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 چکيده

اهمیت سرمایة اجتماعی این استت کته ستاج اجتمتار افتراد      . های گوناگون مطرح شده استسرمایة اجتماعی مفهومی است که در حوزه
 بتودن  وابسته به توجه با .دارد کار محیط در اساسی نقشی هیجانی نیز هوش. کندها را ممکن میآمیز فعالیت دادن موفقیت شود و انجام می

فردی، هدف پژوهش حاضر، بررستی تتأثیر سترمایة اجتمتاعی بتر       بین روابط بر هیجانی تأثیر هوش و افراد بین روابط به اجتماعی سرمایة
 281 نمونته  فضتای  هدف، این به نیل برای. کارآفرینی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر هوش هیجانی است

پرسشتنامه   هاداده گردآوری ابزار. شد ساده انتخاب تصادفی گیری نمونه روش و کوکران یزد است که با  فرمول ن دانشگاهکارمندا از نفری
 .پس از تکمیل نمونة اولیه، پایایی پرسشنامه بتا محاستاة آلفتای کروناتای تأییتد شتد      . روایی آن با نظراساتید مدیریت تأیید شد که است
نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و رفتار  .شد تحلیل SmartPLS2 وSPSS افزارهای رمن با شده آوریهای جمع داده

گر، اثر مستقیم و معنتادار بتر کتارآفرینی و رفتتار     همچنین، متغیر هوش هیجانی عالوه بر نقش تعدیل. شهروندی اثر مثات و معنادار دارد
 .شهروندی دارد
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 مقدمه

های راهبرردی   مییر    در عصر حاضر طراحان نظام سازمانی اغلب تالش خود را به کسب هدف

هرا را در  هایی بستر بقا یا رهبری سازماناند   قصد دارند با طراحی چنین نظام رقابتی معطوف کرده

رسد اهمی  منابع انسانی بره عنروان   آنچه در این میان مهم به نظر می. ایجاد کنندبازارهای امر زی 

هرا از  ترین عامل میی  رقابتی در رشد   توسعة کرارآررینی   متعاقرب آن تمرایی سرازمان    برجسته

 (.Jack et al., 2006)یکدیگر اس  

رزشی بررای توانمنردی   های اخیر به عنوان دارایی بااسرمایة اجتماعی مفهومی اس  که در دهه

ها   تولید   اریایش سرمایة انسانی   اقتصادی پذیررته شده اس ، اهمی  سرمایة اجتماعی سازمان

شرده   باعر    ( ها   جری آن ها   سازمانها، تیمگر ه)سازمانی در این اس  که سبب اجتماع ارراد 

دانچرو  (. Cohen & Prusak, 2001)آمیری کارهرا را انجرام دهنرد     طور مورقیر   شود با یکدیگر بهمی

در . معتقد اس  برای ایجاد سرمایة اجتماعی ررد باید برخری کیفیراف ررردی را دارا باشرد    ( 6002)

 Leana & Van)توان به تمایل   توانایی ارراد برای خلق سرمایة اجتماعی اشاره کررد  این میان، می

Buren, 1999 .) 

توانرد کیفیر    کمیر  ر ابرض اع رای       رردی میهای هوش هیجانی به عنوان یکی از توانایی

از آنجرا کره هروش هیجرانی قابرل آمروزش         . را تح  تأثیر قرار دهد( سرمایة اجتماعی)سازمان 

های هیجرانی  اس    از طریق تمرین   آموزش آن به کارکنان   اریایش قابلی ( اکتسابی)پر رش 

؛ احمردی کارارانی   نرا،می،    0930راضل، کمالیان  )توان هوش هیجانی را اریایش داد ها، می آن

ها به آموزش هوش هیجانی برین کارکنران خرود ر ی    های اخیر بسیاری از سازماندر سال ،(0939

توانند بررای پرر رش   ارریایش نررر کرارآررینی سرازمانی       اند   به  سیلة هوش هیجانی میآ رده

برر  (. 0939رارانی   نرا،می،   احمردی کا )جه  توسعه   پیارر  اقتصادی کاور استفاده کننرد  

اساس مطالعاف مختلف، کارآررینان برخوردار از هروش هیجرانی، اررراد موررق   اثربخاری بررای       

هرا   حفرر ر ابرض     تواننرد اهرداف را برا همراهنگی هیجران     شروند کره مری   سازمان محسوب مری 

بایرد گفر  در   ها محقق کنند   طلبانه به موقعی  گرا   ررص  بخش بین ارراد   نگاه مثب  رضای 
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هرا،   دیگران   کنترل این هیجان های خود   چنین زمانی اس  که این ارراد در زمینة شناخ  هیجان

 (.0930مابکی   همکاران، )در سطح باالیی قرار خواهند گرر  

   اثربخاری  توسرعة  بره  قرادر  همکراری،  به کارکنان تمایل های امر زی بد نهمچنین، سازمان

در  زیررا  دارد، بسریاری  اهمیر   اجبراری،  برا  همکاری خودجروش  تفا ف .ودب نخواهند خود کارایی

 دهد،می انجام سازمانی شدة تعیین   استانداردهای قوانین جه  در را خود  ،ایف ررد اجبار، حال 

 در جهر   را خرود  بصریرف    کوشش، انرژی ارراد آگاهانه،   خودجوش همکاری در در حالی که

محققران ترأثیر    .(0939زارع، ) گیرنرد مری  کار به سازمان نفع به حتی   شخصی هایتوانایی شکورایی

هرا  اند کره سرازمان  مهم ررتار شهر ندی سازمانی را در مورقی  سازمانی به این عل  تاخیص داده

بینری کننرد    توانند از طریق شرح شغل رسمی همة ررتارهای الزم برای تحقق اهرداف را پریش  نمی
(Chen & Carey, 2009.) 

این مقاله بر خالف تحقیقاف پیاین که ارتباط متغیرهای هوش هیجانی   سرمایة اجتماعی،  در

سرمایة اجتماعی   کارآررینی سرازمانی، سررمایة اجتمراعی   ررترار شرهر ندی سرازمانی، هروش        

مجریا بررسری    طرور  هیجانی   ررتار شهر ندی سازمانی، هوش هیجانی   کارآررینی سازمانی را به

ها نقش تعدیلگری هوش هیجانی مورد توجه قررار نگررتره برود، ارتبراط ایرن        در آنکرده بودند 

بنرابراین، یکری   . شودچهار متغیر در یک مدل کلی با توجه به اثر تعدیلی هوش هیجانی بررسی می

از دستا ردهای این پژ هش، توانایی مدل پیانهادی ارزیابی همیمان متغیرهای سررمایة اجتمراعی،   

کارآررینی سازمانی   ررتار شهر ندی سازمانی اس  که تا کنون در یک مدل براهم   هوش هیجانی،

 .گنجانده ناده اس 

 مبانی نظری و پيشينة تحقيق

 سرمایة اجتماعی

سررمایة  ( 0332)  بوردیرو . مفهوم سرمایة اجتماعی در ادبیاف علمی در طول دهة هاتاد مطرح شد
                                                           
1. Bourdieu 
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گیرد که با دراختیارداشتن شبکة باد امی  القوه در نظر میای از منابع  اقعی یا ب اجتماعی را مجموعه

  (.Szeman & Kaposy, 2010, p.86)شده مرتبض اس   نهادینه بیش  متقابل کم از ر ابض

 میریان  بره    اسر   ررهنگی   انسانی مالی، ریییکی، هایسرمایه از ایسرمایة اجتماعی مجموعه

سررمایة   میریان  برر  ملری،    گر هری  سرازمانی،  تلرف مخ سرطوح  در هاسرمایه این از یک هر اریایش

 هرا سرمایه انواع میان که اس  چسبی ةمثاب سرمایة اجتماعی به ،بنابراین .شد خواهد اجتماعی اری ده

 قطعاً بدهد، دس  از را خود خاصی  چسبندگی این که صورتی در   کند می ایجاد را الزم چسبندگی

 ةتوسرع    رشرد  عردم    مانردگی  عقب موجب   در نهای ،شوند  می نقصان دچار ی دیگرهاسرمایه

هرای مهرم   یکی از جنبه (.066، ص0931 چا شی،) شد خواهد جوامع   هاگر ه ها،سازمان مناسب

های سرمایة اجتماعی این  اقعی  اس  که سررمایة اجتمراعی برا سررمایة ریییکری یرا        همة تعریف

طرور  صراح  یا به به)اند  ایجاد بازده آتی توسعه دادهسرمایة انسانی تاابه دارد که ارراد آن را برای 

شود   رقض جیئری از  در این مفهوم، سرمایة اجتماعی به عنوان یک منبع در نظر گررته می(. ضمنی

 (.(Carlo, 2011, p.3س  ساختار اجتماعی نی

هرای   السرمایة اجتماعی در سه بعد تعهداف، انتظاراف، اعتمراد متقابرل   کانر     از دیدگاه کلمن

(. Bolino et al., 2002, p.506)شرود   های اجررای مررثر خالصره مری    ارتباطی   هنجارها   ضمان 

  شرناختی؛  بعرد . 0 :گیرنرد می نظر در اجتماعی سرمایة را برای بعد سه نیی( 0333)گوشال    ناهاپی 

 (.Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.251)ساختاری  بعد. 9ارتباطی؛  بعد. 6

( 0333)گوشرال     ناهاپیر    ( 6002)حاضر بر مبنای مطالعاف  یپل   همکراران  در پژ هش 

 .ابعاد شناختی، ارتباطی   ساختاری در نظر گررته شد

توان با تعداد درعاف تعامالف    جود ارتباطاف در سراسر بعد ساختاری را می. بعد ساختاری

بنا بر نظرر   (.et al., 2015, p.6 leWhipp) مراتب   عملکرد بین طررین در نظر گرر  سطوح سلسله

 برین  گسترده ارتباطاف)ای شبکه پیوندهای شاخص سه ساختاری در بعد( 6006)بولینو   همکاران 

                                                           
1. Coleman 
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( ارتباطراف  غیرمتمرکیبودن یا متمرکی   بودن غیررسمی یا رسمی) پیکربندی ر ابض ،(اع ای سازمان

 (Bolino et al., 2002, p.506). اس   سنجش سازی قابل تناسبم  

شرده از   دهنردة دارایری حاصرل    ای را ناان، بعد رابطه(6003)ال سن   همکاران . ایبعد رابطه

بررای  ( 6000)کیرل   همکراران   . (Lawson et al., 2008, p.447)کننرد  طریق ارتباطاف، تعریف می

ی، احتررام    ررردی، اعتمراد، د سرت    ای سرمایة اجتماعی، تعامالف نیدیک بینگیری بعد رابطهاندازه

 (.Kale et al., 2000, p.218) گیرندرابطة متقابل را در نظر می

 شربکة اجتمراعی   یرک  در کارکنران  تفاهم   دیدگاه اشتراك مییان به بعد شناختی .بعد شناختی

 تسای   گوشال (Bolino et al., 2002, p.506).شود می مربوط
بعد شرناختی را بره عنروان    ( 0333) 

انرداز مارترك در نظرر     کنند   اکثر مطالعاف، این بعرد را بره عنروان چارم    یدرك ماترك مطرح م

 (.p.6.et al  Whipple ,2015 ,)گیرند  می

 هوش هيجانی

های متعددی از هوش  تعریف  (0332)  گلمن ( 0331)  اٌن-ها، محققان از جمله باردر طول سال

هان داناگاهی، تعریف سرالوی   مرایر   جانبه در جبا  جود این، تعریف همه. اند هیجانی بیان کرده

 (. Mortan et al., 2014, p.98)اس  ( 0330)

هیجانی توانایی نظارف ررد بر احساس   عواطف خود   دیگران به منظور ایجراد تمرایی    هوش

 ,Salovey & Mayer, 1990)اسر     استفاده از این اطالعاف برای راهنمایی ارکار   رعالی  اررراد  

p.189 .) 

کننرد،   هرا تعریرف مری   هوش هیجانی را در قالب چهار گر ه از توانرایی ( 0331)  سالوی  مایر

کارگیری احساس جه  ماارک  در عقاید، توانایی  توانایی دریار  عواطف   احساس، توانایی به

 . (Utami et al., 2014, p.381) درك   مدیری  احساس

                                                           
1. Tsai & Ghoshal 

2. Bar-on 

3. Goleman 
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طور مناسرب     ران، بیان احساس بههوش هیجانی ررایند برآ رد   سنجش احساس خود   دیگ

 ,Oz et al., 2015)پردازش اطالعاف هیجانی،   تنظیم   تعدیل احساس برای زندگی بهترر اسر    

p.417.) 

 هيجانی هوش رویکردهای

، هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتمراعی  (0332)مبنای مطالعاف گلمن  بر

پذیری، مدیری  استرس    رردی، انطباق رردی، مهارف بین ر ند مهارف.   مدیری  ارتباطاف اس 

 ,McLaughlin) اسر  ( 0331)اٌن  -شده از سروی برار   مدیری  حاالف   خلق کلی از ابعاد معرری

2012, p.19).  هوش هیجانی توانرایی رهرم احسراس خویارتن       (6006)  بنا بر نظر  انگ   ال ،

بنا بر نظر آنران هروش   . های گوناگون اس ها در موقعی  کارگیری هیجان دیگران،   کنترل آن   به

ارزیابی هیجان دیگران، استفاده از هیجان، ارزیابی احسراس خرود،   : هیجانی شامل چهار جنبه اس 

، هروش هیجرانی شرامل    (6002)  بندی کوف   مینرز   تنظیم   تعدیل احساس،   بر مبنای تقسیم

 ,Jung & Yoon, 2012) احساس   کنترل هیجان اس  گیری از احساس، رهمدریار  احساس، بهره

p.370). 
کره از مطالعراف  انرگ   ال     ( 6006)در پژ هش حاضر بر مبنرای مطالعراف جونرگ   یرون     

برگررتره شرده اسر ، چهرار بعرد ارزیرابی احسراس دیگرران،         ( 6002)  کوف   مینررز  ( 6006)

 .شوداحساس در نظر گررته میکارگیری هیجان، ارزیابی احساس خویش   تعیین   تنظیم  به

ز مقصرود ا . ارزیابی احساس دیگران به معنای توانایی دریار    رهرم احسراس دیگرران اسر     

کرارگیری اطالعراتی دربرارة احسراس خویارتن بررای عملکررد           کارگیری هیجان، توانرایی بره   به

احساس خویش   ارزیابی هیجان خویاتن به معنی توانایی درك   بیان . های سودآ ر اس  رعالی 

در نهای ، تنظیم احساس، توانایی کنترل احساس خویش بر مبنای ررتار مناسب در موقعی  معرین  

 .(Jung & Yoon, 2012, p.371) اس 
                                                           
1. Wong & Law 

2. Cote & Miners 
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 سازمانی کارآفرینی

کارآررینی سرازمانی مفهرومی چندبعردی   مرکرب از پیارگامی، خطرپرذیری، نروآ ری   رقابر          

   شناسرایی  از اسر   عبرارف  سرازمانی  کرارآررینی  (.Aktan & Bulut, 2008, p.68) تهاجمی اس 

از  انحرراف  جدیرد،  ر شی با ررص  آن از برداری بهره اینکه از اطمینان   ررص  از یک برداری بهره

یرداللهی رارسری     )شرد   منجرر خواهرد   سرازمانی  اهرداف  تحقرق    مورقی  به   قبلی اس  ر ش

معتقدند کارآررینی سرازمانی، رراینردی سرازمانی    بسیاری از پژ هاگران  .(23، ص0933همکاران، 

الگوهرای  آررینری از طریرق نروآ ری   تغییرر      هرایی بررای ارزش  برداری   پیگیری ررص برای بهره

 .( (Lewis & SIU, 2015, p.647 موجود اس 

   خودبهبرودی  نروآ ری،  جدیرد،  تجرارف  پرذیری  مخراطره  چهار بعرد ( 6003) انگ   ژانگ 

، سره بعرد   (6003)شیپر   همکراران   (Wang & Zhang, 2008, p.10). اندر گررتهدستی را در نظ پیش

در مطالعراف خرود   ( 6002)چرن   همکراران   . پذیری   پیاگامی را مطرح کردندنوآ ری، مخاطره

. (Chen et al., 2014, p.8) پذیری، نوآ ری، نوسازی   پیاگامی را بررسی کردند چهار بعد مخاطره

 پرذیری،  نروآ ری، مخراطره   شراخص  سرازمانی چهرار   کرارآررینی  ارزیابی منظور به پژ هش این در

 .اس  شده کار گررته بودن به نوسازی به دلیل نوبودن   کامل   پیاگامی

نوآ ری به معنای توانایی، ،رری    اشتیاق بنگاه اقتصادی برای پاتیبانی از خالقی  به منظرور  

 Scheepers) اس خدماف، ررایند   تکنولوژی  کنندگان   خلق محصوالف، حل ماکالف مراجعه

et al., 2008, pp.52-53) .گیریبهره منظور به منابع کارگیری به آمادگی   برای شامل پذیری مخاطره 

 بر ز ررتار   بینی پیش منیلة به پیاگامی(. Scheepers et al., 2008, p.18)اس   نتایج ها  ررص  از

 توانرد مری  که هایی اس ررص  کارگیری به    جو جس  طریق از دهآین تأمین نیازهای برای مناسب

  نوسرازی بره    (Alegre & Chiva, 2009, p.6)باشرد   خردماف داشرته   یرا  ررایندها، توسعة بر دالل 

  (.(Chen et al., 2014, p.5معنای تعریف مجدد مفاهیم   سازماندهی مجدد جه  نوآ ری اس  

 سازمانی شهروندی رفتار

ای از ررتارهای دا طلبانه   اختیاری کره بخاری   ر ندی سازمانی عبارف اس  از مجموعهررتار شه
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گیرد   باع  بهبود مرثر  ،رایف     می از  ،ایف رسمی ررد نیس ، با  جود آن، توسض  ی انجام

 ررتارهرای اختیراری   شرهر ندی،  ررتار (.Appelbaum et al., 2004, p.19)شود میهای سازمان نقش

 پراداش  رسرمی  سیسرتم  توسرض  یممسرتق  طور   به نیس  هاآن رسمی  ،ایف جیء که س کارکنان ا

 ,Khasawneh) دهنرد اریایش می شود،  لی مییان اثربخای کل سازمان رانمی گررتهنظر  در سازمان

2011, p.623). نگهرداری  جرذب    موجرب  سرازمان،  در سرازمانی  شرهر ندی  ررترار  ماوق ر ای 

 در سرازمانی  ررترار شرهر ندی   تحقرق  شررایض  مهیاکردن طریق از بنابراین، شود، می شایسته نیر های

 کارکنران  از بهترری  عملکررد  یابرد    ارریایش  کارکنان شغلی رضای  بود مطمئن توانمی کار، محیض

 .(Podsakoff, 2000, p.518)شود  مااهده

 ,Polat)از نرد  ا عبرارف ( 0333)  اسراس نظریرة ا رگران    های ررتار شهر ندی سازمانی برمرلفه

2009, pp.1593-1592:) 

های دا طلبانه کارکنان به دیگر اع رای سرازمان   شامل همة انواع اقداماف   کمک :دوستی نوع

 .در رابطه با ماکالف    ،ایف اس 

اجتناب از  اردکردن خسرارف بره سرازمان   اندیاریدن بره اینکره        :(ادب و مالحظه)نزاکت 

 . گذارد می چطور اقداماف ررد بر دیگران تأثیر

شده به  سیلة سرازمان در محریض کرار     ررتاری اختیاری اس  که رراتر از الیماف تعیین :وجدان

 . اس 

ناپرذیر   اجحراف کراری برد ن      های اجتنابتمایل به شکیبایی در مقابل میاحم  :جوانمردی

 . اینکه گله   شکایتی انجام گیرد

   راداری در زندگی سرازمانی   نیری ارائرة    پذیری  تمایل به ماارک    مسئولی  :رفتار مدنی

 .تصویر مناسب از سازمان اس 

                                                           
1. Organ 
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 تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی

ارتباط بین سرمایة اجتماعی مدیران عالی سازمان   گرایش به ( 6002)  همکاران  در تحقیق انگلن

سررمایة اجتمراعی مردیران     کارآررینی   عملکرد سازمان بررسی شد   این نتیجه به دس  آمد کره 

به عبارتی،  جود سررمایة  . عالی سازمان بر گرایش به کارآررینی   عملکرد سازمان اثر معنادار دارد

پر ری   تسهیل ررتار نوآ رانه    ای اجتماعی باع  بر ز خالقی ، ایده اجتماعی به عنوان ماخصه

 :شود ررضیة ا ل به شرح زیر بیان می شده، با توجه به پیاینة تحقیق بیان. شودپذیری میمخاطره

 .سرمایة اجتماعی بر کارآررینی سازمانی تأثیر مثب    معنادار دارد: فرضیة اول

 تأثير سرمایة اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

رابطة سرمایة اجتماعی   ررترار شرهر ندی سرازمانی را برین کارکنران      ( 0932)دهقانی   همکاران 

درمانی داناگاه علوم پیشکی هرمیگان بررسری کردنرد   رابطرة مثبر         -زشیهای آموبیمارستان

رابطرة ابعراد   ( 0930)در تحقیرق رررازی   همکراران    . معناداری بین این د  متغیر را نتیجه گررتنرد 

سرمایة اجتماعی مدیران   کارشناسان ستادی درتر مرکیی یک شرک  بیمه   سهم هرر یرک از آن   

یش به ررتار شهر ندی آنان، بررسی شد   نتیجه شد میان سرمایة اجتماعی   بینی گرا ابعاد در پیش

با توجره بره پیارینة تحقیرق     . گرایش به ررتار شهر ندی سازمانی رابطة مثب    معنادار  جود دارد

 :شده، ررضیة د م به شرح زیر اس  بیان

 .عنادار داردسرمایة اجتماعی بر ررتار شهر ندی سازمانی تأثیر مثب    م :فرضیة دوم

 تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با تأکيد بر نقش تعدیلگری هوش هيجانی

 تأثیر هوش هیجانی بر سرمایة اجتماعی (الف

هستة مرکیی سرمایة اجتماعی ر ابض اس    هوش هیجانی نیری برا ادارة ر ابرض رررد برا دیگرران       

بره عنروان یکری از ابعراد هروش      )ستگی اجتماعی از آن به عنوان شای( 0333)سر کار دارد، گلمن 

دهد   جریان آن را تسهیل  ها را شکل می احساس ارراد، تعامالف اجتماعی آن. کندیاد می( هیجانی

ای هم به عنوان یک ابیار بهبود سازمانی   هم بره  طور گستردهاز این ر ، هوش هیجانی به. کندمی
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 Brooks)  اریایش سرمایة اجتماعی پذیررته شده اسر   ای برای حل مسائل سازمانی عنوان  سیله

& Muyia Nafukho, 2006 .)     این د  محقق، با طراحی مدلی رابطة برین هروش هیجرانی   سررمایة

ای کره  نامره  توانرد  ثیقره یرا ضرمان     کنند هوش هیجانی مری کنند   بیان می اجتماعی را ترسیم می

هایی که هروش  رسد گر هبه نظر می. سازی کند فهومدهد، مسرمایة اجتماعی سازمانی را توسعه می

هیجانی پایینی دارند، جه  کارکردن مرثر در قالب یک گر ه هماهنگ به  ق  بیاتری نیاز داشرته  

توان سرمایة اجتماعی را به عنوان نتیجة کارکرد عاطفی یا هوش هیجانی  احرد  باشند، بنابراین، می

،   ری ری    (0930)عبردالهی   همکراران   (. Goyal & Akhilesh, 2007)اجتماعی در نظر گررر   

نترایج تحقیرق   . رابطة هوش هیجانی با سرمایة اجتماعی سازمانی را بررسی کردند( 0933)عابدینی 

ها حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی   سرمایة اجتمراعی سرازمانی رابطرة مثبر    معنرادار       آن

 .  جود دارد

 آفرینی سازمانیتأثیر هوش هیجانی بر کار( ب

کند که شخصی    هوش هیجانی در مناأ کارآررینی نقای مهم ایفرا  امر زه شواهد جدید بیان می

دهرد مردیرانی کره     های اخیر ناران مری  های پژ هشیارته، (Hermann et al., 2007, p.227) کندمی

 گذارنرد ن ترأثیر مری  شدن کارمنداناا توانایی بهتر درك احساس کارمندان خود را دارند بر کارآررین

(Brundin et al., 2008, p.221 .)        همچنین، مییر در تحقیرق تجربری خرود تارریح کررده اسر  کره

سازمانی اثری مثبر  دارد   توانایی مدیر   نظارف بر احساس   ارکار خود بر ررتار کارآررینی در ن

( Mair, 2005, pp.67-68 .)یجانی را بر مورقی  تأثیر هوش ه( 0933)پور اسفدن   همکاران  عباس

هرا ناران داد میران     نتایج تحقیق آن. مدیران کارآررین در صنع  الستیک   پالستیک بررسی کردند

هرای ایرن پرژ هش    در  اقرع، یارتره  . د  متغیر هوش هیجانی   کارآررینی رابطة معنادار  جود دارد

ناخ  کراملی از عواطرف   کند مدیران کارآررینی از هوش هیجانی باالیی برخوردارند   شر تأیید می

طلبی   جلب ماارک  دیگرران را   توانند ت اد موجود میان عواطفی مانند استقاللخود دارند   می

کمالیران    . درك   با آن برخورد مناسب کنند   احتمرال مورقیر  کراری خرود را ارریایش دهنرد      

ان را بررسی کردنرد  ارتباط بین هوش هیجانی   کارآررینی سازمانی بین داناجوی( 6000)همکاران 



 877          ...  گری هوش هيجانی بررسی نقش تعدیل)تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی 

   

 

  این نتیجه به دس  آمد که بین هوش هیجانی   کارآررینی سرازمانی همبسرتگی مسرتقیم  جرود     

شده، از آنجا که هوش هیجانی با سرمایة اجتماعی   کرارآررینی   با توجه به پیاینة تحقیق بیان. دارد

جتمراعی   کرارآررینی   سازمانی ارتباط معنرادار دارد   در تحقیقراف گذشرته بره ارتبراط سررمایة ا      

ررضیة سوم به شرح زیر بیان . سازمانی با تأکید بر نقش تعدیلگری هوش هیجانی توجه ناده اس 

 :شود می

 .کندهوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآررینی سازمانی را تعدیل می: فرضیة سوم

 عدیلگری هوش هيجانیتأثير سرمایة اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکيد بر نقش ت

 تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی

کارمند یک هترل در شرهر سرئول، ناران داد هروش       20بین ( 6006)نتایج پژ هش جونگ   یون 

، (6000)در پرژ هش ریچرارد   . تواند بر ررتار شهر ندی سازمانی تأثیر زیرادی بگرذارد  هیجانی می

برین، برر ررترار شرهر ندی سرازمانی       نوان یک متغیر پریش ، هوش هیجانی به ع(6009)یانگ   تی 

ا،هار کردند هر چه هوش هیجانی اررراد  ( 6003)موداسیر   تریپتی . کارکنان تأثیر معناداری داش 

 تحقیرق  در( 6002) همکاران   رازی. باالتر باشد، سطح باالتری از ررتار شهر ندی سازمانی دارند

 تحر   را اررراد  تعهد   سازمانی شهر ندی ررتار هیجانی، وشه که یارتند دس  نتیجه این به خود

برا  . هیجانی   ررتار شهر ندی سازمانی رابطرة معنرادار  جرود دارد    هوش بین   دهدمی قرار تأثیر

شده، از آنجا که هوش هیجانی با سرمایة اجتمراعی   ررترار شرهر ندی     توجه به پیاینة تحقیق بیان

در تحقیقاف گذشرته اصراًل بره ارتبراط سررمایة اجتمراعی   ررترار         سازمانی ارتباط معنادار دارد  

ررضریة چهرارم بره    ، شهر ندی سازمانی با تأکید بر نقش تعدیلگر هوش هیجانی توجه ناده اس 

 :شرح زیر بیان اس 

هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی برر ررترار شرهر ندی سرازمانی را تعردیل      : فرضیة چهارم

 .کند می
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 وهشمدل مفهومی پژ

هدف از این پژ هش، بررسی تأثیر سرمایة اجتمراعی برر کرارآررینی سرازمانی   ررترار شرهر ندی       

 0بر ایرن اسراس، مردل مفهرومی بره شررح شرکل        . سازمانی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی اس 

 :شود طراحی می

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مفهومی مدل. 1شکل

 تحقيقروش 

هرا از نروع   اربردی   از نظرر شریوة گرردآ ری داده   پژ هش حاضر از حیر  هردف، پژ هاری کر    

. اسر   0932شرده مربروط بره سرال      هرای گرردآ ری  اطالعراف   داده . همبستگی اس  -توصیفی

های پژ هش نیی با رن معادالف ساختاری با ر یکرد حداقل مربعاف جیئی   برا   تحلیل داده تجییه

 .انجام گررته اس SmartPLS2 اریار نرم

 سرمایة اجتماعی

 بعد شناختی -

 ایبعد سرمایه -

 ایبعد رابطه -

 هوش هیجانی

 کارآفرینی سازمانی

 نوسازی -

 پیاگامی -

 نوآ ری -

 پذیری مخاطره -

 رفتار شهروندی سازمانی

 د ستی نوع -

 شناسی  ،یفه -

 تواضع -

 ل  مدنیر ی -

 جوانمردی-

 هوش هیجانی
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 ها ردآوری دادهابزار و روش گ

. آ ری شرده اسر    اطالعاف مورد نیاز تحقیق، به ر ش تحقیق میدانی،   با ابیار پرسارنامه جمرع  

شرده در   کارگررتره  های بهای اس  که با درنظرگررتن مرلفهشده پرسانامة پژ هش، پرسانامة تعدیل

در بخرش ا ل  . سر  گررته در این زمینه، طراحی شرده ا  های تحقیقاف انجامها   پرسانامهپژ هش

ها جه  سنجش متغیر  در بخش د م سرال. شناختی مطرح شده اس  های جمعی  پرسانامه سرال

ای، کرارآررینی سرازمانی برا ابعراد نوسرازی،      ای   رابطره سرمایة اجتماعی با ابعاد شناختی، سررمایه 

شناسری،   ی،  ،یفره د ست پذیری   ررتار شهر ندی سازمانی با ابعاد نوع پیاگامی، نوآ ری   مخاطره

انرد کره   تواضع، ر یل  مدنی   جوانمردی   هوش هیجانی به عنوان متغیرهای تحقیق بیران شرده  

هرا توسرض برخری     سازی، سررال  پس از ترجمه   بومی. شود مااهده می 0ها در جد ل  منابع سرال

کره ایرن    شرد  تنظریم  دانارگاه  ایحررره  محیض با متناسب هایسرالاستادان   خبرگان کنترل شد   

کارمنردان   از نفرر  سری  شرامل  نمونه یک در ،سپس .ررایند به تأیید ر ایی محتوای پرسانامه انجامید

همچنرین، در پرژ هش حاضرر، از ر ایری      .توزیع شد پرسانامه ،(به استثنای هیئ  علمی)داناگاه 

ای کر نبرار    اریار بهره گررته شد   به منظور بررسی پایایی، آلفر  همگرا   ر ایی  اگرا توسض نرم

های پژ هش ضریب آلفای کر نبار برای همة سازه( 6 جد ل)اساس  بر. پایایی ترکیبی بررسی شد

برا توجره بره نترایج     . شرده اسر    کنندة پایایی مناسب پرسانامة طراحری  اس  که بیان 1/0بیاتر از 

 تعردیل در   حگیری اس ، بد ن جرر بودن ابیار اندازه دهندة مناسب بررسی پایایی   ر ایی که ناان

ای لیکررف،   درجه ، مقیاس پنجدر این تحقیق. ها انجام گرر شده، تحلیل داده متغیرهای درنظرگررته

 .در طیفی بین کامالً موارق تا کامالً مخالف تعریف شده اس 
 

 ساختار پرسشنامه. 1جدول

 هامنبع گویه ها تعداد سؤال متغیر

 (6002)، چن   همکاران (6003)شیپر   همکاران  02 کارآررینی سازمانی

 (6002) یپل،  یدمر   بویر  06 سرمایة اجتماعی

 (6006)جانگ   یون  02 هوش هیجانی

 (6006)جانگ   یون  2 ررتار شهر ندی سازمانی



833                                                                     9314، پایيز 3 ةشمار، 2 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 
 

 جامعه و نمونة آماری

که ( )به استثنای هیئ  علمی)با توجه به ماهی  پژ هش، جامعة آماری همة کارمندان داناگاه یید 

انرد   برر   در نظر گررتره شرده  ( نفر اس  920ها برابر شده تعداد آن  آ ری اساس اطالعاف جمع بر

 .ساده انتخاب شدند تصادری گیرینمونه نفر تعیین   با ر ش 032اساس ررمول کوکران تعداد 

 هاوتحليل داده تجزیه

 شناختی نمونه بررسی جمعيت

. دهنرد تارکیل مری  ( درصرد  9/20)رکنان را زنران  نتایج تحلیل توصیفی ناان داد بیاتر جمعی  کا

 60-02  با سابقة خدم  ( درصد 32/20)سال به باال  92دهندگان متعلق به گر ه سنی  بیاتر پاسخ

 .هستند( درصد 12/20)لیسانس    تحصیالف روق( درصد 29/62)سال 

 ها وتحليل استنباطی داده تجزیه

هرای ر ایری   پایرایی،   تحلیرل عراملی       طریرق تحلیرل   گیری از ابتدا مدل اندازه PLSیابی در مدل

 سیلة تحلیرل مسریر متغیرهرا بررسری شرد       تأییدی بررسی شد   در مرحلة د م، مدل ساختاری به 

(Hulland, 1999 .)در نهای ، برازش کلی مدل بررسی شد.  

 یرونیب مدل برازش( الف

از ایرن ر ،  . کنرد ختاری مطابق  میگیری در معادالف سابا مدل اندازه PLSمدل بیر نی در ر ش 

برای متغیرهای مکنون پژ هش در جرد ل   PLSگیری های اندازههای برازش رایج در مدلشاخص

اند  بودن مدل که عبارف کننده برای ارزیابی مناسب همچنین، به سه شاخص تعیین. بیان شده اس  6

مطرابق برا   . ترکیبی نیی اشاره شده اسر  شده، آلفای کر نبار   پایایی  از میانگین  اریانس استخراج

 .سه شاخص یادشده برای همة متغیرها در سطح مناسب قرار دارند 6جد ل 
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 بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و ضرایب پایایی. 2جدول 

 بار عاملی شاخص سازه بار عاملی شاخص متغیر

 اجتماعی ةسرمای

 300/0: آلفای کر نبار

 362/0: یبیضریب پایایی ترک

 :میانگین  اریانس استخراجی

209/0 

S1 6 8/0 هوش هیجانی 

 326/0: آلفای کر نبار

: ضریب پایایی ترکیبی

323/0 

 

میانگین  اریانس 

 :استخراجی

233/0 

I8 767/0 

S2 87 /0 I9 607/0 

S3 780/0 I10 645/0 

S4 847/0 I11 60 /0 

S5 78 /0 I12 65 /0 

S6 755/0 I13 647/0 

S7 790/0 I14 5 4/0 

S8 740/0 I15 6  /0 

S9 40 /0 I16 129/0 

S10 84 /0 

 کارآررینی سازمانی

 321/0:آلفای کر نبار

 326/0: پایایی ترکیبی

 : اریانس استخراجی

292/0 

E1 363/0 

S11 747/0 E2 310/0 

S12 84 /0 E3 313/0 

 ررتار شهر ندی سازمانی

 300/0 :آلفای کر نبار

 323/0: پایایی ترکیبی

 : اریانس استخراجی

226/0 

C1 776/0 E4 312/0 

C2 66 /0 E5 323/0 

C3 200/0 E6 132/0 

C4 162/0 E7 122/0 

C5 116/0 E8 212/0 

 هوش هیجانی

I1 200/0 E9 302/0 

I2 202/0 E10 399/0 

I3 103/0 E11 319/0 

I4 320/0 E12 320/0 

I5 332/0 E13 290/0 

I6 320/0 E14 226/0 

I7 320/0 E15 222/0 

 

 روایی واگرا

هرایش در مقایسره   شود، مییان رابطة سرازه برا شراخص    معیاری مهم که با ر ایی  اگرا ماخص می
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، نترایج بررسری ر ایری  اگررا در     (0936دا ری   رضرازاده،  )ها اس  رابطة آن سازه با سایر سازه

 . شده اس  بیان 9جد ل 

 اریانس استخراجی متغیرهرای مکنرون در پرژ هش، از    ، مقدار جذر میانگین 9مطابق با جد ل 

 .توان ا،هار کرد ر ایی  اگرای مدل مناسب اس ها بیاتر اس    میمقدار همبستگی میان آن
 

 واگرایی روا .3 جدول

  کارآفرینی  هوش هیجانی سرمایة اجتماعی رفتار شهروندی 

 
  

 کارآفرینی سازمانی 132/0

 هوش هیجانی 2026/0 119/0  

 سرمایة اجتماعی 2033/0 1266/0 102/0 

 رفتار شهروندی  2032/0 1002/0 1062/0 122/0

 

 

 پژوهش( یساختار) یدرون مدل برازش (ب

 . شود گیری، برازش مدل ساختاری پژ هش بررسی میهای اندازهپس از بررسی برازش مدل

 

 پژوهشی روند مدل برازشای هشاخص .4 جدول

 رفتار شهروندی سازمانی کارآفرینی  شاخص مطلوب حد برازش اخصش

 R2بیضر
62/0 ،20/0   12/0 

 ضعیف، متوسض   قوی
191/0 222/0 

 Q2معیار 
06/0 ،02/0   92/. 

 ضعیف، متوسض   قوی
223/0 612/0 

 

6توان گف  مقادیر می 2با توجه به جد ل 
R کرارآررینی سرازمانی   ررترار     مربوط به متغیرهای

6همچنین، مطابق با نتایج برازش معیار . شهر ندی سازمانی قوی اس 
Q  بینری   ، قابلی  قروی پریش

 .شودمدل   برازش مناسب مدل ساختاری تأیید می
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 (GOF اريمع)برازش مدل کلی 

 GOF  اریر مع کند،یم کنترل رای ساختار  ی ریگاندازه مدل بخش د  هر کهی کل مدل برازش یبرا

 .شود یم محاسبه 2شرح جد ل  به
 

 

 بررسی برازش مدل کلی. 5دولج

 سرمایة اجتماعی هوش هیجانی کارآفرینی سازمانی رفتار شهروندی  ها سازه

Communality 21/0 29/0 20/0 26/0 

GOF 20/0یقو رازشب =                                  
6    

 

 در. باشرد  32/0که ضرایب مسیر مثب    آمرارة آزمرون براالتر از     مالك تأیید ررضیه این اس 

 .اس  شدهبیان  هاهیررض آزمون جینتا 2 جد ل

 

 هانتایج آزمون فرضیه. 6جدول 

 نتیجة آزمون آمارة تی ضریب مسیر فرضیه

 پذیرش ررضیه 210/1 22/0 .سرمایة اجتماعی بر کارآررینی تأثیر مثب    معنادار دارد

 پذیرش ررضیه 310/9 916/0 .تماعی بر ررتار شهر ندی تأثیر مثب    معنادار داردسرمایة اج

هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآررینی سازمانی را 

 . کندتعدیل می
 پذیرش ررضیه 021/9 002/0

هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی بر ررتار شهر ندی سازمانی 

 . کندرا تعدیل می
 پذیرش ررضیه 033/6 006/0

محاسبه شرده اسر  کره نترایج حراکی از       f 6 بیضرگر به منظور تعیین شدف اثر متغیر تعدیل

 .شدف نسبتاً قوی متغیر اثر تعدیلی متغیر ماس 
 

 

 گرشدت اثر متغیر تعدیل. 7جدول

 رفتار شهروندی سازمانی کارآفرینی سازمانی شاخص مطلوب حد برازش اخصش

  f 6 بیضر
06/0 ،02/0 ،92/0 

 ضعیف، متوسض   قوی
60/0 69/0 
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اعداد ر ی خطروط، ضررایب بترای    . اس ناان داده شده  6شده در شکل  مدل مفهومی آزمون

حاصل از معادلة رگرسیون میان متغیرها اس  که همان ضریب مسیر اس    اعداد در ن هر دایرره  

Rکنندة مقدار  بیان
 (.0936  رضازاده،  دا ری)زای مدل اس  متغیرهای پنهان در ن 2

 

 
 شدة پژوهش در حالت ضرایب بار عاملی مدل آزمون. 2شکل

 نتيجه

هرا دارد   بایرد مردیران بررای     امر زه، سرمایة اجتماعی نقای مرثر در مورقی  یا شکس  سازمان

برد ن درك درسر    . ایجاد، حفر   تقوی  این نوع سرمایه مانند سایر اشکال سرمایه تالش کننرد 

سرمایة اجتماعی   کارآررینی سازمانی، سرمایة اجتمراعی   ررترار شرهر ندی سرازمانی،     رابطة بین 

با توجره  . شود سازی، نتایج مورد انتظار حاصل نمی همچنین، رابطة میان هوش هیجانی   کارآررینی

نتایج تحلیل مسیر ناان داد سرمایة . به این اهمی ، پژ هش حاضر این ر ابض را بررسی کرده اس 

همچنرین، اثرر تعردیلی    . عی بر کارآررینی سازمانی   ررتار شهر ندی سازمان اثر معنادار دارداجتما
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طور مفصل در شده به یابی معادالف ساختاری استخراج نتایج مدل. متغیر هوش هیجانی پذیررته شد

 :ادامه بیان شده اس 

، ترأثیر  210/1آمارة تری    22/0با ضریب مسیر سرمایة اجتماعی بر نتایج آزمون ررضیة ا ل،  بنا

بره عبرارف دیگرر، سرطح براالتر سررمایة       مثب  نسبتاً قوی   معنادار بر کرارآررینی سرازمانی دارد،   

نترایج ایرن ررضریه برا مطالعراف      . اجتماعی با سطح باالتری از کارآررینی سازمانی در ارتباط اسر  

،   (6002) لن   همکاران، انگ(6001)، کاسون   نیسار (6002)، گریور   همکاران (6000)استون 

کنندة تأثیر مثب     ررضیة د م بیاننتایج آزمون . خوانی   مطابق  دارد هم( 6001)همکاران  کاسا  

درصدی متغیر سرمایة اجتماعی بر ررتار شهر ندی سازمانی اس    سرمایة اجتماعی به  91معنادار 

 نتایج این ررضریه برا مطالعراف    .کندیدرصد تغییراف ررتار شهر ندی سازمانی را تبیین م 91مییان 

، ژیرن  (6006)، آریرانی  (6002)، عسرکریان   کرامتری   (6002)پناه   پروردال   ، ییدان(6002)یونی 

هرای   با درنظرگررتن نترایج آزمرون ررضریه   . همخوانی   مطابق  دارد( 6003)،   کوکوبیو (6003)

اثرر مسرتقیم   معنرادار سررمایة     توان گف  که متغیر هوش هیجرانی قرادر اسر     سوم   چهارم می

در پیارینة تحقیرق،    .اجتماعی بر کارآررینی سازمانی   ررترار شرهر ندی سرازمانی را تعردیل کنرد     

ای که به بررسی نقش تعدیلگری هوش هیجرانی در رابطرة سررمایة اجتمراعی   کرارآررینی      مطالعه

مدل پژ هش گویای آن اسر   نتایج . سازمانی   ررتار شهر ندی سازمانی پرداخته باشد، یار  ناد

گرری، رابطرة مسرتقیم برا کرارآررینی سرازمانی   ررترار        که هوش هیجانی عال ه برر نقرش تعردیل   

این نتیجه برا نترایج کرار محققران دیگرر از جملره هرادییاده   همکراران         . شهر ندی سازمانی دارد

، همچنرین،  (6000)کمالیران   همکراران   ، (6003)بر ندین ، (0930)، مابکی   همکاران (0933)

، (0936)، یوسرفی   همکراران   (6000)، ساالرزهی   همکاران (6002)، پانی   ارگان (6002)کیم 

 اتسراف   همکراران     ، (6006)، جونرگ   یرون   (6000)، ریچرارد  (6000)یعقوبی   همکراران  

ی براال،  مطابق    همخوانی دارد   این تأثیر به این دلیل اس  که کارمندان با هوش هیجان( 6006)

برردن موانرع   متعاقرب آن     کارگیری از احساس خرود بررای ازبرین   قادر به تاخیص، مدیری    به

توانند با رعای  هوش هیجرانی، موجرب تقویر     ها میلذا، سازمان. پیابرد دید کاری خود هستند

 .کارآررینی   ررتار شهر ندی سازمانی شوند
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 پيشنهادهای کاربردی و مدیریتی

رینی   ررترار شرهر ندی پیارنهاد    درصدی سررمایة اجتمراعی برر کرارآر     22   91ثیر با توجه به تأ

 :های ذیل سطح باالی سرمایة اجتماعی را رراهم کنندشود که با توصیه  می

هرای آموزشری   کرارگیری ر ش ای، بره هرای حررره  های ماارکتی، انجمنساماندهی رعالی  -

 سرمایة اجتماعی؛گر هی   تقوی  یادگیری گر هی جه  خلق   تقوی  

 ؛عملکرد ارزیابی هایسیستم سرمایة اجتماعی در هایشاخص کارگیری به -

  ارتباطاف،خاص  هایکالس بویژه عمومی، آموز هایآموزش کارکنان   برگیاری د ره -

گر، همچنین، اثر مستقیم متغیر هوش هیجانی بر کرارآررینی  با درنظرگررتن شدف اثر تعدیل -

 هایمهارف کسب ها باسازمان شود مدیرانندی سازمانی، پیانهاد میسازمانی   ررتار شهر 

   خرود  بین بیاتر همدلی حس ایجاد   کارکنان خود با قوی ارتباط برقراری   باال اجتماعی

همچنین، توصریه   .کنند اقدام خود هیجانی هوش اریایش مییان راستای در امر، تح  کارکنان

 آموزشری  هرای  برنامره  مررثر در  عراملی  عنروان  به انیهیج هوش آموزش هایشود برنامهمی

 . شود گنجانده

 دارای هروش  ارراد در کارآررینانه   ررتار شهر ندی ررتارهای بر ز احتمال اینکه به توجه با -

 بررای  شاخصری  عنوان هبهوش هیجانی را  سازمان شودمی پیانهاد اس ، بیاتر باال هیجانی

 آزمرون  ماننرد  متفرا تی  هرای آزمون سازمان، ارراد از. رندکار گی جاناینی به   ارتقا هایطرح

 برای حاصله هایجواب سپس، بر اساس شود، گررته مصاحبه طور کتبی یا هوش هیجانی به

 .اقدام شود ارراد جاناینی   ارتقا
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بررسری ارتبراط هروش هیجرانی برا قصرد       »(. 0939)احمدی کاراانی، عبدالره؛ نرا،می، علری     .0

نارریة مردیری    . «داناجویان کارشناسی تربی  بدنی داناگاه تهرران : ارآررینانه، مورد مطالعهک
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 سرایر  برا  مقایسره  در یاجتمراع  سرمایة اجتماعی، سرمایة   مدیری  (.0931)ررزانه  چا شی، .6

 هایپژ هش گر ه استراتژیک، فتحقیقا پژ هاکدة نظام، مصلح  تاخیص مجمع. هاسرمایه

 .اجتماعی   ررهنگی

دهقانی، محمد؛ مصطفای،دا  د؛ حیوی حقیقی، محمدحسین؛ استبصاری، راطمه؛ ررعتی، شیده؛  .9

بررسی رابطة سررمایة اجتمراعی   ررترار شرهر ندی سرازمانی در برین       ». (0932)خرمی، ررید 
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