنج بُعدی) میگردد (گلپرور و فتحی .)1094 ،متغیّر رفتارهای
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
تضعیفکننده و برخی دیگر نقش تقویتکننده دارند (پیالی2012 ،5؛ تحسین و اختر،6
2016؛ رازا و همكاران2012 ،1؛ دمیرل و همكاران2012 ،2؛ کارادا2015 ،9؛ وائل.)2016 ،10

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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از میان متغیّرهای مختلف ،گروهی از پژوهشها نشان دادهاند که سرمایۀ اجتماعی و
سرمایهگذاری سازمان بر سرمایۀ اجتماعی (الینگر و همكاران2011a&b ،؛ علی و همكاران،1
 ) 2010و سرمایۀ عاطفی فراتر از اشكال دیگر سرمایۀ غیراقتصادی ،نظیر سرمایۀ معنوی،2
سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روانشناختی( 0گلپرور )1095 ،در زمرۀ عواملی هستند که
موجب تقویت و افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی میشوند .پژوهش بهرامی عیسیآبادی
( )1096نشان داد که همآفرینی ارزشی اجتماعی که با سرمایهگذاری جمعی اجتماعی در
جهاتی دارای همپوشی است با رفتارهای شهروندی سازمانی و جهانبانی ( )1096نیز نشان داد
که بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و همآفرینی ارزشی اجتماعی رابطۀ مثبت برقرار است.
همچنین ،درمجموعۀ مطالعاتی که در ایران بر روی سازۀ نوین سرمایۀ عاطفی و
سرمایهگذاری جمعی عاطفی انجام شده ،شواهد به نسبت قابل تكراری در حوزۀ رابطۀ بین
سرمایهگذاری جمعی عاطفی (احمدپورترکمانی1096 ،؛ صفری )1096 ،و سرمایۀ عاطفی با
رفتارهای شهروندی سازمانی (ستارخانیمقدمی1096 ،؛ کاویان مبارکه1096 ،؛ گلپرور،
 )1095به دست آمده است .برای نمونه مطالعۀ احمدپور ترکمانی ( ،)1096صفری ()1096
و بهارلویی ( )1096نشان داد که بین سرمایهگذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی
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
رفتارهای شهروندی سازمانی آن است که این دو شكل سرمایۀ گذاری غیراقتصادی و نرم
هردو از جمله عوامل تقویت مبادلۀ اجتماعی مثبت و انگیزشی در کارکنان هستند و به دنبال
آن تالش افراد برای درگیرشدن در رفتارهای اجتماعی فراوظیفه (رفتارهای شهروندی
سازمانی) را افزایش میدهند (گلپرور1095 ،؛ علی و همكاران .)2010 ،همچنین از لحاظ
نظری مهمترین دلیل که میتوان برای برقراری ارتباط بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و
سرمایهگذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی سازمانی در نظر گرفت ،این است که
1. Ali et al
2. spiritual capital
3. psychological capital
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رفتارهای شهروندی مطلوب ،رفتارها و اقداماتی هستند که هدف آنها بهبود وضعیت در
سازمان و ایجاد شرایط مطلوبتر برای خود و دیگران است .چنین تمایلی در انجام رفتارهای
شهروندی سازمانی سطح باالتر تنها از جانب افرادی قابلاجرا است که احساس کنند به اندازۀ
کافی شرایط محیط کار ،آنان را موردحمایت اجتماعی و عاطفی قرار میدهد (گلپرور،
 .)1095بنابراین ،وقتی سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی در
محیط کار در سطح باال باشد و یا روندی افزایشی داشته باشد ،نهتنها حس موردحمایت و
توجّه اجتماعی و عاطفی بودن را در کارکنان ایجاد میکنند ،بلكه در آنان حس ارزشمندی
و تالش بیشتر را فعّال ساخته و از این طریق موجب تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی
میشود .در حمایت از این امر ،نتایج پژوهش الینگر و همكاران ( ،)2011a&bعسكرینیا
( )1090و قاضیفر و همكاران ( )1090نشان داد که بین سرمایهگذاری سازمان بر سرمایۀ
اجتماعی با رفتارهای شهروندی رابطۀ مثبت وجود دارد (الینگر و همكاران .)2011a ،عالوه
بر رابطۀ بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی ،ایدۀ اصلی که بر مبنای
حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه و نظریات حوزۀ تقویت-عاطفه برای این پژوهش در
نظر گرفته شده ،این است که سرمایهگذاری جمعی اجتماعی بهعنوان عاملی مثبت که توان
باالیی دارد تا روابط اجتماعی را نزد کارکنان جذاب سازد ،ابتدا موجب تقویت
سرمایهگذاری جمعی عاطفی و سپس سرمایهگذاری جمعی عاطفی موجبات تقویت
رفتارهای شهروندی سازمانی را فراهم خواهد کرد (گلپرور.)1095 ،
درواقع  ،از طریق نظریاتی نظیر حوزۀ پیوند و اخوت برادرانه و دوستانه ،نظریات حوزۀ
تقویت-عاطفه و رویكرد رخدادهای عاطفی واسطه (عنایتی و گلپرور ،)1091 ،میتوان
نقش واسطهای سرمایهگذاری جمعی عاطفی را در رابطۀ بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی
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
تجربه میکنند ،سطح جذابیت در روابط بینفردی را تعیین مینمایند (گلپرور.)1095 ،
بنابراین ،زمانی که کارکنان احساس کنند سرمایهگذاری جمعی اجتماعی در سازمان وجود
دارد ،نهتنها حس موردحمایت بودن را تجربه میکنند ،بلكه این تجربۀ حس موردحمایت و
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اعتماد بودن به آرامی زمینه تجربۀ عاطفۀ مثبت ،شادمانی و احساس انرژی یا همان سرمایۀ
عاطفی را تقویت میکند (ستارخانی مقدمی1096 ،؛ کاویان مبارکه1096 ،؛ گلپرور،
 .)1095با فعالشدن سرمایۀ عاطفی ،تالشهای جمعی کارکنان بهصورت فراگیر در برای
ارتقاء سرمایهگذاری جمعی عاطفی (گلپرور ،)1091 ،افزایش مییابد .با ارتقاء تالشهای
معطوف به سرمایهگذاری جمعی عاطفی کارکنان ،آنان نیرو ،توان و انگیزه بیشتری در کار
با یكدیگر صرف مینمایند .برآیند نهایی این امر ارتقاء سطح رفتارهای شهروندی سازمانی
کارکنان خواهد بود .برخی از شواهد حمایتکننده در این حوزۀ از طریق مطالعاتی که نشان
دادند نگرشهای شغلی عاطفه و شناختمحور (علی و همكاران )2010 ،متغیّر تعدیلکننده
یا واسطه در رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با پیامدهای رفتاری هستند ،به دست آمده است.
درمجموع همسو با تبیینهای نظری ارائهشده مبنی بر نقش سرمایهگذاری جمعی عاطفی در
رابطۀ بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی ،و با توجّه به اینکه
در ایران در حوزۀ رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهگذاری جمعی عاطفی و
رفتارهای شهروندی سازمانی دانش علمی قابلتوجهی در دسترس قرار نگرفت ،در این
پژوهش سؤال اصلی پژوهش این بوده که آیا الگوی ساختاری رابطۀ سرمایهگذاری جمعی
اجتماعی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی از برازش مطلوبی با دادهها
برخوردار است و آیا سرمایهگذاری جمعی عاطفی قادر است تا در رابطۀ سرمایهگذاری
جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی نقش متغیّر واسطه را ایفاء کند؟

روش
مطالعۀ حاضر از نظر نوع پژوهش یک پژوهش توصیفی و از نظر روش یک پژوهش
همبستگی محسوب میشود .ازآنجاییکه هدف اصلی در پژوهش حاضر تعیین رابطۀ
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجّه به نقش واسطهای
سرمایهگذاری جمعی عاطفی بود ،روش پژوهش همبستگی انتخاب گردید .جامعۀ آماری
این پژوهش را کلیۀ معلّمان مقطع ابتدایی در منطقۀ بُرخوار در شهر اصفهان به تعداد  065نفر
تشكیل دادند .با توجّه به توصیۀ نمونه  200تا  400نفر برای مطالعات مدلسازی معادالت
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ساختاری (شوماخر و لومكس )1022 ،و همچنین بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونۀ کوکران
در سطح خطای  2درصد نمونه حدود  016نفر برآورد گردید .بر همین اساس  000نفر نمونه
برای این پژوهش در نظر گرفته شد .برای نمونهگیری بر مبنای روش تصادفی ساده عمل
گردید .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،ده پرسشنامه (معادل  0/0درصد) به دلیل نقص در
پاسخگویی از پژوهش کنار گذاشته شدند ،لذا گروه نمونۀ پژوهش به دویست و نود نفر
تقلیل یافت .برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامۀ زیر استفاده شد.
الف) پرسشنامۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی :)SCIQ( 1برای سنجش سرمایهگذاری
جمعی اجتماعی ،از پرسشنامۀ ده سؤالی ساخت و ارائه شده توسط گلپرور ( )1091استفاده
شد .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه دهگزینهای دوقطبی ( 1تا  )10است .گلپرور ()1091
روایی صوری این پرسشنامه را بر اساس پیشینۀ حوزۀ سرمایۀ اجتماعی مستند نموده است .در
پژوهش حاضر روایی سازۀ این از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و مستند گردید .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی (مبتنی بر روش استخراج مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس) با
 KMOبرابر با  ،0/21آزمون کرویت بارتلت برابر با  1164/01و معنادار  p>0/001و بارهای
عاملی ( 0/11برای سؤال هشتم) تا ( 0/29برای سؤال پنجم) راهحلی دوعاملی (هر عامل پنج
سؤال) را به دست داد .با توجّه به همبستگی باالی دو عامل استخراجشده ،عامل سرمایه-
گذاری جمعی اجتماعی بهعنوان یک عامل در نظر گرفته شد .عالوه بر این ،بهعنوان
شواهدی از روایی همگرای پرسشنامۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی در پژوهش حاضر،
نشان داده شد که بین امتیازات حاصل از این پرسشنامه با امتیازات حاصل از پرسشنامۀ
سرمایۀ عاطفی (همبستگی برابر با  0/02و  )p>0/01و با امتیازات حاصل از رهبری صادقانه
(همبستگی برابر با  0/20و  )p>0/01همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .پایایی این
پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ برابر با  0/10به دست آمد.
ب) پرسشنامۀ سرمایهگذاری جمعی عاطفی :)ACIQ( 2برای سنجش سرمایهگذاری
جمعی عاطفی ،از پرسشنامۀ بیست سؤالی ساخت و ارائه شده توسّط گلپرور ()1091
)1. Social-Collective Investment Questionnaire (SCIQ
)2. Affective-Collective Investment Questionnaire (ACIQ
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استفاده شد .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنجگزینهای (خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=)5
است .گلپرور ( )1091روایی صوری این پرسشنامه را بر اساس پیشینۀ حوزۀ سرمایۀ عاطفی
(گلپرور )1095 ،مستند نموده است .در پژوهش احمدپور ترکمانی ( )1096روایی سازۀ این
پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و موردحمایت قرار گرفته و آلفای
کرونباخ آن در قالب تک عاملی برابر با  0/91به دست آمده است .در پژوهش حاضر روایی
سازۀ این پرسشنامه مجدد از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و مستند گردید .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی (مبتنی بر روش استخراج مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس) با
 KMOبرابر با  ،0/96آزمون کرویت بارتلت برابر با  6119/62و معنادار  p>0/001و بارهای
عاملی ( 0/15برای سؤال دهم) تا ( 0/22برای سؤال شانزدهم) راهحلی تک عاملی را به دست
داد .همچنین ،بهعنوان شواهدی از روایی تمایز سؤاالت پرسشنامه سرمایهگذاری جمعی
عاطفی ،یک تحلیل عاملی اکتشافی بهصورت همزمان بر روی سؤاالت این پرسشنامه و
سؤاالت پرسشنامه سرمایۀ عاطفی (گلپرور )1095 ،انجام شد .نتایج این تحلیل عاملی
(مبتنی بر استخراج مؤلفههای اصلی و چرخش از نوع واریماکس -با  KMOبرابر با ،0/956
و آزمون کرویت بارتلت برابر با  10922/19و معنادار  )p>0/001بهصورت کامالً
غیرهمپوش (حتّی در یک مورد) سؤاالت سرمایهگذاری جمعی عاطفی را بر عاملی مستقل
از سرمایۀ عاطفی قرار داد .عالوه بر این ،بهعنوان شواهدی از روایی همگرای پرسشنامۀ
سرمایهگذاری جمعی عاطفی در پژوهش حاضر ،نشان داده شد که بین امتیازات حاصل از
این پرسشنامه با امتیازات حاصل از پرسشنامۀ سرمایۀ عاطفی (همبستگی برابر با  0/52و
 )p>0/01و با امتیازات حاصل از سرمایۀ روانشناختی (همبستگی برابر با  0/22و )p>0/01
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای کرونباخ برابر
با  0/92به دست آمد.
ج) مقیاس رفتارهای شهروندی سازمانی :)OCBS( 1برای سنجش رفتارهای شهروندی
سازمانی ،از مقیاس هجده سؤالی معرفی شده توسّط ویگوداگادت و همكاران )2001( 2که
)1. Organizational Citizenship Behaviors Scale (OCBS
2. Vigoda-Gadot et al
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دو حوزهی رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد ( 10سؤال) و معطوف به سازمان
( 2سؤال) را موردسنجش قرار میدهد و گلپرور ( )1091آن را برای اجرا در پژوهشهای
ایران ترجمه و آماده نموده ،استفاده شد .مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنجگزینهای
(هرگز= 1تا همیشه= )5است .ویگوداگادت و همكاران ( )2001از طریق تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی روایی سازۀ این پرسشنامه را مستند نموده و پایایی این پرسشنامه را
برحسب آلفای کرونباخ برای رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهای
شهروندی سازمانی معطوف به افراد به ترتیب برابر با  0/66و  0/22گزارش نمودهاند .در این
پژوهش روایی سازۀ هجده سؤال این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی
شد .تحلیل عاملی اکتشافی ( KMOبرابر با  ،0/29و آزمون کرویت بارتلت برابر با 0000/06
و معنادار  )p>0/001ترکیب سؤاالت معرفی شده در پرسشنامۀ اصلی را به دست داد .آلفای
کرونباخ محاسبهشده نیز در پایان برای رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد و
سازمان و برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  0/25 ،0/91و  0/24به دست آمد.
اجرای پرسشنامههای این پژوهش بهصورت خودگزارشدهی بوده است .بهاینترتیب
که در آغاز هر پرسش نامه توصیفی خالصه در اختیار افراد قرار گرفته تا مطالعه نموده و
سپس اقدام به پاسخگویی به پرسشنامهها نمایند .درنهایت نیز دادهها در سطح استنباطی با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو از طریق دو
نرمافزار آماری  1SPSSنسخۀ  18و  AMOS2نسخۀ  16تحلیل شدند.

یافتهها
از دویست و نود نفر نمونۀ پژوهش 01 ،نفر ( )%12/1دارای تحصیالت فوقدیپلم 126 ،نفر
( )%64/1دارای تحصیالت لیسانس و  66نفر ( )%20/2دارای تحصیالت فوقلیسانس بودند.
اکثریت اعضای نمونه در گروه سنّی  06تا  45سال ( 142نفر برابر با  )%49و دارای سابقۀ
شغلی تا  10سال ( 126نفر برابر با  )%40/4و در وضعیت تأهّل ( 222نفر برابر با  )%16/6بودند.
)1. Statistical Package for Social Science (Version 18
)2. Analysis of Moment Structures (AMOS
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همچنین ،اکثریت اعضای نمونۀ را با توجّه به نسبت معلّمان زن و مرد در کل جامعه آماری،
زنان ( 211نفر برابر با  )%12/2تشكیل دادند .میانگین سنّی نمونه برابر با  02/40سال (با
انحراف معیار برابر با  1/51سال) و میانگین سابقۀ شغلی آنان برابر با  10/02سال (برابر با 2/05
سال) بود .در جدول  ،1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی (پیرسون) بین متغیّرهای پژوهش
ارائه شده است.
جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی بين متغيّرهای پژوهش
ردیف

متغیّرهای پژوهش

M

SD

1

1

سرمایهگذاری جمعی عاطفی

0/41

0/22

2

رفتارهای شهروندی معطوف به افراد

0/42

0/25

**

0

رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان

0/11

0/19

**

4

رفتارهای شهروندی کلی

0/56

0/22

**

5

سرمایهگذاری جمعی اجتماعی

6/12

1/02

**

2

4

0

0/66
0/50
0/55
0/02

**

0/62

**

0/15

**

0/21

**

0/12

**

0/24

**

0/26

** همبستگی در سطح  99درصد معنادار است.

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با
سرمایهگذاری جمعی عاطفی ( ،)p<0/01با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد
( ،)p<0/01با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ( ،)p<0/01و با رفتارهای
شهروندی سازمانی کلی ( )p<0/05رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین ،بین
سرمایهگذاری جمعی عاطفی ( ،)p<0/01با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد
( ،)p<0/01با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ( ،)p<0/01و با رفتارهای
شهروندی سازمانی کلی ( )p<0/05رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .در ادامه تحلیلها،
الگوی پیشنهادی اولیه (شكل  1را نگاه کنید) با استفاده از الگوسازی معادلۀ ساختاری
موردبررسی قرار گرفت .یک الگوی مناسب از لحاظ شاخصهای برازش باید دارای خیدو
غیرمعنادار ،نسبت خیدو به درجۀ آزادی کمتر از  ،0شاخص نیكویی برازش (GFI) 1و

)1. Goodness of Fit Index (GFI

15
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شاخص برازش تطبیقی (CFI) 1بیشتر از  ،0/95شاخص برازش افزایشی (IFI) 2بزرگتر از
 ،0/9ریشۀ میانگین مجذورات باقیمانده (RMSR) 0کوچکتر از  0/05و تقریب ریشۀ
میانگین مجذورات خطا (RMSEA) 4کوچکتر از  0/02باشد (میرز و همكاران)2006 ،5
باشد .در جدول  2نتایج الگوسازی معادلۀ ساختاری برای الگوی نهایی پژوهش آمده است.
جدول  .2مسيرهای مدل رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهگذاری جمعی عاطفی و
رفتارهای شهروندی
مسيرهای مدل

B

SE

β

p

R2

سرمایهگذاری جمعی اجتماعی← سرمایهگذاری جمعی عاطفی **1/191 1/111 1/3** 1/13 1/11
سرمایهگذاری جمعی عاطفی ← رفتارهای شهروندی سازمانی **1/141 1/111 1/22** 1/11 1/22

چنانکه در جدول  2مشاهده میشود ،سرمایهگذاری جمعی اجتماعی (،p<0/01
 )β=0/0با سرمایهگذاری جمعی عاطفی دارای رابطۀ معنادار است و توانسته  9/1درصد از
پراکنش این متغیّر را تبیین کنند .در ادامه سرمایهگذاری جمعی عاطفی ()β=0/12 ،p<0/01
با رفتارهای شهروندی سازمانی دارای رابطۀ معنادار بوده و توانسته  54/1درصد از پراکنش
این متغیّر را تبیین نمایند .شاخصهای برازش مدل نهایی نیز به این شرح بود :خیدو مدل
نهایی برابر با  10/49و غیرمعنادار ( ،)p>0/05درجۀ آزادی برابر با  ،1نسبت خیدو به درجۀ
آزادی برابر با  GFI ،1/49برابر با  CFI ،0/922برابر با  IFI ،0/991برابر با RMR ،0/991

برابر با  0/025و  RMSEAبرابر با  0/042است .در شكل  2الگوی نهایی پژوهش ارائه شده
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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معطوف به

معطوف به

سازمان

افراد

**/74

**/92

0

0
رفتارهای
(/541

شهروندی

)0

**/91

**0/72

0

**/94

سرمایهگذاری
(0/091
جمعی
)
عاطفی

0/82
سؤال 2

/95

سؤال 1

0/88

**0/3

انرژی

0/82
سرمایهگذاری
جمعی
اجتماعی

سؤال 9

احساس
سؤال 1

0/86

0/83
0/77

عاطفۀ مثبت

0
**

0
سؤال 6

شادمانی

0/86

0/79
0/87

0/89

سؤال 11

سؤال 2

سؤال 3

سؤال 4

سؤال 1

شکل  .2مدل ساختاری نهایی پژوهش از رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و عاطفی با رفتارهای
شهروندی سازمانی
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چنانکه در شكل  2دیده میشود ،سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی
سازمانی از طریق سرمایهگذاری جمعی عاطفی دارای رابطۀ غیرمستقیم است .در جدول ،0
اثرات غیرمستقیم مطرح در مدل نهایی (شكل  )2ارائه شده است.
جدول  .3اثرات غيرمستقيم و مستقيم مدل نهایی پژوهش در حالت استاندارد و غيراستاندارد
ردیف
1

اثرات غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم سرمایهگذاری جمعی اجتماعی بر رفتارهای شهروندی
سازمانی از طریق سرمایهگذاری جمعی عاطفی

رفتارهای شهروندی معلّمان
غیراستاندارد

استاندارد

**0/10

**0/22

** همبستگی در سطح  99درصد معنادار است.

ضرایب ارائه شده در جدول  0بر اساس منابع موجود و همچنین آزمون بوثاستراپ در
سطح  p<0/01معنادار هستند .بررسی اثرات واسطهای نیز حاکی از آن بود که سرمایهگذاری
جمعی عاطفی متغیّر واسطهای کامل 1در رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای
شهروندی سازمانی است.

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش که با هدف بررسی رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی
سازمانی با توجّه به نقش واسطهای سرمایهگذاری جمعی عاطفی بر روی معلّمان اجرا شد،
حمایتهای پژوهشی اولیهای را برای رویكرد سرمایهگذاری نرم و تالشمحور و باألخص
برای دو شكل از این نوع سرمایهگذاری ،شامل سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و سرمایه-
گذاری جمعی عاطفی بهعنوان نوینترین سازههای قابلتأمل و پژوهش در محیطهای کاری
و اجتماعی به دست داد .بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش ،در درجۀ اوّل بین
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهگذاری جمعی رابطۀ مثبت و معنادار به دست آمد.
این یافته در پژوهش حاضر ،در نمونه پژوهش دیگری در دسترس قرار نگرفت .بااینحال،
این بخش از یافتهها با نظریات حوزۀ اخوت و برادری (گلپرور ،)1095 ،که طیِ آن گفته
1. complete mediator
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میشود روابط اجتماعی دوستانه ،مبتنی بر اعتماد و حمایتگرانه با تجربۀ حاالت عاطفی
مثبت در ارتباط است ،همسویی نشان میدهد .یافته بَعدی پژوهش به رابطۀ هردو سازۀ
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی
سازمانی مربوط میشود .این یافته در پژوهش حاضر با یافتههای الینگر و همكاران
( ،)a&b2011عسكرینیا ( )1090و قاضیفر و همكاران ( )1090مبنی بر رابطۀ
سرمایهگذاری سازمان بر سرمایۀ اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی و با یافتههای
احمدپورترکمانی ( ،)1096صفری ( ،)1096ستارخانی مقدمی ( ،)1096کاویان مبارکه
( )1096و بهارلویی ( )1096مبنی بر رابطۀ سرمایۀ عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی با
رفتارهای شهروندی سازمانی همسویی نشان میدهد.
در تبیین نتایج به دست آمده میتوان کفت سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و
سرمایه گذاری جمعی عاطفی از لحاظ عملی نسبت به دو سازۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ
عاطفی ،ماهیت تالشمحور و هدفمحور دارند .وقتی سخن از سرمایهگذاری جمعی
اجتماعی و عاطفی میشود ،منظور این است که افراد در روابط خود با دیگر انسانها در
محیط کار و یا دیگر محیطهای اجتماعی ،تالش میکنند تا زمینۀ ایجاد ،بسط و تقویت
روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد ،حمایتگرانه ،و معطوف به رفاه و آسایش جمعی
(سرمایه گذاری جمعی اجتماعی) ،را همراه با حاالت عاطفی مثبت ،احساس انرژی و نشاط
و شادمانی (سرمایهگذاری جمعی عاطفی) در یكدیگر فراهم کنند .چنین تالشی ،مانند
سرمایه گذاری در حوزۀ اقتصادی ،الزم است تا از جهات کارکردی دارای بازدهی باشد.
یكی از مهمترین بازدهیهای دو حوزۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و عاطفی ،افزایش
رفتارهای نوعدوستانه همراه با فداکاری و گذشت برای سازمان و افراد آن یا همان رفتارهای
شهروندی سازمانی معطوف به افراد و سازمان است .اینکه چرا انسانها در اثر مواجهه با
تالشهای معطوف به سرمایه گذاری جمعی و عاطفی تمایل بیشتری به انجام رفتارهای
اجتماعی و جامعهپسند نظیر رفتارهای شهروندی سازمانی نشان میدهند ،به تمایل بنیادین
انسان به ادای دین و مقابلهبهمثل مربوط میشود .نظریات حوزۀ مبادلۀ اجتماعی (گلپرور،
 ،)1095تمرکز قاطعی بر مقابلهبهمثل و وارد شدن انسانها در این روند دارند .به این معنی که
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انسانها درصورتیکه با تالش و کوشش مثبت دیگر همنوعان خود مواجه شوند ،بهطور
طبیعی و منطقی در زمان مناسب و موردنیاز ،این تالشهای دیگران را پاسخ داده و جبران
می کنند .چنین تبادل دائمی رمز بقاء بیشتر روابط اجتماعی و کاری است .بنابراین ،رابطۀ
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و عاطفی با رفتارهای شهروندی سازمانی را حداقل تا بخشی
میتوان ناشی از پاسخ انسانها در اثر درگیر شدن در مبادله اجتماعی دانست.
یافتۀ بعدی در پژوهش حاضر به کلیت روابط سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با
سرمایه گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی در قالب مدل ساختاری-
ارتباطی نهایی (شكل  )2این پژوهش بازمیگردد .نتایج مدلآزمایی انجام شده نشان داد که
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی ابتدا موجب تقویت سرمایهگذاری جمعی عاطفی و سپس
سرمایهگذاری جمعی عاطفی موجب تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی میشود .به معنای
سادهتر نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری جمعی عاطفی متغیّر واسطه کامل در
رابطۀ سرمایه گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی است .در مطالعاتی نظیر
علی و همكاران ( )2010اشتیاق شغلی (با تعهّد عاطفی همپوشی دارد) که تا اندازهای دارای
بار عاطفی است ،متغیّر تعدیلکننده در رابطۀ بین سرمایهگذاری سازمان بر سرمایۀ اجتماعی
و رفتارهای شهروندی سازمانی معرفی شده است .به دلیل نوین بودن سازههای سرمایهگذاری
جمعی اجتماعی و عاطفی ،پژوهشی در دسترس قرار نگرفت که بتوان از همسویی یا
ناهمسویی یافتهها با آنها سخن به میان آورد .بااینحال در نظریات متعدّدی اعم از نظریات
حوزۀ اخوت و برادری ،تقویت-عاطفه و رویكرد رخدادهای واسطه عاطفی (گلپرور،
 ،)1095به صراحت رخدادهای عاطفی مثبت پاسخی به رخدادها و حوادث محیطی و
اجتماعی پیرامون انسانها (نظریات حوزۀ اخوت و برادری و تقویت-حافظه) و بهعنوان
متغیّرهای واسطه (رویكرد رخدادهای واسطهای عاطفی) برای پیامدهای رفتاری و نگرشی
معرفی شدهاند .تنها تفاوت موجود بین رخدادهای عاطفی مطرح در نظریات حوزۀ اخوت و
برادری ،تقویت-عاطفه و رویكرد رخدادهای واسطۀ عاطفی (گلپرور )1095 ،با
سرمایهگذاری جمعی عاطفی در این است که سرمایهگذاری جمعی عاطفی ماهیت رفتاری-
عاطفی توأم دارد .یعنی عالوه بر بار عاطفی مستتر در آن تالشمحور نیز هست .به این مفهوم
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که بر مبنای این سازه ،الزم است افراد تالش و توجّه عملی به درگیرشدن در بسط و ارتقاء
سرمایۀ عاطفی دیگران (شامل عاطفۀ مثبت شبیه حالت ،احساس انرژی و شادمانی) نشان
دهند .بر همین پایه ،به نظر میرسد که رخدادهای عاطفی واسطه بین رخدادهای محیطی و
اجتماعی با پیامدهای رفتاری و نگرشی ،عالوه بر ماهیت درون روانی ماهیت رفتاری و
عملكرد نیز داشته باشند.
تبیین دیگری که الزم است در خصوص مدل نهایی و نقش واسطهای سرمایهگذاری
جمعی عاطفی در رابطۀ بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی
معلّمان مورد توجّه قرار گیرد ،سازوکاری است که این پیوند را تا بروز پیامد نهایی که همان
رفتارهای شهروندی سازمانی است را حفظ میکند .به نظر میرسد رویكردها و نظریات
حوزۀ اخوت و برادری ،تقویت-عاطفه و رویكرد رخدادهای واسطۀ عاطفی همگی تابع
رویكرد نظری جامعتری موسوم به رویكرد سرریزشدگی اجتماعی-عاطفی باشند .منظور از
رویكرد سرریزشدگی اجتماعی-عاطفی این است که رخدادها و تالشهای اجتماعی مثبت
نظیر سرمایهگذاری جمعی اجتماعی ،از طریق احساس امنیت ،تأمین نیاز به تعلّق و ایجاد
حمایت اجتماعی به تالشهای عاطفه محور یا همان سرمایهگذاری عاطفی سرریز یا انتقال
اثر داده و از این طریق بسترهای عملكردی و رفتاری را در انسانها مهیا میسازند .اگرچه
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی بهظاهر خود بهتنهایی نیز امكان برقراری ارتباط با رفتارهای
شهروندی سازمانی را دارد ،امّا حضور سرمایهگذاری جمعی عاطفی بهعنوان متغیّر واسطه در
این میان با احتمال زیاد ضرورتی انكارناپذیر است .تأیید نقش واسطهای کامل سرمایهگذاری
جمعی عاطفی در رابطۀ سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی به
این مفهوم است که در صورت پایش سرمایهگذاری جمعی عاطفی در رابطۀ سرمایهگذاری
جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی ،این رابطه غیرمعنادار میشود .این امر حاکی
از آن است که حتی اگر رابطۀ مستقیمی بین سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای
شهروندی سازمانی به دست آید و سخنی هم از عناصر عاطفی به میان نیاید ،کماکان انتقال
اثر سرمایهگذاری جمعی اجتماعی به رفتارهای شهروندی سازمانی بهطور ضمنی و پنهانی
تحت تأثیر رخدادهای واسطهای خواهد بود .بنابراین ،با صراحت میتوان گفت که
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رخدادهای تالشمحور و رفتاری عاطفی مانند سرمایهگذاری جمعی عاطفی ،متغیّرهای
تسهیلگر در انتقال اثر سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای جامعهپسند نظیر رفتارهای
شهروندی سازمانی هستند .این تسهیل چنانکه در حوزۀ مبانی نظری سرمایۀ عاطفی گفتهشده
(گلپرور ،)1095 ،ناشی از توان انگیزشی این سازه به دلیل بسط و گسترش ظرفیتهای
شناختی و رفتاری است .بنابراین ،در جمعبندی تبیین میتوان گفت زمانی که انسانها در
محیطی در حال فعالیت و کنش و واکنش اجتماعی باشند که تمامی افراد در تمامی سطوح
درگیر سرمایهگذاری جمعی اجتماعی باشند (مانند مشارکت و درگیری فعال در ایجاد اعتماد
متقابل ،حمایت اجتماعی و توجّه و تالش برای رفاه جمعی و گروهی بهجای رفاه فردی)،
این امر موجب احساس امنیت فردی و اجتماعی ،حمایت و توجّه اجتماعی و تأمین نیاز به
تعلّق گروهی و اجتماعی بهعنوان نیازهای اساسی در انسانها میشود .تأمین نیاز مورداشاره
نیز خود موجب ایجاد حاالت مستتر در سرمایۀ عاطفی (عاطفه مثبت شبیه حالت ،احساس
انرژی و شادمانی) شده و بهاینترتیب نیرو ،نشاط و توان الزم برای سرمایهگذاری جمعی
عاطفی و درنهایت درگیرشدن در رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم میشود.

بحث و نتيجهگيری
یافتههای این پژوهش درمجموع بهعنوان یكی از نوینترین بسترهای پژوهش و نظریهپردازی
در عرصۀ سرمایهگذاری نرم و رفتاری در روانشناسی و بهعنوان تمرکز بر سازههای ضروری
برای به پیش بردن جنبش مثبتنگری در روانشناسی و باألخص روانشناسی سازمانی،
تلویحات نظری و پژوهش چندی را در برمیگیرد .با در نظر داشتن این موضوع ،این پژوهش
در زمرۀ نوینترین پژوهشهایی است که در آن سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و عاطفی
مطرح و نشان داده شده که این دو سازه میتوانند به پیامدهای رفتاری مثبت مانند رفتارهای
شهروندی سازمانی منجر شوند .مزیّت دو سازۀ سرمایهگذاری جمعی عاطفی و اجتماعی که
مهمترین تلویح و دستآورد برای پژوهش حاضر محسوب میشوند ،این است که این
سازهها ماهیت عملگرا دارند .شناسایی بهترین راهکارهای اجرایی کردن این سازههای
عاطفی و اجتماعی سرمایهگذاری الزم است تا از طریق پژوهشهای علمی شناسایی و معرفی
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شوند .به همین جهت ،پیشنهاد ادامۀ پژوهش در حوزۀ کارکردهای نگرشی و رفتاری مثبت
و منفی سرمایهگذاری جمعی عاطفی و اجتماعی همراه با تهیه و تدوین بستههای ارتقاء
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و عاطفی پیشنهادی است که میتوان به پژوهشگران عالقهمند
ارائه کرد .تلویح دیگری که در این مطالعه بهصورت نظری و پژوهشی در پیش رو قرار
گرفت ،مربوط به نقش واسطهای سرمایهگذاری جمعی عاطفی در رابطۀ بین سرمایهگذاری
جمعی اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی ،یا همان رویكرد زیربنایی سرریزشدگی
اجتماعی-عاطفی است .این رویكرد ظرفیت بسیار زیادی دارد تا بسیاری از رویكردهای
خردتر نظیر رویكردهای نظری تأثیر روابط دوستانه و نزدیک بر حاالت عاطفی ،تقویت-
عاطفه و رخدادهای واسطهای عاطفی را بهعنوان سازوکارهای درونی خود جذب و یكپارچه
نماید .در راستای تقویت این تلویح نیز پژوهشهای آینده الزم است نقش انتقالی و واسطۀ
احساس تأمین نیاز به تعلّق ،احساس امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی را در رابطۀ بین
سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با سرمایهگذاری جمعی عاطفی موردبررسی قرار دهند .دلیل
این امر نیز این است که معلّمان با طیف کثیری از دانشآموزان ،همكاران و والدین در ارتباط
و تعامل دائمی هستند و از این نظر شغل معلّمی جزو مشاغل دارای اثرات نامحسوس امّا
فراگیر است .چنانکه سرمایهگذاری جمعی اجتماعی اعتمادمحور و رفاهمدار جمعی در
فضای کاری معلّمان موردمطالعه قرار گیرد و مسیرهای تقویت آن شناسایی شود ،به دنبال
آن سطح سرمایهگذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان و
همكاران افزایش یافته ،و درنهایت در اثر وقوع سرریزشدگی اجتماعی-عاطفی ،این نشاط و
انرژی از دامنۀ مدارس و سازمان آموزشوپرورش به سطح خانوادهها و از آن طریق بهکل
جامعه انتقال مییابد .این همان بازدهی فراگیر ضروری برای سرمایهگذاری جمعی اجتماعی
و عاطفی در فضای کاری معلّمان است.

پيشنهادهای کاربردی
کاربردیترین و اجراییترین پیشنهاد در راستای یافتههای این پژوهش ،فراهمسازی
زمینههای ترویج و ارتقاء سرمایهگذاری جمعی اجتماعی با تمرکز بر ارتقاء اعتماد بینفردی،
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تمایل به رفاه جمعی و اجتناب از فردگرایی افراطی ،در راستای ارتقاء سرمایهگذاری جمعی
عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی از سطوح باال تا پائین سازمانها ،از جمله نظامهای
آموزشوپرورش است .این مهم در آموزشوپرورش نسبت به دیگر سازمانها دارای اهمیت
باالتری است .بنابراین ،الزم است تا مدارس و سازمان آموزشوپرورش اهتمام ویژهای به
برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت در مورد روشهای مشارکت جمعی در ارتقاء
سرمایۀ اجتماعی که همان سرمایهگذاری جمعی اجتماعی است را طرّاحی و به مرحلۀ اجرا
درآورند .از طرف دیگر متناسب با امكانات و توان مدارس ابتدایی ،مدیران مدارس میتوانند
معلّمانی که تالشهای محسوس و چشمگیرتری در ارتقاء سرمایهگذاری جمعی اجتماعی
(اعتماد بینفردی ،تمایل به رفاه جمعی و فعالیتهای گروهی) نشان میدهند را بهعنوان
سرگروه برای برنامهریزی فعالیتهای معطوف به ارتقاء این شكل از سرمایهگذاری جمعی
انتخاب و از این طریق فعالیتهای سطح مدرسه را برای ارتقاء سرمایهگذاری جمعی
اجتماعی تقویت نمایند .این امر نیازمند حمایت مستقیم کادر مدیریتی مدرسه و تشویق و
ترغیب معلّمان فعال در حوزۀ ارتقاء سرمایهگذاری جمعی اجتماعی است.

محدودیتها
در پایان ،با یادآوری مهمترین محدودیتهای موجود در پژوهش ،احتیاط در تفسیر و تعمیم
نتایج را یادآوری میکنیم .اولین محدودیت به جامعۀ آماری معلّمان مربوط است .طبیعی
است که نتایج به دست آمده از معلّمان ممكن است با نتایج دیگر مشاغل در دیگر سازمانها
شباهت یا تفاوت داشته باشد .از این نظر ،تعمیم نتایج به گروهی غیر از گروه معلّمان تا تكرار
پژوهش در گروه های نمونۀ دیگر باید با احتیاط صورت گیرد .محدودیت بَعدی به ماهیت
پژوهش که همبستگی بوده مربوط است .درواقع ،در پژوهشهای همبستگی حتّی در شكل
نوین و پیشرفته آن ،امكان اِعمالِ پایش به شكل کامل و بهصورتی که در مطالعات آزمایشی
و شبه آزمایشی وجود دارد ،قابل عملیاتی شدن نیست .این نكته ،چیزی است که موجب
میشود نتوان از پژوهشهای همبستگی تفسیر و برداشت تام و کامل علّت و معلولی انجام
داد .از این نظر ،این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
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عابدینی ،زهرا ( .)1091رابطۀ سبکهای دلبستگی با قلدری و سرمایه اجتماعی سازمانی با
توجّه به نقش عدالت سازمانی ادراکشده در کارکنان وزارت نیروی استان اصفهان.
پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشكدۀ روانشناسی و
علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان).

عسكرینیا ،محمدحسین ( .)1090بررسی رابطۀ بین سرمایهگذاری سازمان در سرمایۀ
اجتماعی ،تعلّق کارکنان ،پیامدهای کاری و عملكرد مشتری در بانکهای تجارت
استان ایالم .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشكدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم.
عنایتی ،مهناز و گلپرور ،محسن ( .)1091رابطۀ سرمایهگذاری جمعی عاطفی با بهزیستی

روانشناختی با توجّه به نقش سرمایۀ عاطفی در پرستاران .راهبردهای مدیریت در
نظام سالمت.69-19 ،)1(0 ،

صفری ،سمیه ( .)1096الگوی ساختاری رابطۀ استرس شغلی با سرمایهگذاری جمعی عاطفی،
فرسودگی هیجانی و رفتارهای شهروندی سازمانی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد روان-
شناسی صنعتی و سازمانی ،دانشكدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی
اصفهان (خوراسگان).
قاضیفر ،عبدالكریم ،نیلیپور ،سید اکبر و اکبری ،مهدی ( .)1092بررسی تأثیر سرمایه-
گذاری سازمانی در سرمایۀ اجتماعی روی تعهّد و عملكرد کارکنان شهرداری

دوگنبدان .دومین همایش ملّی بررسی راهكارهای ارتقاء مباحث مدیریت،
حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها ،گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
گچساران.
گلپرور ،محسن ( .)1095سرمایۀ عاطفی :کارکردها و ضرورتها .چاپ اول ،تهران:
انتشارات جنگل.
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، چاپ اول.جلد دوم- سنجش کاربردی در روانشناسی سازمانی.)1091(  محسن،گلپرور
.) واحد اصفهان (خوراسگان، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی:اصفهان
 رابطۀ سرمایۀ روانشناختی با رفتارهای شهروندی.)1094(  علی، محسن و فتحی،گلپرور
.سازمانی با توجّه به نقش تعدیلکننده وظیفهشناسی در یک سازمان آموزشی دولتی
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