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مسألهیانبمقدمه و 
ها دارد و تحوالت عظیم سازمانی از منابع انسانی نقش محوري در تحول سازمان

). 41:1390،(مهداد و دیگرانگیردهاي نامحدود فکري این عامل سرچشمه میتوانمندي
ترین راه براي افزایش ترین عنصر راهبردي و اساسیانسانی، حیاتیيدر واقع سرمایه

). امروزه مطالعات زیادي 27:1387گر، (رضاییان و کشتهاثربخشی و کارایی سازمان است
ثر بر این سرمایه در جهت افزایش عملکرد سازمانی هستند. در ؤبه دنبال بررسی عوامل م
زیادي وجود دارد که نقش هوش عاطفی را در مواردي چون این میان، متون علمی 

پذیري محیط کار، ارتباطات میان فردي، مدیریت، حفظ نیروي کار، رضایت شغلی، جامعه
کنند. استخدام و نگهداشت کارمندان و مدیرانی کهتعهد کارمندان، و ... اثبات می

آنها در همکاري با يبر ارادهتواند اثري مثبتهاي هوش عاطفی باالیی دارند میمهارت
راهبردهاي سازمان از جمله راهبردهاي حفظ نیروها بگذارد. 

تواند از هوش عاطفی براي تضمین موفقیت معتقد است سازمان می)،2002(1لندن
نیز عواطف را جزیی ،)2003(3و تراواگلیون2کراس). 507: 2002(لندن، استفاده کند

تواند گیري مثبت از عواطف، میدانند، چرا که توانایی بهرهمیمهم در موفقیت محیط کاري
).221: 2003(کراس و تراواگلیون،هاي بهتر و تقویت ابتکارات شودگیريمنجر به تصمیم

هاي هوش عاطفی را باعث ارتقاي توانایی فرد در رساندن پیام مهارت،)2002(میر
که هوش داند. اصوالً کسانیبه شکلی مؤثر میهاي سازمانبخش خود و ابالغ دیدگاهانگیزه

وري بیشتري خواهند داشت و روابط بهتري با همکاران خود برقرار عاطفی باالیی دارند بهره
نشان هاي منفی وش عاطفی سطح پایینی دارند واکنشحالیکه کسانی که هکنند درمی

اندك در آنها مشهود است پذیريهایی مبنی بر عدم امنیت و انطباقخواهند داد و نشانه
، 5و چن4(اسکات لدتواند همراه با اثر منفی بر روند آموزش سازمانی باشدکه این می

95:2004 .(
هاي اجتماعی در محیط کار که در برقراري روابط با همکاران و به تبع آن ایجاد شبکه

يان از سرمایهگیري سازمگیرد، نقش هوش عاطفی را در بهرهبستري از اعتماد صورت می
دهد.اجتماعی کارکنان نشان می
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پرکاربردترینوترینعمومیترین،از مهمیکیبهحاضرحالدراجتماعیيسرمایه
مفهوم). این57:1387(عزیزي، گشته استمبدلاجتماعیمطالعاتيحوزهدرمفاهیم

هنجارهاخلقباکهیارزشبامنبعمثابهبهشبکهیکاعضايمیانارتباطاتوبه پیوندها
(امیرخانی و پورعزت، دارداشارهشود،میاعضااهدافتحققموجبمتقابلو اعتماد

19:1387.(
هايارزشیاوهنجارهاازمعینیيمجموعهبعنوانتوانمیرااجتماعیيسرمایه

آندرمیانشان مجاز استهمکاريوتعاونکهگروهیاعضايکهتعریف کردرسمیغیر
شاملبایداساساًکنند،میاجتماعی تولیديسرمایهکههنجارهاییهستند.سهیم
(ایمان و جالئیان باشدجانبهدوارتباطاتوتعهداتادايقبیل صداقت،ازهاییویژگی

دارد.تمرکزهاانسانمیانروابطبراجتماعیيسرمایه). مفهوم19:1388بخشنده، 
ورفتاروداشتهجریانهاانسانعمرطولدروندگی روزمرهزلحظاتتمامدرکهروابطی
ي سرمایهاصلیمفهومتوانمیکلیطوربهدهد.میقرارتأثیرتحتراآنهانگرش

یکدیگر،باارتباطایجادبامردمهستند.مهمارتباطاتکرد:بیانکلمهسهدررااجتماعی
آنانجامبرايیانیستندآنانجامبهدریا قاتنهاییبهکهزنندمیکارهاییبهدست

رسد هوش ). به نظر می5:1386فر و قاسمی، (عزیزیانیداشتخواهندفراوانیشکالتم
تنگاتنگی با هم داشته باشند. تبیین این موضوع ياجتماعی رابطهيعاطفی و سرمایه

ندان یاري کند. این تواند سازمان را در مواردي چون استخدام، نگهداري و ارتقاء کارممی
اجتماعی يثیر هوش عاطفی بر سرمایهأمطالعه با دو هدف انجام شده است. اول، بررسی ت

کارکنان و دوم، تدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی هوش عاطفی با استفاده از مدلسازي 
ن معادالت ساختاري و رویکرد کمترین مربعات جزیی. امتیازات این رویکرد ما را در تدوی

سازد. صحیح مدل و سنجش دقیق آن توانا می

پژوهشچارچوب نظري 
(میر و است1هوش اجتماعی تورندیکيخاستگاه مفهوم هوش عاطفی، نظریه

هاي سنتی هوش را از ). وي تالش کرد شکل411:2005، 2لندي؛29:2004دیگران، 
و دیگران، 3(سیلندهوش اجتماعی جدا کند اما در رسیدن به این هدف ناکام ماينظریه

1 Thorndike
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هاي هوش اجتماعی )، پیشگامان نظریه1994(1). تورندیک و بعدها وچلر109:2006
بودند.

ثر با ؤهوش را ظرفیت جهانی عمل هدفمند، تفکر عقالنی و برخورد م،)1994(وچلر
کند. وي نخستین فردي بود که یک فرایند سنجش هوش را در قالب میمحیط تعریف

هاي امروزي براي ه داد. این مقیاس از این نظر با مقیاسئارا2االنمقیاس هوش بزرگس
هوش سنتی تفاوت داشت که در آن اجزاي هوش اجتماعی هم لحاظ شده بودند.

دانند که را نخستین کسانی می،)1:1990(4و میر3بسیاري از نویسندگان، سالووي
این يدهندهرا باید رواج،)1995(5عبارت هوش عاطفی را مطرح کردند. در حالیکه گلمن

سازه دانست.
این به دلیل خصوصیت این هاي مختلف تعریف شده است وهوش عاطفی به شکل

). ماتئوز و 283:2006، 7و سایدرمن6(مورفیاي مبهم و گنگ استعنوان سازهمفهوم ب
هوش عاطفی را قابلیت شناخت و ابراز احساسات، درك احساسات، ،)2004(همکارانش

مند کردن احساسات مثبت و منفی در خود و دیگران سازي عواطف در تفکر و قاعدهیهشب
داند کهنیز شخص داراي هوش عاطفی را کسی می،)2002(8کنند. لندنتعریف می

مند کرده و پاسخ مثبت به نیازهاي سازمان و کارمندان آن تواند احساسات خود را قاعدهمی
عنوان عادت کردن افراد به سازمان تعریف پذیري که بد است جامعهبدهد. وي معتق

).57: 2002ي نیروي کار است (لندن، شود، کلید نگهداشت بهینهمی
تا 1970هاي احساسات و هوش در بین ساليپیدایش مطالعات منسجم درباره

ل مقوله هوش عاطفی در اوایي). مطالعه2002(میر و دیگران، تکامل پیدا کرد1989
) در این دوره 1985؛ 1983(9آکادمیک صورت گرفت. شارمارعمدتاً در حوزه70يدهه

ثیرگذار در موفقیت آکادمیک أزمانی اقدام به انجام مطالعاتی در مورد موضوعات شناختی ت
يهوش چندگانه خود توجهيهم در همین زمان با نظریه،)2004(10کرد. گاردنر

1 Weschler
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هوش براي کسانی که توانایی یادگیري يانواع چندگانهينظران را به مطالعهصاحب
يبحثی دربارهيمتفاوتی دارند جلب کرد. گاردنر اعتبار خود را مدیون معرفی دوباره

(سیل و هاي جایگزین براي هوش سنتی بودپژوهشی است که هدف آن کشف نسخه
).107:2006دیگران، 

کند و به را مطرح می1م هوش شخصیهوش چندگانه خود، مفهويگاردنر در نظریه
هاي درونی و بیرونی پردازش اطالعات توسط فرد و واکنش نشان دادن دنبال بررسی شیوه

هاي هاي آگاهی یافتن فرد از احساسات، حالتاو به آن است. فرآیندهاي درونی شامل شیوه
تشخیص خوي او هستند و هوش شخصی بیرونی شامل توانایی فرد برايوروحی و خلق

ها و نیات دیگران و توانایی تمایز گذاشتن میان آنهاست.وخو، انگیزههاي روحی، خلقحالت
خود را در همین زمان مطرح 4مفهوم هوش عملی)،1985(3و استرنبرگ2واگنر

کردند. آنها معتقد بودند که هوش عملی یعنی کاربردي که عواطف و احساسات یک فرد 
).436: 1985شود (واگنر و استرنبرگ، یابی هوش تلقی میهمی در ارزدارد، عامل م

هوش عاطفی توسط ينهایی دربارهيشاهد طرح نظریه1993تا 1990يدوره
عطفی در مطالعات متمرکز در این حوزه شد. این دو اصطالح يسالووي و میر بود که نقطه

ه دادند. آنها همچنین ئاهوش عاطفی را بررسی کردند و نخستین تعریف را از این سازه ار
هوش عاطفی مرتبط دانستند. سالووي و میر همچنین راهی يهاي فردي را به سازهمهارت

کار آنها روشی يه دادند. نتیجهئرا براي سنجش هوش عاطفی بعنوان یک توانایی ذهنی ارا
اخت محور بود که در آن از عناصر رنگ و طرح براي تعیین توانایی فرد در شنـقابلیت
هاي عاطفی استفاده شد.حالت

(میر ترین نشانگر موفقیت تلقی شودتواند مهمگلمن معتقد بود که هوش عاطفی می
). این دوره زمانی بود که روانشناسان، کارشناسان آموزشی و متخصصین 2002و دیگران، 

فقیت هوش عاطفی بعنوان راهی براي رسیدن به مويمنابع انسانی شروع به کاربرد سازه
). 2004(سالووي و دیگران، سازمانی کردند

ي هوش عاطفی صورت گرفته سازي سازههاي زیادي براي مفهومحالیکه تالشدر
مدل در ادبیات موجود چشمگیرتر هستند:است، سه 

هوش عاطفی و هوش اجتماعیيدرباره1آنـ ) مدل بار1

1 personal intelligences
2 Wagner
3 Sternberg
4 actual intelligence
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) مدل توانایی محور میر و سالووي2
ي عملکردبر هوش عاطفی گلمن دربارهی مبتني) نظریه3

3یا ترکیبی2هاي توانایی ذهنیتوان بعنوان مدلهاي هوش عاطفی را میمدل

هاي توانایی ذهنی، محققین به بررسی تعامل میان عواطف و تفکر بندي کرد. در مدلطبقه
هوش عاطفی هاي توانایی چه ساختار مبتنی بر مدلهاي ترکیبی، گرپردازند. در مدلمی

هاي ذهنی شناختی و خصوصیات شخصیتی اما محققین در عمل به بررسی توانایی؛است
حالیکه شاید ). در305:2004(کارسو و دیگران، پردازندمی4هاغیر شناختی مثل انگیزه

هاي ترکیبی هم ارزش بینی پیامدها بهتر عمل کنند، مدلهاي توانایی ذهنی در پیشمدل
).197:2004(میر و دیگران، ندخاص خود را دار

هاي توانایی ذهنی و ترکیبیمدل:1جدول 
هاي ترکیبیمدلهاي توانایی ذهنیمدل

)1997(آنـ)، بار2001، 1995(چارچوب هوش عاطفی گلمن)2004میر و سالووي (

آنـمدل بار
هایی ا و مهارتهشناختی، لیاقتهاي غیراي از قابلیتآن هوش عاطفی را گسترهـبار

ثیرگذار أداند که بر توانایی فرد در تطبیق دادن خود با تقاضاها و فشارهاي محیطی تمی
خصوصیات شخصیتی و متشکل از يآن از این سازه دربردارندهـسازي بارهستند. مفهوم

اي دارند.قابلیت است که هر یک اجزاي چندگانه5

ـ آنمدل باريهاي چندگانهاجزا و قابلیت:2جدول 
اجزاهاقابلیت

استقاللوآگاهی عاطفی، اعتماد به نفس، تلقی از خود، خود انگیختگیخودفرديهاي درونمهارت
همدرديوابط میان فردي، مسئولیت اجتماعی ورفرديهاي میانمهارت

پذیريانعطافوفرآیند حل مسئله، سنجش واقعیتپذیريانطباق
کنترلول استرس، تمایلتحممدیریت استرس

بینیخوشو شاديکلیت وضعیت روحی

1 Bar-on
2 mental abilities models
3 mixed models
4 motivation
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کند زیاده از حد کلی باشد ه میئآن اراـسازي که باررسد تعریف و مفهومبه نظر می
). 2006(مورفی، اندیعنی همان حقیقتی که دیگر محققین هوش عاطفی از آن انتقاد کرده

گلمن يها مثل نظریها از سایر نظریهمنتقدین این مدل معتقدند این نظریه چیزي جد
توضیحی روشن و جامع از مدل يهئپرداز را به خاطر عدم اراندارد و براي همین نظریه

).2004(ماتئوز و دیگران، دهندخود مورد انتقاد قرار می

مدل میر و سالووي
نایی میر و سالووي هوش عاطفی را توانایی درك دقیق، ارزیابی و بیان عواطف، توا

تفکر، توانایی درك عواطف و دانش عاطفی يکنندهاحساسات تسهیليدسترسی یا تجربه
میر و (دانندمند کردن عواطف به منظور رسیدن به رشد عاطفی و فکري میو توانایی قاعده

).2004سالووي، 
بندي انجام آنها چهار شاخه از هوش عاطفی را شناسایی کردند. در اینجا ترتیب شاخه

کندهاي بعدي، هوش عاطفی را تعیین میشده مهم است چرا که هر شاخه متکی به شاخه
). همان(

، ارزیابی و ابراز احساسات: مرتبط با توانایی افراد در شناخت عواطف ادراك1ي شاخه
درونی خود و عواطف دیگران و توانایی ابراز این عواطف به شکلی مثبت و دقیق است. 

عاطفی تفکر: توانایی هر فرد در استفاده از عواطف خود در درك تسهیل 2يشاخه
کند که منجر به تجزیه و تحلیل اطالعات براي حل هاي مختلف را توصیف میدیدگاه

شود. له میأمس
درك و تحلیل عواطف، بکارگیري دانش عاطفی: عبارت است از توانایی 3يشاخه

شوند. جر به ایجاد احساسات میهایی که منهاي عاطفی و وضعیتشناخت حالت
مند کردن انعکاس عواطف به منظور رسیدن به رشد و عاطفی و آخر قاعدهيشاخه

مند کردن عواطف خود به منظور تالش براي کنترل فکري: شامل توانایی شناخت و قاعده
رفتارهاي منفی است.

داد باید در چهار افراد هوشمند عاطفی قرار يبراي آنکه بتوان افراد را در طبقه
هاي الزم را داشته باشند. مدل میر و سالووي از این جهت منحصر به فرد تواناییيحوزه

هاي ذهنی تمرکز دارد و خصوصیات شخصیتی را در کار شامل است که صرفاً بر توانایی
).305:2004(کارسو و دیگران، کندنمی
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مدل گلمن
هاي شانگر موفقیت در مدرسه، کار و موقعیتتواند نگلمن معتقد بود هوش عاطفی می

اجتماعی باشد و هوش عاطفی را ظرفیت شناخت احساسات خودمان و دیگران در جهت 
کردکنیم تعریف میدهی به خود و مدیریت عواطف شخصی در روابطی که برقرار میانگیزه

هایی است او مبتنی بر قابلیتي). وي مدعی است که چارچوب ارائه شده1988(گلمن، 
دهد هوشی است. او یک چارچوب هوش عاطفی پیشنهاد میيکه متفاوت از قابلیت بهره

نامیده است و آن را قابلیت آموختنی مبتنی 1که مبتنی بر چیزي است که قابلیت عاطفی
شود.کند که منجر به عملکرد کاري قابل توجه میبر هوش عاطفی تعریف می

، 3، انگیزه2بندي است: خود آگاهیطبقه5ل از چهارچوب پیشنهادي گلمن متشک
.6پذیريو انطباق5، همدردي4خود تنظیمی

خودآگاهی در مدل گلمن، عبارت است از اگاهی فرد از عواطفی که دارد و يطبقه
گذارند. افرادي که انگیزه ثیر میأاینکه چگونه این عواطف بر رفتار و عملکرد شغلی او ت

پذیرند و هم به دنبال ن به اهدافشان هستند و در این راه هم ریسکدارند، متمایل به رسید
تواند از احساسات خود آگاه باشند. فردي که خودتنظیمی دارد میهاي پیشرفت میراه

باشد و در هنگام مواجهه با هر فشاري آن را کنترل کند. افرادي که از خود، همدردي نشان 
هاي دیگران را درك کنند. توانند دیدگاهاند و میندهند قادر به شناخت نیازهاي دیگرامی

هاي او در ثیري که فرد دارد و نیز مهارتأتيتواند به واسطهپذیري در روابط میانطباق
رسیدن به توافق و کسب حمایت دیگران بدست آید. 

هاي باالیی از نظر هوش عاطفی دارند قادرند عواطف را در وجود افرادي که مهارت
دیگران بشناسند و از عواطف به شکلی مؤثر براي مدیریت رفتار خود و روابط با خود و

). 29:2004(میر و دیگران، دیگران بهره گیرند

1 emotional competence
2 self-awareness
3 motivation
4 self-regulation
5 empathy
6 adeptness
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سرمایه اجتماعی
اجتماعی يسرمایهاصطالحازکهاستاينویسندهنخستین،)130:1916(1هانیفان

کشورش،آموزشینظامهاينابسامانیايمقالهدر). وي 2000(پاتنام، استکردهاستفاده
تبیینبرايرااجتماعیيهاصطالح سرمایوکندمیبررسیراآمریکا،يمتحدهایاالت

برد.میکاربکرده،مشاهدهآموزاندانشاجتماعیروابطدرکههاییدگرگونی
با مجموعه منابع حقیقی یا بالقوه مرتبطشاملاجتماعی رايسرمایه2بوردیوپیر

پایداري از روابط کم و بیش نهادینه شده بر اساس آشنایی و پذیرش يمالکیت شبکه
نگاه او به این مفهوم، نگاهی ابزاري است و مبتنی بر ).183:1983(بوردیو، داندمیمتقابل

"ایجاد هدفمند روابط اجتماعی با قصد خلق این منبع"اجتماعی و يسود مالکان سرمایه

منبعیاول،دارد:مؤلفهدواجتماعیيهسرمایبوردیونظراز).1:1998، 3ر(پورتباشدمی
شود؛میامکانپذیراجتماعیهايشبکهوهادر گروهعضویتطریقازآنباارتباطکهاست

ازاياندازهبهآیددر میانسانیکارگزاریکبه تملککهاجتماعیيهسرمایحجمدوم،و
).25:1390آبادي، پناه شاه(براتی و یزدانکندتواند بسیجمیاوکهاستارتباطاتیيهشبک

تنوعی کند: یچنین تعریف ماجتماعی را از دیدگاه عملی اینيسرمایه4جیمز کلمن
آنها بخشی از ساختارهاي اجتماعی را شامل ياز موجودات با دو عنصر مشترك: همه

(پورتر، کنند... در آن ساختار تسهیل میهاي عامالن راشوند، و بعضی از فعالیتمی
روابط، اعتماد، حس يناشی از شبکهچیزي است کهاجتماعی يیعنی سرمایه).1998

عمل متقابل و هنجارهاي اجتماعی که موجب تسهیل فعالیت فردي یا اجتماعی شود. از 
کند، میاجتماعی یک منبع خنثی است که هر نوع عملی را تسهیل ينظر کلمن، سرمایه

وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خاص برد یا خیر کامالًاما اینکه جامعه از آن نفع می
).550:1997، 6و ادوارد5(فولیاست

قبیلازسازمان اجتماعیهاياجتماعی ویژگیيپاتنام معتقد است که سرمایه
سودکسبايبرهمکاريوهماهنگیکهاجتماعی استاعتمادوهنجارها،ها،شبکه

).25:1390آبادي، پناه شاه(براتی و یزدانکنندمیتسهیلرامتقابل

1 Hanifan
2 Burdieu
3 Porter
4 Coleman
5 Foley
6 Edwards
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ذخیرهکهپذیرفتخواهدتحققهنگامیداوطلبانه،مشارکتوهمکارينظر پاتناماز
مدنیهاي تعهدشبکهومبادلهقواعدقالبدراجتماعیيسرمایهاساسی ازانباشتو

ازهاسازمانونهادهااجتماعیهايتمام ویژگیوي.)65:1995(پاتنام، باشدداشتهوجود
کهاستمعتقدنامیده واجتماعیيسرمایهرااجتماعیهايشبکهواعتماد، هنجارهاقبیل

، 2و رز1(جیمزشودمیدیگرانبامثبتتعامالتایجادسبباجتماعی،يسرمایه
17:2004(

هاي نظامدرموجودهنجارهايازايعهمجمواجتماعی رايسرمایهنیز3فوکویاما
وگردیدهجامعهیاي گروهاعضاهمکاريسطحارتقايموجبکهکندتعریف میاجتماعی

).2003(فوکویاما، گرددمیارتباطاتومبادالتيهزینهسطحآمدنپایینسبب
:گیردقراربررسیموردسطحسهدرتواندمیاجتماعیيسرمایه

ی هایشبکهیاشبکهدرجامعهافرادازیکهرمعمول،بطورخرد:ایفرديسطح-1
شود.واقعمفیدفردبرايتواندمیاین عضویتازناشیمنافعدارند.عضویت
تشکیلموجبگروهاعضايمیاناعتمادبرمبتنیروابطمیانه:یاگروهیسطح-2
آنازتاداردقرارگروهعضاياتمامیاختیاردراین سرمایهشود.میاجتماعیيسرمایه

کنند.استفادهامورشانپیشبردبراي
افقیروابطوجامعهدرداوطلبانهايهگروهزیادتعدادکالن:یااجتماعیسطح-3

اعضاييهمهکهکندمیتولیدرااجتماعیايسرمایهاست،اعتمادبرمبتنیکهآنهامیان
).1390زاده و دیگران، براهیم(ابودخواهندمندبهرهآنازجامعه
مشارکتيشبکهوهنجارهااعتماد،اجتماعی،يسرمایههايشاخصپانتام،نظراز

بخشند:میبهبودذیلشرحبهراجامعهها، کاراییکنشتسهیلباکههستنداجتماعی
یکدیگر،باآنانتعامالتوافراداجتماعیروابطاجتماعی:مشارکتهايشبکهالف)

دوخاستگاهبعنواننیزهاشبکهودهندمیرا تشکیلاجتماعیيسرمایهجزءترینبنیادي
آید. بشمار میاجتماعیيسرمایهدیگريمؤلفه

انتقالدیگرانبهکنشگریکازراعملیککنترلحقاجتماعی:هنجارهايب)
طوريبهشوند.میآموختهعهجامافرادبههامجازاتوهاتشویقطریقازدهند. هنجارهامی

1 James
2 Ross
3 Fukuyama
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بهراعهدشکنیخطرمشارکت،هايو شبکهقويهنجارهايجوامع،ازبسیاريدرکه
رساند.میحداقل

ایجاداعتمادنیز،همکاريخودوکندمیتسهیلراافرادمیانهمکارياعتماد:ج)
).1390زاده و دیگران، (ابراهیمکندمی

يثیر هوش عاطفی بر سرمایهأه به دنبال بررسی تعاین مطالدر پایان با توجه به اینکه
گردد.اجتماعی است مدل نظري تحقیق به شرح زیر ارائه می

پژوهشمدل نظري :1شکل 

پژوهششناسی روش
يگردآورينحوهاساسبروکاربرديهدف،اساسبرتحقیق در این مطالعهنوع

است. یمایشیـ پتوصیفیها،داده
مورد مطالعه کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز است. به همین منظور يجامعه

آوري و پرسشنامه کامل جمع122پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع شد، نهایتاً 150
% است.81ها معادل نامهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسش

هوش عاطفی و سنجشبراياستاندارديپرسشنامهدومطالعهایندراصلیابزار 
هوش عاطفی با توجه به ابعاد مدل میر و بهمربوطاجتماعی است. اطالعاتيسرمایه

فهم عواطف

مدیریت 
عواطف

تسهیل تفکر

درك عواطف

هوش 
عاطفی

سرمایه 
اجتماعی

1ال ؤس

2الؤس

3ال ؤس

22ال ؤس

23ال ؤس

24الؤس

21ال ؤس

.

.

.

هنجارها

اعتماد

شبکه
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) به دست آمد. براي2008(و دیگران1عاطفی گراوسهوشمقیاسطریقسالووي و از
نام استفاده شده است.ابعاد مدل پاتاجتماعی نیز ازيسرمایهسنجش

هاروش تحلیل داده
) امروزه بعنوان بخش بزرگی از SEM(هاي مدلسازي معادالت ساختاريتکنیک

و دیگران، 2(پاگسکگیرندتجزیه و تحلیل آماري چندمتغیري مورد توجه قرار می
وجود دارد، رویکردSEM). بطور کلی دو رویکرد براي برآورد پارامترهاي یک 225:2003

، 3(هانلینلفه)ؤ(یا مبتنی بر ممبتنی بر کواریانس و رویکرد مبتنی بر واریانس
در فلسفه، فرضیات توزیعی و اهداف برآوردي بسیار SEM). این دو نوع 283:2004

درخشد و نیازمند متفاوت هستند. رویکرد مبتنی بر واریانس در تحقیقات اکتشافی می
). برخی 3:2011و دیگران، 4(جیفنباشدیفرضیات توزیعی و حجم نمونه کمتري م

کار گرفته شود، حقیقتاً یک بطور مناسبی بPLS-SEMمعتقدند اگر مدلسازي مسیري 
هاي نظري و ها با مدلهاي علی در بسیاري از موقعیتبراي برآورد مدل"5ايگوي نقره"

). 139:2011و دیگران، 6(هیرهاي تجربی استداده
هاي رویکرد مبتنی بر کواریانس در خصوص اجتناب از محدودیتدر این مطالعه براي

؛655:2010، 7(چنگیري، حجم نمونه و پیچیدگی مدلخواص توزیعی، سطح اندازه
از رویکرد مبتنی بر ،)177:2009و دیگران، 10وتزلس؛9،328:1982و بوکشتاین8فورنل

ه مراتبی سازه هوش عاطفی ) استفاده شده است. عالوه بر این ماهیت سلسلPLS(يلفهؤم
هاي انعکاسی و ترکیبی هستند منطبق بر خصوصیات اجتماعی که داراي مدليو سرمایه

PLSابعاد اصلی با متغیرهاي ي(رابطههاي سطح اولاست. در این مطالعه براي مدل
(روابط میان ابعاد و هاي سطح دومشده متناظر) از روابط انعکاسی و براي مدلمشاهده

اصلی) از روابط ترکیبی استفاده شده است.يازهس

1 Groves
2 Pugesek
3 Haenlein
4 Gefen
5 Silver bullet
6 Hair
7 Chin
8 Fornell
9 Bookstein
10 Wetzels
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گیرد:در دو مرحله صورت میPLSها با استفاده از ارزیابی مدل
گیريارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه
ارزیابی مدل ساختاري

ها معتبر و قابل اطمینان کند که مقیاس سنجش سازهتوالی این دو مرحله تضمین می
ها صورت گیردگیري در مورد روابط بین سازهالشی در خصوص نتیجهاست قبل از اینکه ت

.)22:2009و دیگران، 1(ساینز

گیري انعکاسیارزیابی مدل اندازه
PLSاجتماعی از اسمارتيبراي ارزیابی مدل سلسله مراتبی هوش عاطفی و سرمایه

و 2یفورنا؛ 298:1998(چن،استراپاستفاده شده است. آزمون ناپارامتریک بوت
تکرار براي آزمون فرضیات 500) با 159:2005و دیگران، 4تننهاوس؛1993، 3تیبشیرانی

، 5(لومولرهاهاي سطح باالتر نیز از رویکرد تکرار شاخصبکار رفته است. براي برآورد مدل
) استفاده شده است.1989

پایایی
شود، یکی مربوط به پایایی هر گیري در دو قسمت سنجیده میابزار اندازهپایایی

شود و دیگري متناظر با آن است که با مقدار بار نشان داده میيشاخص انعکاسی و سازه
متناظر که براي تعیین همبستگی يهاي انعکاسی با سازهشاخصيپایایی مرکب همه

متناظر يد. مقدار پایایی مناسب براي هر شاخص با سازهروگیري بکار میدرونی ابزار اندازه
.)1391(آذر و دیگران، است7/0) ρcبا آن و پایایی مرکب حداقل(

متناظر يهاي انعکاسی با سازهآمده است بار اکثر شاخص3طور که در جدول همان
گیري بزار اندازهاست. بنابراین پایایی ا7/0است. پایایی ترکیبی نیز بیشتر از 7/0بیشتر از 

شود.یید میأت

1 Saenz
2 Efron
3 Tibshirani
4 Tenenhaus
5 Lohmoller
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روایی 
گیري از دو شاخص روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده یید روایی ابزار اندازهأبراي ت

هاي هر سازه با یکدیگر گردد که شاخصشده است. روایی همگرا به این اصل برمی
براي این روایی ) 440:1981(1اي داشته باشند. معیار فورنل و الرکرهمبستگی میانه

است.5/0) از AVE(2هاي استخراج شدهبیشتر شدن میانگین واریانس

گیريآمار توصیفی، روایی و پایایی ابزار اندازه: 3جدول 
میانگینρcAVEوزنبارگیريسازه و شاخص اندازه
-درك عواطف

-91/064/062/3

78/0به علت عملکرد ضعیفاحساس همکاران تشخیص 
نسبت به آنهاروابط متقابل دیگران و تشخیص احساسدیدن 

79/0یکدیگر

79/0احساسات دیگرانيدهندهظریف نشانتشخیص دقیق عالئم
همکاران به یک وضعیت تشخیص واکنش شخصیتی یا فرهنگی

76/0احساسی

85/0دهممیتشخیص راتغییرات ظریف در احساسات همکارانم
84/0انجام یک کار گروهیهنگامهمکاران ناامیدي سریعتشخیص

-عواطفيتسهیل تفکر به وسیله

-86/052/064/3

75/0با توجه به حس میزان اهمیت آنهاهابندي کاراولویت
70/0یک کار گروهیانجام بهترهیجانات برايشور و استفاده از 

68/0احساس نسبت به مشکلبر اساس ل تعیین میزان توجه به مشک
63/0هابندياحساسات دیگران در اولویتدر نظر گرفتن 

ارباب رجوع یا با جلسه هنگام ثر ؤحس یک راه حل مایجاد 
83/0همکاران

73/0گیرياحساسات دیگران در مواقع تصمیمتوجه به 
-فهم عواطف

-90/060/060/3
82/0در طول روزنسبت به افراد یا کارها ساسات تشخیص اح
72/0نارضایتی یا ناامیدي همکاران از کار خودتشخیص 

91/0تشخیص احساس همکاران نسبت به انجام کارها
65/0براي اثبات یک موضوعمقدار هیجان یا پافشاري الزم تشخیص 

1 Larcker
2 Average Variance Extracted (AVE)
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3ي جدول ادامه
نشان آنها يی اگر حالت چهرهحتتشخیص احساس دیگران،

78/0ندهد

90/0دنحتی اگر برخالفش را بگویاحساس دیگران،تشخیص 
-مدیریت عواطف

-92/067/002/4

96/0داشتن حس اشتیاق اتمام پروژه هنگام شروع آن
کاري به يپروژهانجام یک يتوانایی انتقال حس اشتیاق درباره

82/0دیگران

75/0نسبت به دیگرانافراداحساس دلسوزي و شفقت تشخیص 
هنگام عصبانیت و آشفتگی نسبت به توانایی آرام کردن دیگران 

77/0کارش

95/0نامیدي از عملکردشانهنگامحمایت و دلگرمی دیگران 
ابراز ناراحتی هنگام وقوع حوادث دردناك براي دیگران و کمک به 

64/0آنها

هنجارها
-

33/0
--- 49/0اعتماد

51/0شبکه

با همبستگی بین متغیرهاي مکنونAVEجذر يروایی افتراقی از طریق مقایسه
باید بیشتر از AVEهاي انعکاسی جذر شود. براي هر کدام از سازه) سنجیده می4(جدول 

). نتایج حاصل از 1391آذر و دیگران، (ها در مدل باشدهمبستگی آن سازه با سایر سازه
) بوده و جذر آنها نیز بیشتر 5/0(بیشتر از مقدار آستانهAVEينشاندهندهPLSخروجی 

بنابراین ابزار ؛باشدهاي متناظر موجود در مدل میها با سایر سازهاز همبستگی این سازه
باشد.گیري از روایی مناسبی برخوردار میاندازه

تریس همبستگی متغیرهاي مکنونما:4جدول 
1234متغیرهاي مکنون

80/0درك عواطف
35/072/0عواطفيتسهیل تفکر به وسیله
26/034/077/0فهم عواطف

28/042/046/082/0مدیریت عواطف
باشد.بر روي قطر جدول میAVEجذر 
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گیري ترکیبیارزیابی مدل اندازه
گیري هاي اندازهاي که در مدلشدهبراي متغیرهاي مشاهدهارزیابی سنتی روایی 

و روایی گیرند، کاربردي ندارد. حتی مفاهیمی از قبیل پایاییترکیبی مورد استفاده قرار می
بودن این 1زیرا فرض عاري از خطا؛ها معنایی نداردهم در این نوع از مدلسازه

کند. اهمیت ربط میها را بیایی این معرفال در مورد پایؤهاست که هر گونه سسنجه
هاي تعیین روایی شده است. ها منجر به نقش محوري آزمونگونه مدلپایین پایایی در این

هاي ترکیبی در سطح سازه از روایی قانونی و در در این مطالعه براي ارزیابی روایی مدل
د روایی قانونی مدل روابط ها استفاده شده است. براي تأییسطح معرف از معناداري وزن

ها در مدل مسیري که مبتنی بر تحقیقات پیشین است هاي ترکیبی و سایر سازهبین معرف
کند. در سطح معرف یید میأدار باشد. مرور مطالعات گذشته این مورد را تباید قوي و معنی

نتقال معنا الی که وجود دارد این است که آیا هر معرف در حقیقت سهم خود را در اؤنیز س
هاي هر ، معناداري وزنکند یا خیر؟ براي بررسی این موردو مفهوم سازه ترکیبی ایفا می

هاي ترکیبی را نباید به شود. البته معرفاستراپ تعیین میآزمون بوتيبه وسیلهمعرف 
زیرا این قبیل اقدامات آماري از قلم انداخت یا حذف کرد؛هايسادگی و بر اساس خروجی

که از نظر ن است محتواي معرف ترکیبی را تغییر دهد. بنابراین، محققین تا زمانیممک
هاي ترکیبی معنادار و بایست اقدام به حفظ هر دو گروه معرفپذیر باشد میمفهومی توجیه

). 1391(آذر و دیگران، گیري خود کنندهاي اندازهمعنی در مدلبی

ارزیابی مدل سطح دوم
هاي ترکیبی هستند، (هوش عاطفی) داراي مدلهاي سطح دومه سازهبا توجه به اینک

توان از میانگین واریانس استخراج شده و روایی ترکیبی استفاده براي سنجش آنها نمی
اصلی در سطح يکرد. در این سطح همه ضرایب مسیر از ابعاد هوش عاطفی به سازه

).2(شکل باشندمعنادار می001/0

1 error-free
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مدل سلسله مراتبی هوش عاطفی:2شکل 

ارزیابی مدل ساختاري
) و ضریب مسیر2R(براي ارزیابی مدل ساختاري در این مطالعه از ضریب تعیین

) خالصه نتایج حاصل از تحلیل 5) استفاده شده است. جدولPLS را براي آزمون مدل
دهد.نشان میساختاري 

نتایج مدل ساختاري:5جدول 
ردیید/أتسطح معناداريآماريTضریب مسیرمتغیرهاي مکنون

تایید>54/063/7001/0Pاجتماعیيسرمایه←هوش عاطفی 

Tدیگر است. از ياثر مستقیم یک سازه بر روي سازهيدهندهضریب مسیر نشان

شده است که مقدار آن براي تایید یک فرضیه در آماري براي آزمون فرضیات استفاده 
باشد. 96/1حداقل باید 05/0سطح 

دهد که بنابراین نتایج نشان می؛معنادار است>001/0Pضریب مسیر در سطح 
اجتماعی دارد.يدرصد) بر سرمایه54(هوش عاطفی اثر مستقیمی

)2R(ضریب تعیین
) است. مقادیر 2Rن درونزا، ضریب تعیین (معیار اساسی براي ارزیابی متغیرهاي مکنو

2R هاي مسیر در مدل19/0و 33/0، 67/0برابر باPLS به ترتیب قابل توجه، متوسط و
شود. اگر ساختارهاي یک مدل مسیري داخلی معین، یک متغیر مکنون ضعیف توصیف می

فهم عواطف

مدیریت عواطف

تسهیل تفکر

واطفدرك ع

عاطفیهوش

)86/14 (33/0

)56/15 (26/0

)93/7 (27/0

)54/6 (31/0
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متوسط 2R، (یک یا دو) متغیرهاي مکنون برونزا شرح دهدزا را با تعداد معدوديدرون
زا باشد، زا متکی به چند متغیر مکنون برونقابل پذیرش است. اما اگر متغیر مکنون درون

باشد. 67/0حداقل باید در سطح قابل توجه قرار داشته باشد. یعنی اینکه بیشتر از 2Rمقدار
دهد شود و نشان میدر غیر اینصورت در مورد زیربناي تئوریکی مدل شبهاتی مطرح می

). نتایج 1391(آذر و دیگران، زا ناتوان استمدل در شرح متغیر(هاي) مکنون درونکه 
دهد که مقدار متوسطی اجتماعی نشان میيسرمایهيرا براي سازه30/0تحلیل مقدار 

هوش عاطفی به تنهایی قادر به تبیین يباشد که سازهاست و گویاي این موضوع می
هاي سطح ثیر دارند. در مورد مدلأدیگري نیز بر آن تاجتماعی نیست و عوامل يسرمایه

ياست، زیرا کامالً به وسیله1تقریباً برابر با 2R(هوش عاطفی) مقدارباالتر ترکیبی
براي 2R). در این مطالعه نیز مقدار359:2012و دیگران، 1(بکرشودابعادش شرح داده می

باشد.می1هوش عاطفی برابر 

ی مدل سنجش و معادله ساختاريبرازندگ:6جدول 
2Rمتغیر

1هوش عاطفی
30/0اجتماعیيسرمایه

گیريبحث و نتیجه
نامبهدیگرييسرمایهنمادین؛وفرهنگیاقتصادي،هايسرمایهکناردرامروزه،

شبکهیکاعضايمیانارتباطاتپیوندها وبهمفهوماست. اینمطرحاجتماعیيسرمایه
اهدافتحققموجبمتقابلاعتمادوهنجارهاخلقباکهدارداشارهبا ارزشعنوان منبعب

اجتماعی بر عملکرد سازمانی نیز باعث شده است تا مطالعات يثیر سرمایهأشود. تاعضا می
يثر بر آن بپردازند. این مطالعه نیز در راستاي تبیین سازهؤزیادي به بررسی عوامل م

اجتماعی صورت گرفته است. عامل يوش عاطفی و اثر آن بر سرمایهسلسله مراتبی ه
کند. باشد که نقش محوري را در هر دو متغیر بازي میمشترك این دو سازه ارتباطات می

در این مطالعه براي بررسی هوش عاطفی از مدل میر و سالووي استفاده شد که سطح 
عواطف، فهم يیل تفکر به وسیلههوش عاطفی افراد را در چهار بعد درك عواطف، تسه

سنجد. استفاده از رویکرد کمترین مربعات جزیی براي عواطف و مدیریت عواطف می

1 Becker
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سنجش هوش عاطفی ما را در تبیین بهتر این سازه و ابعاد آن یاري کرد. براي بررسی 
سه اجتماعی در ياجتماعی نیز از مدل پاتنام استفاده شد. در این مدل سرمایهيسرمایه

شود. نتایج هاي مشارکت اجتماعی تبیین میبعد هنجارهاي اجتماعی، اعتماد و شبکه
اجتماعیيدار هوش عاطفی بر سرمایهتحلیل اثرات مثبت و معنی

)/ , /p  0 54 0 ) را نشان داد. از سوي دیگر نتایج نشان داد که ابعاد هوش 001
اجتماعی دارند، درك عواطف با يسرمایهعاطفی نیز اثرات مستقیم و معناداري بر 

/(اجتماعیيسرمایه , /p  0 34 0 عواطفي)، تسهیل تفکر به وسیله001
)/ , /p  0 27 0 /()، فهم عواطف001 , /p  0 29 0 )، مدیریت عواطف001
)/ , /p  0 32 0 001 .(

دهد که استفاده از اجتماعی در این مطالعه نشان میيضریب تعیین پایین سرمایه
اجتماعی کافی نیست و يسرمایهيکنندهعنوان تنها متغیر تعیینهوش عاطفی ب

اجتماعی به يهاي سرمایهلفهدهند. مؤثیر قرار میأمتغیرهاي دیگري نیز آن را تحت ت
ي هیل تفکر به وسیلهترتیب برابرند با: درك عواطف، مدیریت عواطف، فهم عواطف و تس

هاي خود را براي ارتقاء تسهیل تفکر به بنابراین سازمان در این راستا باید تالشعواطف؛
اجتماعی در يهاي سرمایهلفهعواطف کارکنان متمرکز کند. وزن مؤعواطف و فهم يوسیله

نیز باشد. در این زمینهمی51/0و 49/0، 33/0تشکیل این سازه نیز به ترتیب برابر 
اي به هنجارهاي اجتماعی در سازمان داشته باشد. ویژهيسازمان باید توجه
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