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Abstract
The employee extra-role proactive behaviors are among the behaviors that can have a great
impact on the success of the organization. Therefore, studying the factors affecting the
occurrence of these behaviors is very important. This study aimed to investigate the effect
of psychological capital on proactive extra-role behaviors with an emphasis on the
mediating role of organizational social capital. This research was a descriptive and
correlation survey in terms of methodology and an applied survey in terms of purpose. The
statistical population of the study consisted of the staff of Day Insurance Headquarters, out
of whom a sample of 205 employees was selected through convenience sampling. The
required data was collected by a questionnaire and analyzed based on the structural
equation modeling using the partial least squares method. The findings showed that
psychological capital and organizational social capital have a positive and significant effect
on proactive extra-role behaviors including helping behaviors and employees' voice.
Furthermore, the mediating role of organizational social capital in the effect of
psychological capital on employees’ extra-role behaviors was confirmed as well.
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استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/05/10 :ـ تاریخ پذیرش)1399/07/27 :

چکیده
رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان از رفتارهایی هستند که میتوانند تأثیر زیادی بر موفقیت سازمان بگذارند .بنابراین ،مطالعة عوامل
مؤثر بر بروز این رفتارها بسیار مهم است .هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایة روانشناختی بر رفتارهای فرانقش پیشگام بود که
نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی نیز بررسی شد .این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی و به لحاظ هدف تحقیقی
کاربردی است .جامعة آماری تحقیق شامل کارکنان ستاد بیمة دی بود که  205نفر از آنها به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب
شدند .دادههای مورد نیاز به وسیلة پرسشنامه جمعآوری شد و بر اساس روش مدلیابی معادالت ساختاری و با استفاده از روش حداقل
مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق تأثیر مثبت و معنادار سرمایة روانشناختی و سرمایة اجتماعی سازمانی را بر
رفتارهای فرانقش پیشگام ،شامل رفتارهای کمککننده و آوای کارکنان ،نشان داد؛ ضمن اینکه نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی
در اثرگذاری سرمایة روانشناختی بر رفتارهای فرانقش پیشگام تأیید شد.

کلیدواژگان
رفتارهای فرانقش پیشگام ،سرمایة اجتماعی سازمانی ،سرمایة روانشناختی.
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مقدمه
امروزه محققان و اندیشمندان مدیریت بیش از گذشته بر رفتارهای فرانقش کارکنان تمرکز کردهاند؛
رفتارهایی که جزء وظایف کاری رسمی کارکنان محسوب نمیشوند ،اما عملکرد و وضعیت اعضای
سازمان را متأثر میسازند ( .)Griep & Vantilborgh 2018: 422در محیطهای پیچیده و پویای
امروز ،که تغییرات سریع و عدم اطمینان از ویژگیهای اصلی آنهاست ،اتکای صرف سازمانها به
رفتارهای معمول کارکنان به منظور انجام دادن وظایفِ ازقبلتعریفشده و منطبق بر دستورالعملها
نمیتواند موفقیت آنها را تضمین کند ( .)Hu et al 2018ونداین 1و لیپاین ( ،)1998در تعریف
عملیاتی از رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان ،ابعاد کمک کردن و آوای کارکنان را دو مورد از
رفتارهای بسیار مهم فرانقش پیشگام معرفی کردهاند .تحقیقات مختلفی دربارة پیشایندها و عوامل
مؤثر بر رفتارهای فرانقش انجام شده است .اما در این بین رفتارهای فرانقش کمک کردن و آوای
کارکنان ،که ماهیتی پیشگام دارند ،کمتر مورد توجه بودهاند .عالوه بر این ،تحقیقاتی که نقش
متغیرهای سطح فرد را در بروز رفتارهای فرانقش پیشگام بررسی کرده باشند اندکاند و غالباً
محققان بر تأثیرگذاری شخصیت پیشگام متمرکز بودهاند ( Valls et al 2020: 1; Neneh 2019:

 .)273در این میان ،سرمایة روانشناختی و سرمایة اجتماعی مهمترین سرمایههایی هستند که به نظر
میرسد در شکلگیری رفتارهای فرانقش پیشگام در کارکنان تأثیرگذارند و شناخت دقیق تأثیر آنها
بر رفتارهای فرانقش پیشگام نیازمند بررسی بیشتر است .بر اساس نتایج تحقیقات پیشین میتوان
چنین استنتاج کرد که تأثیر مثبت سرمایة روانشناختی بر نگرشها و رفتار افراد موضوعی
پذیرفتهشده است ( .)He et al 2019: 233عالوه بر این ،ایدة اصلی نظریة سرمایة اجتماعی این
است که شبکههای ارتباطاتی منابع ارزشمند تعامالت و جریانهای اطالعاتی و تبادل دانش برای
اعضای شبکه محسوب میشوند ( .)Kim et al 2016: 1023بنابراین ،به نظر میرسد سرمایة
اجتماعی کارکنان نیز بتواند در شکلگیری رفتارهای فرانقش پیشگام در کارکنان مؤثر باشد.
تغییرات سریع یکی از ویژگیهای محیطی است که سازمانهای امروزی ،از جمله شرکتهای
بیمه ،در آن مشغول فعالیتاند ( .)Emamgholipour et al 2017: 521صنعت بیمة ایران در سالهای
1. VanDyne
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اخیر دستخوش تغییراتی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تعرفهها شده است که زمینة ایجاد
فضای رقابتی درون این صنعت را فراهم ساخته است .پرورش رفتارهای پیشگام در این محیطهای
کاری پویا میتواند عملکرد رقابتی شرکتهای بیمه را افزایش دهد ( .)Hu et al 2018: 3مطالعة
رفتارهای پیشگام و شناخت عوامل مؤثر بر بروز این رفتارها میتواند به درک نحوة پرورش
رفتارهای پیشگام کمک کند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه موفقیت سازمانهای خدماتمحور تا حد
زیادی به رفتار کارکنان آنها بستگی دارد ( ،)Afsar et al 2019: 67مطالعة رفتارهای فرانقش پیشگام
کارکنان در شرکتهای بیمه ،که مبتنی بر ارائة خدمات هستند و با محیط بسیار پویاتر از قبل مواجهاند،
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .یافتههای تحقیق حاضر میتواند در شناخت دقیقتر عوامل
مؤثر بر رفتارهای پیشگام فرانقش کارکنان صنعت بیمه و اتخاذ اقدامات مؤثر در این زمینه مفید باشد.
بر این اساس ،سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه سرمایة روانشناختی چه تأثیری بر
رفتارهای فرانقش پیشگام دارد و سرمایة اجتماعی سازمانی چه نقشی در این رابطه ایفا میکند.
پیشینة پژوهش
رفتارهای فرانقش پیشگام

رفتارهای پیشگام بر این نظر داللت دارند که کارکنان میتوانند فراتر از وظایف تعیینشده ،با
اتخاذ دیدگاهی بلندمدت ،از بروز مشکالت جلوگیری کنند و زمینهساز بهبود وضعیت موجود
شوند ( .)Lyu et al 2016: 1995رفتارهای فرانقش پیشگام ،از آنجا که عالوه بر فایده رساندن به
سازمان و دیگر اعضای سازمان میتوانند در جهت تأمین منافع و تحقق اهداف شخصی نیز مورد
استفاده قرار گیرند ،از رفتارهای شهروندی سازمانی متمایز میشوند (.)Clercq et al 2019: 1005
ونداین و لیپاین ( )1998رفتارهای فرانقش کارکنان را به دو دسته رفتارهای فرانقش پیشگام و
رفتارهای فرانقش بازدارنده و هر یک از این رفتارها را به رفتارهای رابطهای یا چالشی طبقهبندی
کردهاند .بر این اساس ،رفتارهای کمککننده و آوای کارکنان به ترتیب جزء رفتارهای فرانقش
پیشگام رابطهای و چالشی قلمداد میشوند .ضمن اینکه به نظر میرسد کمک کردن و آوای
کارکنان در سازمانها بسیار متداولتر از سایر رفتارهای پیشگاماند و بیشترین تأثیر را بر عملکرد
افراد در سازمان دارند (.)Khaola & Mahao 2019: 1
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رفتارهای کمککننده یاری رساندن داوطلبانه به دیگر اعضای سازمان برای حل مسائل مربوط به
کار یا پیشگیری از رخ دادن آنها تعریف شدهاند ( .)Chou et al 2019: 81ریشههای نظری مفهوم
رفتارهای کمککننده به دیدگاههای بارنارد دربارة رفتارهای همکارانه برمیگردد ( Liu et al 2020:

 .)364کلرک و همکارانش ( )2019در تحقیق خود نقش رضایت شغلی و معناداری و حمایت
سازمانی را در بروز رفتارهای کمککنندة کارکنان بررسی و تأیید کردند .لیو و همکارانش ()2020
در مطالعة خود دریافتند عواطف منفی بر بروز رفتارهای پیشگام تأثیر منفی میگذارند .ژائو 1و گوئو
( )2019نیز به این نتیجه رسیدند که شخصیت پیشگام تأثیری مثبت بر رفتارهای کمککننده
میگذارد .با توجه به ماهیت پیچیدة رفتارهای کمککننده و عوامل مؤثر بر شکلگیری آنها ،همچنان
نیاز به بررسی بیشتر برای شناخت تأثیر متغیرهای مختلف بر بروز رفتارهای کمککننده در سازمان
وجود دارد ( .)Clercq et al 2019: 1006از طرف دیگر ،آوای کارکنان میتواند زمینهساز ارائة
پیشنهادهای سازنده برای تغییر یا اصالح فرایندها و رویهها شود (.)Aryee et al 2017: 948
ونداین و لیپاین ( )1998دریافتند رضایت شغلی ،عزتنفس ،اندازة گروه ،و خودمدیریتی رابطة
مثبتی با آوای کارکنان دارند .فریس 2و همکارانش ( )1999نیز عواملی همچون ابتکار عمل و
خودکارآمدی و شدت نیازهای سطح باالی کارکنان را مهمترین عوامل معرفی کردند .آوری)2003( 3
به این نتیجه رسید که ویژگیهای شخصیتی برونگرایی و خودکارآمدی بر آوای کارکنان مؤثرند.
در تحقیق حاضر سعی شد ،با بررسی نقش سرمایة روانشناختی و سرمایة اجتماعی در
شکلگیری رفتارهای فرانقش پیشگام ،تحلیلی از عوامل و مکانیسمهای مؤثر بر شکلگیری این
رفتارها ارائه شود.
نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در بروز رفتارهای فرانقش پیشگام

لینا 4و ونبورن ( )1999سرمایة اجتماعی سازمانی را روابط اجتماعی تعریف کردند؛ که درون یک
سازمان و در سطح افراد و در قالب اعتماد مشترک و جهتگیری جمعی به سمت هدف شکل

1. Zhao
2. Frese
3. Avery
4. Leana
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میگیرد .ابعاد سرمایة اجتماعی سازمانی را میتوان بر اساس ابعاد سهگانة ساختاری و رابطهای و
شناختی ،که ناهاپیت 1و گوشال ( )1998ارائه کردند ،بررسی کرد .بر مبنای دیدگاه سرمایة
اجتماعی ،تعامالت اجتماعی فعال فرد در سازمان میتواند ارتباطات سازمانی را پرورش دهد و
زمینة بروز رفتارهای پیشگام را فراهم سازد ( .)Yang et al 2011: 743با توجه به داوطلبانه بودن
اقداماتی که افراد پیشگام انجام میدهند و با عنایت به اینکه اقدامات آنها غالباً تغییرمحور و با
میزانی از عدم اطمینان همراه است ،استنباط کارکنان از مطلوب بودن شرایط اجتماعی محیط کار و
همچنین میزان و کیفیت روابط اجتماعی آنها میتواند تأثیر زیادی بر اقدامات پیشگامانه بگذارد
( .)Griffin et al 2007: 337عالوه بر این ،هابفول )2002( 2در نظریة حفاظت از منابع اظهار کرده
افرادی که از منابع روانشناختی یا منابع اجتماعی بیشتری برخوردارند تالش بیشتری برای کسب
منابع جدید از طریق رفتارهای پیشگام از خود نشان میدهند .هالبسلبن 3و ویلر ( )2015نشان
دادند حمایت اجتماعی متقابل بین همکاران باعث افزایش ادراک افراد از مفید بودن یاری رساندن
به یکدیگر میشود .باولر 4و براس ( )2006به این نتیجه رسیدند که افرادی که روابط اجتماعی
بیشتری با دیگران دارند رفتارهای کمککنندة بیشتری هم از خود نشان میدهند .بر این اساس،
فرضیههای اول و دوم تحقیق بدین شرح تنظیم میشود:
فرضیة اول .سرمایة اجتماعی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای کمککنندة کارکنان
میگذارد.
فرضیة دوم .سرمایة اجتماعی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر آوای کارکنان میگذارد.
نقش سرمایة روانشناختی در تقویت سرمایة اجتماعی سازمانی
سرمایة روانشناختی یک ویژگی حالتمحور است که قابلیت توسعه و ارتقا دارد ( & Shahid

 .)Muchiri 2019: 501استاجکویچ 5و لوتانز ( )1998در تحقیق خود دریافتند مفهوم
خودکارآمدی اعتمادبهنفس فرد را دربارة تواناییهایش برای انجام دادن موفقیتآمیز یک وظیفة
1. Nahapiet
2. Hobfoll
3. Halbesleben
4. Bowler
5. Stajkovic
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خاص ،در زمینة روابط اجتماعی با دیگران ،افزایش میدهد .اسنایدر )2002( 1استدالل کرد افرادی
که از سطح امیدواری بیشتری برخوردارند به این نکته واقفاند که برای رسیدن به اهداف خود
باید به دنبال توسعة سرمایة اجتماعی خود باشند .افراد خوشبین زمانی که اتفاقات در مسیر خوبی
پیش میروند سعی میکنند روابط و شبکههای اجتماعی خود را گسترش دهند ( & Ngoma

 .)Ntale 2016: 131فردریکسون )2004( 2نیز در تحقیق خود نشان داد افراد خوشبین قادرند
عواطف و احساسات مثبتی در خود و دیگران ایجاد کنند و این وضعیت به آنها کمک میکند
روابط اجتماعی خوبی داشته باشند .بندورا 3و الک ( )2003استدالل کردند که تابآوری به فرد
برای ایستادگی در برابر شکستها و حفظ سرمایة اجتماعی توانایی الزم را میدهد .کوتو)2002( 4
نیز در تحقیق خود دریافت افراد با تابآوری باال قادرند خود را با شبکههای اجتماعی بیشتری
منطبق سازند .بنابراین ،میتوان گفت کارکنانی که از سرمایة روانشناختی بیشتری برخوردارند به
احتمال بیشتری قادرند سرمایة اجتماعی خود را در سازمان حفظ کنند و ارتقا دهند .بر این اساس،
فرضیة سوم تحقیق تنظیم شد:
فرضیة سوم .سرمایة روانشناختی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایة اجتماعی سازمانی
میگذارد.
نقش سرمایة روانشناختی در بروز رفتارهای فرانقش پیشگام

اغلب تحقیقات انجامشده دربارة رفتارهای پیشگام بر دو فرایند شناختی و انگیزشی ،که اساس
رفتارهای پیشگام را شکل میدهند ،تمرکز داشتهاند که شامل ادراک فرد از توانایی و همچنین
تمایل او به رفتارهای پیشگام است ( .)Parker et al 2006: 637به نظر میرسد ابعاد سرمایة
روانشناختی میتوانند هر دو فرایند یادشده را تبیین کنند .به دلیل اینکه رفتارهای پیشگام با
مخاطره همراهاند و ماهیتاً تغییرمحورند ،ممکن است پیامدهای نامشخصی داشته باشند .به نظر
میرسد افرادی که خودکارآمدی باالتری دارند به احتمال بیشتری به اینگونه اقدامات پرمخاطره و

1. Snyder
2. Fredrickson
3. Bandura
4. Couto
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چالشی مبادرت میورزند .کانفر 1و همکارانش ( )2001در تحقیق خود رابطة مثبتی بین
خودکارآمدی و رفتارهای پیشگام به دست آوردند .پارکر 2و کالینز ( )2009نیز رابطة مثبتی بین
خودکارآمدی و آوای کارکنان یافتند .به عالوه ،افراد با امیدواری باال کسانی هستند که از ارادة الزم
برای استفاده از توانمندیهای خود برخوردارند و میتوانند مسیرهای مختلف و متعددی را برای
رسیدن به هدف خود ایجاد کنند ( .)Luthans et al 2007: 67همچنین میتوان استدالل کرد
افرادی که از خوشبینی و تابآوری بیشتری برخوردارند احتمال بیشتری دارد که مبادرت به
فعالیتهای پیشگامانهای کنند که ماهیتی چالشی و تغییرمحور و نسبتاً نامطمئن دارند ( Hu et al

 .)2018: 8بنابراین ،به نظر میرسد کارکنانی که از سرمایة روانشناختی باالتری برخوردارند به
احتمال بیشتری به رفتارهای فرانقش پیشگام مبادرت ورزند .بر این اساس ،فرضیههای چهارم و
پنجم تحقیق بدین شرح ارائه میشوند:
فرضیة چهارم .سرمایة روانشناختی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای کمککننده
میگذارد.
فرضیة پنجم .سرمایة روانشناختی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر آوای کارکنان میگذارد.
نقش سرمایة اجتماعی در رابطة سرمایة روانشناختی و رفتارهای فرانقش پیشگام

بنا بر تحلیلی که دربارة تأثیر سرمایة روانشناختی بر سرمایة اجتماعی و همچنین تأثیر سرمایة
اجتماعی بر رفتارهای فرانقش پیشگام ارائه شد ،به نظر میرسد سرمایة روانشناختی به طور غیر
مستقیم و از طریق سرمایة اجتماعی سازمانی نیز بر رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان تأثیرگذار
باشد .همانطور که گفته شد کارکنانی که از سرمایة روانشناختی باالتری برخوردارند به احتمال
بیشتری قادر به ایجاد و حفظ تعامالت اجتماعی خود در سازماناند ( ;Fredrickson 2004: 1368

 .)Bandura & Lock 2003: 88به عالوه ،به نظر میرسد کارکنانی که از سرمایة اجتماعی باالتری
در سازمان بهرهمندند تمایل و توانایی بیشتری برای مبادرت به رفتارهای فرانقش پیشگام دارند
( .)Ko 2019; Yang et al 2011بر این اساس ،میتوان گفت سرمایة اجتماعی سازمانی میتواند

1. Kanfer
2. Parker
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در رابطة بین سرمایة روانشناختی و رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان نقش میانجی ایفا کند.
کامبرلند 1و همکارانش ( )2018در یکی از معدود مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است نقش
میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی را در رابطة بین توسعه و توانمندیهای روانشناختی با آوای
کارکنان تبیین کردند .بنابراین ،فرضیههای ششم و هفتم بدین شرح تنظیم میشوند:
فرضیة ششم .سرمایة اجتماعی سازمانی در رابطة بین سرمایة روانشناختی و رفتارهای
کمککنندة کارکنان نقش میانجی دارد.
فرضیة هفتم .سرمایة اجتماعی سازمانی در رابطة بین سرمایة روانشناختی و آوای کارکنان
نقش میانجی دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روش یک تحقیق توصیفی ،از نظر هدف کاربردی ،و از نظر روش
گردآوری دادهها یک تحقیق پیمایشی و کمّی محسوب میشود .جامعة آماری پژوهش شامل
کارکنان ستاد بیمة دی بود که  320نفر بودند .در این تحقیق واحد تحلیل سطح فرد بود .در تحلیل
عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاری ،حداقل حجم نمونه باید پنج مشاهده به ازای هر
سؤال پرسشنامه تعیین شود ( .)Schreiber 2006: 325با وجود  41گویه در پرسشنامة پژوهش
حاضر ،به حداقل نمونهای به اندازة  205پاسخدهنده نیاز بود .با توجه به پیشبینی عدم بازگشت
کامل پرسشنامهها ،تعداد  215پرسشنامه بر اساس روش نمونهگیری در دسترس توزیع و در نهایت
تعداد  205پرسشنامة قابل استفاده جمعآوری شد.
ابزار پژوهش پرسشنامه با طیف پنجگزینهای لیکرت بود .برای سنجش سرمایة روانشناختی از
پرسشنامة لوتانز و همکارانش ( )2007استفاده شد که  12گویه را شامل میشود .برای سنجش
سرمایة اجتماعی سازمانی از پرسشنامة کیم )2018( 2استفاده شد که شامل  10گویه برای بعد
ساختاری 3 ،گویه برای بعد رابطهای ،و  3گویه برای بعد شناختی سرمایة اجتماعی سازمانی است.
برای سنجش رفتارهای کمککننده و آوای کارکنان از پرسشنامة ونداین و لیپاین ( )1998استفاده
1. Cumberland
2. Kim
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شد که به ترتیب شامل  7و  6گویه است .روایی سازة پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی بررسی شد که سه سؤال از سؤاالت مربوط به سرمایة اجتماعی ،به دلیل پایین بودن بار
عاملی ،حذف شدند و مدل بعد از حذف این سؤاالت مورد آزمون قرار گرفت .پایایی ابزار تحقیق
نیز با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد .برای تحلیل دادهها از
روش تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزارهای  SPSSو SmartPLS

استفاده شد.
یافتههای تحقیق
مشارکتکنندگان در این تحقیق شامل  205نفر بودند که ویژگیهای جمعیتشناختی آنها در
جدول  1ارائه شده است .در این پژوهش ،به منظور بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها،
ضرایب چولگی و کشیدگی بررسی شدند .نتایج در جدول  2ارائه شده است .به زعم بایرن

1

( )2010اگر قدر مطلق چولگی متغیرها کمتر از  3و قدر مطلق کشیدگی متغیرها کمتر از  7باشد،
دادههای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند .در این جدول ،میانگین متغیرهای پژوهش و
همبستگی بین آنها نیز ارائه شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تحقیق

متغیر
جنسیت

تحصیالت

کل نمونه

تعداد
مرد

119

زن

86

کارشناسیارشد و باالتر

71

کارشناسی

91

کاردانی

39

دیپلم

4

---

205

1. Byrne
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جدول  .2شاخصهای توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

چولگی

کشیدگی

2

1

 .1سرمایة روانشناختی

3/1044

-0/364

-0/193

 .2سرمایة اجتماعی

2/7058

-0/367

-0/486

**

0/596

 .3رفتارهای کمککننده

3/0556

-0/168

-0/361

**0/484

**0/526

 .4آوای کارکنان

2/6733

-0/281

-0/695

**

**

4

3

1

0/440

1
0/656

1
**

1

0/629

**

: p<0.01

به منظور بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری و با توجه به اطالعات جدول  3میانگین
واریانس استخراجی متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/5و پایایی ترکیبی متغیرها نیز بیشتر از 0/7
است که نشاندهندة روایی همگرا و پایایی ترکیبی سازههای پژوهش است .عالوه بر این ،روایی
واگرا بر اساس روش فورنل و الرکر تأیید شد .با توجه به جدول  ،3مشخص میشود که برای
همة متغیرهای پژوهش مقدار جذر  AVEاز میزان همبستگی آن با سایر متغیرها ،که در خانههای
زیرین و راست قطر اصلی نشان داده شدهاند ،بیشتر است.
جدول  .3روایی همگرا و پایایی ابزارهای اندازهگیری مدل

2

3

متغیر

آلفای کرونباخ

AVE

CR

1

 .1سرمایة روانشناختی

0/883

0/538

0/901

0/7334

 .2سرمایة اجتماعی

0/947

0/617

0/954

0/596

0/7854

 .3رفتارهای کمککننده

0/940

0/737

0/951

0/484

0/526

0/8584

 .4آوای کارکنان

0/841

0/559

0/884

0/440

0/656

0/629

4

0/7476

شکلهای  1و  2مدل آزمونشدة تحقیق را در حالت ضرایب استاندارد و معناداری نشان
میدهند.
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شکل  .1مدل آزمونشدة تحقیق (ضرایب استاندارد)

شکل  .2مدل آزمونشدة تحقیق (مقادیر معناداری)

یافتههای حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان داد همة بارهای عاملی بعد از حذف سه سؤالی که
پیشتر بیان شد بیشتر از  0/5است و در سطح قابل قبولی قرار دارند .همچنین ،مقادیر ضریب مسیر و
سطح معناداری آنها در جدول  4ارائه شده است .گفتنی است در این تحقیق برای سنجش نقش متغیر
میانجی از تکنیک بوتاسترپینگ در نرمافزار پیالاس استفاده شده است که اثر غیر مستقیم متغیر
میانجی و سطح معناداری آن را نشان میدهد .نتایج آزمون حاکی از تأیید فرضیات تحقیق است.
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جدول  .4نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

مسیر

اثر غیر مستقیم

اثر مستقیم

نتیجه

sig

β

sig

β

سرمایة روانشناختی  سرمایة اجتماعی

0/000

0/655

-

-

تأیید

سرمایة روانشناختی  رفتارهای کمککننده

0/007

0/540

-

-

تأیید

سرمایة روانشناختی  آوای کارکنان

0/013

0/502

-

-

تایید

سرمایة اجتماعی  رفتارهای کمککننده

0/001

0/369

-

-

تأیید

سرمایة اجتماعی  آوای کارکنان

0/000

0/622

سرمایة روانشناختی  سرمایة اجتماعی رفتارهای
کمککننده
سرمایة روانشناختی  سرمایة اجتماعی  آوای کارکنان

تأیید

-

-

0/004

0/242

تأیید

-

-

0/000

0/407

تأیید

در این تحقیق ،برای سنجش برازش مدل آزمونشده ضرایب  R2و  GOFمحاسبه شدند .سه
مقدار  0/19و  0/33و  0/67مالک مقادیر ضعیف و متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود.
مقدار  R2به ترتیب برابر  0/429برای سرمایة اجتماعی 0/473 ،برای آوای کارکنان ،و  0/369برای
رفتارهای کمککننده محاسبه شد که در حد متوسط و قابل قبول قرار دارند .معیار  GOFنیز
مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که با توجه به سه مقدار  0/01و  0/25و
 ،0/36که مقادیر ضعیف و متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است ،مقدار 0/5123
بهدستآمده برازش کلی قوی مدل تحقیق حاضر را نشان میدهد .شاخص استونـ گیسر یا
شاخص  Q2نیز ،که قدرت پیشبینی مدل را در خصوص متغیرهای وابسته مشخص میکند ،برای
متغیرهای درونزای مدل تحقیق حاضر محاسبه شد .بر اساس تکنیک بالیندفولدینگ برای مدل
یادشده مقدار  0/549برای سرمایة اجتماعی ،مقدار  0/645برای رفتارهای کمککننده ،و مقدار
 0/374برای آوای کارکنان به دست آمد که با توجه به سه مقدار  0/15و  0/2و  0/35برای قدرت
پیشبینی کم و متوسط و قوی نشاندهندة قدرت پیشبینی قوی مدل است .برای مدل یادشده
شاخص اندازة اثر  F2نیز برای متغیرهای مستقل تحقیق محاسبه شد .این شاخص برای یک متغیر
مستقل میزان تغییرات در برآورد متغیر وابسته را ،زمانی که اثر آن متغیر حذف شود ،نشان میدهد.
مقادیر شاخص یادشده در جدول  5نشان داده شده است .با توجه به سه مقدار  0/02و  0/15و
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 0/35برای اثر ضعیف و متوسط و قوی ،مقادیر محاسبهشده برای متغیرهای مدل تحقیق در حد
متوسط و قوی هستند.
جدول  .5مقادیر شاخص اندازة اثر F2

متغیر

1

2

3

4

 .1سرمایة روانشناختی

---

0/752

0/210

0/180

 .2سرمایة اجتماعی

---

---

0/123

0/419

 .3رفتارهای کمککننده

---

---

---

---

 .4آوای کارکنان

---

---

---

---

بحث و نتیجه
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایة روانشناختی و سرمایة اجتماعی سازمانی در رفتارهای
فرانقش پیشگام بود .یافتههای تحقیق نشان داد سرمایة روانشناختی تأثیر مثبتی بر سرمایة
اجتماعی سازمانی میگذارد .این یافته با نتایج تحقیق استاجکویچ و لوتانز ( ،)1998اسنایدر
( ،)2002فردریکسون ( )2004و انگوما و انتاله ( )2016همسوست .ضریب تأثیر باالی بهدستآمده
در تحقیق حاضر نشان میدهد کارکنانی که از سرمایة روانشناختی باالتری برخوردارند توانایی
بیشتری در ایجاد و حفظ تعامالت اجتماعی در محیط کار دارند و بنابراین از سرمایة اجتماعی
سازمانی باالتری بهرهمندند .کارکنانی که سرمایة روانشناختی باالتری دارند قادرند ارتباطات
اثربخش بیشتری با دیگر همکاران خود برقرار کنند .این موضوع باعث میشود این افراد از سرمایة
اجتماعی باالتری برخوردار شوند .عالوه بر این ،در تحقیق حاضر تأثیر سرمایة روانشناختی بر
رفتارهای کمککننده و آوای کارکنان به منزلة رفتارهای فرانقش پیشگام تأیید شد .این یافتهها با
نتایج تحقیق کانفر و همکارانش ( ،)2001پارکر و کالینز ( ،)2009و هو و همکارانش ()2018
همسوست .بنابراین ،مطابق دیدگاه شناختیـ انگیزشی پارکر و همکارانش ( )2006و بر اساس
نظریه سرمایة روانشناختی چنین استدالل میشود که سرمایة روانشناختی از طریق فرایندهای
شناختی و انگیزشی میتواند بر بروز رفتارهای فرانقش پیشگام در کارکنان مؤثر باشد .با عنایت به
ضرایب تأثیر بهدستآمده در این تحقیق ،اثرگذاری سرمایة روانشناختی بر رفتارهای کمککننده
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اندکی بیشتر از تأثیر آن بر آوای کارکنان بود .این تفاوت را میتوان با توجه به ماهیت کمتر چالشی
رفتارهای کمککننده به نسبت آوای کارکنان تبیین کرد .عالوه بر این ،در تحقیق حاضر تأثیر
سرمایة اجتماعی سازمانی بر رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان تأیید شد .این یافته با نتایج
مطالعات باولر و براس ( ،)2006یانگ و همکارانش ( ،)2011و کو ( )2019همسوست؛ ضمن
اینکه این یافته دیدگاههای مطرحشده در نظریة شناختیـ اجتماعی باندورا و نظریة حفاظت از
منابع هابفول را تأیید میکند .بر اساس ضرایب تأثیر بهدستآمده در این تحقیق مشخص شد
تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی سازمانی بر آوای کارکنان بیشتر از تأثیر آن بر رفتارهای کمککننده
است .این تفاوت را میتوان بر اساس ماهیت چالشی آوای کارکنان و پیامدهای سرمایة اجتماعی
کارکنان تبیین کرد .با توجه به اینکه آوای کارکنان رفتاری چالشی است ،کارکنانی که از سرمایة
اجتماعی باالتری در سازمان برخوردارند ،به دلیل داشتن تعامالت اجتماعی متعدد و عضویت در
شبکههای تعامالتی ،توانمندی و اعمال قدرت بیشتری در سازمان احساس میکنند و با اعتماد و
اطمینان خاطری که از این طریق به دست میآورند بیشتر به رفتارهای پیشگامانة پرمخاطره
مبادرت میورزند.
عالوه بر این ،در تحقیق حاضر نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی در اثرگذاری سرمایة
روانشناختی بر رفتارهای فرانقش پیشگام تأیید شد .در پیشینة تحقیق ،مطالعهای که به طور
مشخص به بررسی این فرضیه پرداخته باشد یافت نشد .این یافته با نتایج تحقیق کمبرلند و
همکارانش ( ،)2018که یکی از معدود مطالعاتی بود که در ارتباط با این فرضیه یافت شد،
همسوست .سرمایة روانشناختی از طریق تأثیر مثبتی که بر سرمایة اجتماعی میگذارد میتواند
رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان را افزایش دهد .به عبارت دیگر ،در صورتی که کارکنان از
سرمایة روانشناختی باالیی برخوردار باشند ،امکان افزایش سرمایة اجتماعی سازمانی باال میرود و
از این طریق زمینههای الزم برای بروز رفتارهای فرانقش پیشگام توسط کارکنان فراهم میآید .این
یافته همچنین میتواند تأییدی بر نظریة شناختیـ اجتماعی بندورا باشد که در آن ترکیبی از عوامل
شناختی و اجتماعی در تحلیل رفتار مورد توجه قرار میگیرد .یافتههای تحقیق حاضر نشان داد
نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی در اثرگذاری سرمایة روانشناختی بر آوای کارکنان بیشتر
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از رفتارهای کمککننده است .این یافته نیز بر نقش بسیار مهم سرمایة اجتماعی سازمانی در بروز
رفتارهای فرانقش چالشی داللت دارد.
در تحقیق حاضر سعی شد ،عالوه بر بررسی پیامدهای رفتاری سرمایة روانشناختی و سرمایة
اجتماعی سازمانی و تأثیرگذاری آنها بر رفتارهای فرانقش پیشگام کارکنان ،دیدگاهی ترکیبی از
دو مفهوم سرمایة روانشناختی و سرمایة اجتماعی در محیط کار مورد توجه قرار گیرد .بر اساس
یافتههای این تحقیق ،میتوان چنین استنتاج کرد که هر قدر کارکنان یک سازمان از سرمایة
روانشناختی و سرمایة اجتماعی باالتری برخوردار باشند احتمال بروز رفتارهای فرانقش پیشگام
از سوی آنها بیشتر خواهد بود .عالوه بر این ،سرمایة روانشناختی کارکنان میتواند زمینة
شکلگیری و تقویت سرمایة اجتماعی سازمانی را فراهم کند و از این طریق نیز بر رفتارهای
فرانقش پیشگام کارکنان تأثیر مثبت بگذارد.
مدیران سازمانها میتوانند با تسهیل تعامالت میان کارکنان ،تسهیم اطالعات ،اجرای برنامههای
جامعهپذیری ،طراحی مکانهایی برای بهاشتراکگذاری تجارب کاری ،و همچنین توسعة شبکههای
اجتماعی کاری زمینة الزم را برای تقویت سرمایة اجتماعی سازمانی فراهم کنند .همچنین ،مشارکت
فعال مدیران ارشد سازمان میتواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد؛ بهویژه اگر مدیران سازمان
احساس کنند سطح مشارکت کارکنان در رفتارهای فرانقش کاهش یافته است یا سازمان و تیمهای
کاری آن دچار گروهاندیشی شدهاند ،اقدام برای تقویت سرمایة اجتماعی سازمان ضروری به نظر
میرسد .چون بر اساس یافتههای تحقیق حاضر سرمایة اجتماعی سازمانی میتواند در شکلگیری و
افزایش رفتارهای فرانقش چالشی بسیار مؤثر باشد .عالوه بر این ،اولین گام برای افزایش اثر مثبت
سرمایة روانشناختی کارکنان آگاهی یافتن مدیران ارشد و رهبران سازمانها از اهمیت سرمایة
روانشناختی است .در گام دوم پیشنهاد میشود هنگام استخدام کارکنان به میزان برخورداری
متقاضیان عضویت در سازمان از سرمایة روانشناختی توجه ویژه شود و در گام بعد با استفاده از
اقدامات الزم بهویژه آموزشهای اثربخش سعی شود سرمایة روانشناختی کارکنان ارتقا یابد .مثالً،
همانطور که لوتانز و همکارانش ( )2007اعالم کردهاند ،خودکارآمدی را میتوان از طریق کسب
موفقیتهای کوچک و مرحلهای و همچنین از طریق مدلسازی نقش و مدلسازی رفتار بهبود
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بخشید .امیدواری را میتوان با تعیین اهداف مشخص ،واقعگرایانه ،قابل سنجش ،و چالشی افزایش
داد .خوشبینی را میتوان از طریق تأکید بر نقاط قوت فعلی و جستوجوی فرصتهای آتی بهبود
بخشید .تابآوری را نیز میتوان با فراهم ساختن منابع مورد نیاز برای موفقیت باال برد .با توجه به
نتایج این تحقیق در خصوص تأیید نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی در اثرگذاری سرمایة
روانشناختی بر رفتارهای فرانقش پیشگام ،استفادة همزمان و ترکیبی اقدامات یادشده میتواند تأثیر
بیشتری بر پرورش رفتارهای فرانقش پیشگام در سازمان بگذارد.
تحقیق حاضر به صورت مقطعی انجام شد و دادههای تحقیق صرفاً از طریق پرسشنامه
جمعآوری شدند و از سایر روشهای جمعآوری اطالعات ،مانند مصاحبه ،استفاده نشد .ضمن
اینکه همة متغیرهای تحقیق در یک مقطع زمانی واحد و بر اساس نظر پاسخدهندگان واحد
سنجیده شد و از آزمونهای کنترلکنندة خطای تورش نیز استفاده نشد .عالوه بر این ،در تحقیق
حاضر تأثیر برخی متغیرهاـ مانند سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،سابقة کار ،نوع شغل افراد در
واحد سازمانی که ممکن بود بر نتایج تحقیق مؤثر باشندـ کنترل نشد .بر اساس این محدودیتها و
برای رسیدن به نتایجی جامعتر و عمیقتر پیشنهاد میشود مطالعاتی طولی ،با استفاده از روشهای
کمّی و کیفی و ترکیبی ،در سایر سازمانها و صنایع انجام شود .به عالوه ،به محققان آتی پیشنهاد
میشود ،عالوه بر رفتارهای کمککننده و آوای کارکنان ،سایر رفتارهای فرانقش ،مانند مباشرت و
مراقبت و سوتزنی سازمانی ،را نیز مطالعه کنند .همچنین ،به محققان پیشنهاد میشود به منظور
شناسایی سایر عوامل مؤثر بر رفتارهای فرانقش پیشگام ،که ممکن است مربوط به یک سازمان
خاص ،مانند یک شرکت بیمه ،باشند ،تحقیقاتی اکتشافی انجام دهند .در این بین توجه به
متغیرهایی مانند ویژگیهای شخصیتی کارکنان ،طراحی مشاغل ،فرهنگ ،ساختارهای سازمانی ،و
سبک رهبری میتواند نتایج جامعتری همراه داشته باشد.
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