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Abstract
This research was conducted with the aim of
determining the moderating role of meaning at work
on the relationship between self-leadership with
affective capital and affective-collective investment.
Research statistical population was the employees
of Saderat bank in Isfahan city. Among them, 243
employees were selected using convenience the
sampling method and responded to Self-Leadership
Scale, Meaning at Work Scale, Affective Capital
Scale, and Affective-Collective Investment Scale.
Data analyzed with the use of Pearson correlation
coefficient and hierarchical regression analysis.
Results revealed that there was a positive significant
relationship between self-leadership and meaning
at work, affective capital and affective-collective
investment. The results of hierarchical regression
analysis indicated that meaning at work moderated
the relationship between self-leadership and affective
capital and affective-collective investment. This
means that when meaning at work is high, there
is a positive and significant relationship between
self-leadership and affective capital and affectivecollective investment (p<0.01), but when meaning
at work is low, there is not a significant relationship
between self-leadership and affective capital and
affective-collective investment (p>0.05). The results
showed that meaning at work had high power to
impact the relationship between self-leadership and
affective capital and affective-collective investment.
Keywords: self-leadership, meaning at work,
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چکیده

اين پژوهش با هدف تعیین نقش تعدیل کنندة معنا
در کار در رابطة خودرهبری با سرمایه عاطفی و سرمایه
 جامعة آماری آن کارکنان.گذاری جمعی عاطفی اجرا شد
شعب بانک صادرات در شهر اصفهان بودند که از میان
 نفر به شيوة در دسترس انتخاب و به مقیاس243 آنها
 سرمایه عاطفی و سرمایه، معنا در کار،های خودرهبری
 دادهها با استفاده از.گذاری جمعی عاطفی پاسخ دادند
ضریب همبستگی پیرسون و تحليل رگرسيون سلسله
 نتایج نشان داد که بین خودرهبری.مراتبي تحليل شد
 سرمایه عاطفی و سرمایه گذاری جمعی،با معنا در کار
.)p>0/01( عاطفی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد
نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که معنا در
کار رابطة خودرهبری با سرمایة عاطفی و سرمایه گذاری
 به این معنی که وقتی.جمعی عاطفی را تعدیل می کند
 بین خودرهبری با سرمایة عاطفی،معنا در کار باال است
و سرمایهگذاری جمعی عاطفی رابطة مثبت و معناداری
، ولی وقتی معنا در کار پائین است،)p>0/01( وجود دارد
بین خود رهبری با سرمایة عاطفی و سرمایهگذاری جمعی
 نتایج این.)p<0/05( عاطفی رابطة معناداری وجود ندارد
 توان باالیی برای،پژوهش نشان می دهد که معنا در کار
تحت تاثیر قرار دادن رابطة خودرهبری با سرمایة عاطفی
.و سرمایه گذاری جمعی عاطفی دارد
 سرمایهگذاری، سرمایة عاطفی، خودرهبری:کلیدواژهها
 کارکنان بانک، معنا در کار،جمعی عاطفی
1399/4/29 : تصویب نهایی1398/5/8 : دریافت مقالهo
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 lمقدمه
«سرمایة عاطفی» 1متشكل از «عاطفة مثبت شبه حالت»« ،2شادمانی» 3و «احساس انرژی»،4

حالتی از احساس نشاط و نیروی جوشش درونی مثبت است که قابلیت هدایت و مهارتافزایی

را در زمان جوشش و فعال بودن دارد (عنایتی و گلپرور1397 ،؛ گلپرور .)1395 ،شکل

جمعی و تالش محور این سازه یعنی «سرمایهگذاری جمعی عاطفی» 5نيز تالشهای جمعی

و گروهی افراد در محیطهای جمعی و اجتماعی را میگویند که در مسیر تقویت و ارتقاء

سرمایه عاطفی دیگران بوده و همان سه بعد سرمایهگذاری جمعی بر عاطفه مثبت شبه حالت،

شادمانی و احساس انرژی را در برميگيرد (باقری و گلپرور .)1396 ،نتایج مطالعات انجام
شده در ایران نشان میدهد که سرمایة عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی با رفتارهای

مدنی-سازمانی ،با تنیدگی شغلی ،با فرسودگی هیجانی ،با عملکرد شغلی ،با بهزیستی روان

شناختی ،با شکایات جسمانی ،با سرمایهگذاری جمعی اجتماعی و طیف گستردة دیگری از
متغیرهای مثبت و منفی در رابطه است (گلپرور1395 ،؛ گلپرور و صفری1397 ،؛ گلپرور

و زارعی .)1396 ،علي رغم مطالعاتي كه تاكنون بر روي سرماية عاطفي و سرمايه گذاري
جمعي عاطفي به عنوان دو سازة نوين در ايران انجام شده ،کماکان مطالعات دیگری نیز

برای بسط و گسترش دانش نظری این حوزه نیاز است انجام شود .لذا در اين مطالعه ،رابطة

«خودرهبری» با سرمایة عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی در به نقش تعدیلکنندة «معنا
در کار» در اين روابط محور بررسي قرار گرفته است.
به عنوان متغيري نقشآفرين در حاالت و رفتار انسان ،خودرهبری همانطور كه هاوتون،

داولی و دیلیلیو ( )2012و رامبه ،مودیسه و چیپونزا ( )2018بيان نمودهاند ،بهدلیل پیچیدگی
فرایندهای کاری و رقابتهای بینسازمانی ،و در فضای کاری رو به تحول دائمی امروز،

در کنار رهبران و مدیران در سازمانها نیازمند کارکنانی هستیم تا دارای توان باالیی برای

رهبری رفتارها ،تصمیمات و مهارتهای کاری و حرفهای خود باشند .از چنين منظري،
خودرهبری فرایند نفوذ بر خود و خودارزیابی است که باعث میشود تا افراد با خود جهت

دهی و خودانگیزی ،رفتارهای خود را به نحوی مثبت شکل داده و در مسیر دستیابی به
عملکرد سطح باالتر آن را هدایت نمایند (کاسدینار و هاهولونگان .)2018 ،از لحاظ نظری

خودرهبری در متن نظریههای کالسیکی نظیر رویکرد «نفوذ بر خود» ،6رویکرد «خودکنترلی»،
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نظریه «انگیزش درونی» و نظریه شناختی -اجتماعی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر انگیزش
و رفتار وارد عمل شده و انسان را هدایت میکند از اهمیت زیادی برخوردار است (هاوتون

و همکاران .)2012 ،خودرهبری داراي سه مؤلفه «اراده و آگاهی رفتاری»« ،7انگیزش مبتنی
بر تکلیف یا وظیفه» 8و «شناخت سازنده» است (خالقی شانهچیان1394 ،؛ جوستی و راکس،
2014؛ النگ ،علیفیاه ،کووانگ و چینگ .)2015 ،خودرهبري در سطح هر سه مؤلفه خود

و به طور كلي میتواند با طیف متنوعی از متغيرها نظير ویژگیهای شخصیتی« ،نگرشهای
شغلی» (تعهدسازمانی و رضایت شغلی) عملکرد وظیفه و رفتارهای نوآرانه در ارتباط باشد
(آقابابایی ،هویدا ،سیادت و رحیمی1390 ،؛ خالقی شانهچیان1394 ،؛ صفریشاد ،عابد

شربیانی و ابزری.)2015 ،

همسو با جهتگيري مطالعة حاضر ،خودرهبری به عنوان متغیری دارای بنیانهای

خوداتکایی (الیاسون2013 ،؛ هاوتون و همکاران )2012 ،میتواند موجب تجربه حاالت

عاطفی مثبت ،شادمانی و احساس انرژی در سطح فردی یا همان سرمایه عاطفی شده و

از طرف دیگر با نهادینه شدن آن در محیطهای کار با ایجاد یک فضا و جو عاطفی مثبت

بسترساز ارتقاء سرمایهگذاری جمعی عاطفی بشود .در حمایت از این دیدگاه ،ونزیل ()2013
در مطالعهای نشان داد که بین خودرهبری با شادمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

همچنین مطالعة جوستی ،آرانچاالن ،اوهونونو ،راشه ،جولی ،ویلمسی و همکاران ()2016
نیز نشان داد که خودرهبری رابطة قابل توجهی با تالش و رهبری همکارانه و مشترک که
در سرمایهگذاری جمعی نیز نقش قابل توجهی بازی میکند دارد .دلیل رابطة خودرهبری
با سرمایه عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی به لحاظ نظری این است که وقتی افراد
احساس میکنند که بر مبنای آگاهی ،اراده و شناخت درونی خود به سوی اهداف کاری

خود در حرکت هستند ،ابتدا به ساکن احساس موفقیت و بالندگی خواهند کرد (جوستی و
همکاران .)2016 ،عالوه بر این ،خودرهبری با زمینهسازی تقویت رضایت شغلی که جنبه
عاطفی و مثبت آن پررنگ است (خالقی شانهچیان1394 ،؛ صفریشاد و همکاران،)2015 ،

میتواند موجبات افزایش سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی را نیز فراهم آورد.

فراتر از رابطه بين خودرهبري با سرماية عاطفي و سرمايهگذاري جمعي عاطفي ،بر

مبنای شواهد معطوف به نقش آفريني متغيرهايي همچون «معنا» و «معنويت» براي سالمتي،
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بهزيستي و رفتارهاي انسان (سپهوند1398 ،؛ محمدي ،بشارت ،رضازاده و غالمعلي لواساني،
1397؛ سپهوند1398 ،؛ گلپرور و عابدینی .)2014 ،استگر ،دیک و دافی ( )2012اظهار داشته

اند که معنا در کار شامل تالشهای ذهنی و روانشناختی افراد برای تجربه معناداری کار
و تجارب کاری آنها مشتمل بر سه حوزه تجربه معنای مثبت در کار ،احساس معناداري
مسير کار و ادراک اینکه فعالیت انسان در خدمت کارهای بزرگ و مطلوب است .معنا در
کار برای انسانها كاركردهايي نظير كمك به هدفگذاری ،افزايش احساس خودكارآمدي

يا كنترل ،ايجاد بسترهاي مشروعيت بخشي اعمال و اقدامات و كمك به خودارزشمندي
را به همراه دارد (بروک و پارکر2009 ،؛ دسایی2009 ،؛ کامپتون2005 ،؛ گلپرور و
عابدینی2014 ،؛ ون وینگردم و وندر استوئپ .)2018 ،شواهد پژوهشی نشان میدهد

که «معنا» در کار با انگيزش دروني كه بسترساز خودرهبري است و با رضایت هر چه

بیشتر افراد از زندگی كه عاملی جهت تجربه عواطف و حاالت و احساسات مثبت است،
رابطه دارد (استگر و دیک2009 ،؛ استگر و همکاران2012 ،؛ مارتال و پسی .)2018 ،بستر
نظری رابطه بین معنا در کار با خودرهبری به نقش خودرهبري در حرکت خودانگيخته به
سوي اهداف و تعمیق حس معنا در کار همراه با هدفگزینی و احساس تالش معنادار

و ارزشمند باز ميگردد (دالبیر ،سادسترم و استینهارت .)2001 ،در واقع وقتی انسانها
احساس کنند که به صورت خودرهبر به سوی اهداف مهم و سازنده در حال حرکت و تالش

هستند ،احساس معنا در کار آنها افزایش مییابد (رامبه ،مودیسه و چیپونزا .)2018 ،از طرف
ديگر ،معنا در کار از طریق ایجاد احساس خودشکوفایی (مارتال و پسی )2018 ،قادر است تا
سطح احساسات و عواطف مثبت را در قالب سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی
افزایش دهد .در همين راستا ،گلپرور و عابدینی ( )2014در مطالعة خود بین معنا در کار با

شادمانی و عواطف مثبت رابطه مثبت و معنادار و در مطالعه براونینگ ( )2018نیز به وجود
رابطه خودرهبری و معنا در کار اشاره شده است.

در کنار رابطة خودرهبری و معنا در کار با سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری جمعی

عاطفی ،در رویکرد نظری تعامل میان انگیزش با «معنامحوری» (استیوارت ،کارترایت و مانز،
2019؛ گلپرور و عابدینی )2014 ،و همچنین بر اساس رویکرد تسهیل تعاملی خودانگیزشی

(خودرهبری) و سازههای مثبتنگر مانند معنا در کار ،در این پژوهش معنا در کار به عنوان
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متغيري تعديل كننده در قالب عاملي بسترساز براي نیرومندشدن رابطه خودرهبری با سرمایه

عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی در نظر گرفته شده است .در اين خصوص و از بعد

نظري ،ميتوان گفت هر یک از مؤلفههای خودرهبری ،دارای بنیانهای انگیزشی مثبت درباره
خود و اهداف کاری هستند (هاوتون .)2000 ،این بنیانهای انگیزشی مثبت باعث میشود

تا افراد در مشاغل خود پرانگیزه عملکرده و به این جهت شغل خود را مثبت ارزیابی نمایند
(النگ و همکاران2015 ،؛ مایکرانتز .)2017 ،این ارزیابی مثبت بر اساس رویکرد نظری
تسهیل تعاملی خودانگیزشی (خودرهبری) و معنا در کار ،در صورتی که معنا در کار در افراد
در سطح باالیی قرار داشته باشد ،میتواند موجب افزایش نیرو و نشاط درونی در سطح فردی

(سرمایه عاطفی) و همچنین تالش و کوشش برای ارتقاء سرمایه عاطفی در سطح جمعی
(سرمایهگذاری جمعی عاطفی) شود .در حمایت از این نظر ،مایکرانتز ( )2017در مطالعهای
نشان داد که بین خودرهبری و تنیدگی در دانشجویان رابطه وجود دارد و سبکهای مقابله
این رابطه را تعدیل میکنند .به این ترتیب که در سبکهای مقابله مؤثر و کارآمد خودرهبری

با استرس دارای رابطه منفی نیرومندتری است .ساهین ( )2011نیز در پژوهشی نشان داد که

بین خودرهبری با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد و جو روانشناختی (با تمرکز بر تفسیر و
پیشبینی معنادار پیامدها و اهداف در محیط کار که در جهاتی با معنا در محیط کار دارای

همپوشیهایی است) این رابطه را تعدیل میکند.

در مجموع شواهد ارائه شده نشان میدهد که خودرهبری دارای توان قابل توجهی

برای تعامل با سازههایي نظير «معنا در کار» برای برقراری رابطه با سرمایة عاطفی و سرمایه
گذاری جمعی عاطفی است .نکته حائز اهمیت این که سازههایی مانند سرمایة عاطفی و

سرمایهگذاری جمعی عاطفی با تمرکز بر شادمانی ،عاطفه مثبت و احساس انرژی ،و با اتکا

بر شواهد پژوهشی در دسترس مبنی بر رابطه عواطف مثبت و شادمانی با بهرهوری باالتر
(پیرو ،کوزوسنیک ،رودریگز -مولینا و توردرا ،)2019 ،در صورتی که مسیرهای ارتقاء آنها

به صورت علمی شناسایی و معرفی شوند ،امکان ارتقاء بهرهوری را در سطح سازمانها و
نظامهای کاری مانند بانکها را فراهم میآورند .ماهيت نوآورانه پژوهش حاضر ،عالوه بر
استفاده از دو متغير سرماية عاطفي و سرمايهگذاري جمعي عاطفي به عنوان متغيرهايي معرفي
شده در ايران ،به ارائه تركيبي نوين و بديع از چهار متغير خودرهبري ،معنا در كار ،سرمايه
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عاطفي و سرمايهگذاري جمعي عاطفي در مسير آزمون رويكر نظري نوين موسوم به تسهیل
تعاملی خودانگیزشی (خودرهبری) و سازههای مثبتنگر معطوف است .مدل مفهومی و

نظری پژوهش در شکل  1ارائه شده است.

سرمایه عاطفی
خودرهبری
معنا در کار

سرمایهگذاریجمعیعاطفی

شکل  .1الگوي مفهومی در باب نقش معنا در كار در رابطه خودرهبري با سرمايه عاطفي و سرمايه گذاري جمعي عاطفي

با توجه به آنچه بیان گردید ،در این پژوهش هدف تعيين رابطه خودرهبري با سرمايه

عاطفي و سرمايهگذاري جمعي عاطفي با توجه به نقش تعديلكننده معنا در كار در نظر گرفته

شد .سؤاالت پژوهش نيز اين چنين در نظر گرفته شدند که آیا بین خودرهبری با سرمایه
عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی رابطه وجود دارد؟ و آیا معنا در کار قادر است تا رابطه

خودرهبری با سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی را تعدیل نماید؟
 lروش

روش اين پژوهش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی است .جامعة

آماري پژوهش ،كاركنان شعب بانک صادرات در شهر اصفهان در زمستان  1397به تعداد

 700نفر بودند که از بین آنها 250،نفر بر پایه جدول کرجسی و مورگان ( )1970و به شيوة

نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .به این دلیل از نمونهگیری تصادفی در این پژوهش
استفاده نشد که شعب بانک صادرات به دلیل تراکم باالی کاری امکان نمونهگیری تصادفی

فراهم نبود ،لذا ناگزیر از شیوة در دسترس استفاده شد .پس از بازگشت مقیاسها 7 ،مقیاس

به دليل ناقص پاسخ داده شدن (معادل  2/8درصد و نرخ بازگشت  97/2درصد) از پژوهش
كنار رفت ،و نمونه پژوهش به  243نفر کاهش يافت .از ابزارهای زیر برای سنجش متغیرهای
پژوهش استفاده شده است.

 lابزار
□ الف :مقیاس خودرهبری :)SLS( 9براي سنجش خودرهبری ،از مقیاس نه سؤالي

معرفي شده توسط هاوتن و همکاران ( )2012استفاده شد .هاوتن و همکاران ()2012
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از طریق تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل را که توان تبیین  73درصد از واریانس متغیر

خودرهبری را دارا بوده استخراج نموده و آلفای کرونباخ اراده و آگاهی رفتاری ،انگیزش
تکلیف و شناخت سازنده را به ترتیب برابر با  0/67 ،0/7و  0/54گزارش نمودهاند .همچنین

تحلیل عاملی تأییدی با شاخصهای برازش مطلوب نیز سه عامل مورد نظر را مورد تایید
قرار داده است (هاوتن و همکاران .)2012 ،در پژوهش خالقی شانهچیان ( )1394در ایران
روایی سازه این مقیاس از طریق تحلیل عامل اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس بررسی

و آلفای کرونباخ اراده و آگاهی رفتاری ،انگیزش تکلیف و شناخت سازنده به ترتیب برابر
با  0/72 ،0/83و  0/68گزارش شده است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ مقیاس کلی به

ترتیب برابر با  0/89بهدست آمد.

□ ب :مقیاس معنا در کار :10برای سنجش معنا در کار ،از مقیاس ده سؤالي

معرفي شده توسط استگر و همکاران ( )2012با تک عامل استفاده شد .آنان

شواهد گسترده ای از روایی سازه ،همگرا و تمیزی از جمله شواهد گسترده ای
مبنی بر همبستگی بین معنا در کار و تمایل به ترک خدمت ،تعهد شغلی ،تعهد سازمانی،
رفتارهای مدنی -سازمانی ،رضایت شغلی ،انگیزش کاری درونی و بیرونی ،رضایت از

زندگی ،اضطراب ،خصومت و افسردگی ارائه نمودهاند .در ایران نیز در پژوهش گلپرور
و عابدینی ( )2014پس از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ،آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با
 0/95گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ مقیاس برابر با  0/9به دست آمد.
□ ج :مقیاس سرمایة عاطفی :)ACS( 11براي سنجش سرمایة عاطفی از مقیاس بیست

ل پرور ( )1395و در بیش از  10مطالعة
سؤالی گل پرور ( )1395استفاده شد .در پژوهش گ 

مستقل روایی سازه عاملی این مقیاس را مستند نموده و آلفای کرونباخ در دامنه بین 0/936
ل پرور ( )1397نیز پس از اجرای تحلیل
تا  0/978گزارش شده است .در پژوهش عنایتی و گ 
عامل اکتشافی در راستای بررسی روایی سازه مقیاس ،آلفای کرونباخ سرمایة عاطفی کلی به

ترتیب برابر با  0/965بهدست آمده است .در مطالعة حاضر آلفای کرونباخ کل مقیاس سرمایه
عاطفی برابر با  0/97بهدست آمد.

□ د :مقیاس سرمایهگذاری جمعی عاطفی :)ACIS( 12اندازه گیری سرمای ه گذاری

جمعی عاطفی ،با استفاده از مقیاس بیست سؤالی گلپرور ( )1397انجام گرفت .گلپرور
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( )1397روایی صوری این مقیاس را براساس پیشینة حوزة سرمایة عاطفی (گل پرور)1395 ،
مستند نموده است .در پژوهش عنایتی و گلپرور ( )1397و باقری و گلپرور ( )1396تحلیل
عاملی اکتشافی روایی سازه این مقیاس را مستند ساخته و آلفای کرونباخ آن در قالب تک

عاملی به ترتیب برابر با  0/965و  0/98گزارش شده است .همچنین به عنوان شواهدی از
روایی همگرا ،مطالعة باقری و گل پرور ( )1396نشان داده که امتیازات حاصل از مقیاس
سرمایه گذاری جمعی عاطفی با امتیازات حاصل از سرمایهگذاری جمعی اجتماعی دارای

رابطة مثبت و معناداری است .در پژوهش حاضر روایی سازة این ابزار دوباره از طریق تحلیل

عاملی اکتشافی مجدد بررسی گردید و آلفای کرونباخ برابر با  0/97بهدست آمد.

مقیاس های پژوهش همگی به صورت خودگزارش دهی پاسخ داده شدند .داده های

حاصل از اجرای پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله

مراتبی پس از بررسی پیش فرض های نرمالیتی داده ها و خطی بودن رابطه بین متغیرها از

طریق نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.
 lیافته ها

ق دیپلم و باالتر
از  243نفر اعضای نمونه ،اکثریت معادل  179نفر دارای تحصیالت فو 

(معادل  73/7درصد) 32 ،نفر مجرد (معادل  13/2درصد) و  211نفر متأهل (معادل  86/8درصد)

بودهاند .ميانگين سن شركتكنندگان در پژوهش برابر با  39/28سال (با انحراف معيار
 )6/75و ميانگين سابقه شغلي برابر با  16/24سال (با انحراف معيار  )7/34بود .در جدول ،1

ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی بین متغيرهاي پژوهش ارائه شده است.

چنانكه در جدول  1مشاهده ميشود« ،خودرهبری» با «معنا در کار» ،با «سرمایة عاطفی»

و با «سرمایه گذاری جمعی عاطفی» دارای رابطه مثبت و معناداری است ( .)p< 0/01معنا
در کار نیز با سرمایه عاطفی و با سرمایه گذاری جمعی عاطفی دارای رابطة مثبت و معناداری

است (.)p< 0/01

ش بینی سرمایه عاطفی از
در جدول  ،2نتايج تحليل رگرسيون سلسلهمراتبی برای پی 

طریق خودرهبری و معنا در کار ارائه شده است .چنانکه در این جدول مشاهده میشود در
ش بینی سرمایه عاطفی بوده
مرحلة اول ،خودرهبری ( )β=0/41دارای ضریب معنادار برای پی 
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جدول  .1ماتریس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
ردیف

متغيرهاي پژوهش

میانگین

انحراف معیار

1

1

خودرهبری

3/62

0/78

-

2

معنا در کار

3/49

0/81

3

سرمایه عاطفی

3/05

0/93

4

سرمایه گذاری جمعی عاطفی

3/21

0/87

2

**0/33
**0/41

3

-

**0/51
**0/42

**0/35

p< 0/01

-

**

**0/79
p< 0/05,

*

است .در مرحله دوم ،معنا در کار ( )β=0/43توانسته 16/1 ،درصد ( )R2واریانس افزوده

معنادار برای پیش بینی سرمایه عاطفی پدیدآورده است .باالخره در مرحله سوم نیز تعامل
خودرهبری×معنا در کار ( )β=0/13توانسته  1/6درصد ( )R2واریانس افزوده معنادار برای
پیشبینی سرمایه عاطفی پدید آورد.

جدول  .2نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيشبيني سرمایه عاطفی از طریق خودرهبری و معنا در کار
رديف

متغيرهاي پيشبين

1

خودرهبری

2

معنا در کار

3

خودرهبری×معنا در کار

4

 R2يا ∆R2

5

 Fيا ∆F

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

β
**0/41

β
**0/26

β
**0/27

-

**0/43

-

-

0/165
**47/70

0/161
**57/28
p< 0/01

**0/41
*0/13

**

0/016
*5/65
p< 0/05,

*

نتایج تحلیل ساده شیب خط در شکل  2ارائه شده است .چنانکه در این شكل مالحظه

می شود ،در معنا در کار پایین ،خودرهبری ( )R2=0/002 ،β=0/04 ،p<0/05با سرمایه
عاطفی دارای رابطه معناداری نیست ،ولی در معنا در کار باال ،بین خودرهبری و سرمایه
عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)R2=0/203 ،β=0/45 ،p>0/01

در جدول  3نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی برای پیشبینی سرمای ه گذاری جمعی

عاطفی از طریق خودرهبری و معنا در کار آورده شده است .چنانکه در این جدول مشاهده

ی شود در مرحلة اول ،خودرهبری ( )β=0/35دارای ضریب معنادار برای پیشبینی سرمایه
م

گذاری جمعی عاطفی بوده است .در مرحلة دوم ،معنا در کار ( )β=0/34توانسته 10 ،درصد
( )R2واریانس افزوده معنادار برای پیشبینی سرمایه گذاری جمعی عاطفی پدید آورد.
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باالخره در مرحله سوم نیز تعامل خودرهبری×معنا در کار ( )β=0/14توانسته  1/9درصد
( )R2واریانس افزوده معنادار برای پیشبینی سرمایهگذاری جمعی عاطفی پدید آورد.
سرمایه عاطفی

معنا در کار پایین
معنا در کار باال

خود رهبری
+1SD

-1SD

6
5
4
3
2
1
0

شکل  .2نمودار رابطه خود رهبری با سرمایه عاطفی در معنا در کار باال و پایین
جدول  .3نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيشبيني سرمایه گذاری
جمعی عاطفی از طریق خودرهبری و معنا در کار
رديف

متغيرهاي پيشبين

1

خودرهبری

2

معنا در کار

3

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

β
**0/35

β
**0/24

β
**0/25

-

**0/34

خودرهبری×معنا در کار

4

 R2يا ∆R2

-

-

5

 Fيا ∆F

0/124
**34/05

0/1
**30/95
p< 0/01

**0/32
*0/14

**

0/019
*5/96

p< 0/05,

*

نتایج تحلیل ساده شیب خط در شکل  3ارائه شده است .چنانکه در این شکل مالحظه

ی شود ،در معنا در کار پایین ،خودرهبری ( )R2=0/0001 ،β= -0/006 ،p<0/05با سرمایه
م

گذاری جمعی عاطفی دارای رابطه معناداری نیست ،ولی در معنا در کار باال ،بین خودرهبری

و سرمایه گذاری جمعی عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (،β=0/43 ، p>0/05
.)R2=0/181

معنا در کار پایین
معنا در کار باال

سرمایه گذاری جمعی عاطفی

خود رهبری
+1SD

-1SD

6
5
4
3
2
1
0

شکل  .3نمودار رابطه خود رهبری با سرمایه گذاری جمعی عاطفی در معنا در کار باال و پایین
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 lبحث و نتیجه گیری

 oاین پژوهش با هدف «تعیین رابطة بین خودرهبری با سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری
جمعی عاطفی با توجه به نقش تعدیل کننده معنا در کار» اجرا شد .نتایج نشان داد که بین

خودرهبری و معنادر کار ،رابطه (معنادار) وجود دارد .در جستجوهای انجام شده ،مطالعهای
در دسترس قرار نگرفت که طی آن رابطة خودرهبری با معنا در کار مورد مطالعه قرار

گرفته باشد .با این حال در برخی مطالعات انجام شده ،روابط متغیرهایی که با هر دو سازه

خودرهبری و معنا در کار دارای رابطة مثبت هستند گزارش شده است .برای نمونه مطالعه
خالقی شانهچیان ( )1394رابطة خودرهبری با رضایت شغلی و مطالعه براونینگ ( )2018نیز

نشان داده که بین خودرهبری و معنا در کار به دلیل بنیانهای انگیزشی همسو و مشترک رابطه

نظری وجود دارد .رابطة خودرهبری با معنا در کار ،در مطالعة حاضر با تبیین های نظری ارائه
شده براونینگ ( )2018همسویی نشان میدهد .در تبیین رابطة خودرهبری با معنا در کار،
ی توان به نقشی که خودرهبری در ایجاد احساس خودمختاری و کنترل شخصی بر امور
م
کاری به وجود می آورد ،اشاره کرد (رامبه ،مودیسه و چیپونزا2018 ،؛کاسدینار و هاهولونگان،
 .)2018استگر و همکاران ( )2012بر این نظر تأکید نمود ه اند که احساس خودمختاری و

کنترل نزد کارکنان در محیط های کار موجب ارتقاء حس معناداری کار را فراهم می کند .در
واقع زمانی که افراد احساس می کنند که خودشان بر فرایندها و امور کاری خود تسلط دارند

و این اموذ تحت کنترل آن ها قرار دارد ،امری که در خودرهبری نیز مستتر است ،اهمیت و

ارزش کار و امور کاریاشان باال رفته و از این طریق بستر و زمینه برای ارتقاء سطح معنا در
کار فراهم می شود.

 oپس از معنا در کار ،نتایج این پژوهش نشان داد که بین خودرهبری با سرمایة عاطفی

و سرمایه گذاری جمعی عاطفی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .این نتیجه با نتایج حاصل از
مطالعه هاوتون و همکاران ( )2012مبنی بر رابطة خودرهبری با هوش هیجانی و عاطفة مثبت

و با نتایج مطالعه العبدولباقی و همکاران ( )2019مبنی بر رابطه خودرهبری با هوش هیجانی
که اغلب عاملی جهت توجه و تسهیل تبادالت هیجانی و عاطفی بین کارکنان در محیط های

کار است ،همسویی نشان می دهد .تبیین متمرکز بر ساز و کار پیوند بین خودرهبری با سرمایه
عاطفی و سرمای ه گذاری جمعی عاطفی ،به نقشی که خودرهبری به لحاظ انگیزش مثبت در
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افراد در محیطهای بازی میکند مربوط است .شواهد پژوهشی گذشته حاکی از آن است

که خودرهبری به دلیل ارتباطی که با انگیزش درونی دارد (خالقی شانه چیان1394 ،؛ النگ و
همکاران2015 ،؛ جوستی و راکس2014 ،؛ ون زیل )2013 ،زمینهساز تقویت تجربه حاالت

عاطفی مثبت و شادمانی است .به لحاظ نظری وقتی کارکنان احساس کنند که امور کاری

و وظایف خود را بر اساس اراده و آگاهی خود و با انگیزه در حال انجام هستند ،احساس
نشاط و شادمانی را تجربه می کنند (هاوتون و همکاران .)2012 ،این تجربة احساس نشاط و
شادمانی میتواند زمینة تقویت سرمایة عاطفی و سرمای هگذاری جمعی عاطفی را فراهم آورد.

از طرف دیگر ،خودرهبری در عرصة شناخت و انگیزش ،افراد را از درون به سمت اهداف
ی تواند کارکردهای مختلفی در سطح فردی
کاری و شغلی سوق می دهد .این هدایت درونی م 

و جمعی داشته باشد .یکی از مهم ترین کارکردهای این هدایت درونی از طریق خودرهبری،
ی کند .این احساس نیرو و توان ،نه تنها در بعد رفتاری
احساس نیرو و توانی است که ایجاد م 

و شناختی ،بلکه در سطح عاطفی نیز اتفاق میافتد .بنابراین وقتی فرد در خود احساس نیرو

و توان می کند ،اولین برآیند ممکن در این عرصه میتواند افزایش سطح سرمایه عاطفی و در
تعامالت اجتماعی و گروهی ،افزایش سرمایه گذاری جمعی عاطفی باشد.

 oفراتر از روابط مورد تبیین ،نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که معنا در

کار ،رابطة بین خودرهبری با سرمایة عاطفی و سرمای هگذاری جمعی عاطفی را تعدیل میکند.

به این معنی که وقتی معنا در کار در سطح باالیی است ،خودرهبری با سرمایة عاطفی و
سرمایه گذاری جمعی عاطفی دارای رابطة مثبت ،ولی وقتی سطح معنا در کار پائین است،

خودرهبری قادر به افزایش سطح سرمایة عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی نیست.

 oاین نتایج در مطالعة حاضر با نتایج مطالعه ساهین ( )2011مبنی بر نقش تعدیل کننده

جو روان شناختی مثبت در رابطه بین خودرهبری با عملکرد شغلی ،به لحاظ جهتگیری کلی

و نه به جهت محتوای متغیرها دارای همسویی است .نقش تعدیل کننده معنا در کار در رابطه

بین خودرهبری با سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری جمعی عاطفی در درجة نخست از طریق
رویکرد نظری تعامل انگیزش با معنا در کار و باالخص از طریق رویکرد همافزایی محتوایی

خودرهبری و معنا در کار قابل تبیین است .به این معنی که خودرهبری در شرایط متعارف و
بدون حضور معنا در کار با سرمایه عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی از طریق ساز و
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کار تقویت و سپس سرریزشدگی عاطفی مثبت از سطح فردی به سطح جمعی رابطه برقرار

می کند .در چنین شرایطی وقتی معنا در کار از محیط پیرامونی این رابطه بر رابطة مذکور
ی شود .به این معنی که
فشار وارد میکند ،رابطة مثبت مورد اشاره به رابطه شرطی تبدیل م 

به شرط باال بودن سطح معنا در کار ،خودرهبری پیوند مثبت و معناداری با سرمایه عاطفی
و سرمایهگذاری جمعی عاطفی برقرار می کند .این امر به لحاظ نظری به این دلیل اتفاق می
افتد که معنا در کار وقتی باال برود ،اهمیت و ارزشمندی کار و وظایف شغلی را باال برده و

از این طریق خودرهبری در فضای کاری ارزشمند و با اهمیت ،نیرو و توان درونی شناختی،
رفتاری و عاطفی بیشتری را ایجاد نموده و از این طریق بستر سرریزشدگی عاطفی مثبت به

فرد و فضای جمعی و گروهی را فراهم میکند.

 oفراتر از رویکرد همافزایی مورد اشاره ،به دلیل پیوند و رابطهای که معنا در کار با
رضایت از زندگی و رضایت از کار و شغل دارد (استگر و همکاران ،)2012 ،وقتی افراد

احساس معنای سطح باالتری را در کار و وظایف شغلی خود تجربه میکنند ،با تجربة
رضایت از زندگی کاری خود ،زمینه عاطفی و شناختی الزم برای انتقال نیروی خودرهبری

به سرمایه عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی فراهم میشود .به این معنی که کارکنان با
تجربة رضایت از زندگی و کار ،تالش های خودانگیخته و خودرهبر بیشتری را در کار خود
ی دهند و در نهایت این تالشهای فردی خودانگیخته و خودرهبر ،سطح سرمایه
انجام م 

عاطفی و در تعامالت بینفردی سطح سرمایهگذاری جمعی عاطفی را باال می برد.

 oدر مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین خودرهبری با معنا در کار،
سرمایة عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی رابطة مثبت معنادار وجود دارد .عالوه بر این،
تعامل معنا در کار با خودرهبری برای ارتقاء سطح سرمایه عاطفی و سرمایهگذاری جمعی
عاطفی در مطالعة حاضر نیز مورد تأیید قرار گرفت .نتیجه تعامل مذکور حاکی از آن بود که

در صورت باال بودن سطح معنا در کار ،خودرهبری زمینه ساز ارتقاء سرمایه عاطفی و سرمایه

گذاری جمعی عاطفی می شود .این مشروط شدن نقش خودرهبری برای ارتقاء سرمایه
عاطفی و سرمای ه گذاری جمعی عاطفی به باال بودن سطح معنا در کار خود حاوی اشارات
ن هایی بود که در بحث و تبیین به آنها اشاره شد.
علمی و تبیی 
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یادداشت ها

2. state like positive affect
4. feeling of energy
6. self-influence
8. task motivation
)10. Meaning at Work Scale (MWS
)12. Affective-Collective Investment Scale (SLS

1. affective capital
3. happiness
5. affective-collective investment
7. behavior awareness and volition
)9. Self-Leadership Scale (SLS
)11. Affective Capital Scale (ACS
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