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Objectives Collective investment is one of the novel constructs in the field of soft human capital. It holds 
potential to capture the effects of adverse occupational and environmental events on human health 
and its behaviors. This new construct can be implemented in a collective environment. In this research, 
the relationship between job stress and emotional exhaustion was studied, due to the mediating role of 
affective-collective investment with three components; collective investment on the promotion of posi-
tive effect in others, collective investment on the promotion of feeling of energy in others, and collective 
investment on the promotion of happiness in others.
Methods According to the purpose of the study, 202 respondents completed the job stress question-
naire, the emotional exhaustion questionnaire and the affective-collective investment questionnaire. 
Results There is a positive significant relationship between job stress and emotional exhaustion (P<0.01), 
but a negative significant relationship between job stress and emotional exhaustion with affective-col-
lective investment (P<0.01). Results of structural equation modeling and mediation analysis (Bootstrap 
Test) indicated that affective-collective investment is a complete mediator on the relationship between 
job stress and emotional exhaustion. 
Conclusion Overall, the findings of this research showed that through reinforcement of affective-col-
lective investment, we can prevent the negative effects of occupational stress on human health and its 
burnout in the workplace.
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* نویسنده مسئول:
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تلفن: ۳۵۳۵۴۰۰۱ )۳۱( 98+

drmgolparvar@gmail.com :پست الکترونیکی

هدف سرمایه گذاری جمعی عاطفی از جدیدترین سازه های حوزه سرمایه نُرم انسانی است که ظرفیت بالقوه ای برای ضربه گیری اثر رخدادهای 
منفی محیطی بر سالمت انسان و رفتارهایش دارد. این سازه نوین ظرفیت اجرایی شدن در محیط های گروهی را دارد. در این پژوهش، رابطه 
استرس شغلی با فرسودگی هیجانی، با توجه به نقش واسطه ای )ضربه گیری( سرمایه گذاری جمعی عاطفی با سه مؤلفه سرمایه گذاری جمعی بر 
ارتقای عاطفه مثبت در دیگران، سرمایه گذاری جمعی بر ارتقای احساس انرژی در دیگران و سرمایه گذاری جمعی بر ارتقای شادمانی در دیگران 

مطالعه شد.
مواد و روش ها با توجه به هدف پژوهش، 2۰2 نفر به پرسش نامه استرس شغلی، پرسش نامه فرسودگی هیجانی و پرسش نامه سرمایه گذاری 

جمعی عاطفی پاسخ دادند. 
یافته ها بین استرس شغلی با فرسودگی هیجانی رابطه مثبت و معنادار، ولی بین استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با سرمایه گذاری جمعی 
عاطفی رابطه منفی و معنادار ) P<۰/۰۱(  وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه ای )آزمون بوت استراپ( نشان داد 

سرمایه گذاری جمعی عاطفی متغیر واسطه ای کامل در رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی است.
نتیجه گیری درمجموع یافته های این پژوهش نشان داد از طریق تقویت سرمایه گذاری جمعی عاطفی می توان از اثرات منفی استرس شغلی بر 

سالمتی انسان و فرسودگی او در محیط کار جلوگیری کرد.

کلیدواژه ها: 
استرس شغلی، 

سرمایه گذاری جمعی 
عاطفی، فرسودگی هیجانی، 

کارکنان صنایع

تاریخ دریافت: 19 تیر 1396
تاریخ پذیرش: 27 دی 1396 

تاریخ انتشار: 01 فروردین 1397

۱- دانشیار، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران.
2- کارشناس ارشد، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران.

نقش ضربه گیر سرمایه گذاری جمعی عاطفی در رابطه استرس با فرسودگی هیجانی

، سمیه صفری2  * محسن گل پرور1 

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت استرس را »واکنشی که انسان در هنگام 
مواجه شدن با تقاضاها و فشارهایی که با دانش و توانایی های او 
همخوانی ندارد و توانایی او را برای مقابله با آن به چالش می کشد« 
تعریف کرده است )آسامواآپیا و آگریفاین، 2۰۱7(. در بسیاری از 
تعاریف پذیرفته شده از استرس، عالوه بر به چالش کشیده شدن 
توانایی و ظرفیت های فردی، هر عاملی را که موجب آسیب شود یا 
زمینه آسیب رسانی جسمی و روانی برای انسان ها فراهم کند نیز به 
عنوان استرس در نظر گرفته اند )پرابا و ساندپ، 2۰۱6؛ سیگریست 
و لی، 2۰۱8(. یکی از اَشکال بسیار شایع و مهم استرس، استرس 
شغلی است. ناهمخوانی بین منابع )اعم از دانش و توانایی ها و یا هر 
منبع دیگری که افراد برای انجام وظایف شغلی خود آن را استفاده 
می کنند( و تقاضاها و چالش هایی را که در حین انجام وظایف 
شغلی برای افراد پدید می آید و از لحاظ ذهنی و جمسی آن ها 
را تحت فشار قرار می دهد و در صورت تداوم، سالمتی آن ها را به 

مخاطره می افکند می توان استرس شغلی تلقی کرد )ناستیزایی و 
سابقی، 2۰۱6؛ آدیسون و یانکیرا، 2۰۱۵(. 

در  استرس آور  و چالش های  تقاضاها  بارزترین  کلی  در شکل 
محیط کار شامل مواجه شدن با درخواست ها و تقاضای متضاد و 
متعارض، مواجه شدن با خیل عظیم درخواست های فراتر از توان 
برخی درخواست ها  مبهم بودن  و  نامشخص  زمان دردسترس،  و 
و امور، نوع رفتارها و نوع تعامل با همکاران، مراجعان، مدیران و 
سرپرستان، کمتر بودن خواست ها و وظایف از توانایی و ظرفیت های 
کاری افراد و ناهمخوانی بین وظایف و منابع فردی است )دی، 
هارتینگ و مک کای، 2۰۱۵؛ گل پرور، 2۰۱6؛ گل پرور، کامکار و 

جوادیان، 2۰۱2؛ یانگ و همکاران، 2۰۱6(.

تاکنون پیامدهای باواسطه و بی واسطه مختلفی برای استرس 
شغلی شناسایی و ارائه شده است. مهم ترین این پیامدها، افزایش 
روان تنی(،  اختالالت  دیگر  با  )همراه  روانی  و  اختالالت جسمی 
و  انحرافی  رفتارهای  افزایش  خستگی،  و  فرسودگی  افزایش 
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افت  گروهی،  و  فردی  عملکرد  و  بهره وری  افت  پرخاشگرانه، 
نگرش های شغلی مرجع و مثبت )مانند تعهد، اشتیاق و رضایت( 
و تضعیف رفتارهای مثبت متعارف )مانند رفتارهای های فرانقش( 
هستند )غالم حسینی، کیوان زاده و ارجمند، 2۰۰8؛ ارونسون و 
همکاران، 2۰۱7؛ نوروزی، درگاهی، اعیادی و سرحدی، 2۰۱8(. از 
میان متغیرهای ذکرشده، متغیری که حلقه اتصال استرس شغلی 
است  فرسودگی  است،  آن  از  پس  روانی  و  با مشکالت جسمی 

)ارونسون و همکاران، 2۰۱7؛ کویی و همکاران، 2۰۱8(. 

کارایی  افت  شامل  شغلی،  فرسودگی  به  سه مؤلفه ای  رویکرد 
شخصی، شخصیت زدایی )مسخ شخصیت( و فرسودگی یا خستگی 
هیجانی یکی از مهم ترین رویکردها به فرسودگی در محیط های کار 
است )یوروالماز و آلتینکورت، 2۰۱8(. در تجدیدنظرهای بعدی، 
بُعد شخصیت زدایی )مسخ شخصیت( به بُعد بدبینی، تغییر یافته 
است )رضایی، کرمی متین، حاجی زاده، سروش و نوری، 2۰۱8(. 
فرسودگی هیجانی از میان سه بُعد معرفی شده، مهم ترین آن هاست 

)اوکونور، مولرنف و پیتمن، 2۰۱8؛ دریسون و همکاران، 2۰۱8(. 

این بعد از فرسودگی، حالتی مزمن از تخلیه هیجانی و فیزیکی 
از  ناشی  پیوسته  و  فزاینده  اثر فشارهای  )جسمی( است که در 
تقاضاهای شغلی و شرایط شغل در افراد پدید می آید. بی انگیزگی، 
بی اشتیاقی به کار و وظایف شغلی، بی میلی به حضور در محل کار، 
همراه با احساس رخوت و سستی از مشهودترین عالئم فرسودگی 
هیجانی هستند )آدیسون و یانکیرا، 2۰۱۵؛ خان، راسمن، یوسف و 
خان، 2۰۱۴(. مانند استرس شغلی، فرسودگی هیجانی نیز می تواند 
مشکالت  تشدید  یا  بروز  شامل  مختلفی  پیامدهای  و  عوارض 
روان تنی مختلف )نظیر سرماخوردگی، مشکالت روده ای گوارشی، 
ترک خدمت،  به  تمایل  خواب(،  در  اختالل  و  اشکال  و  سردرد 
تضعیف نگرش های شغلی )نظیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(، 
افزایش رفتارهای کاری ضدتولید )همپوشی زیادی با رفتارهای 
مخرب و انحرافی دارد( و کاهش بهره وری و عملکرد شغلی داشته 
باشد )پرابا و ساندپ، 2۰۱6؛ خان و همکاران، 2۰۱۴؛ سالواجیونی 

و همکاران، 2۰۱7؛ مونسالوریز و همکاران، 2۰۱8(. 

با  شغلی  استرس  داده اند  نشان  پرتکرار،  بسیار  پژوهش های 
فرسودگی و به ویژه فرسودگی هیجانی در ارتباط است )ناستیزایی 
و سابقی، 2۰۱6؛ ارونسون و همکاران، 2۰۱7؛ رامان، سامباسیمان 
و کومار، 2۰۱6؛ کویی و همکاران، 2۰۱8؛ گل پرور و همکاران، 
متعددی  نظری  زیربنایی  رویکردهای   .)2۰۱6 2۰۱2؛گل پرور، 
نیز برای توضیح چرایی و چگونگی منتهی شدن استرس شغلی 
به فرسودگی و در شکل خاص به فرسودگی هیجانی در دسترس 
2۰۱7؛  همکاران،  و  )نیلسن  بقا  منابع  نظریه  اساس  بر  است. 
استرس  و وستمن، 2۰۱۴(.  اندردال  پوستیان  نیون،  هالبسلبن، 
شغلی در محیط های کار منابع مختلف فردی و گروهی را برای 
برآوردن تقاضاهای کاری و شغلی تهدید می کند و از این طریق 
افراد را در سطح روانی و جسمی تحت فشار قرار می دهد. مهارت ها، 

از جانب همکاران و سرپرستان و ظرفیت ها و  آموزش، حمایت 
نوعی در زمره  به  و عاطفی مثبت همگی  توانایی های شناختی 
منابع مورد نیاز برای افراد در محیط های اجتماعی و کاری هستند 

)گل پرور، 2۰۱6(. 

تهدیدی که استرس برای منابع حیاتی فیزیکی، اجتماعی، روانی 
و حتی عاطفی و هیجانی به وجود می آورد، برانگیختگی و سپس 
تالش و صرف نیرو را در افراد فعال می کند و به تدریج باعث تخلیه 
نیرو و انرژی و درنهایت موجب فرسودگی هیجانی می شود. عالوه 
بر این، بر اساس رویکرد استرس، نامتعادلی، جبران )SNCA(۱ نیز 
استرس شغلی تعادل شناختی، عاطفی و رفتاری افراد را به هم 
می زند و در اثر ایجاد آشفتگی روانی و عاطفی موجب می شود تا 
افراد انرژی خود را برای مقابله با نامتعادلی ایجاد شده مصرف کنند. 
نتیجه این صرف انرژی، درنهایت بی میلی به کار، بی انگیزگی و 
احساس رخوت و سستی یا درمجموع همان فرسودگی هیجانی 

است )گل پرور، محسن زاده، راعی و عبدی، 2۰۱6(. 

در هر دو نظریه منابع بقا و استرس، نامتعادلی، جبران، استرس 
از طریق ایجاد تهدید و برانگیختن افراد برای مقابله با استرس 
)نظریه منابع بقا( و یا از طریق ایجاد نامتعادلی و برانگیختن افراد 
برای بازگرداندن نامتعادلی ایجاد شده )رویکرد استرس، نامتعادلی، 
جبران( به چرخه ایجاد و تشدید فرسودگی هیجانی وارد می شود. 
این امر در نگاهی موشکافانه نشان می دهد استرس شغلی از طریق 
فرایندها و یا از طریق متغیرهای واسطه، فرسودگی را ایجاد و یا 

تشدید می کند. 

با  اینکه  نشان دادن  با  مختلف  مطالعات  در  پیش بینی  این 
وارد شدن منابع آموزشی، حمایتی و شناختی )ارونسون و همکاران، 
2۰۱7؛ خان و همکاران، 2۰۱۴( یا متغیرهای رفتاری )گل پرور و 
همکاران، 2۰۱6( رابطه استرس شغلی و فرسودگی تضعیف و یا در 
مواردی تقویت می شود، حمایت شده است؛ بنابراین، در ادامه و در 
بسط و گسترش دانش متغیرهای تأثیرگذار بر رابطه استرس شغلی 
و فرسودگی هیجانی، در این پژوهش سازه های مثبت که ماهیت 
عمل گرا دارد، یعنی سرمایه گذاری جمعی عاطفی، که برآمده از 
سازه سرمایه عاطفی است، به عنوان متغیری که قادر است در 
مسیر رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی نقش ضربه گیر 
را ایفا کند، معرفی و آزموده شده است. با توجه به آنچه بیان شد، 

مدل ارائه شده در تصویر شماره ۱، مدل نظری پژوهش است. 

فرسودگی  و  شغلی  استرس  رابطه  درباره  پژوهش  این  در   
هیجانی در مسیر طرح مسئله تا ارائه مدل مفهومی اولیه پژوهش 
)تصویر شماره ۱( همراه با نظریات و پژوهش های الزم، بحث شد. 
سرمایه گذاری جمعی عاطفی وجه تمایز این پژوهش با پژوهش هایی 
است که تا کنون درباره رابطه بین استرس و فرسودگی در ایران 
و جهان انجام شده است. سرمایه عاطفی یک سازه مرتبه دوم و 

1. Stress-Non equilibrium-Compensation-Approach

محسن گل پرور و همکاران. نقش ضربه گیر سرمایه گذاری جمعی عاطفی در رابطه استرس با فرسودگی هیجانی
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عبارت است از حالتی از نشاط و جوشش عاطفی مثبت درونی که 
قابلیت تأثیرگذاری بر رفتارها و انتخاب های انسان را دارد و حداقل 
سه مؤلفه عاطفه مثبت شبه حالت2، احساس انرژی۳ و شادمانی۴ را 
دارد )گل پرور، 2۰۱6(. سرمایه گذاری جمعی عاطفی نیز از نگاهی 
در  سازمان  یا  جامعه  یک  انسان های  جمعی  تالش های  مثبت 
راستای تقویت سرمایه عاطفی دیگران را شامل می شود. این سازه 
بر خالف سرمایه گذاری جمعی اقتصادی، به جای دستاوردهای 
مادی و اقتصادی، بر تالش برای ارتقای دستاوردهای عاطفی مثبت 

جمعی تمرکز دارد )گل پرور، 2۰۱8(. 

به  نسبت  عاطفی  جمعی  سرمایه گذاری  نظری  لحاظ  از 
سرمایه عاطفی، جنبه عمل گرای جمعی و گروهی دارد. منظور 
از عمل گرا بودن این سازه آن است که بر عکس سرمایه عاطفی 
فردی(  زیسته  تجربه  همان  )یا  فردی  درون روانی  ماهیت  که 
دارد، سرمایه گذاری جمعی عاطفی تالش های گروهی حتی در 
انرژی  و  ایجاد نشاط، شادمانی  برای  سطح بسیار جزئی و ُخرد 
در دیگران را شامل می شود )گل پرور، 2۰۱8(. از چنین منظری، 
سرمایه گذاری جمعی عاطفی سازه ای گروه محور است تا فردمحور. 
از نظر کارکردی نیز سرمایه گذاری جمعی عاطفی با تقویت عاطفه 
مثبت، احساس انرژی و شادمانی در کارکنان، توان کارکنان یک 
از این طریق  افزایش می دهد و  با استرس  سازمان را در مقابله 
هم موجب کاهش استرس شغلی و هم موجب کاهش فرسودگی 

هیجانی در کارکنان می شود )گل پرور، 2۰۱6(. 

در حمایت از این نظر، مطالعات ستارخانی مقدمی )2۰۱8(، 
کاویان مبارکه )2۰۱8( و گل پرور )2۰۱6( نشان داد بین سرمایه 
و  منفی  رابطه  هیجانی  فرسودگی  و  شغلی  استرس  با  عاطفی 
معنادار و مطالعات عنایتی و گل پرور )2۰۱8( نیز نشان داد بین 
در  اغلب  روان تنی که  با شکایات  عاطفی  سرمایه گذاری جمعی 
اثر استرس شغلی و فرسودگی سطح آن افزایش می یابد رابطه 
منفی و معنادار وجود دارد. همچنین مطالعاتی که در آن ها رابطه 
منفی بین سرمایه عاطفی با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی 
)گل پرور، 2۰۱6( و یا رابطه منفی بین استرس شغلی با رفتارها و 
عاطفه مثبت )باسینسکا و گریزینسکا، 2۰۱7؛ فاین، کریستینسن 
و کناردل، 2۰۱6؛ وار، بیندل، پارکر و اینوسقلو، 2۰۱۴؛ هاشمی، 
سوادکوهی، نعامی و بشلیده، 2۰۱8( مطرح شده است، حمایت 
سرمایه گذاری جمعی  بین  رابطه  مطرح کردن  برای  را  مقدماتی 

2. State like positive affect
3. Feeling of energy
4. Happiness

عاطفی با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی فراهم می آورند. 

حمایت مکمل پژوهشی برای نقش ضربه گیری سرمایه گذاری 
جمعی عاطفی در رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی را نیز 
در پژوهش هایی با این مشخصات می توان یافت: پژوهش هایی که 
نشان داده اند سرمایه عاطفی، متغیر واسطه در رابطه بین استرس 
شغلی با پرطاقتی سالمتی )گل پرور، 2۰۱6( است یا پژوهش هایی 
که نشان داده اند نگرش هایی با بار عاطفی مثبت یا عاطفه مثبت 
در رابطه استرس شغلی با متغیرهای پیامد از جمله فرسودگی 
)باسینسکا، ویسیاک و ماریادادرمن، 2۰۱۴؛  ایفا می کنند  نقش 
تیان، کانوسامی، هه و کلیننیوباس، 2۰۱۵؛ رایستد، جانسن، الند و 

دورکس، 2۰۱۳؛ میچل، 2۰۱8(. 

در تبیین نظری نقش ضربه گیر سرمایه گذاری جمعی عاطفی 
در برابر استرس شغلی باید گفت هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ 
عملی سرمایه گذاری جمعی عاطفی، تمام شروط الزم برای تلقی 
و موقعیت های  منبع مورد استفاده در شرایط  به عنوان یک  آن 
منابع  نظریه  با  مطابق  دارد.  را  استرس  با  مقابله  برای  مختلف 
)نیلسن و همکاران، 2۰۱7؛ هالبسلبن و همکاران، 2۰۱۴(،  بقا 
سرمایه گذاری جمعی عاطفی به دلیل اینکه امکان تغییر فضای 
عاطفی  تغییر یافته  فضای  این  تضاد بودن  در  دلیل  به  و  عاطفی 
و روانی با حاالت مطرح در فرسودگی هیجانی، به عنوان منبع 
ظرفیت ساز رفتاری و مهارتی، این امکان و توان را خواهد داشت که 
بخشی از اثرات استرس شغلی بر فرسودگی هیجانی را ضربه گیری 
کند. عالوه بر نظریه منابع بقا، مطابق با رویکر استرس، نامتعادلی، 
جبران )گل پرور و همکاران، 2۰۱2(، سرمایه گذاری جمعی عاطفی، 
با ایجاد توان پردازش گسترده و بیشتر همراه با افزایش انرژی و 
نیرو در افراد، در تقابل با فشارهای نامتعادل کننده استرس شغلی 
قرار می گیرد و از این طریق انتقال اثر استرس شغلی به فرسودگی 

هیجانی را تضعیف می کند. 

درمجموع، پیش بینی های نظری و شواهد پژوهشی ارائه شده، 
در  عاطفی  جمعی  سرمایه گذاری  عاطفی  ضربه گیری  مدل  از 
رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی هیجانی حمایت می کند. 
به  این حمایت نظری و پژوهشی، در کمتر پژوهشی  با وجود 
استرس  برابر  نقش ضربه گیر سرمایه گذاری جمعی عاطفی در 
نیز  اهمیت  و  ضرورت  نظر  از  است.  شده  جدی  توجه  شغلی 
ضربه گیری  نقش  برای  پژوهشی  مستقیم  حمایت  چنان که 
این سازه به دست آید و با توجه به اینکه در اغلب صنایع در 
کارکنان  کاری  حیات  از  بخشی  شغلی  استرس  دنیا،  سرتاسر 
است، در این صورت می توان در مسیر عملیاتی سازی و ترویج 
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رفتارها و تالش های معطوف به سرمایه گذاری جمعی عاطفی، 
در محیط های کاری با استرس شغلی، اقدام عملی و کاربردی 
انجام داد؛ بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا 
سرمایه گذاری جمعی عاطفی می تواند در رابطه متغیرهایی نظیر 
استرس شغلی با فرسودگی هیجانی نقش ضربه گیر را ایفا کند؟. 
هدف پژوهش نیز تعیین و آزمودن مدل ساختاری رابطه استرس 
شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و فرسودگی هیجانی است. 
درنهایت مسئله عملیاتی در این پژوهش نیز این است که آیا 
الگوی ساختاری رابطه استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی 

عاطفی و فرسودگی هیجانی برازش مطلوبی با داده ها دارد؟ 

روش

جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

این مطالعه از نظر نوع، پژوهشی توصیفی و از نظر روش پژوهشی 
همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را تمام کارکنان شرکت 
با توجه  نفر( تشکیل دادند.  قند در شهر اسالم آباد غرب )29۰ 
به استفاده از نمونه 2۰۰ تا ۴۰۰ نفر برای مطالعات مدل سازی 
نمونه  حجم   ،)2۰۱8 همکاران،  و  )مارتینز  ساختاری  معادالت 
برای  شد.  گرفته  نظر  در  نفر  پژوهش 2۱۰  این  برای  مورد نیاز 
نمونه گیری از روش دردسترس استفاده شد. پس از جمع آوری 
دلیل  به  درصد(   ۳/8 )معادل  پرسش نامه  هشت  پرسش نامه ها، 
نقص در پاسخگویی از پژوهش کنار گذاشته شدند و گروه نمونه 
پژوهش به 2۰2 نفر کاهش یافت. اجرای ابزارهای سنجش این 
پژوهش به صورت خودگزارش دهی بوده است. به این ترتیب که در 
آغاز، هر پرسش نامه توصیفی خالصه در اختیار افراد قرار گرفت تا 
مطالعه و سپس اقدام به پاسخگویی به پرسش نامه ها کنند. سنجش 

متغیرهای پژوهش با استفاده از ابزارهای زیر انجام شده است. 

ابزار سنجش

پرسش نامه استرس شغلی5 

براي سنجش استرس شغلی، از پرسش نامه پنج سؤالی گل پرور 
با مقیاس پاسخگویی شش درجه ای )کاماًل  و همکاران )2۰۱2( 
مخالفم=۱ تا کاماًل موافقم=7( استفاده شد. این پرسش نامه سطح 
کلی فشارهای کاری ای را می سنجد که بر افراد در حین انجام 
همکاران  و  گل پرور  می شود.  وارد  آن ها  به  سازمان  در  کارشان 
استخراج  بر  مبتنی  اکتشافی  عاملی  تحلیل  طریق  از   )2۰۱2(
مؤلفه های اصلی و چرخش از نوع واریماکس، نشان دادند سؤاالت 
پنج گانه این پرسش نامه با بارهای عاملی ۰/۵ و بیشتر بر یک عامل 
قرار می گیرند. عالوه بر روایی سازه عاملی ذکرشده، در راستای 
این  از  حاصل  امتیازات  بین  پرسش نامه  این  هم گرای  روایی 

5. Job Stress Questionnaire (JSQ) 

پرسش نامه با رفتارهای انحرافی، رابطه مثبت و معنادار و آلفای 
کرونباخ پرسش نامه نیز برابر با ۰/7گزارش شده است )گل پرور و 

همکاران، 2۰۱2(. 

عالوه بر این، مطالعه گل پرور و همکاران )2۰۱2( و گل پرور 
)2۰۱6( از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی 
 RMSEA=۰/۰۳7 CFI=۰/99,  ،df=۵ ،χ2/df=۱/۳7  ،χ2=6/82(
عاملی  سازه  روایی   )GFI=۰/98 ،RMR=۰/۰87 ،NFI=۰/96 
این پرسش نامه را تأیید و آلفای کرونباخ را برابر با ۰/7 تا ۰/8۳ 
گزارش کرده است )گل پرور، 2۰۱6؛ گل پرور و همکاران، )2۰۱2(. 
در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی همزمان این پرسش نامه 
با پرسش نامه فرسودگی هیجانی، نشان داد سؤاالت پرسش نامه 
استرس شغلی به صورت متمایزی نسبت به سؤاالت فرسودگی 
هیجانی بر عامل خود قرار می گیرد و آلفای کرونباخ نیز برابر با 

۰/6۵ به دست آمد. 
پرسش نامه فرسودگی هیجانی6 

نُه سؤالي  پرسش نامه  از  هیجاني  فرسودگي  سنجش  براي 
مسلش و جکسون )۱98۱( که در ایران در مطالعات متعددی از 
جمله در مطالعه گل پرور و همکاران )2۰۱2( و گل پرور )2۰۱6( 
پایایي سنجي و روایي یابي شده است، استفاده شد. این پرسش نامه 
نیز در این پژوهش بر مقیاس پنج درجه اي )هرگز=۱ تا همیشه=6( 
پاسخ داده شد و سطح کلي تخلیه هیجاني نسبت به کار و امور 
شغلي فرد پاسخگو را اندازه گیري مي کند. بر پایه مطالعات فراتحلیلی 
انجام شده )رضایی و همکاران، 2۰۱8؛ دریسون و همکاران، 2۰۱8( 
در خارج از کشور این پرسش نامه روایی و پایایی مطلوبی دارد. در 
ایران نیز گل پرور و همکاران )2۰۱2( و گل پرور )2۰۱6( روایي 
این پرسش نامه را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و با چرخش 
از نوع واریماکس و تحلیل عاملی تأییدی با شاخص های برازش 
 )χ2=28/7۵ ،RMSEA=۰/۰2 ،CFI=۰/99 ،GFI=۰/98 مطلوب 
و   )،RMR=۰/۱۱ ،NFI=۰/9۵ ,TLI=۰/99 df=26/2، df=۱/۱۱
بارهای عاملی سؤاالت باالی ۰/۴ بررسی و آلفاي کرونباخ ۰/76 تا 

۰/9۱ را براي این پرسش نامه گزارش کرده اند. 

عالوه بر این، به عنوان شواهدی از روایی واگرا و هم گرا بین 
فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی رابطه مثبت )همبستگی 
انرژی  احساس  با  هیجانی  فرسودگی  بین  و   )۰/۴8 با  برابر 
)همبستگی برابر با ۰/6-(، با رفتارهای مدنی و سازمانی )همبستگی 
برابر با ۰/۳۳-( و با خالقیت )همبستگی برابر با ۰/۳2-( رابطه 
منفی و معنادار گزارش شده است )گل پرور و همکاران، 2۰۱2(. 
در این پژوهش نیز تحلیل عاملی اکتشافی همزمان این پرسش نامه 
پرسش نامه  سؤاالت  داد  نشان  شغلی،  استرس  پرسش نامه  با 
فرسودگی هیجانی به صورت متمایزی نسبت به سؤاالت استرس 

6. Emotional Exhaustion Questionnaire (EEQ)
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شغلی بر عامل خود قرار می گیرند و آلفای کرونباخ نیز برابر با ۰/72 
به دست آمد. 

پرسش نامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی7 

پرسش نامه  از  عاطفی،  جمعی  سرمایه گذاری  سنجش  براي 
استفاده   )2۰۱8( گل پرور  سوی  از  ارائه شده  و  ساخت  2۰سؤالی 
شد. مقیاس پاسخگویی این پرسش نامه دو گزینه ای بسته به پاسخ 
)تالش برای ارتقای سرمایه عاطفی خود=۱ تا تالش برای ارتقای 
سرمایه عاطفی دیگران=2( است. گل پرور )2۰۱8( این پرسش نامه 
را بر اساس 2۰ سؤال پرسش نامه سرمایه عاطفی )گل پرور، 2۰۱6( 
که ماهیت درون فردی دارد، تعدیل و تهیه کرده و نشان داده است 
که بین امتیازات حاصل از پرسش نامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی 
با سرمایه عاطفی، همبستگی برابر با ۰/7، با سرمایه روان شناختی، 
اجتماعی،  جمعی  سرمایه گذاری  با  و   ۰/۴۴ با  برابر  همبستگی 
 P<۰/۰۱ همبستگی برابر با ۰/۴9 وجود دارد که هر سه در سطح
معنادار هستند. در پژوهش احمدپورترکمانی )2۰۱8( روایی سازه 
این پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع 
با  برابر  بارتلت  با ۰/96، آزمون کرویت  برابر   KMO با( واریماکس 
۳۰8۳/7۵ و معنادار P<۰/۰۰۱( بررسی و راه حلی تک عاملی )بارهای 
عاملی سؤاالت بیست گانه پرسش نامه بین ۰/7۱ تا ۰/86 در نوسان 
بوده است( همراه با آلفای کرونباخ برابر با ۰/97 گزارش شده است. 

امتیازات حاصل  بین  احمدپورترکمانی )2۰۱8(  پژوهش  در 
از پرسش نامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با عملکرد شغلی، با 
رفتارهای مدنی و سازمانی و با رهبری صادقانه به عنوان شواهدی 
است  آمده  دست  به  معنادار  و  مثبت  رابطه  همگرا  روایی  از 
)احمدپورترکمانی، 2۰۱8(. در این پژوهش، نتایج تحلیل عاملی 
اکتشافی )مبتنی بر روش استخراج مؤلفه های اصلی و چرخش 
واریماکس( با KMO برابر با ۰/86، آزمون کرویت بارتلت برابر 
با ۱۵22/9۳ و معنادار P<۰/۰۰۱، راه حلی سه عاملی )عامل اول 
سرمایه گذاری جمعی در ارتقای عاطفه مثبت با ۱۰ سؤال و به 
ترتیب با بارهای عاملی بین ۰/۵2 تا ۰/8، عامل دوم سرمایه گذاری 
جمعی در ارتقای احساس انرژی و به ترتیب با بارهای عاملی بین 
۰/6 تا ۰/8 و عامل سوم سرمایه گذاری جمعی در ارتقای شادمانی 
و به ترتیب با بارهای عاملی بین ۰/۵2 تا ۰/7۳( را به دست داد 
که در آن بارهای عاملی تعدادی از سؤاالت بر بیش از یک عامل 
بود. با توجه به مبنای نظری این حوزه )گل پرور، 2۰۱6( و با توجه 
به وجود بارهای عاملی مشترک تعدادی از سؤاالت بر بیش از یک 
عامل، درنهایت سرمایه گذاری جمعی عاطفی به عنوان یک عامل 
و یک نمره کلی در نظر گرفته شد. عالوه بر این به عنوان شواهدی 
از روایی همگرای پرسش نامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی در 
این پژوهش، بین امتیازات حاصل از این پرسش نامه با امتیازات 
حاصل از پرسش نامه موفقیت شغلی )همبستگی برابر با ۰/۴۱ و 

7. Affective-Collective Investment Questionnaire (ACIQ)

P<۰/۰۱( همبستگی مثبت و معنادار و آلفای کرونباخ برابر با 
۰/98 به دست آمد.

در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی 
معادالت ساختاری8 استفاده شد. همه تحلیل های صورت گرفته با 
نسخه ۱8 نرم افزار آماری SPSS 9 و نسخه AMOS ۱6 ۱۰ انجام شد.

یافته ها

درصد(   ۳۳/2 )معادل  نفر   67 پژوهش،  نمونه  نفر   2۰2 از 
تحصیالت  درصد(   ۴6/۵ )معادل  نفر   9۴ دیپلم،  تا  تحصیالت 
)معادل 6/۴ درصد( تحصیالت  نفر  لیسانس و ۱۳  و  فوق دیپلم 
فوق لیسانس داشتند )28 نفر معادل ۱۳/9 درصد نیز تحصیالت 
خود را اعالم نکردند(. بیشتر اعضای نمونه در گروه سنی ۳6 سال و 
بیشتر )۱۴۵ نفر معادل با 7۱/8 درصد( و با سابقه شغلی ۱۱ سال 
و بیشتر )۱۳۱ نفر معادل با 6۴/8 درصد( و متأهل )۱۴9 نفر معادل 
با 7۳/8درصد( بودند. همچنین بیشتر اعضای نمونه را با توجه به 
نسبت کارکنان زن و مرد در کل جامعه آماری، مردان )۱7۵ نفر 
معادل با 86/6 درصد( تشکیل دادند. میانگین سنی نمونه برابر با 
۴۱/22 سال )با انحراف استاندارد برابر با 7/۱8 سال( و میانگین 
سابقه شغلی آن ها برابر با ۱۵/۴8 سال )با انحراف استاندارد برابر 
با 6/9 سال( بود. در جدول شماره ۱، میانگین، انحراف استاندارد 

و همبستگی )پیرسون( بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است. 

استرس  بین  می شود،  مشاهده  شماره ۱  در جدول  چنان که 
شغلی با فرسودگی هیجانی رابطه مثبت و معنادار )P>۰/۰۱(، ولی 
بین استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی رابطه منفی و 
معنادار وجود دارد )P>۰/۰۱(. همچنین بین سرمایه گذاری جمعی 
با فرسودگی هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد  عاطفی 
)P>۰/۰۱(. در ادامه تحلیل ها، مدل پیشنهادی اولیه )تصویر شماره 
۱( با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یک مدل 
ساختاری مناسب از لحاظ شاخص هاي برازش باید داراي خي دو 
غیرمعنادار، نسبت خي دو به درجه آزادي کمتر از سه، شاخص 
 ،۰/9۵ از  بیشتر  تطبیقي۱2  برازش  شاخص  و  برازش۱۱  نیکویي 
شاخص برازش افزایشي۱۳ بیشتر از ۰/9، ریشه میانگین مجدورات 
مجذورات  میانگین  ریشه  تقریب  و   ۰/۰۵ از  کمتر  باقیمانده۱۴ 
خطای۱۵ کمتر از ۰/۰8 باشد )وانگ و وانگ، 2۰۱2(. در جدول 

شماره 2 نتایج مدل سازی معادالت ساختاری آمده است.

8. Structural Equation Modeling (SEM)
9. Statistical package for social science (Version 18) 
10. Analysis of Moment Structures (AMOS)
11. Goodness of Fit Index (GFI)
12. Comparative Fit Index (CFI)
13. Incremental Fit Index (IFI)
14. Root Mean Square of Residual (RMSR)
15. Root Mean Square of Error Approximation (RMSEA)
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چنان که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، استرس شغلی 
رابطه  عاطفی  جمعی  سرمایه گذاری  با   )β=-۰/۵7  ،P>۰/۰۱(
معنادار دارد و توانسته ۳2/9 درصد از واریانس این متغیر را تبیین 
 )β=-۰/92 ،P>۰/۰۱( کند. در ادامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی
با فرسودگی هیجانی رابطه معنادار داشته و توانسته است ۴/7 
درصد از واریانس این متغیر را تبیین کند. خي دو مدل نهایي برابر 
با 2/79 و غیرمعنادار )P<۰/۰۵(، درجه آزادی برابر با 2، نسبت 
خي دو به درجه آزادي برابر با ۱/۳98، شاخص نیکویي برازش برابر 
با ۰/99، شاخص برازش تطبیقي برابر با ۰/997، شاخص برازش 
افزایشي برابر با ۰/997، و تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا 
نهایی  الگوی  آمد. در تصویر شماره 2  به دست  با ۰/۰۴۴  برابر 
پژوهش ارائه شده است. در جدول شماره ۳، اثرات غیرمستقیم 

مطرح در مدل نهایی )تصویر شماره 2( ارائه شده است.

ضرایب ارائه شده در جدول شماره ۳ بر اساس آزمون بوت استراپ 
که در جدول شماره ۴ نتایج آن ارائه شده است، نشان داد نقش 
واسطه ای سرمایه گذاری جمعی عاطفی در رابطه استرس شغلی با 
فرسودگی هیجانی معنادار است )P<۰/۰۱(. بررسی اثرات واسطه ای 
نیز حاکی از آن بود که سرمایه گذاری جمعی عاطفی، متغیر واسطه ای 

کامل۱6 در رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی است.

بحث 

با  شغلی  استرس  رابطه  بررسی  هدف  با  که  پژوهش  این 
سرمایه گذاری  واسطه ای  نقش  به  توجه  با  هیجانی  فرسودگی 
نقش  برای  پژوهشی ای  حمایت های  شد،  اجرا  عاطفی  جمعی 

16. Complete mediator 

جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

12انحراف استانداردمیانگینمتغیرهای پژوهش

-2/860/49استرس شغلی
-*2/850/730/53فرسودگی هیجانی

*0/39-*0/46-1/140/19سرمایه گذاری جمعی عاطفی

*ضریب در سطح ۰/۰۱ معنادار است.

جدول 2. مسیرهای مدل رابطه استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و فرسودگی هیجانی

R2 p t SE β b مسیرهای مدل

0/329 0/001 -6/31* 0/03 -0/57* -0/19* استرس شغلی← سرمایه گذاری جمعی عاطفی

0/047 0/001 -5/60* 0/45 -0/92* 2/55* سرمایه گذاری جمعی عاطفی← فرسودگی هیجانی

*ضریب در سطح ۰/۰۱ معنادار است.
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**61/0 

**48/0 

**55/0 **8/0 

**73/0 **78/0 
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سوال 
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 مثبت

 

 یادمانش

 
احساس 
 انرژی

 

 گذاری جمعی عاطفیسرمایه

**7/0 
**61/0 

**69/0 

 استرس شغلی

سوال 
1 

57/0 
68/0 69/0 49/0 45/0 

سوال 
3 

سوال 
4 

سوال 
5 

تصویر 2. الگوی ساختاری نهایی پژوهش بر حسب ضرایب استاندارد 
** P<0/01
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ضربه گیر سرمایه گذاری جمعی عاطفی به دست داد. اولین یافته 
پژوهش درباره رابطه مثبت استرس شغلی با فرسودگی هیجانی 
در این پژوهش با یافته های ناستیزایی و سابقی )2۰۱6(، آدیسون 
و  اوکونور   ،)2۰۱7( همکاران  و  ارونسون۱8   ،)2۰۱۵( یانکیرا۱7  و 
همکاران )2۰۱8(، خان و همکاران )2۰۱۴(، دریسون۱9 و همکاران 
همکاران،  و  گل پرور   ،)2۰۱8( همکاران  و  کویی2۰   ،)2۰۱8(
ریز2۱ و همکاران )2۰۱8(  و مونسالو  )2۰۱2(، گل پرور )2۰۱6( 
درباره رابطه مثبت بین استرس شغلی با فرسودگی و فرسودگی 
هیجانی همخوانی دارد. رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی 
به واسطه تهدیدی که استرس برای منابع کاری و انسانی افراد 
ایجاد می کند و از طریق ایجاد حاالت نامتعادل عاطفی و هیجانی 
که ایجاد می کند، به وقوع می پیوندد )گل پرور و همکاران، 2۰۱6(. 

یافته بعدی پژوهش به رابطه منفی سرمایه گذاری جمعی عاطفی 
با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی ارتباط دارد. این یافته نیز 
با یافته های ستارخانی مقدمی )2۰۱8(، کاویان مبارکه )2۰۱8( و 
گل پرور )2۰۱6(، مبنی بر رابطه منفی سرمایه عاطفی با استرس و 
فرسودگی هیجانی و همچنین با یافته عنایتی و گل پرور )2۰۱8( 
مبنی بر رابطه بین سرمایه گذاری جمعی عاطفی با شکایات روان تنی 
همسویی دارد. رابطه منفی سرمایه عاطفی و بالتبع سرمایه گذاری 
جمعی عاطفی با استرس شغلی و فرسودگی هیجانی، از لحاظ 
نظری مطابق با نقش منابع حمایتی در نظریه منابع بقا )نیلسن 
و همکاران، 2۰۱7؛ هالبسلبن و همکاران، 2۰۱۴(، به این دلیل 
است که سرمایه گذاری جمعی عاطفی، به عنوان منبعی پویا و 
تجدید شونده، ظرفیت ها و توان عاطفی و رفتاری افراد را در محیط 
کار بسط و گسترش می دهد و افراد را در برابر فشارهای ناشی از 
استرس شغلی و به دنبال آن در برابر فرسودگی هیجانی تجهیز و 

17. Addison, Yankyera
18. Aronsson
19. Dreison
20. Cui
21. Monsalve-reyes

آماده مقابله مؤثر می کند.

مدل نظری پژوهش نیز مبتنی بر رابطه زنجیره ای بین استرس 
شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و فرسودگی هیجانی )تصویر 
شماره 2( تأیید شد. این یافته به شکل عام، با مبانی نظری حوزه 
با  شغلی،  استرس  بین  رابطه  در  شغلی  منابع  ضربه گیر  نقش 
متغیرهای پیامد از جمله فرسودگی )ستارخانی مقدمی، 2۰۱8؛ 
و  باسینسکا  مبارکه، 2۰۱8؛  کاویان  عنایتی، 2۰۱8؛  و  گل پرور 
نوروزی و همکاران،  تیان و همکاران، 2۰۱۵؛  همکاران، 2۰۱۴؛ 

2۰۱8( همسویی دارد.

سرمایه گذاری جمعی عاطفی مطابق با بنیان های نظری نیرومند 
مطرح برای سرمایه عاطفی )گل پرور، 2۰۱6(، با تأکید بر تالش های 
جمعی و همه جانبه افراد در تمام سطوح در سازمان برای ایجاد 
نشاط، انرژی و شادمانی و عاطفه مثبت در یکدیگر در راستای 
تجهیز نیرو و توان افراد و هدایت آن به سوی بارآوری هرچه بیشتر 
)گل پرور، 2۰۱8(، می تواند در زمره منابع حمایتی و تأمین کننده 
نیرو، ظرفیت و توان برای ایجاد سالمتی و بارآوری بیشتر کاری 
باشد. این توان سرمایه گذاری جمعی عاطفی برای ایجاد نشاط، توان 
فزاینده و احساس انرژی، با ورود به وضعیتی که افراد در آن تحت 
استرس شغلی و در حال تجربه فرسودگی هیجانی قریب الوقوع 
هستند، به عنوان یک عامل تقویت کننده منابع حمایتی و عاطفی، 
بستر را برای مقابله کارآمدتر و حمایت مدار با استرس شغلی فراهم 
می کند و از این طریق رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی 
را تضعیف می کند. این همان نقش ضربه گیری است که در این 

پژوهش برای سرمایه گذاری جمعی عاطفی مطرح شده است. 

در ادامه تبیین های نظری یافته ها، باید به دو نکته توجه شود. 
نکته اول اینکه سرمایه عاطفی و به دنبال آن سرمایه گذاری جمعی 
عاطفی پدیده های پویا و تجدیدشونده هستند. به این معنی که 
با وجود تالش های جمعی، به طور پیوسته و پویا سطح سرمایه 
از چنین  با وجود استرس شغلی، تقویت می شود.  افراد  عاطفی 
منظری، نقش ضربه گیری سرمایه گذاری جمعی عاطفی تحققی 

جدول 3. اثرات غیرمستقیم مطرح در مدل نهایي پژوهش در حالت استاندارد و غیراستاندارد

tPاستانداردغیراستاندارداثرات غیرمستقیم

0/001*4/42*0/524*0/47اثر غیرمستقیم استرس شغلی بر فرسودگی هیجانی از طریق سرمایه گذاری جمعی عاطفی

*ضریب در سطح ۰/۰۱ معنادار است.

جدول 4. نتایج آزمون بوت استراپ درباره نقش واسطه ای سرمایه گذاری جمعی عاطفی در رابطه استرس شغلی با فرسودگی هیجانی

حد باالحد پایینخطای استانداردسوگیریبوتداده هامسیر

استرس شغلی← سرمایه گذاری جمعی 
0/520/5320/0130/210/1080/93عاطفی← فرسودگی هیجانی
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عینی تر پیدا می کند؛ بنابراین، با وجود نقش تضعیف کننده استرس 
شغلی برای سرمایه گذاری جمعی عاطفی، با تالش های جمعی یا 
همان سرمایه گذاری جمعی عاطفی پیوسته، سطح کلی و بهینه 
سرمایه عاطفی افراد امکان تجدید پیدا می کند و به سطوح پایین 

تقلیل نمی یابد. 

نکته دوم که مکمل نکته اول در زمینه تبیین است، به این 
واقعیت انکارناپذیر بازمی گردد که با حضور سرمایه گذاری جمعی 
عاطفی، رابطه مستقیم استرس شغلی با فرسودگی هیجانی به 
رابطه ای غیرمستقیم تبدیل می شود. این نکته نیز در سطح عملیاتی 
حداقل این تلویح ضمنی را دارد که در حضور سرمایه گذاری جمعی 
عاطفی، دیگر استرس شغلی نمی تواند به طور مستقیم به فرسودگی 
هیجانی منجر شود و یا به طور مستقیم با فرسودگی هیجانی ارتباط 
برقرار کند. درمجموع تبیین های ارائه شده همگی مقدمه ای برای 
طرح این ایده است که در مدل های ارتباطی واسطه ای )مانند مدل 
معرفی شده در این پژوهش( در صورتی که متغیر پیشایند و پیامد، 
هر دو بار و محتوایی منفی داشته باشند )مانند استرس شغلی و 
فرسودگی هیجانی( و متغیر واسطه بار پویای مثبت، از لحاظ نظری 
می توان نقش ضربه گیری را در مدل های واسطه ای مطرح کرد. در 
غیر این صورت نیاز به مدل های تعدیل کننده برای طرح نقش 

ضربه گیری متغیرهای مطرح در پژوهش ها خواهیم داشت.

در این پژوهش این نتیجه گیری کلی را می توان مطرح کرد که 
سرمایه گذاری جمعی عاطفی به دلیل ماهیت پویا و تجدیدشونده 
بر فرسودگی  استرس شغلی  اثرات  با ضربه گیری  پیوسته خود، 
و  جسمی  سالمتی  ارتقای  برای  عاملی  کارکنان،  در  هیجانی 
هدفمند  تالش های  است  الزم  بنابراین،  است؛  کارکنان  روانی 
و برنامه ریزی شده ای در سطح سازمان ها و محیط های کار برای 
مشارکت جمعی افراد برای نهادینه کردن سرمایه گذاری عاطفی 
جمعی انجام گیرد. نقطه شروع این تالش با معرفی کارکردهای 
سرمایه عاطفی و سپس سرمایه گذاری جمعی عاطفی و دنبال کردن 
آن با اجرای برنامه های حمایتی از سوی کارکنان و مدیران برای 

یکدیگر ارتباطی تناتنگ دارد. 

تالش های حمایتی و نشاط آور جمعی از مواردی است که اغلب با 
کمترین هزینه در سازمان ها و محیط های کار قابل اجراست. از طرف 
دیگر با توجه به نوین بودن سازه سرمایه گذاری عاطفی جمعی، الزم 
است کارکردها و پیامدهای این سازه در محیط های مختلف کاری 
و اجتماعی در پژوهش های آینده بررسی شود و دانش کاربردی و 
علمی در این باره برای ارتقای سالمتی و بارآوری فراهم شود. در 
پایان نیز الزم است به محدودیت های این پژوهش در تفسیر و 
تعمیم نتایج توجه شود. محدودیت اول نبود تفسیر علت معلولی 
نتایج مانند مطالعات آزمایشی و به ویژه مطالعات آزمایشی طولی از 
نتایج این پژوهش به واسطه روش همبستگی استفاده شده است و 
محدودیت دیگر مربوط به نمونه گیری دردسترس است که به دلیل 
مهیا نشدن شرایط نمونه گیری تصادفی، ناچار از این نوع نمونه گیری 

استفاده شد. در این راستا نیز توصیه می شود در مطالعات آینده 
در صورت امکان و مهیا بودن شرایط از نمونه گیری تصادفی برای 

انتخاب نمونه استفاده شود. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

از  رضایت  کسب  اخالقی  اصول  پژوهش  اجرای  در 
ماندن  محرمانه  پژوهش،  در  مشارکت  برای  شرکت کنندگان 
اطالعات شرکت کنندگان، استفاده از داده ها فقط در راستای اهداف 
پژوهش، آزادی و اختیار کناره گیری از پژوهش در هر زمان برای 
شرکت کنندگان و آگاهی کامل از روند اجرای پژوهش و ارائه نتایج 
شخصی در صورت درخواست شرکت کنندگان استفاده شده است. 

حامي مالي

رشته  کارشناسی ارشد  پایان نامه  از  برگرفته  که  مقاله  این 
روان شناسی صنعتی و سازمانی خانم سمیه صفری در دانشگاه آزاد 
اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان( بوده با هزینه شخصی اجرا و 

نهایی سازی شده و حمایت مالی از سازمانی دریافت نشده است.

مشارکت نویسندگان

مشارکت نویسندگان به شرح زیر است: مفهوم سازی: محسن 
گل پرور؛  محسن  و  صفری  سمیه  بررسی:  و  تحقیق  گل پرور؛ 

ویراستاری و نهایی سازی نوشته: محسن گل پرور.

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافعی برای این پژوهش از سوی نویسندگان 
گزارش نشده است.

سپاسگزاری

شهر  در  قند  شرکت  مدیران  و  کارکنان  تمامی  از  پایان  در 
اسالم آباد غرب که با مشارکت خود امکان اجرای این پژوهش را 

فراهم کردند تشکر و قدردانی می کنیم.

محسن گل پرور و همکاران. نقش ضربه گیر سرمایه گذاری جمعی عاطفی در رابطه استرس با فرسودگی هیجانی
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