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 .1کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/12/12 :؛ تاریخ پذیرش)2931/10/12 :

چکيده
سرمایة اجتماعی مفهومی است که در حوزههای گوناگون مطرح شده است .اهمیت سرمایة اجتماعی این استت کته ستاج اجتمتار افتراد
میشود و انجامدادن موفقیتآمیز فعالیتها را ممکن میکند .هوش هیجانی نیز نقشی اساسی در محیط کار دارد .با توجه به وابستهبتودن
سرمایة اجتماعی به روابط بین افراد و تأثیر هوش هیجانی بر روابط بینفردی ،هدف پژوهش حاضر ،بررستی تتأثیر سترمایة اجتمتاعی بتر
کارآفرینی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر هوش هیجانی است .برای نیل به این هدف ،فضتای نمونته 281
نفری از کارمندان دانشگاه یزد است که با فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشتنامه
است که روایی آن با نظراساتید مدیریت تأیید شد .پس از تکمیل نمونة اولیه ،پایایی پرسشنامه بتا محاستاة آلفتای کروناتای تأییتد شتد.
دادههای جمعآوریشده با نرمافزارهای  SPSSو  SmartPLS2تحلیل شد .نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و رفتار
شهروندی اثر مثات و معنادار دارد .همچنین ،متغیر هوش هیجانی عالوه بر نقش تعدیلگر ،اثر مستقیم و معنتادار بتر کتارآفرینی و رفتتار
شهروندی دارد.

کليدواژگان
رفتار شهروندی سازمانی ،سرمایة اجتماعی ،کارآفرینی سازمانی ،هوش هیجانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهm.adibzadeh1369@gmail.com :
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مقدمه
در عصر حاضر طراحان نظام سازمانی اغلب تالش خود را به کسب هدفهای راهبرردی مییر
رقابتی معطوف کردهاند قصد دارند با طراحی چنین نظامهایی بستر بقا یا رهبری سازمانهرا را در
بازارهای امر زی ایجاد کنند .آنچه در این میان مهم به نظر میرسد اهمی
برجسته ترین عامل میی
یکدیگر اس

منابع انسانی بره عنروان

رقابتی در رشد توسعة کرارآررینی متعاقرب آن تمرایی سرازمانهرا از

(.)Jack et al., 2006

سرمایة اجتماعی مفهومی اس

که در دهههای اخیر به عنوان دارایی باارزشی بررای توانمنردی

سازمانها تولید اریایش سرمایة انسانی اقتصادی پذیررته شده اس  ،اهمی
سازمانی در این اس

سرمایة اجتماعی

که سبب اجتماع ارراد (گر هها ،تیمها سازمانها جری آن) شرده باعر

میشود با یکدیگر بهطور مورقیر آمیری کارهرا را انجرام دهنرد ( .)Cohen & Prusak, 2001دانچرو
( )6002معتقد اس

برای ایجاد سرمایة اجتماعی ررد باید برخری کیفیراف ررردی را دارا باشرد .در

این میان ،میتوان به تمایل توانایی ارراد برای خلق سرمایة اجتماعی اشاره کررد (

Leana & Van

.)Buren, 1999
هوش هیجانی به عنوان یکی از تواناییهای رردی میتوانرد کیفیر
سازمان (سرمایة اجتماعی) را تح
پر رش (اکتسابی) اس

کمیر

ر ابرض اع رای

تأثیر قرار دهد .از آنجرا کره هروش هیجرانی قابرل آمروزش

از طریق تمرین آموزش آن به کارکنان اریایش قابلی های هیجرانی

آنها ،میتوان هوش هیجانی را اریایش داد (کمالیان راضل0930،؛ احمردی کارارانی نرا،می،
 ،)0939در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها به آموزش هوش هیجانی برین کارکنران خرود ر ی
آ ردهاند به سیلة هوش هیجانی میتوانند بررای پرر رش ارریایش نررر کرارآررینی سرازمانی
جه

توسعه پیارر

اقتصادی کاور استفاده کننرد (احمردی کارارانی نرا،می .)0939 ،برر

اساس مطالعاف مختلف ،کارآررینان برخوردار از هروش هیجرانی ،اررراد موررق اثربخاری بررای
سازمان محسوب مریشروند کره مریتواننرد اهرداف را برا همراهنگی هیجرانهرا حفرر ر ابرض
رضای بخش بین ارراد نگاه مثب گرا ررص طلبانه به موقعی ها محقق کنند بایرد گفر

در
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چنین زمانی اس

که این ارراد در زمینة شناخ

در سطح باالیی قرار خواهند گرر

863 

هیجانهای خود دیگران کنترل این هیجانهرا،

(مابکی همکاران.)0930 ،

همچنین ،سازمانهای امر زی بد ن تمایل کارکنان به همکراری ،قرادر بره توسرعة اثربخاری
کارایی خود نخواهند بود .تفا ف همکاری خودجروش برا اجبراری ،اهمیر
حال

اجبار ،ررد ،ایف خود را در جه

بسریاری دارد ،زیررا در

قوانین استانداردهای تعیینشدة سازمانی انجام میدهد،

در حالی که در همکاری خودجوش آگاهانه ،ارراد کوشش ،انرژی بصریرف خرود را در جهر
شکورایی تواناییهای شخصی حتی به نفع سازمان بهکار مریگیرنرد (زارع .)0939 ،محققران ترأثیر
مهم ررتار شهر ندی سازمانی را در مورقی

سازمانی به این عل

تاخیص دادهاند کره سرازمانهرا

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

در این مقاله بر خالف تحقیقاف پیاین که ارتباط متغیرهای هوش هیجانی سرمایة اجتماعی،
سرمایة اجتماعی کارآررینی سرازمانی ،سررمایة اجتمراعی ررترار شرهر ندی سرازمانی ،هروش
هیجانی ررتار شهر ندی سازمانی ،هوش هیجانی کارآررینی سازمانی را بهطرور مجریا بررسری
کرده بودند در آنها نقش تعدیلگری هوش هیجانی مورد توجه قررار نگررتره برود ،ارتبراط ایرن
چهار متغیر در یک مدل کلی با توجه به اثر تعدیلی هوش هیجانی بررسی میشود .بنرابراین ،یکری
از دستا ردهای این پژ هش ،توانایی مدل پیانهادی ارزیابی همیمان متغیرهای سررمایة اجتمراعی،
هوش هیجانی ،کارآررینی سازمانی ررتار شهر ندی سازمانی اس

که تا کنون در یک مدل براهم

گنجانده ناده اس .
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
سرمایة اجتماعی

مفهوم سرمایة اجتماعی در ادبیاف علمی در طول دهة هاتاد مطرح شد .بوردیرو ( )0332سررمایة
1. Bourdieu
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اجتماعی را مجموعهای از منابع اقعی یا بالقوه در نظر میگیرد که با دراختیارداشتن شبکة باد امی
(.)Szeman & Kaposy, 2010, p.86

از ر ابض متقابل کم بیش نهادینهشده مرتبض اس

سرمایة اجتماعی مجموعهای از سرمایههای ریییکی ،مالی ،انسانی ررهنگی اسر

بره میریان

اریایش هر یک از این سرمایهها در سرطوح مختلرف سرازمانی ،گر هری ملری ،برر میریان سررمایة
اجتماعی اری ده خواهد شد .بنابراین ،سرمایة اجتماعی به مثابة چسبی اس
چسبندگی الزم را ایجاد میکند در صورتی که این چسبندگی خاصی

که میان انواع سرمایههرا

خود را از دس

بدهد ،قطعاً

سرمایههای دیگر دچار نقصان میشوند در نهای  ،موجب عقبمانردگی عردم رشرد توسرعة
مناسب سازمانها ،گر هها جوامع خواهد شد (چا شی ،0931 ،ص .)066یکی از جنبههرای مهرم
همة تعریفهای سرمایة اجتماعی این اقعی

اس

که سررمایة اجتمراعی برا سررمایة ریییکری یرا

سرمایة انسانی تاابه دارد که ارراد آن را برای ایجاد بازده آتی توسعه دادهاند (بهصراح

یا بهطرور

ضمنی) .در این مفهوم ،سرمایة اجتماعی به عنوان یک منبع در نظر گررته میشود رقض جیئری از
ساختار اجتماعی نیس

).)Carlo, 2011, p.3

از دیدگاه کلمن سرمایة اجتماعی در سه بعد تعهداف ،انتظاراف ،اعتمراد متقابرل کانرالهرای
ارتباطی هنجارها ضمان های اجررای مررثر خالصره مریشرود (.)Bolino et al., 2002, p.506
ناهاپی

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

 .6بعد ارتباطی؛  .9بعد ساختاری (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.251
در پژ هش حاضر بر مبنای مطالعاف یپل همکراران ( )6002ناهاپیر

گوشرال ()0333

ابعاد شناختی ،ارتباطی ساختاری در نظر گررته شد.
بعد ساختاری .بعد ساختاری را میتوان با تعداد درعاف تعامالف
سطوح سلسلهمراتب عملکرد بین طررین در نظر گرر

جود ارتباطاف در سراسر

( .)Whipple et al., 2015, p.6بنا بر نظرر

بولینو همکاران ( )6006بعد ساختاری در سه شاخص پیوندهای شبکهای (ارتباطاف گسترده برین
1. Coleman
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اع ای سازمان) ،پیکربندی ر ابض (رسمی یا غیررسمیبودن متمرکی یا غیرمتمرکیبودن ارتباطراف)
متناسبسازی قابل سنجش اس

).(Bolino et al., 2002, p.506

بعد رابطهای .ال سن همکاران ( ،)6003بعد رابطهای را نااندهنردة دارایری حاصرلشرده از
طریق ارتباطاف ،تعریف میکننرد ) .(Lawson et al., 2008, p.447کیرل همکراران ( )6000بررای
اندازهگیری بعد رابطهای سرمایة اجتماعی ،تعامالف نیدیک بینررردی ،اعتمراد ،د سرتی ،احتررام
رابطة متقابل را در نظر

میگیرند (.)Kale et al., 2000, p.218

بعد شناختی .بعد شناختی به مییان اشتراك دیدگاه تفاهم کارکنران در یرک شربکة اجتمراعی
مربوط میشود ) .(Bolino et al., 2002, p.506تسای گوشال ( )0333بعد شرناختی را بره عنروان
درك ماترك مطرح میکنند اکثر مطالعاف ،این بعرد را بره عنروان چارمانرداز مارترك در نظرر
میگیرند

(et al., 2015, p.6

.)Whipple

هوش هيجانی

در طول سالها ،محققان از جمله بار-اٌن ( )0331گلمن ( )0332تعریفهای متعددی از هوش
هیجانی بیان کرده اند .با جود این ،تعریف همهجانبه در جهان داناگاهی ،تعریف سرالوی مرایر
( )0330اس

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

هوش هیجانی توانایی نظارف ررد بر احساس عواطف خود دیگران به منظور ایجراد تمرایی
استفاده از این اطالعاف برای راهنمایی ارکار رعالی

اررراد اسر

(

Salovey & Mayer, 1990,

.)p.189
مایر سالوی ( )0331هوش هیجانی را در قالب چهار گر ه از توانراییهرا تعریرف مریکننرد،
توانایی دریار

عواطف احساس ،توانایی به کارگیری احساس جه

درك مدیری

احساس (.)Utami et al., 2014, p.381

ماارک

در عقاید ،توانایی

1. Tsai & Ghoshal
2. Bar-on
3. Goleman
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هوش هیجانی ررایند برآ رد سنجش احساس خود دیگران ،بیان احساس بهطور مناسرب
پردازش اطالعاف هیجانی ،تنظیم تعدیل احساس برای زندگی بهترر اسر

(

Oz et al., 2015,

.)p.417
رویکردهای هوش هيجانی

بر مبنای مطالعاف گلمن ( ،)0332هوش هیجانی شامل خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتمراعی
مدیری
مدیری
p.19

ارتباطاف اس  .مهارف در نرردی ،مهارف بینرردی ،انطباقپذیری ،مدیری
حاالف خلق کلی از ابعاد معرریشده از سروی برار -اٌن ( )0331اسر

(

استرس

McLaughlin,

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

دیگران ،کنترل آن بهکارگیری هیجانها در موقعی های گوناگون اس  .بنا بر نظر آنران هروش
هیجانی شامل چهار جنبه اس  :ارزیابی هیجان دیگران ،استفاده از هیجان ،ارزیابی احسراس خرود،
تنظیم تعدیل احساس ،بر مبنای تقسیمبندی کوف مینرز ( ،)6002هروش هیجرانی شرامل
احساس ،بهرهگیری از احساس ،رهم احساس کنترل هیجان اس

دریار

( Jung & Yoon, 2012,

.)p.370

در پژ هش حاضر بر مبنرای مطالعراف جونرگ یرون ( )6006کره از مطالعراف انرگ ال
( )6006کوف مینررز ( )6002برگررتره شرده اسر  ،چهرار بعرد ارزیرابی احسراس دیگرران،
بهکارگیری هیجان ،ارزیابی احساس خویش تعیین تنظیم احساس در نظر گررته میشود.
ارزیابی احساس دیگران به معنای توانایی دریار

رهرم احسراس دیگرران اسر  .مقصرود از

بهکارگیری هیجان ،توانرایی بره کرارگیری اطالعراتی دربرارة احسراس خویارتن بررای عملکررد
رعالی های سودآ ر اس  .ارزیابی هیجان خویاتن به معنی توانایی درك بیان احساس خویش
در نهای  ،تنظیم احساس ،توانایی کنترل احساس خویش بر مبنای ررتار مناسب در موقعی
اس

معرین

).(Jung & Yoon, 2012, p.371
1. Wong & Law
2. Cote & Miners
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کارآفرینی سازمانی

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

( .)Aktan & Bulut, 2008, p.68کرارآررینی سرازمانی عبرارف اسر

بهرهبرداری از یک ررص
ر ش قبلی اس

اطمینان از اینکه بهرهبرداری از آن ررص

به مورقی

از شناسرایی

با ر شی جدیرد ،انحرراف از

تحقرق اهرداف سرازمانی منجرر خواهرد شرد (یرداللهی رارسری

همکاران ،0933 ،ص .)23بسیاری از پژ هاگران معتقدند کارآررینی سرازمانی ،رراینردی سرازمانی
برای بهرهبرداری پیگیری ررص هرایی بررای ارزشآررینری از طریرق نروآ ری تغییرر
موجود اس

الگوهرای

).)Lewis & SIU, 2015, p.647

انگ ژانگ ( )6003چهار بعرد مخراطرهپرذیری تجرارف جدیرد ،نروآ ری ،خودبهبرودی
پیشدستی را در نظر گررتهاند ) .(Wang & Zhang, 2008, p.10شیپر همکراران ( ،)6003سره بعرد
نوآ ری ،مخاطرهپذیری پیاگامی را مطرح کردند .چرن همکراران ( )6002در مطالعراف خرود
چهار بعد مخاطرهپذیری ،نوآ ری ،نوسازی پیاگامی را بررسی کردند

(.)Chen et al., 2014, p.8

در این پژ هش به منظور ارزیابی کرارآررینی سرازمانی چهرار شراخص نروآ ری ،مخراطرهپرذیری،
پیاگامی نوسازی به دلیل نوبودن کاملبودن بهکار گررته شده اس .
نوآ ری به معنای توانایی، ،رری

اشتیاق بنگاه اقتصادی برای پاتیبانی از خالقی

حل ماکالف مراجعهکنندگان خلق محصوالف ،خدماف ،ررایند تکنولوژی اس

(

به منظرور
Scheepers

 .)et al., 2008, pp.52-53مخاطرهپذیری شامل آمادگی برای بهکارگیری منابع به منظور بهرهگیری
از ررص ها نتایج اس

( .)Scheepers et al., 2008, p.18پیاگامی به منیلة پیشبینی بر ز ررتار

مناسب برای تأمین نیازهای آینده از طریق جس
دالل

جو بهکارگیری ررص هایی اس

که مریتوانرد

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

معنای تعریف مجدد مفاهیم سازماندهی مجدد جه

نوآ ری اس

).)Chen et al., 2014, p.5

رفتار شهروندی سازمانی

ررتار شهر ندی سازمانی عبارف اس

از مجموعهای از ررتارهای دا طلبانه اختیاری کره بخاری
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از ،ایف رسمی ررد نیس  ،با جود آن ،توسض ی انجام میگیرد باع

بهبود مرثر ،رایف

نقشهای سازمان میشود ( .)Appelbaum et al., 2004, p.19ررتار شرهر ندی ،ررتارهرای اختیراری
کارکنان اس

که جیء ،ایف رسمی آنها نیس

بهطور مسرتقیم توسرض سیسرتم رسرمی پراداش

سازمان در نظر گررته نمیشود ،لی مییان اثربخای کل سازمان را اریایش میدهنرد (

Khasawneh,

 .)2011, p.623ر ای ماوق ررترار شرهر ندی سرازمانی در سرازمان ،موجرب جرذب نگهرداری
نیر های شایسته میشود ،بنابراین ،از طریق مهیاکردن شررایض تحقرق ررترار شرهر ندی سرازمانی در
محیض کار ،میتوان مطمئن بود رضای

شغلی کارکنان ارریایش یابرد عملکررد بهترری از کارکنران

مااهده شود ).(Podsakoff, 2000, p.518
مرلفههای ررتار شهر ندی سازمانی بر اسراس نظریرة ا رگران ( )0333عبرارفانرد از

( Polat,

:)2009, pp.1593-1592
نوعدوستی :شامل همة انواع اقداماف کمکهای دا طلبانه کارکنان به دیگر اع رای سرازمان
در رابطه با ماکالف

،ایف اس .

نزاکت (ادب و مالحظه) :اجتناب از اردکردن خسرارف بره سرازمان اندیاریدن بره اینکره
چطور اقداماف ررد بر دیگران تأثیر میگذارد.
وجدان :ررتاری اختیاری اس

که رراتر از الیماف تعیینشده به سیلة سرازمان در محریض کرار

اس .
جوانمردی :تمایل به شکیبایی در مقابل میاحم های اجتنابناپرذیر اجحراف کراری برد ن
اینکه گله شکایتی انجام گیرد.
رفتار مدنی :تمایل به ماارک

مسئولی پذیری

راداری در زندگی سرازمانی نیری ارائرة

تصویر مناسب از سازمان اس .

1. Organ
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تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی

در تحقیق انگلن همکاران ( )6002ارتباط بین سرمایة اجتماعی مدیران عالی سازمان گرایش به
کارآررینی عملکرد سازمان بررسی شد این نتیجه به دس

آمد کره سررمایة اجتمراعی مردیران

عالی سازمان بر گرایش به کارآررینی عملکرد سازمان اثر معنادار دارد .به عبارتی ،جود سررمایة
اجتماعی به عنوان ماخصهای اجتماعی باع

بر ز خالقی  ،ایدهپر ری تسهیل ررتار نوآ رانه

مخاطرهپذیری میشود .با توجه به پیاینة تحقیق بیانشده ،ررضیة ا ل به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة اول :سرمایة اجتماعی بر کارآررینی سازمانی تأثیر مثب

معنادار دارد.

تأثير سرمایة اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی

دهقانی همکاران ( )0932رابطة سرمایة اجتماعی ررترار شرهر ندی سرازمانی را برین کارکنران
بیمارستانهای آموزشی -درمانی داناگاه علوم پیشکی هرمیگان بررسری کردنرد رابطرة مثبر
معناداری بین این د متغیر را نتیجه گررتنرد .در تحقیرق رررازی همکراران ( )0930رابطرة ابعراد
سرمایة اجتماعی مدیران کارشناسان ستادی درتر مرکیی یک شرک

بیمه سهم هرر یرک از آن

ابعاد در پیشبینی گرایش به ررتار شهر ندی آنان ،بررسی شد نتیجه شد میان سرمایة اجتماعی
معنادار جود دارد .با توجره بره پیارینة تحقیرق

گرایش به ررتار شهر ندی سازمانی رابطة مثب
بیانشده ،ررضیة د م به شرح زیر اس :

فرضیة دوم :سرمایة اجتماعی بر ررتار شهر ندی سازمانی تأثیر مثب

معنادار دارد.

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

الف) تأثیر هوش هیجانی بر سرمایة اجتماعی
هستة مرکیی سرمایة اجتماعی ر ابض اس

هوش هیجانی نیری برا ادارة ر ابرض رررد برا دیگرران

سر کار دارد ،گلمن ( )0333از آن به عنوان شایستگی اجتماعی (بره عنروان یکری از ابعراد هروش
هیجانی) یاد میکند .احساس ارراد ،تعامالف اجتماعی آنها را شکل میدهد جریان آن را تسهیل
میکند .از این ر  ،هوش هیجانی بهطور گستردهای هم به عنوان یک ابیار بهبود سازمانی هم بره
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عنوان سیلهای برای حل مسائل سازمانی اریایش سرمایة اجتماعی پذیررته شده اسر

( Brooks

 .)& Muyia Nafukho, 2006این د محقق ،با طراحی مدلی رابطة برین هروش هیجرانی سررمایة
اجتماعی را ترسیم میکنند بیان میکنند هوش هیجانی مریتوانرد ثیقره یرا ضرمان نامرهای کره
سرمایة اجتماعی سازمانی را توسعه میدهد ،مفهومسازی کند .به نظر میرسد گر ههایی که هروش
هیجانی پایینی دارند ،جه

کارکردن مرثر در قالب یک گر ه هماهنگ به ق

بیاتری نیاز داشرته

باشند ،بنابراین ،میتوان سرمایة اجتماعی را به عنوان نتیجة کارکرد عاطفی یا هوش هیجانی احرد
اجتماعی در نظر گررر

( .)Goyal & Akhilesh, 2007عبردالهی همکراران ( ،)0930ری ری

عابدینی ( )0933رابطة هوش هیجانی با سرمایة اجتماعی سازمانی را بررسی کردند .نترایج تحقیرق
آنها حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی سرمایة اجتمراعی سرازمانی رابطرة مثبر

معنرادار

جود دارد.
ب) تأثیر هوش هیجانی بر کارآفرینی سازمانی
امر زه شواهد جدید بیان میکند که شخصی

هوش هیجانی در مناأ کارآررینی نقای مهم ایفرا

میکند ( ،)Hermann et al., 2007, p.227یارتههای پژ هشهای اخیر ناران مریدهرد مردیرانی کره
توانایی بهتر درك احساس کارمندان خود را دارند بر کارآررینشدن کارمنداناان ترأثیر مریگذارنرد
( .)Brundin et al., 2008, p.221همچنین ،مییر در تحقیرق تجربری خرود تارریح کررده اسر

کره

توانایی مدیر نظارف بر احساس ارکار خود بر ررتار کارآررینی در نسازمانی اثری مثبر

دارد

( .) Mair, 2005, pp.67-68عباسپور اسفدن همکاران ( )0933تأثیر هوش هیجانی را بر مورقی
مدیران کارآررین در صنع

الستیک پالستیک بررسی کردند .نتایج تحقیق آنهرا ناران داد میران

د متغیر هوش هیجانی کارآررینی رابطة معنادار جود دارد .در اقرع ،یارترههرای ایرن پرژ هش
تأیید میکند مدیران کارآررینی از هوش هیجانی باالیی برخوردارند شرناخ

کراملی از عواطرف

خود دارند میتوانند ت اد موجود میان عواطفی مانند استقالل طلبی جلب ماارک
درك با آن برخورد مناسب کنند احتمرال مورقیر

دیگرران را

کراری خرود را ارریایش دهنرد .کمالیران

همکاران ( )6000ارتباط بین هوش هیجانی کارآررینی سازمانی بین داناجویان را بررسی کردنرد
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این نتیجه به دس

877 

آمد که بین هوش هیجانی کارآررینی سرازمانی همبسرتگی مسرتقیم جرود

دارد .با توجه به پیاینة تحقیق بیانشده ،از آنجا که هوش هیجانی با سرمایة اجتماعی کرارآررینی
سازمانی ارتباط معنرادار دارد در تحقیقراف گذشرته بره ارتبراط سررمایة اجتمراعی کرارآررینی
سازمانی با تأکید بر نقش تعدیلگری هوش هیجانی توجه ناده اس  .ررضیة سوم به شرح زیر بیان
میشود:
فرضیة سوم :هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآررینی سازمانی را تعدیل میکند.
تأثير سرمایة اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکيد بر نقش تعدیلگری هوش هيجانی

تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی
نتایج پژ هش جونگ یون ( )6006بین  20کارمند یک هترل در شرهر سرئول ،ناران داد هروش
هیجانی میتواند بر ررتار شهر ندی سازمانی تأثیر زیرادی بگرذارد .در پرژ هش ریچرارد (،)6000
یانگ تی ( ،)6009هوش هیجانی به عنوان یک متغیر پریشبرین ،برر ررترار شرهر ندی سرازمانی
کارکنان تأثیر معناداری داش  .موداسیر تریپتی ( )6003ا،هار کردند هر چه هوش هیجانی اررراد
باالتر باشد ،سطح باالتری از ررتار شهر ندی سازمانی دارند .رازی همکاران ( )6002در تحقیرق
خود به این نتیجه دس

یارتند که هوش هیجانی ،ررتار شهر ندی سازمانی تعهد اررراد را تحر

تأثیر قرار میدهد بین هوش هیجانی ررتار شهر ندی سازمانی رابطرة معنرادار جرود دارد .برا
توجه به پیاینة تحقیق بیانشده ،از آنجا که هوش هیجانی با سرمایة اجتمراعی ررترار شرهر ندی
سازمانی ارتباط معنادار دارد

ال بره ارتبراط سررمایة اجتمراعی ررترار
در تحقیقاف گذشرته اصر ً

شهر ندی سازمانی با تأکید بر نقش تعدیلگر هوش هیجانی توجه ناده اس  ،ررضریة چهرارم بره
شرح زیر بیان اس :
فرضیة چهارم :هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی برر ررترار شرهر ندی سرازمانی را تعردیل
میکند.
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مدل مفهومی پژوهش
هدف از این پژ هش ،بررسی تأثیر سرمایة اجتمراعی برر کرارآررینی سرازمانی ررترار شرهر ندی
سازمانی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی اس  .بر ایرن اسراس ،مردل مفهرومی بره شررح شرکل 0
طراحی میشود:
کارآفرینی سازمانی
 نوسازی پیاگامی نوآ ری -مخاطرهپذیری

هوش هیجانی

سرمایة اجتماعی
 بعد شناختی بعد سرمایهای -بعد رابطهای

رفتار شهروندی سازمانی
 نوعد ستی ،یفهشناسی تواضع ر یل مدنی-جوانمردی

هوش هیجانی

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقيق
پژ هش حاضر از حیر

هردف ،پژ هاری کراربردی از نظرر شریوة گرردآ ری دادههرا از نروع

توصیفی -همبستگی اس  .اطالعراف دادههرای گرردآ ریشرده مربروط بره سرال  0932اسر .
تجییه تحلیل دادههای پژ هش نیی با رن معادالف ساختاری با ر یکرد حداقل مربعاف جیئی برا
نرماریار  SmartPLS2انجام گررته اس .
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ابزار و روش گردآوری دادهها
اطالعاف مورد نیاز تحقیق ،به ر ش تحقیق میدانی ،با ابیار پرسارنامه جمرع آ ری شرده اسر .
پرسانامة پژ هش ،پرسانامة تعدیلشدهای اس

که با درنظرگررتن مرلفههای بهکارگررترهشرده در

پژ هشها پرسانامههای تحقیقاف انجامگررته در این زمینه ،طراحی شرده اسر  .در بخرش ا ل
پرسانامه سرالهای جمعی شناختی مطرح شده اس  .در بخش د م سرالها جه

سنجش متغیر

سرمایة اجتماعی با ابعاد شناختی ،سررمایهای رابطرهای ،کرارآررینی سرازمانی برا ابعراد نوسرازی،
پیاگامی ،نوآ ری مخاطرهپذیری ررتار شهر ندی سازمانی با ابعاد نوعد ستی، ،یفرهشناسری،
مدنی جوانمردی هوش هیجانی به عنوان متغیرهای تحقیق بیران شردهانرد کره

تواضع ،ر یل

منابع سرالها در جد ل  0مااهده میشود .پس از ترجمه بومیسازی ،سررالهرا توسرض برخری
استادان خبرگان کنترل شد سرالهای متناسب با محیض حرررهای دانارگاه تنظریم شرد کره ایرن
ررایند به تأیید ر ایی محتوای پرسانامه انجامید .سپس ،در یک نمونه شرامل سری نفرر از کارمنردان
داناگاه (به استثنای هیئ

علمی) ،پرسانامه توزیع شد .همچنرین ،در پرژ هش حاضرر ،از ر ایری

همگرا ر ایی اگرا توسض نرم اریار بهره گررته شد به منظور بررسی پایایی ،آلفرای کر نبرار
پایایی ترکیبی بررسی شد .بر اساس (جد ل  )6ضریب آلفای کر نبار برای همة سازههای پژ هش
بیاتر از  0/1اس

که بیانکنندة پایایی مناسب پرسانامة طراحریشرده اسر  .برا توجره بره نترایج

بررسی پایایی ر ایی که نااندهندة مناسببودن ابیار اندازهگیری اس  ،بد ن جررح تعردیل در
متغیرهای درنظرگررتهشده ،تحلیل دادهها انجام گرر  .در این تحقیق ،مقیاس پنجدرجهای لیکررف،
در طیفی بین کامالً موارق تا کامالً مخالف تعریف شده اس .
جدول .1ساختار پرسشنامه

متغیر

تعداد سؤالها

منبع گویهها

کارآررینی سازمانی

02

شیپر همکاران ( ،)6003چن همکاران ()6002

سرمایة اجتماعی

06

یپل ،یدمر بویر ()6002

هوش هیجانی

02

جانگ یون ()6006

ررتار شهر ندی سازمانی

2

جانگ یون ()6006
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جامعه و نمونة آماری
با توجه به ماهی

پژ هش ،جامعة آماری همة کارمندان داناگاه یید (به استثنای هیئ

علمی) (که

بر اساس اطالعاف جمعآ ری شده تعداد آنها برابر  920نفر اس ) در نظر گررتره شردهانرد برر
اساس ررمول کوکران تعداد  032نفر تعیین با ر ش نمونهگیری تصادری ساده انتخاب شدند.
تجزیهوتحليل دادهها
بررسی جمعيتشناختی نمونه

نتایج تحلیل توصیفی ناان داد بیاتر جمعی

کارکنان را زنران ( 20/9درصرد) تارکیل مریدهنرد.

بیاتر پاسخدهندگان متعلق به گر ه سنی  92سال به باال ( 20/32درصد) با سابقة خدم

60-02

سال ( 62/29درصد) تحصیالف روقلیسانس ( 20/12درصد) هستند.
تجزیهوتحليل استنباطی دادهها

در مدلیابی  PLSابتدا مدل اندازهگیری از طریرق تحلیرلهرای ر ایری پایرایی ،تحلیرل عراملی
تأییدی بررسی شد در مرحلة د م ،مدل ساختاری به سیلة تحلیرل مسریر متغیرهرا بررسری شرد
( .)Hulland, 1999در نهای  ،برازش کلی مدل بررسی شد.
الف) برازش مدل بیرونی
مدل بیر نی در ر ش  PLSبا مدل اندازهگیری در معادالف ساختاری مطابق

میکنرد .از ایرن ر ،

شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازهگیری  PLSبرای متغیرهای مکنون پژ هش در جرد ل
 6بیان شده اس  .همچنین ،به سه شاخص تعیینکننده برای ارزیابی مناسببودن مدل که عبارفاند
از میانگین اریانس استخراجشده ،آلفای کر نبار پایایی ترکیبی نیی اشاره شده اسر  .مطرابق برا
جد ل  6سه شاخص یادشده برای همة متغیرها در سطح مناسب قرار دارند.

تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هيجانی ...
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جدول  .2بار عاملی ،میانگین واریانس استخراجی و ضرایب پایایی

متغیر

شاخص

بار عاملی

سازه

شاخص

بار عاملی

S1

0/6 8

هوش هیجانی

I8

0/767

S2

0/87

آلفای کر نبار0/326 :

I9

0/607

S3

ضریب پایایی ترکیبی:

I10

0/645
0/60
0/65
0/647
0/5 4
0/6

0/780
0/847
0/78
0/755
0/790
0/740

میانگین اریانس

I14

استخراجی:

I15

S9

0/40

0/233

I16

0/129

S10

0/84

E1

0/363

S11

0/747

E2

0/310

S12

0/84

E3

0/313

ررتار شهر ندی سازمانی

C1

0/776

E4

0/312

آلفای کر نبار0/300 :

C2

0/66

E5

0/323

پایایی ترکیبی0/323 :

C3

0/200

کارآررینی سازمانی

E6

0/132

اریانس استخراجی:

C4

0/162

آلفای کر نبار0/321:

E7

0/122

0/226

C5

0/116

پایایی ترکیبی0/326 :

E8

0/212

I1

0/200

اریانس استخراجی:

E9

0/302

I2

0/202

0/292

E10

0/399

I3

0/103

E11

0/319

I4

0/320

E12

0/320

I5

0/332

E13

0/290

I6

0/320

E14

0/226

I7

0/320

E15

0/222

سرمایة اجتماعی

S4
S5

آلفای کر نبار0/300 :

S6

ضریب پایایی ترکیبی0/362 :

S7

میانگین اریانس استخراجی:

S8

0/209

هوش هیجانی

0/323

I11
I12
I13

روایی واگرا

معیاری مهم که با ر ایی اگرا ماخص میشود ،مییان رابطة سرازه برا شراخصهرایش در مقایسره
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رابطة آن سازه با سایر سازهها اس

(دا ری رضرازاده ،)0936 ،نترایج بررسری ر ایری اگررا در

جد ل  9بیان شده اس .
مطابق با جد ل  ،9مقدار جذر میانگین اریانس استخراجی متغیرهرای مکنرون در پرژ هش ،از
مقدار همبستگی میان آنها بیاتر اس

میتوان ا،هار کرد ر ایی اگرای مدل مناسب اس .
جدول  .3روایی واگرا

هوش هیجانی

کارآفرینی

سرمایة اجتماعی

کارآفرینی سازمانی

0/132

هوش هیجانی

0/2026

0/119

سرمایة اجتماعی

0/2033

0/1266

0/102

رفتار شهروندی

0/2032

0/1002

0/1062

رفتار شهروندی

0/122

ب) برازش مدل درونی (ساختاری) پژوهش
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری پژ هش بررسی میشود.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل درونی پژوهش

شاخص برازش
ضریبR2

معیار

Q2

حد مطلوب شاخص

کارآفرینی

رفتار شهروندی سازمانی

0/191

0/222

0/223

0/612

0/12 0/20 ،0/62
ضعیف ،متوسض قوی
./92 0/02 ،0/06
ضعیف ،متوسض قوی

با توجه به جد ل  2میتوان گف

مقادیر  R6مربوط به متغیرهای کرارآررینی سرازمانی ررترار

شهر ندی سازمانی قوی اس  .همچنین ،مطابق با نتایج برازش معیار  ،Q6قابلی
مدل برازش مناسب مدل ساختاری تأیید میشود.

قروی پریشبینری

تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هيجانی ...
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برازش مدل کلی (معيار )GOF

برای برازش مدل کلی که هر د بخش مدل اندازهگیری ساختاری را کنترل میکند ،معیرار

GOF

به شرح جد ل  2محاسبه میشود.
مالك تأیید ررضیه این اس

آمرارة آزمرون براالتر از  0/32باشرد .در

که ضرایب مسیر مثب

جد ل  2نتایج آزمون ررضیهها بیان شده اس .
جدول .5بررسی برازش مدل کلی

سازهها

رفتار شهروندی

کارآفرینی سازمانی

هوش هیجانی

سرمایة اجتماعی

Communality

0/21

0/29

0/20

0/26

GOF

برازش قوی=0/20

6

جدول  .6نتایج آزمون فرضیهها

ضریب مسیر آمارة تی

فرضیه
سرمایة اجتماعی بر کارآررینی تأثیر مثب
سرمایة اجتماعی بر ررتار شهر ندی تأثیر مثب

معنادار دارد.
معنادار دارد.

هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآررینی سازمانی را
تعدیل میکند.
هوش هیجانی تأثیر سرمایة اجتماعی بر ررتار شهر ندی سازمانی
را تعدیل میکند.

نتیجة آزمون

0/22

1/210

پذیرش ررضیه

0/916

9/310

پذیرش ررضیه

0/002

9/021

پذیرش ررضیه

0/006

6/033

پذیرش ررضیه

به منظور تعیین شدف اثر متغیر تعدیلگر ضریب  f 6محاسبه شرده اسر

کره نترایج حراکی از

شدف نسبتاً قوی متغیر اثر تعدیلی متغیر ماس .
جدول .7شدت اثر متغیر تعدیلگر

شاخص برازش
ضریب

6

f

حد مطلوب شاخص
0/92 ،0/02 ،0/06
ضعیف ،متوسض قوی

کارآفرینی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

0/60

0/69
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مدل مفهومی آزمون شده در شکل  6ناان داده شده اس  .اعداد ر ی خطروط ،ضررایب بترای
حاصل از معادلة رگرسیون میان متغیرها اس

که همان ضریب مسیر اس

بیانکنندة مقدار  R2متغیرهای پنهان در نزای مدل اس

اعداد در ن هر دایرره

(دا ری رضازاده.)0936 ،

شکل .2مدل آزمونشدة پژوهش در حالت ضرایب بار عاملی

نتيجه
امر زه ،سرمایة اجتماعی نقای مرثر در مورقی
ایجاد ،حفر تقوی

یا شکس

سازمانهرا دارد بایرد مردیران بررای

این نوع سرمایه مانند سایر اشکال سرمایه تالش کننرد .برد ن درك درسر

رابطة بین سرمایة اجتماعی کارآررینی سازمانی ،سرمایة اجتمراعی ررترار شرهر ندی سرازمانی،
همچنین ،رابطة میان هوش هیجانی کارآررینیسازی ،نتایج مورد انتظار حاصل نمیشود .با توجره
به این اهمی  ،پژ هش حاضر این ر ابض را بررسی کرده اس  .نتایج تحلیل مسیر ناان داد سرمایة
اجتماعی بر کارآررینی سازمانی ررتار شهر ندی سازمان اثر معنادار دارد .همچنرین ،اثرر تعردیلی

تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هيجانی ...
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متغیر هوش هیجانی پذیررته شد .نتایج مدل یابی معادالف ساختاری استخراجشده بهطور مفصل در
ادامه بیان شده اس :
بنا بر نتایج آزمون ررضیة ا ل ،سرمایة اجتماعی با ضریب مسیر  0/22آمارة تری ،1/210ترأثیر
مثب

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

اجتماعی با سطح باالتری از کارآررینی سازمانی در ارتباط اسر  .نترایج ایرن ررضریه برا مطالعراف
استون ( ،)6000گریور همکاران ( ،)6002کاسون نیسار ( ،)6001انگلن همکاران (،)6002
کاسا همکاران ( )6001همخوانی مطابق

دارد .نتایج آزمون ررضیة د م بیانکنندة تأثیر مثب

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

سرمایة اجتماعی به

مییان  91درصد تغییراف ررتار شهر ندی سازمانی را تبیین میکند .نتایج این ررضریه برا مطالعراف
یونی ( ،)6002ییدانپناه پروردال ( ،)6002عسرکریان کرامتری ( ،)6002آریرانی ( ،)6006ژیرن
( ،)6003کوکوبیو ( )6003همخوانی مطابق
سوم چهارم میتوان گف

دارد .با درنظرگررتن نترایج آزمرون ررضریههرای

که متغیر هوش هیجرانی قرادر اسر

اثرر مسرتقیم معنرادار سررمایة

اجتماعی بر کارآررینی سازمانی ررترار شرهر ندی سرازمانی را تعردیل کنرد .در پیارینة تحقیرق،
مطالعهای که به بررسی نقش تعدیلگری هوش هیجرانی در رابطرة سررمایة اجتمراعی کرارآررینی
سازمانی ررتار شهر ندی سازمانی پرداخته باشد ،یار

ناد .نتایج مدل پژ هش گویای آن اسر

که هوش هیجانی عال ه برر نقرش تعردیل گرری ،رابطرة مسرتقیم برا کرارآررینی سرازمانی ررترار
شهر ندی سازمانی دارد .این نتیجه برا نترایج کرار محققران دیگرر از جملره هرادییاده همکراران
( ،)0933مابکی همکاران ( ،)0930بر ندین ( ،)6003کمالیران همکراران ( ،)6000همچنرین،
کیم ( ،)6002پانی ارگان ( ،)6002ساالرزهی همکاران ( ،)6000یوسرفی همکراران (،)0936
یعقوبی همکراران ( ،)6000ریچرارد ( ،)6000جونرگ یرون (،)6006
( )6006مطابق

همخوانی دارد این تأثیر به این دلیل اس

قادر به تاخیص ،مدیری

اتسراف همکراران

که کارمندان با هوش هیجانی براال،

بهکارگیری از احساس خرود بررای ازبرینبرردن موانرع متعاقرب آن

پیابرد دید کاری خود هستند .لذا ،سازمانها میتوانند با رعای
کارآررینی ررتار شهر ندی سازمانی شوند.

هوش هیجرانی ،موجرب تقویر
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پيشنهادهای کاربردی و مدیریتی
با توجه به تأثیر  22 91درصدی سررمایة اجتمراعی برر کرارآررینی ررترار شرهر ندی پیارنهاد
میشود که با توصیههای ذیل سطح باالی سرمایة اجتماعی را رراهم کنند:
 ساماندهی رعالی های ماارکتی ،انجمنهرای حرررهای ،برهکرارگیری ر شهرای آموزشریگر هی تقوی

یادگیری گر هی جه

خلق تقوی

سرمایة اجتماعی؛

 بهکارگیری شاخصهای سرمایة اجتماعی در سیستمهای ارزیابی عملکرد؛ آموزش کارکنان برگیاری د رههای آموز عمومی ،بویژه کالسهای خاص ارتباطاف، با درنظرگررتن شدف اثر تعدیلگر ،همچنین ،اثر مستقیم متغیر هوش هیجانی بر کرارآررینیسازمانی ررتار شهر ندی سازمانی ،پیانهاد میشود مدیران سازمانها با کسب مهارفهای
اجتماعی باال برقراری ارتباط قوی با کارکنان خود ایجاد حس همدلی بیاتر بین خرود
کارکنان تح

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

میشود برنامههای آموزش هوش هیجانی به عنروان عراملی مررثر در برنامرههرای آموزشری
گنجانده شود.
 با توجه به اینکه احتمال بر ز ررتارهای کارآررینانه ررتار شهر ندی در ارراد دارای هروشهیجانی باال بیاتر اس  ،پیانهاد میشود سازمان هوش هیجانی را به عنوان شاخصری بررای
طرحهای ارتقا جاناینی بهکار گیرند .از ارراد سازمان ،آزمونهرای متفرا تی ماننرد آزمرون
هوش هیجانی بهطور کتبی یا مصاحبه گررته شود ،سپس ،بر اساس جوابهای حاصله برای
ارتقا جاناینی ارراد اقدام شود.

تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هيجانی ...
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منابع و مآخذ
 .0احمدی کاراانی ،عبدالره؛ نرا،می ،علری (« .)0939بررسری ارتبراط هروش هیجرانی برا قصرد
کارآررینانه ،مورد مطالعه :داناجویان کارشناسی تربی

بدنی داناگاه تهرران» .نارریة مردیری

رزشی ،د رة شام ،شمارة سوم ،صفحاف .260-220

 .6چا شی ،ررزانه ( .)0931مدیری
سرمایهها .مجمع تاخیص مصلح

سرمایة اجتماعی ،سرمایة اجتمراعی در مقایسره برا سرایر
نظام ،پژ هاکدة تحقیقاف استراتژیک ،گر ه پژ هشهای

ررهنگی اجتماعی.
 .9دهقانی ،محمد؛ مصطفای،دا د؛ حیوی حقیقی ،محمدحسین؛ استبصاری ،راطمه؛ ررعتی ،شیده؛
خرمی ،ررید (« .)0932بررسی رابطة سررمایة اجتمراعی ررترار شرهر ندی سرازمانی در برین

کارکنان بیمارستانهای آموزشی درمانی داناگاه علوم پیشکی هرمیگان» .مجلرة اطرالعرسرانی
پیشکی نوین ،سال ا ل ،شمارة ا ل ،صفحاف .62-96
 .2زارع ،حمید (« .)0939نقش ررتار شهر ندی سازمانی در عملکرد سازمان» .ررهنرگ مردیری ،
سال د م ،شمارة ا ل ،صفحاف .020 -023
 .2عباس پور اسفدن ،قنبر؛ چراغعلی ،محمدحسن؛ رحمانی ،محمرد (« .)0933شرناخ

مطالعرة

رابطة هوش هیجانی کارآررینی مدیران صنایع الستیک پالستیک شهر تهران» .پژ هشنامرة
اقتصاد کسب کار ،سال ا ل ،شمارة د م ،صفحاف .61-92
 .2عبدالهی ،بیژن؛ ررحی ده سرخی ،حاتم؛ حیاف ،علی اصرغر؛ کهولر  ،نعیمره (« .)0930بررسری

رابطة هوش هیجانی با سرمایة اجتماعی سازمانی ،مطالعة موردی :دانارگاه شریراز» .تحقیقراف
مدیری

آموزشی ،سال چهارم ،شمارة د م ،پیاپی  ،02صفحاف .11-33

 .1ررازی ،کمال؛ اعظی ،مظفرالدین؛ جبلی سینکی ،عبداهلل (« .)0930رابطة سررمایة اجتمراعی برا
گرایش به ررتار شهر ندی سازمانی در درتر مرکیی یک شررک

(صنع

بیمره در شرهر تهرران» .بیمره

بیمة سابق) ،سال  ،61شمارة د م ،پیاپی ا ل شام ،صفحاف .023-010

9314  پایيز،3  شمارة،2  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی

 833

 «بررسری رابطرة هروش هیجرانی سررمایة اجتمراعی.)0933(  سعید، طاهره؛ عابدینی، ری ی.3
.29 -23  صفحاف، شمارة ا ل، پژ هشنامة اقتصاد کسب کار.»)(مطالعة موردی
 «بررسی رابطرة هروش هیجرانی میریان کرارآررینی.)0930(  امیر، امین؛ رضاغ راضل، کمالیان.3
 سرال، رصلنامرة توسرعة کرارآررینی.») داناگاه سیستان بلوچستان:داناجویان (مطالعة موردی
.061-022  صفحاف، شمارة یازدهم،سوم
 «بررسی رابطة مرلفههرای هروش.)0930(  زهرا، محمدعلی؛ شایگانرر، اصغر؛ تباربائی، مابکی.00
، سال هفتم، رصلنامة اندیاههای تازه در علوم تربیتی.»هیجانی کارآررینی در بین داناجویان
.1-01  صفحاف،62  پیاپی،شمارة د م
 «هروش هیجرانی برا گررایش.)0933(  سرجاد، حمید؛ حسرینی، اکرم؛ رامینمهر، هادییاده مقدم.00
 شرمارة، توسرعة کرارآررینی.» نفر

 سازمانهای ابسته به شرک: مطالعة موردی،کارآررینانه
.093-026  صفحاف،چهارم

 «بررسی رابطرة برین.)0933(  حمیه، امید؛ خواستار، جهانگیر؛ عیییی زیارف، یداللهی رارسی.06

 توسعة.») بانکهای خصوصی سطح شهر تهران:ساختار کارآررینی سازمانی (مطالعة موردی
.22 -30  صفحاف، شمارة پنجم، سال د م،کارآررینی
13. Aktan, B.; Bulut, C. (2008). "Financial performance impacts of corporate
entrepreneurship in emerging markets: A case of Turkey". European Journal of
Economics, Finance and Administrative Sciences, 12, 69-79.
14. Alegre, J.; Chiva, R. (2009). Entrepreneurial orientation, organizational learning
capability and performance in the ceramic tiles industry. (No. 2009-08), Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas, SA (Ivie).
15. Appelbaum, S.; Bartolomucci, N.; Beaumier, E.; Boulanger, J.; Corrigan, R.; Dore, I.;
Girard, C.; Serroni, C. (2004). "Organizational citizenship behavior: a case study of
culture". Leadership and trust management decision, 42(1), 13-40.
16. Ariani, D. W. (2012). "The relationship between social capital, organizational
citizenship behaviors, and individual performance: An empirical study from banking
industry in Indonesia". Journal of Management Research, 4(2), 226-241.
17. Bolino, Mark C.; Turnley, William H.; Blood good, James M. (2002). ”Citizenship
behavior and the creation of social capital in organizations". Academy of management
review, 27(4), 505-522.
18. Brooks, K.; Muyia Nafukho, F. (2006). "Human resource development, social capital,

833 

... تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هيجانی

emotional intelligence: Any link to productivity?". Journal of European Industrial
Training, 30(2), 117-128.
19. Brundin, E.; Patzelt, H.; Shepherd, D. A. (2008). "Managers' emotional displays and
employees' willingness to act entrepreneurially". Journal of Business Venturing, 23(2),
221-243.
20. Casson, D. P.; Nisar, T. M. (2007). "Entrepreneurship And Organizational desighn:
investor specialization". Management decision, 45(5), 883-896.
21. Chehrazi, S.; Hoseinishakib, M.; Askariazad, M. H. (2014). "A study on the relationship
between emotional intelligence, organizational commitment and organizational
citizenship behavior". Management science letters, 4, 1103-1106.
22. Chen, S. X.; Carey, T. P. (2009). "Assessing citizenship behavior in education contexts
the role of personality, motivation, and culture". Journal of Psycho educational
Assessment, 27(2), 125-137.
23. Chen, Y.; Tang, G.; Jin, J.; Xie, Q.; Li, J. (2014). "CEOs’TransformationalLeadership
and Product Innovation Performance: The Roles of Corporate Entrepreneurship and
Technology Orientation". Journal of Product Innovation Management, 31(S1), 2-17.
24. Cohen, D.; Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makes
organizations work. Harvard Business Press.
25. Engelen, A.; Kaulfersch A.; Schmidt. S. (2015). "The contigent role of top
management's social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and
performance". Journal of small business management, Available at
http://onlinelibrary.wiley.com.
26. Goyal, A.; Akhilesh, K. B. (2007). "Interplay among innovativeness, cognitive
intelligence,emotional intelligence, and social capital of work teams". Team
Performance Management, 13(7/8), 206-226.
27. Grave, A.; Salaff. J. W. (2005). "Social net works and entrepreneurship".
Entrepreneurship theory and practice, 28(1), 1-22.
28. Hermann, F.; Manfred, L.; Christian, K. (2007). "The Significance of Personality in
Business Start-up Intentions, Start-up Realization and Business Success".
Entrepreneurship and Regional Development, 19(3), 227–251
29. Hough, J.; Scheepers, R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic
leadership. Available from: ismc.beykent.edu.tr.
30. Hulland, J. (1999). "Use of partial least squares (PLS) in strategic management
research: a review of four recent studies". Strategic management, 20(2), 195-204.
31. Jack, S. L.; Hyman, J.; Osborne, F. (2006). "Small entrepreneurial venture culture,
change and the impact on HRM: A critical review". Human resource management
review, 16(4), 456-466.
32. Jung, H. S. ; Yoon, H. H. (2012). "The effects of emotional intelligence on
counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and
beverage employees in a deluxe hotel". International Journal of Hospitality
Management, 31(2), 369-378.
33. Kaasa, A.; Kaldaru, H.; Parts, E. (2007). Social capital and institutional quality as
factors of innovation: evidence from Europe. University of Tartu Faculty of Economics

9314  پایيز،3  شمارة،2  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی

 833

and Business Administration Working Paper.
34. Kale, P.; Singh, H.; Perlmutter, H. (2000). “Learning and protection of proprietary
assetsinstrategicalliances:Buildingrelationalcapital”.Strategic Management Journal,
21(3), 217-237.
35. Kamalian A. R.; Fazel A. (2011). "The Relationship between Emotional Intelligence
and Students’Entrepreneurship:AcasestudyofUniversityofSistanandBaluchestan".
Entrepreneurship Development, 3(11), 127-46.
36. Khasawneh, S. (2011). "Shared leadership and organizational citizenship behaviour in
Jordanian public universities: Developing a global workforce for the 21st century".
Educational Management Administration and Leadership, 39(5), 621-634.
37. Kim, S. (2006). "Public service motivation and organizational citizenship behavior in
Korea".International journal of manpower, 27(8), 722-740.
38. Klein, Carlo (2011). Social capital or social cohesion: what matters for subjective wellbeing (SWB)? (No. 2011-36). CEPS/INSTEAD.
39. Kokobyo, A. K. (2009). "Operant competence, organizational social capital,
organizational commitment and organizational citizenship behavior". Uganda Scholarly
Digital Library. Available at http://hdl.handle.net.
40. Korte, R.; Lin, S. (2013). “Getting on board: Organizational socialization and the
contributionofsocialcapital”.Human relations, 66(3), 407-428.
41. Lawson, B.; Tyler, B. B.; Cousins, P. D. (2008). "Antecedents and consequences of
social capital on buyer performance improvement". Journal of Operations Management,
26(3), 446-460.
42. Leana, Carrie R.; Van Buren, Harry J. (1999). "Organizational social capital and
employment practices". The Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
43. Lewis, L. F.; SIU, W. S. (2015). "Corporate Entrepreneurship and Ethical DecisionMaking of Marketing Managers". In Proceedings of the 1997 World Marketing
Congress, 646-655.
44. Mair, J. (2005). "Entrepreneurial Behaviour in a Large Traditional Firm: Exploring key
Drivers". In Corporate Entrepreneurship and Ven-Turing, Springer, 49–72.
45. McLaughlin, E. B. (2012). An emotional business: The role of emotional intelligence in
entrepreneurial success. PhD Thesis, Entrepreneurship Management University of
North Texas.
46. Modassir, A.; Singh, T. (2008). "Relationship of emotional intelligence with
transformational leadership and organizational citizenship behavior". International
journal of leadership studies, 4(1), 3-21.
47. Mortan, R. A.; Ripoll, P.; Carvalho, C.; Bernal, M. C. (2014). "Effects of emotional
intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy". Revista de Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones, 30(3), 97-104.
48. Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). "Social Capital, Intellectual capital & the
organizational advantage". Academy of management Review , 23(2), 242-260.
49. Oz, H.; Demirezen, M.; Pourfeiz, J. (2015). "Emotional Intelligence and Attitudes
Towards Foreign Language Learning: Pursuit of Relevance and Implications".
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 416-423.

833 

... تأثير سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هيجانی

50. Paine, J. B.; Organ, D. W. (2004). "The cultural matrix of organizational citizenship
behavior: Some preliminary conceptual and empirical observations". Human resource
management review, 10(1), 45-59.
51. Podsakoff, P. M.; Mackenzie, S. B.; Paine, J. B.; Bachrach, D. G. (2000).
"Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical
literature and suggestions for future research". Journal of Management, 6(3), 513-563.
52. Polat, S. (2009). "Organizational citizenship behavior display levels of the teachers at
secondary schools according to the perceptions of the school". Journal of procedia
social and behavioral sciences, 1, 1591-1596.
53. Richard, H. (2010). "Organisational citizenship behaviour, emotional intelligence and
spirituality: What’s the relationship?". Australian Catholic University, St Patrick’s
Campus,Victoria Fitzroy Victoria 3065 Australia.
54. Salarzehi, H.; Yaghoubi, N. M.; Naroei, M.; Sin, L. G. (2011). "A Survey Of
Relationship Between Emotional Intelligence And Organizational Citizenship Behavior
In Iran". International Business And Management, 3(1), 130-135.
55. Salovey, P.; Mayer, J. D. (1990). "Emotional intelligence". Imagination, Cognition and
Personality, 9(3), 185-211.
56. Scheepers, M. J.; Hough, J.; Bloom, J. Z. (2008). "Nurturing the corporate
entrepreneurship capability". Southern African Business Review, 12(3), 50-75.
57. Stone W. (2001). "Measuring social capital: Towards a theoretically informed
measurement framework for researching social capital in family and community life".
Australian Institute of Family Studies Melbourne.Research Paper, 24, February.
58. Szeman, I.; Kaposy, T. (2010). Cultural theory: an anthology. United Kingdom, John
Wiley & Sons Ltd.
59. Unni, A. S. V. (2014). "A study of relationship between social capital andorganizational
citizenship behavior". International journal of managerial studies and research, 2(4),
76-81.
60. Utami, A. F.; Bangun, Y. R.; Lantu, D. C. (2014). "Understanding the Role of
Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics
and Organizational Commitment". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115, 378386.
61. Wagstaff, C.; Fletcher, D.; Hanton, S. (2012). "Exploring Emotion Abilities and
Regulation Strategies in Sport Organizations". Sport, Exercise, and Performance
Psychology. (4), 268-282.
62. Wang, Y.; Zhang, X. (2008). "Operationalization of corporate entrepreneurship and its
performance implications in China: an empirical study". Journal of Chinese
Entrepreneurship, 1(1), 8-20.
63. Whipple, J. M.; Wiedmer, R.; Boyer, K. (2015). “A Dyadic Investigation of
Collaborative Competence, Social Capital, and Performance in Buyer–Supplier
Relationships”. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21
64. Xin, H. (2009). "The study of relationship between OCB and social capital based on
differentculture”.The British Psychology Society. Peer-Reviewed.
65. Yaghoubi, E.; Ahmadzadeh, S.; Abdullah, H. (2011). "An Analysis of Correlation

9314  پایيز،3  شمارة،2  دورة،مدیریت سرمایة اجتماعی

 833

between Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Emotional Intelligence (EI)".
Modern Applied Science, (5), 25-37.
66. Yazdanpanah, R.; Pordal, A. (2014). "The Relationship between Social Capital and
Organizational Citizenship Behaviour (Case Study: Yasouj Education and Training)".
Indian Journal of Fundamental and Applied Life, 4(S4), 2092-2099.
67. Ying, C. Y.; Ting, S. K. T. (2013). "The effects of emotional Intelligence on
counterproductive work behaviors and organizational citizenship behaviors".
International Journal of Accounting and Management (IJABM), 1(1), 185-196.

