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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence and social 

capital on students' academic satisfaction at University of Mohaghegh Ardabili. This 

research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation 

method. The data collection tool was a standard questionnaire. Confirmatory factor analysis 

was used to assess the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha was used to 

evaluate its reliability. The statistical population of the present study was comprised of 

2674 graduate students of the University of Mohaghegh Ardabili (2018-2019). A sample of 

336 students was selected through convenience sampling to answer the questionnaire. To 

test the research hypotheses, the structural equation modelling was applied using LISREL 

8.58 software. Findings indicate the effect of emotional intelligence and social capital on 

students' academic satisfaction. The results also confirmed the mediating role of social 

capital. 
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ی لیتحص رضایت و سرمایة اجتماعی بر هیجانی هوش نقش

 دانشجویان

 2نادر اسکندری ،1اللهی ناصر سیف

 ایران، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 1
 ایران، ارشد مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل . کارشناس2

 (04/12/1399ـ تاریخ پذیرش:  22/08/1399 )تاریخ دریافت:

 چکیده
. این بود یلیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو یلیتحص رضایتبر  سرمایة اجتماعیو  یجانیهوش ه یرتأث یبررسهدف تحقیق حاضر 

جهت سنجش روایی  .بود استانداردپرسشنامة اطالعات  یآور جمعابزار  بود.تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی 
دانشجویان آماری تحقیق جامعة . و جهت ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد ییدیأحلیل عاملی تتاز روش  پرسشنامه
به روش نفر  336ای متشکل از  نمونهکه بودند  ،نفر 2674به تعداد  ،دانشگاه محقق اردبیلی 1398ـ  1397 سال یورودارشد  کارشناسی
معادالت  یساز مدلتحقیق از روش  های یهفرضجهت آزمون . ندها انتخاب شد مهجهت پاسخگویی به پرسشنا در دسترستصادفی 

 رضایتبر  سرمایة اجتماعیو  یجانیهوش هیید تأثیر أهای پژوهش حاکی از ت یافته استفاده شد. لیزرل افزار نرمساختاری به کمک 
 کرد.ید یأرا ت سرمایة اجتماعیگری  . همچنین نتایج نقش میانجیبود انیدانشجو یلیتحص

 واژگانکلید
 .یجانیهوش ه ،سرمایة اجتماعی، یلیتحص رضایت
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 مقدمه

مهم نظام آموزش از وظایف  یکیآموزش بر مبنای انگیزش و رضایتمندی دانشجویان از تحصیل 

و  ،ها، نیازها ای از خواسته پیوندند مجموعه زمانی که دانشجویان به دانشگاه می عالی است.

دهد، با خود به همراه  می شکلها از دانشگاه را  وی هم انتظارات آنکه ر را، تجربیات گذشته

منفی  یانگرش مثبت  ةکنند تعیینها  های آن و پاسخ دانشگاه در مقابل خواسته واکنشآورند.  می

ترین مأموریت  بر این اساس، اصلی .ها به دانشگاه و میزان رضایت یا نارضایتی آنان خواهد بود آن

سازی  بعد از انتقال دانش و کمک به رشد و به ،سات و مراکز آموزش عالیمؤس و ها دانشگاه

. تحقق این امر منوط به فراهم ستها ها و انتظارات آن توجه به خواسته ،دانشجویان جانبة همه

 با عنواننفعان آموزشی است که از آن  ای گسترده از روابط مثبت و مشارکتی بین ذی آوردن شبکه

همچنین مطالعات  .(1393 بیدختی و همکاران امین به نقل از) شود د مییا سرمایة اجتماعی

شغل و  اعم از تحصیل ،مختلف زندگی اتمبین نقش و اهمیت هوش هیجانی در شئون گرفته انجام

بر رضایت تحصیلی  تأثیرگذاراز جمله عوامل (. Wolff 2005) است ،و روابط اجتماعی

 است. عیسرمایة اجتمادانشجویان هوش هیجانی و 

تواند به  می ی به هوش هیجانی دانشجویان در امر آموزشّ و توجه جد سرمایة اجتماعیتقویت 

منزلة  بهتواند  و رضایت از تحصیل می منجر شودافزایش و تقویت رضایت تحصیلی دانشجویان 

 ثر باشد.ؤشاخصی از کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان م

از  ،های مختلف است. سازمان گرفته ناموالت شدید و شتابنده صر حاضر عصر تغییر و تحع

ها  . این سازماناند گرفته قرارباد این تغییرات و تحوالت  نیز در مسیر تند ،جمله مؤسسات آموزشی

از جمله  ،ها وجودی خود را محقق سازند. سازمان ةفلسفخود  ةتوسعبقا و  و برای دوام دبای

ای و محیط تعاملی خود در  که با محیط زمینه ،های باز اجتماعی ستمسی منزلة به ،مؤسسات آموزشی

نظر خویش ناچارند خود را با این  ، برای محقق ساختن اهداف مددارندتعامل فزاینده قرار 

 و برای بقای معنادار در جهت تغییر  کنند هماهنگسابقه  تغییرات و تحوالت پرشتاب و بی

 .(1397)جعفری  م بردارندخود و محیط هر چه بیشتر گامطلوب 

خصوصی، کاهش  یها دانشگاهپی عواملی چون افزایش تقاضا برای تحصیالت عالی، رواج  در
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آموزش عالی مفاهیمی مانند رضایت سطح افزایش رقابت در و دولتی،  یها دانشگاهدولت برای بودجة 

 کیاستراتژ یها برنامهه در ک ،و ... سرمایة اجتماعی ی،جانیهوش هتحصیلی دانشجو، وفاداری دانشجو، 

 Teeroovengadum et)دند ش لیتبد آن یبقا یبه عناصر اصل ،، ناگهانخورد ینمبه چشم  ها دانشگاه

al 2019).  مثبت که دانشجویان به  یها نگرشرضایت تحصیلی عبارت است از حدی از احساسات و

بدان معناست که وی واقعاً  دانشجو . رضایت تحصیلی باالیدارند خود و دانشگاه تحصیلیرشتة 

مازندرانی و  و برای آن ارزش قائل است )فردوسی ،آن داردبه اش را دوست دارد، احساس خوبی  رشته

 یها پژوهش ،تربیتو  تعلیمدر  تحصیلاز  ضایتر ةزسا دیاز ربسیا همیتا غمر به(. 1396 ،پور گرامی

صورت گرفته است. بیشتر تحقیقات  ،در سطح آموزش عالی یژهو بهدر این حوزه،  یودمحد ربسیا

 یتکفا  عدم تحصیلاز  ضایتر انفقدبا توجه به اینکه . اند پرداختهبه موفقیت تحصیلی  شده انجام

 نشجویاـندا جتماعیا موفقیت معد یجهنت درو  تحصیلی دعملکر فتا و هینددر آ دیقتصااـ  جتماعیا

 جهت یمؤثر مگا تواند یمآن  بر مؤثر ملاعو اییشناس، دارد پیرا در  رکشو ندگیزسا لفوو ا جامعهدر 

از  ادفرا یابیارز بر تواند یم که ملیاعو جمله از. باشدنشجویان دا موفقیتو  شدر زمینة آوردن همافر

 .ستا هیجانی شهو اردبگذ یرتأثتحصیل از  ها آن ضایتر انمیز بر یا تحصیلی یطاشر

در  موفقیتسهم از  صددر 4فقط  هوشی ةبهر ،شناسی نروا نمتخصصا نظر ازحال حاضر، در 

 ،عالوه بر این (.1396کالن و همکاران  )سیدداده است  صختصاا دخو بهرا  قعیوا ینیاد

با شایستگی عاطفی باالتر اهداف علمی باالتر و سطوح باالتری از نظم، انگیزش، قدرت نشجویان دا

 Costa & Faria) اند دادها انعکاس و درجات علمی ر ،وظایف، یادگیری یده سازمانکنترل استرس، 

توان از طریق تعلیم و تربیت، مربیگری هدفمند، ابتکار  و می ماهیت پویا دارد هوش هیجانی (.2015

های شغلی و  ی میان موفقیتاالیهمبستگی ب ؛ چونعمل، توسعه و رشدیافتگی سطح آن را ارتقا داد

 (.Kapur & Rawa 2016)هیجانی وجود دارد  هوش بازندگی فردی 

و اعتماد اجتماعی موجود در یک سیستم  ،ها شبکهاز هنجارها،  یا مجموعه سرمایة اجتماعی

کند  میهم مرتبط با دانشگاهی است که همچون یک نیروی ارتباطی قوی کل سیستم و عناصر آن را 

های مبادله به تقویت رفتار های ینههزو کاهش  ها گروهبخشی به همیاری بین  و از طریق سهولت

جلب رضایت دانشجویان از  یتنها درو  ،پذیری یتمسئولتوسعة همیارانه و نشر دانش و نوآوری، 
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و  1اکو(. نو1393و محترم  زاده ترک) شود یممختلف آموزشی و دانشگاهی منجر  یها جنبه

در سن مدرسه از هر سه منبع )والدین،  ی کهکودکانطی تحقیق خود نشان دادند ( 2018)همکارانش 

کودکانی که هیچ منبع حمایتی ندارند یا  برخالف ،کنند یمدریافت معلمان( حمایت باالیی  ،ساالنهم

بیشتری رضایت از مدرسه دارند،  حضور ، در مدرسه بهترندشو یم یتحمااز یک یا دو منبع فقط 

 .کنند یماجتناب  ساز مشکلهای از رفتار و ،کنند میمطالعه و مشارکت بیشتر ، دارند

 تحقیق پیشینة
 هوش هیجانی و رضایت تحصیلی

ها  ها و هیجان های خویش و دیگران، تشخیص احساس ها و هیجان توانایی کنترل احساس هوش هیجانی

 Gong et al) های خود فرد است در خود و دیگران و استفاده از این اطالعات برای هدایت، تفکر و اقدام

 گویی پاسخ برای افراد توانایی بر که است رشناختیغی های مهارت از یا مجموعه هوش هیجانی .(2019

به معنای توانایی  هوش هیجانی. (Bar-on 1997) گذارد می تأثیر محیطی فشارهای و نیازها به آمیز یتموفق

، و ها آنمناسب  یگذار برچسبنظارت بر احساسات خود و دیگران، تفکیک احساسات مختلف و 

سازگاری با محیط  به منظور احساساتیت تفکر و رفتار و مدیریت استفاده از اطالعات عاطفی برای هدا

از  یا مجموعهشامل  یجانیهوش ه واقع در (.Wijekoon et al 2017)است  به یک هدف دستیابییا 

 یپاسخ یطیمح یدر برابر عوامل و فشارها میبتوان کند یماست که به ما کمک  هایی یتوانمندو  جاناتیه

 ،، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطهیخودآگاه ةطیحسبب عملکرد بهتر ما در  نیچنهم .میمناسب ارائه ده

هوش هیجانی توانایی ما را در کنار آمدن (. 1397پور و همکاران  )ساالری شود یم یریتیخودمدو 

بر آن  (2009) 2. گلمن(Bar–on 2015) سازد با دیگران توأم با احساسات درونی منعکس می آمیز یتموفق

های  نسبت به هوش شناختی در موفقیت (هوش هیجانی)شخصی  های شخصی و بین توانایی که بود

بر ی همچنین (. وApte & Khandagle 2016)دارد اهمیت بیشتری ای افراد  اجتماعی و حرفه و شخصی

درصد  80و  درصد در موفقیت فرد نقش داشته باشد 20تواند  هوش و استعداد فقط می که بود این باور

 (.Alfonso & et al 2016) شود مربوط می ،از جمله هوش هیجانی افراد ،به عوامل دیگری بقیه

                                                            
1. Novak 

2  . Golman 
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هوش هیجانی و رضایت از  ةرابط»عنوان تحت  ،( با تحقیقی1390و احمدی ) االسالمی یخش

هـوش هیجانی و خالقیت بین  میان، به این نتیجه دست یافتند که «آموزان شتحصیل در دان

با  ،در پژوهشی( 1394) شنوغانی و همکاران .معنادار وجود دارد ةرابطتوسطه م ةدور آموزان دانش

پزشکی  معلو هنشگادا ننشجویادا ضایت تحصیلیر هیجانی و شهو همبستگی سیربر» عنوان

. بر وجود داردرضایت تحصیلی  وهوش هیجانی بین مثبت و مستقیم  ای رابطهنشان دادند  ،«انتهر

پنج واحد در  ةانداز بها بـا هـر واحد تغییر در واریانس هوش هیجانی اساس ضریب اسـتاندارد بتـ

 یلفراتحل به بررسی( 1396سیدکالن و همکارانش ) کند. میواریانس رضایت تحصیلی تغییر ایجاد 

تحقیق  ةنتیج پرداختند. زبان یفارس طالعاتیا های یگاهپادر  تحصیلی پیشرفت و هیجانی شهو بطةرا

 (2017) و اکستریمرا 1آرکیوجو است.هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی معنادار  بین ةرابطنشان داد 

 یریو درگ یجانیهوش ه نیب ةرابطدر دانشگاه:  یلیتحص تیرضا»تحت عنوان در پژوهشی 

 تیو رضا یجانیهوش ه نیارتباط ب» با عنواندر پژوهشی  (2018ش )انو همکار 2والیان، «یدانشگاه

عواطف در »تحت عنوان  در پژوهش (2019) و چن 3کینگ، «یپزشک ندانآموزان د در دانش کیآکادم

بر مستقیم و غیرمستقیم  «سیو تدر یریادگینقش احساسات در  ةدربار ییایآس های ینشبآموزش: 

آموزان و دانشجویان  رضایت و موفقیت تحصیلی دانشروی مثبت و معناداری هوش هیجانی  یرتأث

 :شود یمشرح ارائه بدین اول تحقیق رضیة فبر این اساس ند. ا هصحه گذاشت

 است. یرگذارتأث: هوش هیجانی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 1فرضیة 

 و رضایت تحصیلی سرمایة اجتماعی

بالقوه که با داشتن  ای یمجموع منابع واقعاز  است عبارت سرمایة اجتماعی، (1986) 4ویبورد نظر از

 Mishra) آید به دست میشناخت متقابل  ای ییاز آشنا شده ینهنهاد یشوب کماز روابط بادوام  ای شبکه

2020.) 

توان به  می ها اند که از آن پرداخته سرمایة اجتماعیبندی ابعاد  محققان از زوایای متفاوت به طبقه

                                                            
1. Urquijo 

2. Valian 

3. King 

4. Boudieu 
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ی روابط قابلیت اعتمـاد، مشـارکت و رهبـری مـدنی، بخشـش و روحیـة داوطلبـی، توانایی برقرار

هـا، مشـارکت سیاسـی، مشارکت مـذهبی،  و دوسـتی ها معاشرت، تنوع در یررسمیغاجتماعی 

، پیوسـتگی و انسـجام، و یها، اعتماد، همکار هـا و شبکه عـدالت در مشـارکت مـدنی و گـروه

 ینقش یا محله هم یخانوادگ سرمایة اجتماعیهم  (.Lumsden 2006)توانمنـدسـازی اشاره کرد 

 کودک به یوقت رسد یدارند. به نظر م یعمومارتباطات مهم در کسب دانش کودکان و مشارکت در 

 ریها، تأث خانواده، مانند اعتماد و شبکه سرمایة اجتماعی، عناصر کند یطور عمده در خانواده رشد م

و  1زو(. Novak et al 2018) و عملکرد مدرسه در کودک دارد ها یتانتخاب، موفق درمثبت 

 و ،احساسات تجربة ،سرمایة اجتماعی بین روابط بررسی»با عنوان  ،در پژوهشی (2018ش )همکاران

 بر معناداریو  مثبت تأثیر سرمایة اجتماعی که دادند نشان ،«پایدار جامعة برای زندگی از رضایت

 بهزیستی یعلّ مدلارائة ( با 1398) شپرست و همکاران معصوم. گذارد می زندگی از رضایت

آموزش  کارکنان در هیجانی هوش ای واسطه نقش طریق از سرمایة اجتماعی بر مبتنی یشناخت وانر

 نقش به توجه با سرمایة اجتماعی اساس بر یشناخت روان بهزیستی بینی پیش نشان دادند مدل

 .است برخوردار مطلوبی تناسب از تجربی های داده اساس بر هیجانی هوش ای واسطه

سرمایة  زانیم ةرابط یشناخت جامعه نییتب»تحت عنوان  ،( در پژوهشی1394کردی و غضنفری )

اجتماعی درون خانواده  ةسرماینشان دادند  ،«فرزندان یلیتحص تیخانواده با موفق اجتماعی

سپس  است وفرزندان  گذاری بر موفقیت تحصیلیاول تأثیر ةرتب( در خانوادگی )ارتباطات درون

جعفری همچنین  .است اهمیتخانوادگی( حائز  ه )ارتباطات بروناجتماعی بیرون خانواد ةسرمای

اه گبر رضایت تحصیلی از دید سرمایة اجتماعیارزیابی اثرات »تحت عنوان در پژوهشی ( 1397)

 سرمایة اجتماعیعناصر  ریتأث»تحت عنوان در پژوهشی  (2017ش )و همکاران 2اوزان، «دانشجویان

 یها شبکه»تحت عنوان در پژوهشی  (2020) میشرا، «نمعلماتحرک  زانیو م یشغل تیبر رضا

 یبررس کی ؛یدر آموزش عال یلیتحص تیو موفق ،یاجتماع تی، حماسرمایة اجتماعی، یاجتماع

 پژوهشیدر  (2018) و همکارانش نوواک، «‘شده یمعرفکمتر’ انیدانشجو ةژیومنظم و با تمرکز 

بیرستانی لیتوانی با پیشرفت تحصیلی مرتبط آموزان د در دانش سرمایة اجتماعیآیا »تحت عنوان 
                                                            
1. Zou 

2. Özan 
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دوم فرضیة بر این اساس . اند داشته یدتأکبر نقش سرمایه اجتماعی در رضایت تحصیلی  «است؟

 :شود یمشرح ارائه بدین تحقیق 

است. یرگذارتأثبر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی  سرمایة اجتماعی: 2فرضیة   

 ة اجتماعیسرمایهوش هیجانی و 

و  ،اجتماعی، اقتصادیهای  دیدگاهبه دلیل فوایدی که دارد جایگاهی عالی در  سرمایة اجتماعی

، شناخت منابع و سرمایة اجتماعیسیاسی به دست آورده است. با توجه به کارکردهای مثبت 

های توجه به بستر . در این میانخواهد داشتمعه جاای راهکارهای تقویت آن پیامدهای مفیدی بر

هوش (. 1394متین و همکاران  )زارعی هاست آن ینتر مهم ،هوش هیجانی نچو ،یشناخت روان

 یمرکز هستة. دارد جتماعیا یةسرما خلق با یکیدنز طتباار ،دیفر ناییاتو یک منزلة به ،هیجانی

 دارد. سروکار انیگرد با دخو بطروا ةادار با نیز هیجانی شهوو  ستا بطروا جتماعیا یةسرما

برای حل  ای یلهوس مثابة به هم مانیزسا دبهبو اربزا یک منزلة به هم  گسترده طور  به هیجانی شهو

در ( 2020) 1شیائو (.1395است )فیروزی و کرمی  شده  یرفتهپذ سرمایة اجتماعیمسائل و افزایش 

 یة اجتماعیسرما میانجی با ها آن نوآورانة رفتار بر کارکنان هیجانی هوش تأثیر»با عنوان  ،پژوهشی

 کارمندان درونی سرمایة اجتماعی و نوآورانه رفتارابعاد کارکنان  وش هیجانیه دنشان دا ،«داخلی

 با عملکرد و اطالعات پیچیدگی هیجانی، در پژوهش خود با عنوان هوش 2وانگ .دهد می ارتقا را

 کردن درگیر ایبر را تیم اعضای نشان داد هوش هیجانی توانایی ،اطالعاتی تنوع گر تعدیل نقش

 منجر به باشند، متنوع اطالعاتی نظر از ها تیم وقتی و دهد می افزایش اطالعات تهیه در یکدیگر

 تأثیر»با عنوان  ،در تحقیقی (2019ش )گونگ و همکاران .(Wang,2015) شود می بهتر تیم عملکرد

به این  ،«یناختش روان سرمایة ای واسطه اثر: شغلی عملکرد و شغلی فرسودگی بر هیجانی هوش

 و یشناخت روان سرمایة بر مثبتی بینی یشپ تأثیر کارکنان هوش هیجانینتیجه دست یافتند که 

 سرمایة تأثیر»با عنوان  ،در تحقیقی (2017ش )و همکاران 3سروار .گذارد می شغلی عملکرد

 ،«پاکستان ساختمانی های سازمان در هیجانی هوش  میانجی نقش با پروژه موفقیت بر یشناخت روان

                                                            
1. Xiao 

2. Wang 

3. Sarwar 
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 موفقیت با هیجانی و هوش دارد معنادار ای رابطه هیجانی هوش با یشناخت روان سرمایة دنددا نشان

 .دارد مثبت رابطة نیز پروژه

بین هوش عاطفی و رابطة بررسی » با عنوان ،در پژوهشی( 1394متین و همکارانش ) زارعی

بین هوش عاطفی و سرمایة دادند نشان  ،«(NGOs) نهاد مردم یها تشکلدر  سرمایة اجتماعی

بررسی »تحت عنوان  ،در تحقیقی( 1395فیروزی و کرمی ) .اجتماعی رابطة مستقیم وجود دارد

 به این نتیجه رسیدند که ،«هوش هیجانی با خالقیترابطة در  سرمایة اجتماعی یا واسطهنقش 

 ،( در پژوهشی1399) هیالل یفس. قرار دارد سرمایة اجتماعیخالقیت تحت تأثیر هوش هیجانی و 

 ،«بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی سرمایة اجتماعیتحلیل اثر »با عنوان 

سرمایة گذارد و بین ابعاد  بر فضیلت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار می سرمایة اجتماعینشان داد 

 (2018) لوسو بازیونِ 1لوسنِبازیواعتماد تأثیرگذارترین بعد بر فضیلت سازمانی است. م اجتماعی

، به «هوش کم یعاطف نظر از سرمایة اجتماعیو  یجانیهوش ه ویژگی»با عنوان  ،خودمطالعة در 

است که  یافراد اریدر اخت سرمایة اجتماعی ترین یقوموارد  شتریاگرچه در ب این نتیجه رسیدند که

بر این  داشته باشد. ییایاست مزا ممکن زین نییپا هوش عاطفیدارند،  هوش عاطفیدر  ییباال ةنمر

 :شود یمشرح ارائه بدین تحقیق  سومفرضیة اساس 

بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی  سرمایة اجتماعی: هوش هیجانی بر میزان 3فرضیة 

 است. یرگذارتأث

 :شود یمارائه  صورتدین باز حیث نوآوری در کار  نیز چهارم تحقیقفرضیة 

بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق  سرمایة اجتماعیاز طریق  : هوش هیجانی4فرضیة 

 است. یرگذارتأثاردبیلی 

 .استقابل مشاهده  1شکل در ، مدل تحقیق شده مطرح ةنظر به پیشین
 

                                                            
1. Bozionelos 
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 مدل مفهومی تحقیقچارچوب . 1شکل 

 روش پژوهش

در  که ستا همبستگی تحلیل عنواز  پیمایشی ـ توصیفی ها داده دآوریگر یوةش حیثاز  هشوپژ ینا

مشخص مبتنی بر روش  طور  بهو  شود یم تحلیل هشوپژ فهد سساا بر متغیرها بین بطةآن را

پرسشنامة جهت سنجش متغیر هوش هیجانی از . ستالیزرل  افزار نرممعادالت ساختاری به کمک 

 یها مهارتی، همدل، زشیانگی، خودکنترلی، هخودآگا یها سازهبا ، سؤال 32(، دارای 1995) گلمن

، دارای (1998) و گوشال 1تیناهاپ پرسشنامةاز  سرمایة اجتماعیمتغیر  یریگ اندازهاجتماعی؛ برای 

متغیر رضایت  یریگ اندازه؛ و جهت بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتباطی یها سازهبا ، سؤال 20

از  تیرضا، از دانشگاه تیرضا یها سازهبا ، سؤال 29 یدارا، (1388احمدی ) پرسشنامةتحصیلی از 

جهت سنجش روایی . شد  استفادهاستادان از رفتار  تیرضا، لیبه تحص نگرشی، لیتحص ةرشت

در . به کار رفت ییدیتأ، روایی همگرا و واگرا، و تحلیل عاملی روش صوری و محتوایی پرسشنامه

 ةپایهای تجربی را بر  شود داده مدلی است که فرض می ةتهیپژوهشگر به دنبال  ییدیتأتحلیل عاملی 

از آلفای کرونباخ  نیز جهت ارزیابی پایایی کند. تبیین یا توجیه می یا چند پارامتر نسبتاً اندک توصیف

( دانشگاه محقق اردبیلی 1398ـ  1397ارشد ) آماری تحقیق دانشجویان کارشناسیجامعة . شد  استفاده

نفر  336متشکل از  یا نمونهبود و تصادفی در دسترس  یریگ نمونهو روش ند بود نفر 2674به تعداد 

 و بازگرداندند.کردند تحقیق را تکمیل  یها پرسشنامهبا استفاده از جدول مورگان 
                                                            
1. Nahapiet 

 رضایت تحصیلی

 

 هوش هیجانی

 اهیخودآگ

 همدلی

 های اجتماعی مهارت

 خودکنترلی

 انگیزش

 

 سرمایه اجتماعی

 یبعد ساختار

 یبعد شناخت 

 یبعد ارتباط 
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 پژوهش های یافته
 توصیف متغیرهای تحقیق

 است. شده  ارائه 2و  1های  در جدول تحقیق متغیرهایشناختی و  متغیرهای جمعیت

 شناختی اطالعات جمعیت. 1ول جد

 جنسیت سن

 زن 141 سال 25زیر  46

 مرد 207 30 - 26 132

 مجموع 336 35 - 31 83

 207 مجرد ،129 أهلتم  به باال 35 75

 

 توصیف متغیرهای تحقیق. 2جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین نیشتریب نیکمتر تعداد متغیر

 283/0 53241/0 6239/3 5 93/1 336 هیجانی هوش

 272/0 52186/0 423/3 72/4 01/2 336 اجتماعی ةسرمای

 342/0 58492/0 4511/3 5 37/1 336 تحصیلی رضایت

 آمار استنباطی

سازی معادالت ساختاری  و روش مدلیدی أیتهای تحلیل عاملی  در بخش آمار استنباطی از آزمون

 .شد  استفاده  LISRELافزار نرمبه کمک 

 یدیأیتی تحلیل عامل

گیری تحقیق با استفاده از بررسی بار عاملی بین متغیرهای  در این بخش به بررسی مدل اندازه

 .شد  پرداختهآشکار با متغیرهای مکنون 

 گیری قابل های اندازه ی مدلبنابراین روایاست.  5/0عاملی بیشتر از  یبارها همة 3جدول  در

 .دهد را نشان میگیری  قبول است که برازش مناسب مدل اندازه 
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 مدل یها سازهضرايب بار عاملی  .3جدول 

 هوش هیجانی رضایت تحصیلی

0/79 ESAT1.1 0/80 E.I3.3 0/78 E.I1.1 

0/78 ESAT1.2 0/80 E.I3.4 0/80 E.I1.2 

0/82 ESAT1.3 0/79 E.I3.5 0/72 E.I1.3 

0/84 ESAT1.4 0/76 E.I3.6 0/73 E.I1.4 

0/72 ESAT1.5 0/76 E.I3.7 0/66 E.I1.5 

0/81 ESAT1.6 0/82 E.I4.1 0/68 E.I1.6 

0/84 ESAT1.7 0/71 E.I4.2 0/78 E.I2.1 

0/81 ESAT2.1 0/82 E.I4.3 0/80 E.I2.2 

0/77 ESAT2.2 0/80 E.I4.4 0/83 E.I2.3 

0/76 ESAT2.3 0/63 E.I4.5 0/89 E.I2.4 

0/73 ESAT2.4 0/68 E.I4.6 0/81 E.I2.5 

0/81 ESAT2.5 0/80 E.I5.1 0/85 E.I2.6 

0/73 ESAT2.6 0/85 E.I5.2 0/86 E.I2.7 

0/66 ESAT2.7 0/69 E.I5.3 0/84 E.I2.8 

0/73 ESAT2.8 0/62 E.I5.4 0/80 E.I3.1 

0/78 ESAT2.9 0/68 E.I5.5 0/79 E.I3.2 

0/73 ESAT3.1 

 ESAT3.2 0/80 سرمایة اجتماعی

0/72 ESAT3.3 

0/68 ESAT3.4 0/91 SC2.1 0/76 SC1.1 

0/65 ESAT3.5 0/91 SC2.2 0/75 SC1.2 

0/66 ESAT3.6 0/89 SC2.3 0/73 SC1.3 

0/78 ESAT3.7 0/85 SC2.4 0/81 SC1.4 

0/70 ESAT4.1 0/54 SC2.5 0/76 SC1.5 

0/65 ESAT4.2 0/51 SC2.6 0/86 SC1.6 

0/77 ESAT4.3 0/82 SC3.1 0/89 SC1.7 

0/81 ESAT4.4 0/84 SC3.2 0/89 SC1.8 

0/86 ESAT4.5 0/82 SC3.3 0/78 SC1.9 

0/74 ESAT4.6 0/76 SC3.4 0/90 SC1.10 
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 (CRپایایی سازگاری درونی یا آلفای کرونباخ و پایایی مرکب )

های  برای هر سه متغیر شاخص .شد  برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده

 شود. می ییدتأنابراین، پایایی پرسشنامه ب .است 7/0ها بیشتر از  آن

 ضرايب پايايی پرسشنامه .4جدول 

  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ متغیر

 951/0 915/0 یجانیه هوش

 941/0 892/0 سرمایة اجتماعی

 932/0 920/0 یلیتحص تیرضا

 

 واگراروایی و  روایی همگرا: گیری روایی ابزار اندازه

جهت بررسی   .گیرند می  که مفهوم را اندازهاست دو ابزاری باالی  همبستگی یمعنا هروایی همگرا ب

معیاری برای  مثابة  را به ((AVE ةشد استخراجمتوسط واریانس  (1981) و الرکر 1روایی همگرا فورنل

 .عتبار همگرای کافی استبیانگر ا 5/0برابر با  AVE. حداقل مقدار اند کردهپیشنهاد  ،اعتبار همگرا

 AVEشده  مقادير متوسط واريانس استخراج .5جدول 

 AVE متغیر

یجانیه هوش  597/0 

 650/0 سرمایة اجتماعی

یلیتحص تیرضا  575/0 

 

متغیرهای تحقیق  همةبرای  AVEمقادیر  همةشود  مشاهده می 5طور که در جدول  همان

 مدل از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است.توان گفت  می بنابراین،است.  5/0تر از  بزرگ

های مربوط به یک متغیر فقط همان متغیر را  ها یا معرف منظور از روایی واگرا این است که آیتم

یک متغیر باید از میزان همبستگی آن  AVEبر اساس نظر فورنل و الرکر جذر  PLSبسنجد. در تحلیل 

                                                            
1. Fornell 
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را محاسبه و سپس  AVEشد. در این مرحله ابتدا جذر مقادیر تر با متغیر با سایر متغیرهای تحقیق بزرگ

 .کنیم می( جایگزین 1مکنون آمده را روی قطر ماتریس )همبستگی متغیر دست مقادیر به

 شده جذر متوسط واريانس استخراج جذر مقادير. 6جدول 

 AVEجذر مقادیر  AVE متغیرها

 773/0 597/0 یجانیه هوش

 806/0 650/0 سرمایة اجتماعی

 758/0 575/0 یلیتحص تیرضا

 شده میزان همبستگی بین متغیرها و جذر متوسط واريانس استخراج .7جدول 

  یلیتحص تیرضا سرمایة اجتماعی یجانیه هوش

 یلیتحص تیرضا 758/0  

 سرمایة اجتماعی 392/0 806/0 

 یجانیه هوش 302/0 676/0 773/0
 

 AVE، مقادیر جذر دشو میطور که مشاهده  مانه ،دیگر در جدول همبستگی متغیرها با یک

تر است  قرارگرفته روی قطر ماتریس همبستگی از مقادیر همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بزرگ

 .دهد را نشان میگیری  که مناسب بودن روایی واگرای مدل اندازه

 نهایی مدل

 لیزرلافزار  ساختاری و نرمسازی معادالت  ها از مدل در این پژوهش جهت آزمون مدل و فرضیه

 .دشو تشریح می 8یافته به متغیرهای پژوهش در جدول  . عناوین اختصاصشداستفاده 

عنوان متغیرها در مدل .8جدول   

 عنوان در مدل متغیر

یجانیه هوش  E.I 

 S.C سرمایة اجتماعی

یلیتحص تیرضا  E.SAT 

 

                                                            
1. Latent Variable Correlations 
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 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد

 است.دیگر  یکمتغیرها بر  یرتأثزان می بیانگر 1مودار ن

 
 (آزمون مدل تحقیق )حالت استاندارد. 1نمودار 

 داری معنابررسی مدل تحقیق در حالت اعداد 

بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد. در این حالت دار  امعنبه  توان یمبا استفاده از این حالت 

 tباشند. به این معنی که اگر در آزمون  -96/1و  96/1بازة خواهند بود که خارج از ادار معناعدادی 

 خواهد بود. معنا یبباشد  -96/1و  96/1عددی بین 

 
 (داری معناآزمون مدل تحقیق )حالت اعداد . 2نمودار 
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 و برازش مدل کلی تحقیقی دار امعن یها شاخصبررسی 

 آمده دست بهه به نتایج با توج .استمدل داری  امعنبرازش و  یها شاخصمعرف انواع  9 جدول

 .شود میید أیو برازش تاداری معنی ها شاخص نظر ازتوان گفت مدل تحقیق  یم

 و برازش مدلداری  معنا های شاخص. 9جدول 

 برازنده است اگر اختصار نام شاخص 
میزان در مدل 

 آمده دست به
 نتیجه

ش
ص

اخ
 یها 

 امعن
 یدار

میانگین مربعات خطای ریشة 

 برآورد
RMSEA تأیید 066/0 باشد 08/0از  تر کوچک 

 آزادیدرجة به  کای اسکور
d f

2

 

 3از  تر کوچکیا  مساوی 

 باشد
 تأیید 442/2

ص
اخ

ش
 یها 

ش
راز

ب
 

 تأیید 93/0 باشد9/0از  تر بزرگ GFI شاخص نیکویی برازش

 تأیید 94/0 باشد9/0از  تر بزرگ NNFI شاخص برازش هنجارنشده

 تأیید 93/0 باشد9/0از  تر بزرگ NFI رازش هنجارشدهشاخص ب

 تأیید 97/0 باشد9/0از  تر بزرگ CFI شاخص برازش تطبیقی

 تأیید 97/0 باشد9/0از  تر بزرگ IFI شاخص برازش افزایشی
 

 ها هیفرضآزمون 

 تحقیق های فرضیهنتايج . 10جدول 

پژوهشفرضیة   T-Value آزموننتیجة  ضریب مسیر استاندارد  

H1 
هیجانی هوش تحصیلی رضایت    75/4  39/0  تأیید 

H2 
اجتماعی ةسرمای تحصیلی رضایت    45/5  45/0  تأیید 

H3 
هیجانی هوش اجتماعی ةسرمای    40/11  65/0  تأیید 

 سرمایة اجتماعی گری میانجیآزمون نقش 

 یکردهایور یکی از سوبل آزمون. از آزمون سوبل استفاده شده است گری یانجیم آزمونبرای 

آزمون سوبل به کمک . است ریمتغ کی یانجیم نقش به مربوط اتیفرض رد ای قبول در پرکاربرد

 شود: انجام می 1رابطة 
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(1) 
 

ه، ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابست b ،ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی a ،1ة در رابط

Sa ستاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجیخطای ا ،Sb  است.متغیر میانجی و وابسته خطای استاندارد مسیر 

 چهارمفرضیة سوبل  آزمونمقادير مربوط به . 11جدول 

 

 هیجانی هوشرابطة  در اجتماعی ةسرمای یانجیم نقشبرای   zةآمار دهد یممجموع نتایج نشان 

 و 96/1بازة چون خارج از . استدار  امعن اردبیلی محقق دانشگاه دانشجویان تحصیلی رضایتو 

 .شود یمپذیرفته  اجتماعی ةسرمای گری یانجیم بنابراین، .است -96/1

شود که  استفاده میVAF به نام  یا آمارهاز طریق میانجی از  یرمستقیمغبرای تعیین شدت اثر 

 یرتأثبودن  تر یقوباشد  تر یکنزد 1کند. هر چه این مقدار به  را اختیار می 1تا  0مقداری بین 

. این مقدار از سنجد یماین مقدار اثر غیرمستقیم به اثر کل را  عواق در. دهد را نشان میمیانجی 

 .شود یممحاسبه  2رابطة طریق 

(2) 
 

 و یانجیم ریمتغ انیم ریمس بیضر b، یانجیم و مستقل ریمتغ انیم ریمس بیضر a، 2در رابطة 

 است. وابسته و مستقل ریمتغ انیم ریمس بیضر c، وابسته

چهارم پژوهشفرضیة مون نتايج تحلیل آز. 12 جدول  

 T-sobel پژوهشفرضیة 
ضریب مسیر 

 استاندارد
آمارة 
VAF 

 آزموننتیجة 

H4 هیجانی هوش  
 ةسرمای

 اجتماعی
 

 رضایت

 تحصیلی
 تأیید 428/0 292/0 405/4

 پارامترها ریمقاد

 ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 65/0

 ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 45/0

 د مسیر متغیر مستقل و میانجیخطای استاندار 088/0

 خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته 082/0

=4.405   

   



   45   ی دانشجویانلیتحص رضایت و سرمایة اجتماعی بر هیجانی هوش نقش

 کاربردی یها یشنهادپ ،یجهنتبحث، 

از  یکی اهند داشتخوکشور بر عهده  ةندیآ ةادارکه در  ینقش مهم یلبه دل انیامروزه دانشجو

طبق آمار و ارقام  بدانیم، که کند یم دایپ تیاهم یموضوع زمان نیند. اا جامعه کنندة یینتع یقشرها

است که  اینشده  طرحدلیل اهمیت بررسی موضوع  کشور جوان است. کی رانیا ،و معتبر یرسم

یابی عملکرد و مبنایی برای ارز پایه تواند یم از تحصیل دانشجویان ضایتر انمیز سنجش

فراوان میان رقبای در دستیابی به اهدافشان  ها آنو شاخصی برای سنجش میزان موفقیت  ها دانشگاه

 باشد.و سرسخت 

هوش هیجانی بر رضایت تحصیلی دانشجویان  دهد یماول نشان فرضیة آزمون نتیجة بررسی 

حاضر با نتایج فرضیة  ةنتیجست. ا 39/0 برابر با یرتأثو میزان این  یرگذارتأثدانشگاه محقق اردبیلی 

(، سیدکالن و همکارانش 1394) ش(، نوغانی و همکاران1390و احمدی ) االسالمی یخشپژوهش 

والیان و  ،(2017آرکیوجو و اکستریمرا ) ،(1396)ی و همکارانش مازندران یفردوس(، 1396)

 لیعام هیجانی وشهمطابقت دارد. نظر بر این است  (2019(، و کینگ و چن )2018همکارانش )

 در تیموفق ،یلتحص در تیموفق مانند ـ جویاندانش یواقع یزندگ یندهایبرآ در کننده یینتع و مؤثر

 یمبتن یریشگیپ یها برنامه که  یطور ست؛ ها آن سالمت یکل طور  به و ـ یشخص ینب روابط ،لشغ

این  در یمثبت و زشمندار راتییتغ به است توانسته یاجتماعروابط  و یجانیهکنترل  یریادگی بر

 های یتقابل آموزشی یها کارگاه ایجاد بادانشگاه مسئوالن شود  پیشنهاد می. دشو منجرزمینه 

 بهبوددانشجویان  دررا  روابط یده سامان و ،اجتماعی یها مهارت خودمدیریتی، خودآگاهی،

و  شوند ها آنبین موجب تقویت روابط گروهی به دانشجویان  یها پروژهارائة با همچنین  .دنبخش

 افزایش دهند. ها آن درا حس همیاری و تعاون ر

اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان سرمایة  دهد یمدوم نشان فرضیة آزمون نتیجة بررسی 

فرضیه حاضر با نتایج نتیجة است.  45/0برابر با  یرتأثو میزان این  یرگذارتأثدانشگاه محقق اردبیلی 

نتیجة با اما  رد؛مطابقت دا (2020میشرا ) و (،2017وزان و همکارانش )ا (،1397جعفری ) پژوهش

اجتماعی سرمایة نشان داد بین  ها آنتحقیق چون ( مطابقت ندارد. 1393و محترم ) زاده ترکپژوهش 

آموزش  ةنیزمدر منفی وجود دارد. رابطة آموزشی دانشگاه و رضایت تحصیلی دانشجویان  یها گروه
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به  رستانیآموزان از دب با گذار دانشچون برخوردار است.   یژهو یتیاز اهم عیسرمایة اجتما یعال

بر  .شوند یممواجه  اریبس راتییتغبا خود  پیرامون یاجتماعو  یشخص های یطمحدر  ها آن  دانشگاه

ی مملو از ّ جوو  هیوگر رکا هنگفر سازی ینهزم با یدبا شیزموآ مسئوالنو  اندیرـم این اساس،

انگیزة ، ننشجویادا زیسانمنداتو منعطف و پویای آموزشی های یستمسحمایت از اعتماد و 

 انمیز یشافزا موجبو  دهند تقارا ار نناآ جتماعیا یریپذ انعطاف ناییاتوو  ،جتماعیا یها مشارکت

 شوند و از این طریق رضایت تحصیلی آنان را فراهم آورند. ها دانشگاهدر  جتماعیا یةسرما

اجتماعی بین سرمایة هوش هیجانی بر میزان  دهد یمسوم نشان فرضیة مون آزنتیجة بررسی 

نتیجة فرضیة است.  65/0برابر با  یرتأثو میزان این  یرگذارتأثدانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

فیروزی و  ،(1394متین و همکارانش ) زارعی(، 1390زاده ) غریبی و قلیحاضر با نتایج پژوهش 

ارتباط بین  زمینة درمحققان این  مطابقت دارد. (2008) نافوخو مویاو  1وکسبر و ،(1395کرمی )

 سرمایة اجتماعیمرکزی هستة  که اند کرده لستدالا گونه ینا سرمایة اجتماعیهوش هیجانی و 

 شهوبنابراین  .روابط است و هوش هیجانی نیز با مدیریت روابط فرد با دیگران سروکار دارد

( ارتباط اریبرقر یاجتماعی )ا یةسرما یریگ شکل ایبر. ستا جتماعیا یةسرما مةناضمانت هیجانی

 .باشند برخوردار دیفر های ویژگی یسر یکاز  باید ادفرا ینو ا ستا زمال نفردو  قلاحد دجوو

 ینو ا کند یم بینی یشپ قابلرا  دفر مختلف های یتموقعو  ها زماندر  تهیجانا لکنتر ناییاتو

 بعدو انجامد  میت رابطه ی. این اعتماد به تقوکنند دعتماا او به انریگد شود یم سبب قابلیت

باعث  هیجانی شهوداشتن  دهد یم ننشا تمطالعا. کند یمرا تقویت  اجتماعی یةسرما تباطیار

 جهت همسو و  دانشگاه هم انداز چشمدانشجویان تالش کنند اهداف خود را با اهداف و  شود یم

و  ها رشتهدر سایر دانشجویان  با نددرقا باال هیجانی هوش باویان دانشج ،یگرد یسوز . اسازند

 .ندآوربه وجود را  جتماعیا یها شبکهو  کنندبرقرار  بطهرا واحدهای دیگر

اجتماعی بر  ةسرمایهوش هیجانی از طریق  دهد یمچهارم نشان فرضیة آزمون نتیجة بررسی 

 292/0برابر با  یرتأثو میزان این  رگذاریتأثدانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی رضایت تحصیلی 

درصد از  8/42که  شود یممشاهده  VAF ةآماربرای  آمده دست بههمچنین با توجه به میزان  است.

                                                            
1. Brooks 
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 فرضیة چهارم . شود میتبیین  اجتماعی ةسرمای یقاز طر تحصیلی رضایت بر هیجانی هوش یرتأث

 .وجود نداشتبرای آن  ای یشینهپی ی مقایسه منبع مطالعاتو براپژوهش است نوآوری جنبة 

ی، اجتماع هوشانواع دیگر هوش مانند هوش فرهنگی، شود  یمبه محققان آینده پیشنهاد 

گر متغیر میانجی یا تعدیلمنزلة  بهمتغیر انگیزش تحصیلی  را همراه کیاستراتژ هوشی، معنو هوش

 د.کار گیرنه بجویان تحصیلی دانشرضایت و  هیجانیبین هوش رابطة در 
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 منابع
تـأثیر  (. »1393نیـا )  اکبر؛ سکینه جعفـری؛ نصـران نـوروزی؛ معصـومه خسـروی      بیدختی، علی امین .1

 .138ـ  107(، صص 3)2، ریزی آموزشی مطالعات برنامه، «سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی

رمایة نوع ساختار سازمانی دانشـگاه و سـ    ةرابطبررسی . »(1393) محترم ، جعفر؛ معصومهزاده ترک .2

شناسـی   جامعـه ، «آموزشی بـا رضـایت تحصـیلی دانشـجویان دانشـگاه شـیراز       های گروهاجتماعی 
 .194 ـ 175صص ، 53، ش کاربردی

ارزیابی اثرات سـرمایة اجتمـاعی بـر رضـایت تحصـیلی از دیـدگاه       »(. 1397) جعفری، محمدرضا .3

پایـدار در   ةس ملی توسـع اولین کنفران ،«دانشجویان پردیس شهید بهشتی زنجان دانشگاه فرهنگیان

 .شناسی ایران علوم تربیتی و روان

 یةو سـرما  یهـوش عـاطف   ةرابط یبررس»(. 1394) قانع هیمرض ؛یقنبر اکبر علی ؛حسن ،نیمت یزارع .4

 .22ـ  1صص  ،(1)2 ،سرمایة اجتماعی تیریمد ،«(NGOs) نهاد مردم یها در تشکل یاجتماع

هـوش   ةرابطـ » (.1397)ی پـور بیرگـان   عـالی سـیروس   ؛مکتبی حسین غالم ؛سید مولود ،پور ساالری .5

فـوالد   عیشـرکت صـنا   بازنشسـتة با اضطراب مـرگ در کارکنـان مـرد     ینید گیری جهتو  یجانیه

 .117 ـ 99صص  (،23)9، درمانی فرهنگ مشاوره و روان، «خوزستان شهر اهواز

 شهو بطـة ار فراتحلیـل »(. 1396) نجفـی  ، حسـین ملکـی آوارسـین   صادق؛ محمد سیدکالن، سید .6

 (،40)10، آمـوزش و ارزشـیابی  ، «زبـان  فارسی طالعاتیا های پایگاهدر  تحصیلی پیشرفتو  هیجانی

 .149 ـ 129صص 

بـر فضـیلت سـازمانی بـا نقـش میـانجی        سرمایة اجتمـاعی تحلیل اثر »(. 1399) اللهی، ناصر سیف .7

 .194 ـ 171صص  ،2ش  ،7 د ،سرمایة اجتماعیمدیریت  ،«مسئولیت اجتماعی

هـوش هیجـانی و رضـایت از تحصـیل در      ةرابطـ »(. 1390)احمـدی   ساره؛ االسالمی، راضیه شیخ .8

 .142 ـ 135صص  (،2)5، علوم رفتاری، «آموزان شدان

دل پـردازی تـاثیر هـوش هیجـانی بـر      مـ (. 1396مسـعود)  فردوسی مازندرانی، سکینه؛ گرامی پور، .9

دوره سـوم، شـماره    مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. ،رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان

9 ،57-48. 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1328321/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1328321/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1328321/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
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 شهورابطة  در جتماعیا یةسرما ای واسطه نقش سیربر»(. 1395)کرمی  میثم؛ فیروزی، محمدرضا .10

 .78 ـ 53صص  (،4)5، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، «خالقیت با هیجانی

ـ م ةرابطـ  شـناختی  جامعه نییتب»(. 1394) غضنفری شهربانو ؛کردی، حسین .11 سـرمایة اجتمـاعی    زانی

 .172 ـ 161صص  (،3)26، شناسی کاربردی جامعه، «فرزندان یلیتحص تیخانواده با موفق

مـذهبی بـا    گیـری  جهـت هوش هیجانی و  ةرابط» (.1394) مهنا سعید ؛فتاحی ویدا؛ بهناز ،هاجرانم .12

 .همایش ملی سوادآموزی و ارتقای سالمت ،«سالمت روان

 شهو همبستگی سیربر»(. 1394) رمـیم  طیـب  قربـانی؛  زهـره  ریزی؛ بیات مهتاب ؛نوغانی، فاطمه .13

، پزشـکی مجلة دانشکدة ، «انتهرپزشکی  معلو هنشگادا ننشجویادادر  تحصیلی و رضایت نیهیجا

 .  110-116(، 2)73دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

References 

1. Alfonso, L., Zenasni, F., Hodzic, S., & Ripoll, P. (2016). “Understanding The 

Mediating Role of Quality of Work Life on the Relationship between Emotional 

Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors”, Psychological Reports, 118: 

107-127. 

2. Amin-Beidakhti, A.A., Jafari, S., Khosravi-Nia, M., & Norouzi, N. (2014). “The effect 

of social capital on academic satisfaction”, Educational Planning Studies, 2(3), pp. 107-

138. (in Persian) 

3. Apte, S. & Khandagle, A. (2016). “Assess the Relation between Emotional Intelligence 

and Quality of Life among the Nursing Faculties”, The International Journal of Indian 

Psychology, 4, pp. 133-140. 

4. Bar–on, R. (2015). Emotional and Social Intelligence: Insights from the Emotional 

Quotient Inventory (EQ – I), In Bar-on, R & Parkrr, D.A. (Eds), The hand book of 

emotional intelligence, San Francisco, California, jossey baass. 

5. Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory, Toronto, Multi-health systems. 

6. Bozionelos, G. & Bozionelos, N. (2018). Trait emotional intelligence and social capital: 

The emotionally unintelligent may occasionally be better off, 134(1), pp. 348-351. 

7. Brooks, K. & Muyia Nafukho, F. (2006). “Human resource development, social capital, 

emotional intelligence: Any link to productivity?”, Journal of European Industrial 

Training, 30(2), pp. 117-128. 

8. Costa, A. & Faria, L. (2015). “The impact of Emotional Intelligence on academic 

achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school”, Learning and 

Individual Differences, 37, pp. 38–47. 

9. Ferdowsi-Mazandarani, S. & Gramipour, M. (2017). “Modeling the effect of emotional 

intelligence on student satisfaction in the field of study”, Quarterly Journal of 

Futurology and Policy Studies, 3(4), pp. 57-48. (in Persian) 



50     ،1400 ارهب، 1، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

10. Firouzi, M. & Karami, M. (2016). “Investigating the Relationship between Emotional 

Intelligence and Creativity with Mediating Role of Social Capital”,  Journal of 

Education and Community Health, 5(4), pp. 53-78. (in Persian) 

11. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with 

unobservable variables and measurement error”, Journal of marketing research, 18(1), 

pp. 39-50. 

12. Ghazanfari, S. & Kordi, H. (2015). “Sociological Explanation of the Relationship 

between Family's Social Capital and Children's Educational Achievement”, Journal of 

Applied Sociology, 26(3), pp. 161-172. (in Persian) 

13. Golman, D. (1995). Emotional intelligence: The theory in practice, New York, Basic-Book. 

14. Jarvis, P. (2007). “The Theory and Practice of Teaching”, British Journal of 

Educational Technology, Vol. 38, No. 1, pp. 179–180. 

15. Gong, Z., Chen, Y., & Wang, Y. (2019). “The Influence of Emotional Intelligence on 

Job Burnout and Job Performance: Mediating Effect of Psychological Capital”, Original 

Research Article, 10, pp. 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg .2019.02707. 

16. Jafari, M.R. (2018). “Evaluating the effects of social capital on academic satisfaction 

from the perspective of students of Shahid Beheshti Campus in Zanjan”,The first 

national conference on sustainable development in educational sciences and psychology 

in Iran. (in Persian) 

17. King, R.B. & Chen, J. (2019). “Emotions in Education: Asian Insights on the Role of 

Emotions in Learning and Teaching”, Asia-Pacific Edu Res, 28(4), pp. 279–281. 

18. Mishra, S. (2020). “Social networks, social capital, social support and academic success 

in higher education: A systematic review with a special focus on ‘underrepresented’ 

students”, Educational Research Review, 29, pp. 1-24. 

19. Mohtaram, M. & torkzadeh, J. (2014). “A Study of the Relationship between Type of 

Organizational Structure of University and Departmental Social Capital with Students' 

Academic Satisfaction at Shiraz University”, Journal of Applied Sociology, 25(1), pp. 

175-194. (in Persian) 

20. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social capital, intellectual capital, and the 

organizational advantage”, Academy of management review, 23(2), pp. 242-266. 

21. Novak, D., Emeljanovas, A., Mieziene, B., Antala, B., Stefan, L., & Kawachi, I. (2018). 

“Is Social Capital Associated with Academic Achievement in Lithuanian High-school 

Students? A Population-based Study”, ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER, pp. 1-7. 

22. Noughani, F., Bayat-Rizi, M., Ghorbani, Z., & Ramim, T. (2015). “Correlation between 

emotional intelligence and educational consent of students of Tehran University of 

Medical Students”, Tehran Univ Med J., 73(2), pp. 110-116. (in Persian) 

23. Özan, M.B., Özdemir, T.Y., & Yaraş, Z. (2017). “The Effects of Social Capital 

Elements on Job Satisfaction and Motivation Levels of Teachers”, European Journal of 

Education Studies, 3(4), pp. 49-68. 

24. Sheikholeslami, R. & Ahmadi, S. (2011). “The relationship between emotional 

intelligence and academic satisfaction in students”, International Journal of Behavioral 

Sciences, 5(2), p. 135. (in Persian) 

25. Salaripour, S.M., Maktabi, Gh.H., & Alipour-Birgani, S. (2018). “The relationship 

between emotional intelligence and religious orientation with death anxiety in retired 



   51   ی دانشجویانلیتحص رضایت و سرمایة اجتماعی بر هیجانی هوش نقش

male employees of Khuzestan Steel Industries Company in Ahvaz”, Journal of 

Counseling and Psychotherapy Culture, Allameh Tabatabai University, 9(23), pp. 117-

99. (in Persian) 

26. Sarwar, H., Nadeem, K., & Aftab, J. (2017). “The impact of psychological capital on 

project success mediating role of emotional intelligence in construction organizations of 

Pakistan”, Journal of Global Entrepreneurship Research, 2(7)1:13 DOI 

10.1186/s40497-017-0080-4 

27. Seifollahi, N. (2020). “Analysis of the effect of social capital on organizational virtue 

with the mediating role of social responsibility”, Social Capital Management, 7(2), pp. 

171-194. 

28. Seyed-Kalan, S., Maleki-Avarsin, S., & Najafi, H. (2018). “A Meta-Analysis of the 

Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in Persian 

Speakers Databases”, Journal of Instruction and Evaluation, 10(40), pp. 129-149. (in 

Persian) 

29. Teeroovengadum, V., Nunkoo, R., Gronroos, CH., Kamalanabhan, T.J., & Seebaluck, 

A.K. (2019). “Higher education service quality, student satisfaction and loyalty 

Validating the HESQUAL scale and testing an improved structural model”, Quality 

Assurance in Education, 27(4), pp. 427-445. 

30. Urquijo, I. & Extremera, N. (2017). “Academic satisfaction at university: the 

relationship between emotional intelligence and academic engagement”, Electronic 

Journal of Research in Educational Psychology, 15(43), pp. 553-573. 

31. Valian, A., Madani, M. R., Ranjbar, T. K., Moravej Salehi, E., Farzad, A., & Bagheri, 

R. (2018). “Relationship between emotional intelligence and academic satisfaction in 

dental students and paramedic students”, Annals of Dental Specialty, Vol. 6(1), p. 48. 

32. Willem, A., Buelens, M., & Jonghe, I.D. (2007). “Impact of Organizational Structure on 

Nurses’ Job Satisfaction”, International Journal of Nursing Studies, 44, pp. 1011–1020. 

33. Wijekoon, C.N., Amaratunge, H., de Silva1, Y., Senanayake, S., Jayawardane, P., & 

Senarath, U. (2017). “Emotional intelligence and academic performance of medical 

undergraduates: a cross-sectional study in a selected university in Sri Lanka”, BMC 

Medical Education, pp. 1-11. 

34. Wang, Sh. (2015). “Emotional Intelligence, Information Elaboration, and Performance: 

The Moderating Role of Informational Diversity”, Small Group Research, 46(3), pp. 

324–351. 

35. Wolff SB. Emotional competence inventory (ECI) technical manual, Hay Company I, 

INC: 2005 

36. Zaree-Matin, H., Ghanbari, A., & Qane, M. (2015). “The relationship between emotional 

intelligence and social Capital in Non- Governmental Organization (NGOs)”, Social Capital 

Management, 2(1), pp. 1-22. doi: 10.22059/jscm.2015.54087 (in Persian). 

37. Zou, T., Su, Y., & Yaowu, W. (2018). “Examining Relationships between Social 

Capital, Emotion Experience and Life Satisfaction for Sustainable Community”, 

Sustainability, 10(8), 2651;http://doi.org/10.3390/su10082651. 

38. XiaoI, N. (2020). Influence of emotional intelligence of employees on their Behavior 

and internal mediating effects of social capital, Revista Argentina de Clínica 

Psicológica, Vol. XXIX, N 2, pp. 1-8 DOI: 10.24205/03276716.2020.201 


