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  هچكيد

 وجدان بودنبا هيجاني و  بين هوش ياضر، بررسي رابطههدف از انجام پژوهش ح

زمان گردآوري، از نوع  ، از ديدگاهپژوهش از حيث هدف، پژوهش كاربردياين . بود

 .استها و اطالعات، از نوع ميداني  آوري داده هاي جمع پيمايشي و از نظر روش

نفر  32ي بر رو  NEOPI - Rنامه شخصيتي نامه هوش هيجاني شات و پرسشپرسش

 يا طبقهنفر از افراد تحت امر آنان كه به روش تصادفي  539و تعداد  انهفرمانداز 

هاي  و به كمك روش SPSSها، توسط نرم افزار  داده. انتخاب شده بودند، توزيع گرديد

نتايج حاصل از . آماري همبستگي پيرسون و روش رگرسيون خطي تحليل گرديدند

گروهان و با وجدان بودن  انهفرمانده بين هوش هيجاني ها نشان دادند ك تحليل داده

  . است، اين رابطه معنادار 05/0وجود دارد كه در سطح ) = 317/0r(آنان رابطه مثبت 

هوش هيجاني، با وجدان بودن، نظم و ترتيب، تالش براي موفقيت، : واژگان كليدي

   .يشناسگيري، وظيفه اري، محتاط در تصميمدخويشتن
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  همقدم

  ه در واقع،ك دارديك فلسفه وجودي از انتفاعي و غير انتفاعي  سازماني، اعم هر

، ديگر به عبارتي است؛آمدن آن سازمان  وجوده وجودي هر سازمان، دليل ب يفلسفه

ن به اهداف سازماني رسيد بنابراين؛ ها است اهدافي است كه يك سازمان به دنبال آن

هر مدير بايد  ،در اين باره. استديران ارشد شده توسط ماولين اولويت در نظرگرفته

هاست به مديران  سال. نايل آيدبه اهداف سازماني  تحت امر خود، بتواند از طريق افراد

با  ها آنمستقيم با توانايي  يبراي دستيابي به اهداف، رابطه ها آنآموزند كه توانايي  مي

اهميت بيشتري يافته است زيرا  امروزه ،اين امر. داردد تحت امر خوبرانگيختن افراد 

چرا كه انسان،  .مسائل انساني، ارتباطات و روابط بين مدير و كاركنان افزايش يافته است

اعصار مختلف مورد توجه خاص  ترين عنصر در عرصه مديريت است كه در محوري

 منابع نيتر مهمنيروي انساني يك سازمان، يكي از . دانشمندان مديريت قرار گرفته است

هاي نظامي نيز نيروي  ها و يگان در سازمان. ديآ يمآن سازمان به شمار  يها ييداراو 

ها، اين نيروي  ترين تجهيزات و سالح حتي با وجود پيشرفته. ددارانساني ارزشي ويژه 

موفقيت يك عمليات، كارايي و اثربخشي يك  نساني آموزش ديده و متعهد است كها

م كارگيري و استخداه در اين راستا، هر سازماني جهت ب. سازمان را تضمين خواهد كرد

. دهاي متناسبي استفاده كن و شاخص خور، بايستي از معيارهانيروي انساني مناسب و در

لكرد هاي هوش به عنوان معياري مناسب براي تعيين عم براي مثال، برگزاري آزمون

د، هنوز هم مورد توجه كه ريشه در مطالعات تيلور دار آينده افراد در مشاغل مختلف

  )64: 1384عابدي و جعفري، ( .است ها سازمان

هاي هوش شناختي يا ضريب هوشي به  هاي اخير استفاده از آزمون در دهه :لهبيان مسأ

 .استكارگيري نيروي انساني متداول ه عنوان شاخصي جهت انتخاب، استخدام و ب

جلب دانشمندان را  بيشترنيز توجه  1ليكن عالوه بر ضريب هوشي، اخيراً هوش هيجاني

                                                      
1- . Emotional Intelligence (EI) 
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نشانگر آن است كه در موفقيت  )1996( 1گلمن از تحقيقات نتايج حاصلده است، كر

ضريب هوشي افراد دخيل  يدست كم به اندازههيجاني ها هوش  افراد و كارآيي سازمان

ها را  درصد از موفقيت 20از نظر گلمن هوش شناختي در بهترين شرايط تنها  .است

ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد  درصد از موفقيت 80و  شود يمعث با

هايي است كه هوش هيجاني را تشكيل  ها، در گرو مهارت در بسياري از موقعيت

 شود شخصيت محسوب مي يها مجموعهغير با وجدان بودن كه يكي از زيرمت. دهند مي

در اين پژوهش متغير . استگذار تأثيرمديريت افسران ارتش بر چگونگي فرماندهي و 

در واقع . و اوامر تحت امر آنان بررسي شد انهفرماندبا وجدان بودن و هوش هيجاني 

بر متغير با وجدان بودن  انهفرماندله تحقيق اين است كه آيا متغير هوش هيجاني مسأ

ردارند، كه از هوش هيجاني بااليي برخو يانهفرمانددارد و به عبارتي آيا  تأثيرآنان 

  .باشند داشتهتوانند متغير با وجدان بودن را در سطح بااليي  مي

 خالفبر هيجاني هوش كه دهد يم نشان اخير تحقيقات :اهميت و ضرورت پژوهش

 به را هيجاني هوش توانند يم ها سازمان مديران يعني. است آموزش هوش شناختي قابل

موريت و فلسفه وجودي كه مأ بديهي است .دهند آموزش خودشان افراد سازمان

از آن . ارتش است انهفرماندتربيت و پرورش افسران و ) ع(دانشگاه افسري امام علي 

هاي يك افسر توانمند  تواند به عنوان يكي از شاخصه جايي كه متغير با وجدان بودن مي

  .و ضرورت تحقيق قابل توجيه استرسد كه اهميت  نظر مي لذا چنين به كارساز باشد

هيجاني و با وجدان  جا كه متغيرهاي اصلي اين پژوهش، هوش از آن :نظري يپيشينه

لذا در ابتدا به اختصار، متغير هوش هيجاني و سپس متغير با وجدان بودن  بودن است

ت نشأ 2هوش اجتماعيهوش هيجاني از مفهوم  يدر واقع، ريشه. تشريح خواهند شد

 .مطرح شددر دانشگاه كلمبيا  3ثرندايك توسط 1920كه اولين بار در سال  رديگ يم

                                                      
1- Golman  
2- . Social Intelligence 

3- Thorndike 
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ايجاد روابط اجتماعي مناسب  هاي فرد كه ناييابه تو ،هوش اجتماعي )4: 1383حبيب پور،(

با آگاهي كه  2و پيتر سالوي 1يراجان م 1990در سال . شود اطالق مي ،سازد را ميسر مي

اصطالح هوش  ،ندهاي غيرشناختي هوش داشت از كارهاي انجام شده در زمينه جنبه

اين دو استاد دريافتند كه برخي از افراد در شناخت احساسات  .را به كار بردند هيجاني

دنيل  )2: همان( .خود و ديگران و حل مشكالت احساسي و عاطفي توانمندتر هستند

ل ها افتاد، وي در سا با نام وي بر سر زبان هيجانياست كه عنوان هوش  فرديگلمن 

چرا ممكن است اين عنصر از بهره : هيجانيوش ه«ن كتابي تحت عنوا با انتشار 1995

زندگي فردي و سازماني پديد آورد و  يچالش جديدي در عرصه »تر باشد؟ هوشي مهم

در  هيجانيگلمن بر نياز به هوش . توجه جهانيان را به اين پديده نوظهور جلب كرد

. كردتمركز  -لب و احساساتتا ق شود يمه محيطي كه اغلب به عقل توج -كارمحيط 

بلكه هر كسي كه در  هستند هيجانياو معتقد است نه تنها مديران و رؤسا نيازمند هوش 

كه به  هوش هيجاني )2: 3،1998موري( .است هيجانينيازمند هوش  ،كند سازمان كار مي

 EQ يا 4را ضريب هوش هيجاني شود و معموالً معيار ارزيابي آن گفته مي EI اختصار

مديريت هيجانات خود و  نامند، به توانايي، ظرفيت يا مهارت ادراك، سنجش و مي

هوشمندانه از هيجانات است و در  يهوش هيجاني استفاده .ديگران، داللت دارد

و خود را ناديده نگيريم  يها ارزشاي به اين معنا است كه احساسات و  حرفه ي زمينه

. ين حال افرادي را كه مثل ما نيستند درك كنيمثيرشان را بر رفتارمان بشناسيم و در عتأ

هوش هيجاني نوع ديگري از هوش  :كند يمهوش هيجاني را چنين توصيف  ،گلمن

اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ . است

مطلوب خلق و خوي و وضع  يتوانايي اداره. هاي مناسب در زندگي است تصميم

عاملي است كه به هنگام شكست ناشي از دست نيافتن به . هاست كنترل تكانش رواني و

                                                      
1- John Mayer 

2- Peter Salovey 

3- Murray 

4- Emotional Quotient (EQ) 
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 هوش )2001(ن دنيل گلماز نظر . كند هدف، در شخص ايجاد انگيزه و اميد مي

خود را  اتيروحتواند از طريق خودآگاهي،  آن مي يمهارتي است كه دارنده هيجاني،

را  ها آن تأثيردلي، د، از طريق هممديريتي آن را بهبود بخشاز طريق خود كنترل كند،

خود و ديگران  ياي رفتار كند كه روحيه درك كند و از طريق مديريت روابط، به شيوه

هوش عاطفي توانايي  ،جان ماير و پيتر سالويبه زعم  )54 :1382، دوستار( .را باال ببرد

 )54 :همان( .استارزيابي، بيان و تنظيم عاطفه خود و ديگران و استفاده كارآمد از آن 

هاي محيطي  هاي يك شخص در مواجهه با چالش توانايي هيجاني را،هوش  1نآ -بار

  ) 2 :1383،وثوقي كيا( .كند بيني ميفرد را در زندگي پيش يها تيموفق كه داند يم

شخصيت  يمجموعهاين پژوهش، با وجدان بودن است كه زيرمتغير اصلي ديگر 

ت به ها را در مورد شخصي ترين پژوهش وني كه گستردهمشهورترين آزم. گيرد قرار مي

است كه در حال حاضر شكل  NEO 2سنج خود اختصاص داده است، شخصيت

 )b 1992، 4و مك كرا 3كاستا( .در دست است ،NEO-PI-Rآن، يعني،  يشدهتجديدنظر

، )N( 5رنجورخوييشناسايي ابعاد روان با 1970 يساخت و پرورش اين آزمون در دهه

بعدها، عامل مطبوع . آغاز گرديد) O() 7پذيري انعطاف( يو گشودگ) E( 6گرايي برون

نيون و گود ال( .به اين آزمون اضافه شد) C( 9و با وجدان بودن) A() 8دلپذير بودن(ن بود

نيز ناميده شده است،  »تمايل به موفقيت«شاخص با وجدان بودن كه  )89: 1382اشتاين، 

له به ال، سازماندهي و انجام وظايف محوريزي خيلي فعت طرحبه مفهوم قدر تواند يم

. استم شناس، فردي هدفمند، با اراده و مصمفرد با وجدان و وظيفه. طلوب باشدنحو م

                                                      
1- Bar-on 

2- NEO Personality Inventory 

3- Costa 

4- Mc Crae 

5- Neuroticism 

6- Extraversion 

7- Openness 

8- Agreeableness 

9- . Conscientiousness 
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ين تحصيلي همراه است و نمرات پاي قيت شغلي ونمرات باال در اين شاخص، با موفّ

افراد با . ت زياد اجتناب كندبيني الزم و دقشود كه فرد از باريكممكن است موجب 

 ين،قول و مطمئن هستند اما افراد با نمرات پايدقيق، خوش ،باال در اين شاخص ينمره

 ها آنهمچنين . ت شودبايد دقّ ها آنكارگيري ه ا در بام لزوماً فاقد اصول اخالقي نيستند

ه نشان مداركي وجود دارد ك. حال هستند ها بي براي رسيدن به هدف شانتالشدر 

و عالقه به امور جنسي هستند گرا  تخيلي لذّ) ينيبا نمرات پا(دهد كه اين افراد  يم

، تالش براي 2يشناس ، وظيفه1صفات با وجدان بودن شامل، نظم و ترتيب. دارند

باال در  ينمره. است 6كفايتباو  5گيري محتاط در تصميم 4،داري خويشتن 3،موفقيت

افرادي كه نمره بااليي در . آراستگي و مرتب بودن استتميزي،  ينظم و ترتيب نشانه

 شانياخالقپايبند بوده و تعهدات  شانياخالق، به اصول رنديگ يمشناسي  مقياس وظيفه

ياس تالش براي موفقيت افرادي كه نمره بااليي در مق. دهند يمدقيق انجام  به طوررا 

كنند تا به اهداف خود  ر ميند، سطح آرزوي بااليي دارند و خيلي سخت كاكن كسب مي

منظور از . دهي خوبي دارندد ساعي و هدفمند بوده و قدرت جهتاين افرا. برسند

ها و  رغم دلتنگيآن علي يداري، توانايي افراد در شروع وظايف و ادامهخويشتن

گيري مربوط به حد تمايل افراد به فكركردن قبل از  احتياط در تصميم. ها است آشفتگي

كه فرد تا چه حد قابل، حساس و  شود يمكفايت نيز به اين احساس مربوط . استاقدام 

  )100- 99: 1377آتشي،( .ثر استمؤ

اي  در تحقيق كه بر روي نمونه) 2009( 7رامو، ساريس و بوياتسيز :پيشينه تجربي

سازمان اسپانيايي انجام دادند، نتايج حاصله حاكي از اين بود كه هوش  223متشكل از 

                                                      
1-  Order 

2- Dutifulness 

3- Achievement Striving 

4- Self - Discipline 

5- Deliberation 

6-Competence 

7- Ramo & Saris & Boyatzis 
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بيني عملكرد شغلي هاي با ارزشي جهت پيش شاخص  1جاني و صفات شخصيتيهي

ه بعد هوش هيجاني در پژوهشي روابط بين س) 2003( 2رحيم و مينورس. ندهست

و رفتار حل ) دلي يا آگاهي اجتماعيكنترلي، همخودآگاهي، خودتنظيمي يا خود(

ايج حاصل از نت. ددنگام تعارض بين مرئوسان، بررسي كرمديران را در هن 3مشكل

تنظيمي با پارامتر نشان داد كه بين خودآگاهي و خود 4مراتبيتحليل رگرسيون سلسله

طي يك تحقيق ) 2005( 5افوالبي و هيگي. حل مشكل رابطه معنادار مثبتي وجود دارد

هاي نفتي در نيجريه صورت  كار تيمي حفاري 54شامل  يا نمونهپيمايشي كه بر روي 

معناداري  يد كه بين هوش هيجاني و تعامالت كارهاي تيمي، رابطهگرفت، نشان دادن

نفر از مراجعان زن  30در تحقيقي كه بر روي ) 1386(اسمعيلي و همكاران . وجود دارد

هاي  كننده به مراكز مشاوره انجام دادند، بيان كردند كه آموزش مولفهو مرد مراجعه

 400نيز در بررسي ) 1998( 6سارني. شود يمهوش هيجاني سبب ارتقاي سالمت روان 

اند، از شادابي، نشاط،  نفر از كاركنان دريافت افرادي كه هوش هيجاني باالتري داشته

همچنين . اند سرزندگي و استقالل بيشتري در كار برخوردار بوده و عملكرد بهتري داشته

يت بيشتري تر و از پيشرفت و موفق تر، در برابر استرس مقاوم نسبت به زندگي خوشبين

پور زارعان، اسداهللا )159: 1386به نقل از اسمعيلي و همكاران،(. اند در زندگي برخوردار بوده

هاي  نفر از دانشجويان سال اول رشته 69در پژوهشي كه بر روي ) 1386(پورو بخشي

شناسي دانشگاه تبريز انجام دادند، نشان دادند كه بين هوش هيجاني علوم تربيتي و روان

 7هيگز. وجود دارد) 001/0p(داري مت عمومي، همبستگي مثبت معنيالو س

 به عملسه سازمان انگليسي نفر از كاركنان  289ي كه بر روي ا در بررسي) 2004(

                                                      
1- Personality Traits 

2- Rahim & Minors 

3- Problem - Solving Behavior 

4- Hierarchical Regression Analysis  

5- Afolabi & Ehigie 

6- Saarni 

7- Higgs 
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در . بسيار قوي بين هوش هيجاني و عملكرد فردي دست يافت يآورد، به يك رابطه

بر روي كاركنان چند شركت بزرگ در  )2000( تحقيق ديگري از سارني و همكاران

اياالت اوكالهاما و كاليفرنيا محققان سعي داشتند رابطه بين هوش هيجاني و انواع 

هاي  جداي از نيرومندي روابط بين متغير. هاي شغلي را مورد بررسي قرار دهند رمتغي

  :ها معنادار بود در همه اين شركت ها آنمختلف، تعدادي از 

 .تر بودند تر و سرزنده تر، با نشاط وش هيجاني باالتر شادابكاركنان با ه -

 .كاركنان با هوش هيجاني باالتر از رضايت شغلي بيشتري برخوردار بودند -

تر و در برابر استرس و  كاركنان با هوش هيجاني باالتر نسبت به زندگي خوشبين

  )45: 1386 اسدي و همكاران،( .بودند تر مقاومفرسودگي شغلي 

متغير . استدر اين پژوهش متغيرهاي اصلي، هوش هيجاني و با وجدان بودن  :تغيرهام

هوش هيجاني شامل سه شاخص و متغير با وجدان بودن داراي پنج شاخص به شرح 

  :استزير 

دهنده هوش جزء تشكيل نيتر مهم» سالوي«و » ماير«از نظر : هوش هيجاني -1

ها، توانايي تشخيص  بيان صحيح هيجان هيجاني عبارت است از توانايي ارزيابي و

 )108 :1383اكبرزاده، ( .ها در خود و توانايي اظهار و بيان احساسات خود هيجان

بازشناسي و وارد كردن اطالعات كالمي و غير كالمي از  :ارزيابي و ابراز هيجان -

 .سيستم هيجاني

  .رها در خود و افراد ديگ مديريت هيجان: تنظيم و مديريت هيجان -

ها به عنوان قسمتي از جريان شناختي  گيري هيجانبه كار: برداري از هيجان بهره -

 .مانند خالقيت و حل مسئله

  شناسي، تالش براي موفقيت، نظم و ترتيب، وظيفه: وجدان بودنبا -2

 .گيري داري، محتاط در تصميمخويشتن
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حاضر، هدف  پژوهش رهاي مورد بررسي دربا توجه به متغي :اهداف تحقيق -ذ

ابعاد (ن گروها انهفرماندهوش هيجاني  يست از تعيين رابطها عبارت اصلي تحقيق

ضمناً متغيرهاي هوش هيجاني و با وجدان بودن . با با وجدان بودن آنان) مختلف آن

با متغير با وجدان بودن افراد تحت امر آنان نيز به عنوان اهداف فرعي  انهفرماند

  :ندااند، كه به شرح زير  گرفتهنظر قرار   دورپژوهش م

 .گروهان با متغير با وجدان بودن آنان انهفرماندهوش هيجاني  يبررسي رابطه -1

گروهان با متغير با وجدان بودن افراد  انهفرماندهوش هيجاني  يبررسي رابطه -2

 .تحت امر آنان

ن بودن افراد گروهان با متغير با وجدا انهفرماندبا وجدان بودن  يبررسي رابطه -3

 .تحت امر آنان

ه شده هاي اراي رد انتظار و بر اساس مدله به اهداف و نتايج موبا توج: ها هيفرض -ر

هاي پژوهش، به شرح زير تدوين  فرضيه ،هوش هيجاني و با وجدان بودن يدر حوزه

  :شده است

 آنان،با با وجدان بودن ) ابعاد مختلف آن(گروهان  انهفرماندهوش هيجاني بين  -1

 .دارد داري وجود مثبت و معني يرابطه

وجدان بودن با با) ابعاد مختلف آن(گروهان  انهفرماندابعاد هوش هيجاني بين  -2

 .دارد داري وجود مثبت و معني رابطه افراد تحت امر آنان،

 گروهان با با وجدان بودن افراد تحت امر آنان، انهفرماندبا وجدان بودن بين  -3

 .دارد داري وجود ت و معنيمثب يرابطه

پژوهش به صورت زير  مفهوميمطروحه، مدل  يها هيفرضو  ضمناً با توجه به متغيرها

  :دشو خالصه مي
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  .لمتغير مستق  ه وابست متغير

  
  شپژوه مفهوميمدل  -1 يشكل شماره

  شروش اجراي پژوه

زمان  ديدگاه، از پژوهش كاربردي پژوهش حاضر از حيث هدف، :روش تحقيق -الف

از نوع  ها و اطالعات آوري داده هاي جمع گردآوري، از نوع پيمايشي و از نظر روش

   .استميداني 

ان
ده
مان
فر
ن 
ود
ن ب
دا
وج
با 

  

 موفقيت براي تالش

  شناسيوظيفه

 ترتيب و نظم

 داريخويشتن

 گيريتصميم در محتاط

  :فرماندهان هيجانيهوش 

 هيجان ابراز و ارزيابي −

 هيجان مديريت و تنظيم −

 هيجان از برداريبهره −

ت ا
تح
د 
فرا
ن ا
ود
ن ب
دا
وج
با 

  مر

 موفقيت براي تالش

 ترتيب و نظم

 داريخويشتن

 گيرييمتصم در محتاط

  شناسيوظيفه
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آماري اين تحقيق، مشتمل بر كليه  يجامعه :گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

جهت تعيين . تاس) ع(گروهان و افراد تحت امر آنان در دانشگاه امام علي  انهفرماند

تعداد  1،گيري كريجكي و مورگانت امر، با استفاده از جدول نمونهحجم نمونه افراد تح

برابر ، چنين، حجم نمونه بر اساس فرمول كوكرانهم. نفر در نظر گرفته شدند 357

  .در زير فرمول كوكران نشان داده شده است. آيد دست ميه ب 81/356

  N  5000  لجامعه ك

  q  5/0  تجود صفاحتمال عدم و

  p  5/0  تاحتمال وجود صف

  d  05/0  بدقت احتمالي مطلو

  n  357  هاندازه نمون

  

  

نفر در نظر گرفته شد،  357لذا با عنايت به فرمول فوق، حجم نمونه افراد تحت امر، 

ليكن . انتخاب گرديدندي ا گروهان به صورت طبقه انهفرماندنفر از  32همچنين تعداد 

بين افراد تحت امر،  نامهپرسش 600ار و صحت نتايج پژوهش، تعداد جهت افزايش اعتب

نامه جهت تجزيه و تحليل مورد استفاده پرسش 539در نهايت تعداد كه  توزيع گرديد

  . قرار گرفت

                                                      
1- Morgan 

( ) ( )( )

( )

( ) ( )( )

( )
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نامه شخصيتي شناسي از پرسشگيري ميزان وظيفهجهت اندازه :ابزارهاي پژوهش

NEOPI - R )عد با وجدان بودناز  گيري هوش هيجاني نيزي اندازهاو بر) ب

اي  پنج گزينه ترتيبي كيفي مقياس و با استفاده از 1هوش هيجاني شات ي نامه پرسش

البته، . استفاده گرديد) كامالً موافقم، موافقم، تاحدودي، مخالفم، كامالً مخالفم(ليكرت 

ش هيجاني نامه هوپرسش. استاي  ها، مقياس فاصله مقياس نهايي جهت آناليز داده

نامه هوش هيجاني شات با استفاده اعتبار پرسش. استبعد  3پرسش و  33شات داراي 

د ، محمدي و خسرو جاوي)2000(از روش آلفاي كرونباخ توسط سياروچي و همكاران 

روايي آن نيز بر روي . گزارش شده است 81/0و  84/0به ترتيب برابر ) 1381(

نامه پرسش. يد قرار گرفتدر نهايت مورد تأي ش ودانشجويان كانادايي مورد آزماي

اين . استشاخص  5پرسش و  30داراي ) بعد با وجدان بودن( NEOPI - Rشخصيتي 

تبريز و  يها دانشگاهنفر از دانشجويان  2000ز اي متشكل ا نامه بر روي مجموعهپرسش

: 1377ي،آتش( .علوم پزشكي اين دو شهر، هنجاريابي شده است يها دانشگاهشيراز و 

100(  

ده در اين پژوهش با توجه به اين كه مقياس مورد استفا :ها دادهروش تجزيه و تحليل 

شده از طريق توزيع هاي گردآوري داده است بنابراين يا فاصله/اي از نوع فاصله

مورد تجزيه و تحليل قرار  2،افزار آماري علوم اجتماعينامه، با استفاده از نرم پرسش

   .   گرفتند

  شپژوه يها افتهي

در  ررسي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش، ابتدا به بها دادهدر راستاي تجزيه و تحليل 

  .پرداخته شده است 1 يهجدول شمار

  

                                                      
1- . Schutte 

2 . Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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  پژوهشآمار توصيفي متغيرهاي  - 1 يهجدول شمار

  نميانگي  نبيشتري  نيتر كم  هدامن  دابعا
انحراف 

  رمعيا
  سواريان

ود
ن ب

دا
وج

با 
ن

 

  447/5  747/2  56/23  29  16  13 بترتي و نظم

  726/9  119/3  13/23  30  15  15  يشناسوظيفه

 براي تالش

 تموفقي
11  18  29  62/23  938/2  629/8  

  080/5  254/2  78/23  28  20  8 يدارخويشتن

 در محتاط

 يگير تصميم
10  17  27  56/23  651/2  028/7  

جا
 هي

ش
هو

  ني

 ابراز و ارزيابي

 نهيجا
13  35  48  09/42  392/3  507/11  

 و تنظيم

 مديريت

 نهيجا

17  32  49  75/42  302/3  903/10  

 از برداري بهره

 نهيجا
13  35  48  62/42  300/3  887/10  

هاي آماري ضريب همبستگي گشتاوري  هاي تحقيق، از آزمون براي آزمون فرضيه

  :است و رگرسيون استفاده گرديد، كه نتايج آن به شرح زير) r( 1پيرسون

با با وجدان ) ابعاد مختلف آن(گروهان  انهفرماندهوش هيجاني ن بيارتباط  -1

  .است 2 يبه شرح جدول شماره ،بودن آنان

  

                                                      
1. Pearson product-moment Correlation Coefficient 
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  نگروهان با ابعاد با وجدان بودن آنا انهفرماندابعاد هوش هيجاني بين همبستگي  - 2ي جدول شماره

  .معنادار است) دو دامنه( 01/0ح رابطه در سط. **

  .معنادار است) دو دامنه( 05/0ح رابطه در سط. *

  .ترابطه معنادار نيس. 

وجدان  گروهان و با انهفرماندشود بين هوش هيجاني  طور كه مشاهده مي همان

. استرابطه معنادار  05/0وجود دارد كه در سطح ) = 317/0r(بودن آنان رابطه مثبت 

با  انهفرماندچنين بين ابعاد ارزيابي و ابراز هيجان، تنظيم و مديريت هيجان هم

 01/0و  05/0كه اين ارتباط در سطح  ي مثبت وجود داردباوجدان بودن آنان رابطه

رابطه  انهفرمانددن وجدان بو برداري از هيجان با با ليكن بين بعد بهره استدار  معني

از لحاظ آماري  وجود دارد كه البته ميزان ارتباط، ضعيف بوده و) = 013/0r(منفي 

  .دار نيست معني

  امتغيره
ارزيابي و ابراز 

  نهيجا

تنظيم و 

  نمديريت هيجا

برداري  بهره

  نااز هيج

هوش 

  يهيجان

  131/0  -158/0  372/0*  108/0  بنظم و ترتي

  296/0*  014/0  529/0**  188/0  يشناسوظيفه

تالش براي 

  تموفقي
*256/0  *313/0  058/0  *254/0  

  314/0*  -011/0  365/0*  416/0*   يدارخويشتن

محتاط در 

  يگير تصميم
044/0  101/0  047/0  078/0  

 -013/0 504/0**  290/0*  نبا وجدان بود
*317/0 
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عالوه بر اين، ارتباط ابعاد مختلف باوجدان بودن با ابعاد مختلف هوش هيجاني 

بطه كه نتايج حاصله نشانگر آن است كه را نيز مورد محاسبه قرار گرفته است انهفرماند

شناسي با تنظيم و ، بعد وظيفه)= 372/0r(بعد نظم و ترتيب با تنظيم و مديريت هيجان 

 256/0r(، بعد تالش براي موفقيت با ارزيابي و ابراز هيجان )=529/0r(مديريت هيجان 

داري با ارزيابي و و در نهايت بعد خويشتن) = 313/0r(و تنظيم و مديريت هيجان ) =

رابطه مثبت و ) = 365/0r(ن و تنظيم و مديريت هيجا) = 416/0r(ابراز هيجان 

  .داري دارند معني

، بر اساس ميزان هوش هيجاني آنان، انهفرماندوجدان بودن  بيني ميزان با براي پيش

متغيرهاي ه نتايج حاصل از رگرسيون خطي ساد. داز رگرسيون خطي ساده استفاده ش

در جدول . استبه شرح جداول زير  1،زمانمستقل و وابسته با استفاده از روش هم

مجذور ضريب همبستگي  2،، به ترتيب مقادير ضريب همبستگي چندگانه3 يشماره

و خطاي استاندارد برآورد،  4شدهيا ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل 3چندگانه

، ميزان همبستگي چندگانه بين )R(ضريب همبستگي چندگانه . گزارش شده است

را ) باوجدان بودن(و متغير وابسته ) ابعاد هوش هيجاني(هاي مستقل مجموعه متغير

گزارش  317/0ن مقدار آ. مقدار اين ضريب بين صفر تا يك نوسان دارد. دهد نشان مي

R(ضريب تعيين . شده است
ميزان تبيين واريانس و تغييرات متغير وابسته توسط ) 2

ين ضريب نيز، بين صفر تا يك مقدار ا. دهد هاي مستقل را نشان مي مجموعه متغير

R(شده ضريب تعيين تعديل. نوسان دارد
2

adj( مقدار ضريب تعيين را به منظور انعكاس ،

براي تفسير ضريب تعيين، معموالً از . كند مدل تصحيح مي به رازشبيشتر ميزان نكوئي 

                                                      
1. Enter Method 

2. Multiple R 

3. R Square 

4. Adjusted R Square 
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ي چون در اين ضريب، مقدار ضريب تعيين با درجات آزاد. شود اين مقدار استفاده مي

گزارش شده است، اين بدان  07/0برابر  آندر اين پژوهش مقدار . تعديل شده است

ارزيابي و ابراز هيجان، تنظيم و مديريت هيجان، (ابعاد هوش هيجاني ه معني است ك

را تبيين ) باوجدان بودن(از كل واريانس متغير وابسته % 7، )برداري از هيجان بهره

مقدار خطاي . استهاي خارج از مدل  اثير متغيركنند و مابقي تغييرات، تحت ت مي

كه برابر  استبيني معادله رگرسيون دهنده ميزان قدرت پيش آورد، نشاناستاندارد بر

  .گزارش شده است 957/8

  1مدل به رازشهاي مربوط مارخالصه آ - 3ي جدول شماره

  لمد
ضريب همبستگي 

  هچندگان

ضريب 

  نتعيي

ضريب تعيين تعديل 

  هشد

ندارد خطاي استا

  دبرآور

1  317/0a 100/0  070/0 957/8 

در اين جدول، منبع . دهد نتايج تحليل واريانس را نشان مي 4 يجدول شماره

نشان داده  3و باقيمانده 2در دو منبع رگرسيون) وجدان بودن با(تغييرات متغير وابسته 

مجذورات  شده و براي هريك از اين منابع، مجموع مجذورات، درجه آزادي و ميانگين

منبع رگرسيون، اطالعات مربوط به ميزان تغييرات متغير وابسته را كه . آورده شده است

اطالعات  يدهنده دهد و منبع باقيمانده نيز، نشان در نتيجه مدل پژوهش ماست، نشان مي

مقدار . هستمربوط به ميزان تغييرات متغير وابسته را كه خارج از مدل پژوهش ماست، 

F )آن است كه آيا مدل رگرسيوني پژوهش، مدل مناسبي  يدهنده نشان) شرآماره في

هاي مستقل قادرند به خوبي تغييرات متغير وابسته را  به عبارتي، آيا متغير. است يا خير

                                                      
1. Model Fit 

2. Regression 

3. Residual 
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و در سطح  343/3بر اساس نتايج جدول زير، برابر  Fمقدار . توضيح دهند يا خير

  .دار است معني 054/0از  تر كوچكخطاي 

  سنتايج تحليل واريان - 4ي شماره جدول

    لمد
مجموع 

  تمجذورا

درجه 

  يآزاد

ميانگين 

  تمجذورا

آماره 

  رفيش

سطح 

  يمعنادار

1  

  228/268 1 228/268  نرگرسيو

343/3  054/0 a 233/80 30  991/2406  هباقيماند  

  31  219/2675  لك

ير مستقل بر متغير نتايج مربوط به ضرايب تاثير رگرسيوني متغ 5 يدر جدول شماره

اي كه در اين جدول به چشم  اولين آماره. وابسته پژوهش نشان داده شده است

و ميزان متغير وابسته را  استاست، كه همان عرض از مبداء  1خورد، عدد ثابت مي

يوني ثير رگرسدر جدول زير، ضرايب تأ. دهد ان ميهاي مستقل نش بدون دخالت متغير

ارايه شده  )B( 4نشدهو ضرايب استاندارد) 3به تا( 2شدهداردبه دو صورت ضرايب استان

ند كه در انشده، ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني برآورد شده ضرايب استاندارد. است

  :ست ازا اين پژوهش، مدل برآورد شده عبارت

 بودنوجدان  با=  078/75+  358/0) هوش هيجاني(

                                                      
1. Constant 

2. Standardized Coefficients 

3. Beta  

4. Unstandardized Coefficients 
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متغير مستقل در تبيين تغييرات شده، جهت تعيين سهم نسبي هر ضرايب استاندارد

مدل رگرسيوني برآورد شده بر اساس ضرايب . گيرد متغير وابسته مورد استفاده قرار مي

  :                                                استاندارد شده به صورت زير است

  بودنوجدان  با=  317/0) هوش هيجاني(

غيير يك انحراف استاندارد در متغير هوش دهد كه ت ، نشان مي317/0 يبه تاضريب 

  .شود وجدان بودن مي انحراف استاندارد در متغير با 317/0باعث تغيير  ،هيجاني

  

 يثير رگرسيونضرايب تأه نتايج مربوط ب  - 5 يهجدول شمار

وجدان  با با) ابعاد مختلف آن(گروهان  انهفرماندهوش هيجاني بين ارتباط  -2

  .است 6به شرح جدول شماره  ،بودن افراد تحت امر آنان

  

  

  

  لمد

  دضرايب غير استاندار
ضرايب 

مقدار   داستاندار

)t(  

سطح معني 

  يدار
B  

خطاي 

  داستاندار
Beta  

  978/24  078/75 تقدار ثابم
317/0  

006/3  05/0  

 054/0  828/1  196/0  358/0  يهوش هيجان
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روهان با ابعاد باوجدان بودن گ انهفرماندابعاد هوش هيجاني بين همبستگي  - 6ي جدول شماره

  .نافراد تحت امر آنا

  .معنادار است) دو دامنه( 01/0ح رابطه در سط. **

  .معنادار است) دو دامنه( 05/0ح رابطه در سط. *

  .ترابطه معنادار نيس. 

با با وجدان بودن افراد  انهفرماندد، بين هوش هيجاني شو مشاهده مي گونه كه همان

و از نظر وجود دارد كه ميزان آن ضعيف بوده ) = 068/0r(ها رابطه منفي  امر آنت تح

داري با خويشتن انهن فرماندهمچنين بعد ارزيابي و ابراز هيجا. دار نيست آماري معني

داري و محتاط در يم و مديريت هيجان با خويشتن، بعد تنظ)-= 066/0r(افراد تحت امر 

برداري از  ، بعد بهره)= 0r-/073و  -= 060/0rترتيب  به(گيري افراد تحت امر  تصميم

  تالش براي موفقيت، ،شناسيبا ابعاد نظم و ترتيب، وظيفه انهفرماندهيجان 

 259/0r =-، 063/0rترتيب  به(گيري افراد تحت امر  محتاط در تصميمو داري خويشتن

  امتغيره
ارزيابي و 

  نابراز هيجا

تنظيم و 

  نمديريت هيجا

برداري  بهره

  ناز هيجا

هوش 

  يهيجان

  -087/0  -259/0*  007/0  035/0  بنظم و ترتي

  065/0  -063/0  117/0  105/0  يشناسوظيفه

  -021/0  -132/0  030/0  049/0  تتالش براي موفقي

  -152/0  -252/0*  -060/0  -066/0  يداريشتنخو

محتاط در 

  يگير تصميم
084/0  073/0-  *275/0-  105/0-  

 003/0  042/0  نبا وجدان بود
*217/0- 068/0- 



  1391 بهار، دوازدهم، سال 45پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  140

 

=-، 132/0r =-، 252/0r =-  275/0وr =-  (وابط فوق، كه از بين ر رابطه منفي دارند

ند و يستدار ن شناسي، تالش براي موفقيت، از نظر آماري معنيرابطه بين ابعاد وظيفه

يري از نظر آماري گ محتاط در تصميمو داري بين ابعاد نظم و ترتيب، خويشتن يرابطه

با با وجدان بودن  انهفرماندبرداري از هيجان  به طور كلي، بين بعد بهره. دندار ا معني

الزم به ذكر است . منفي و معناداري وجود دارد ي، رابطه)-= 217/0r(افراد تحت امر 

با ساير ابعاد با وجدان بودن افراد تحت امر آنان  انهفرماندكه ساير ابعاد هوش هيجاني 

  .يستيكن از لحاظ آماري اين رابطه، معنادار نل ي مثبت وجود داردرابطه

با با وجدان ) ابعاد مختلف آن(گروهان  انهفرماندبا وجدان بودن بين ارتباط  -3

  .است 7 يبه شرح جدول شماره ،بودن افراد تحت امر آنان

  نفراد تحت امر آناگروهان با ابعاد با وجدان بودن ا انهفرماند يابعاد وظيفه شناسبين همبستگي  -3 يجدول شماره

  دابعا

ب 
رتي

و ت
م 
نظ

  

فه
ظي
و

سي
شنا

ت    
فقي
مو
ي 

برا
ش 

ال
ت

  

ي 
دار

شتن
وي
خ

  

در 
ط 

حتا
م

يم
صم

ت
 

ي 
ير
گ

  

ر ب
تغي
م

ا 
دن

 بو
ان
جد

و
   

 113/0 008/0 174/0 150/0 134/0 -080/0  رافراد تحت امب نظم و ترتي

 168/0 059/0 150/0 -049/0  راد تحت امشناسي افروظيفه
018/0

- 
090/0 

افراد ت تالش براي موفقي

 151/0 094/0 -031/0  رتحت ام
*252/

0 
052/0 146/0 

 183/0 095/0 /262* 093/0 123/0 073/0  رافراد تحت ام يدارخويشتن

افراد  يگير محتاط در تصميم

 079/0  رتحت ام
125/0

- 
107/0 

*274/

0 

115/0

- 
049/0 

افراد ن متغير با وجدان بود

 119/0 090/0 005/0  رتحت ام
*239/

0 

005/0

- 
126/0 
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  .معنادار است) دو دامنه( 01/0ح رابطه در سط. **

  . معنادار است) دو دامنه( 05/0ح رابطه در سط. *

  .رابطه معنادار نيست. 

ودن افراد و با وجدان ب انهفرماندد، بين با وجدان بودن شو طور كه مشاهده مي همان

وجود دارد ولي مقدار آن ضعيف بوده و از ) = 126/0r(ت تحت امر آنان رابطه مثب

  .دار نيست معنيلحاظ آماري 

شناسي و تالش ابعاد نظم و ترتيب، وظيفها ب انهفرماندهمچنين بعد نظم و ترتيب 

بعد  و)  -= 031/0rو  -= 080/0r =- ،049/0rترتيب  به(ر براي موفقيت افراد تحت ام

و ) -= 125/0r(گيري افراد تحت امر  با محتاط بودن در تصميم انهفرماندشناسي وظيفه

شناسي و محتاط بودن در با وظيفه انهفرماندگيري  نيز محتاط بودن در تصميم

رابطه منفي و ساير ابعاد )  = 115/0rو  = 018/0rترتيب  به(گيري افراد تحت امر  تصميم

اد تحت امر رابطه با ابعاد مختلف با وجدان بودن افر انهرماندفمتغير با وجدان بودن 

  .يستدار ن ي معنيرليكن ميزان آن ناچيز بوده و از لحاظ آما مثبت وجود دارد

  يگيرنتيجه

هوش هيجاني و صفات ) 2009(به زعم رامو و همكارانش  :تفسير و ارزيابي نتايج

هدف از . ندهستلكرد شغلي بيني عم هاي با ارزشي جهت پيش شاخص شخصيتي

تايج حاصله از ن. پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و با وجدان بودن بود

گروهان  انهفرماندفرضيه اول نشان داد كه بين هوش هيجاني  يپژوهش حاضر درباره

، اين رابطه 05/0وجود دارد كه در سطح ) = 317/0r(و با وجدان بودن آنان رابطه مثبت 

هاي هوش هيجاني،  نكته جالب توجه اين است كه از بين شاخص. استدار معنا

كه اين  ري با متغير با وجدان بودن نداردبرداري از هيجان رابطه معنادا شاخص بهره

 ،از هيجانات خود برداري در بهره انهفرمانددهنده اين مطلب است كه  مهم، نشان

نظر   هاي مقتضي ضروري به آموزشبرگزاري  ندارند كه در اين بارهتوانايي الزم 
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همچنين نتايج حاصله نشانگر آن است كه رابطه بعد نظم و ترتيب با تنظيم و . رسد مي

، )=529/0r(شناسي با تنظيم و مديريت هيجان ، بعد وظيفه)= 372/0r(مديريت هيجان 

ريت و تنظيم و مدي) = 256/0r(بعد تالش براي موفقيت با ارزيابي و ابراز هيجان 

 416/0r(داري با ارزيابي و ابراز هيجان و در نهايت بعد خويشتن) = 313/0r(هيجان 

براي . داري دارند رابطه مثبت و معني) = 365/0r(و تنظيم و مديريت هيجان ) =

از ، بر اساس ميزان هوش هيجاني آنان، انهفرماندبيني ميزان با وجدان بودن  پيش

R(شده مقدار ضريب تعيين تعديل .رگرسيون خطي ساده استفاده شد
2

adj( در اين ،

ابعاد هوش ه گزارش شده است، اين بدان معني است ك 07/0برابر  آنپژوهش مقدار 

از % 7، )برداري از هيجان ارزيابي و ابراز هيجان، تنظيم و مديريت هيجان، بهره(هيجاني 

مابقي تغييرات، تحت  كنند و را تبيين مي) با وجدان بودن(كل واريانس متغير وابسته 

يوني به دو صورت ضرايب ضرايب تاثير رگرس. استهاي خارج از مدل  تاثير متغير

نشده، ضرايب استاندارد. هستند) B(نشده و ضرايب استاندارد) به تا(شده استاندارد

ند كه در اين پژوهش، مدل برآورد شده اضرايب مربوط به مدل رگرسيوني برآورد شده 

  بودنبا وجدان =  078/75+  358/0) هوش هيجاني( :ست ازا عبارت

شده، جهت تعيين سهم نسبي هر متغير مستقل در تبيين تغييرات استاندارد ضرايب

مدل رگرسيوني برآورد شده بر اساس ضرايب . گيرد متغير وابسته مورد استفاده قرار مي

  نبودبا وجدان =  317/0) هوش هيجاني( :استاستاندارد شده به صورت زير 

دهد كه تغيير يك انحراف استاندارد در متغير هوش  ، نشان مي317/0 يبه تاضريب 

  .شود انحراف استاندارد در متغير با وجدان بودن مي 317/0باعث تغيير  ،هيجاني

فرضيه دوم نتايج حاصله از پژوهش حاضر نشان داد كه بين هوش هيجاني  يدرباره

وجود دارد ) -= 068/0r(ها رابطه منفي  امر آن  با با وجدان بودن افراد تحت انهفرماند

شايان ذكر است كه شاخص . يستدار ن كه ميزان آن ضعيف بوده و از نظر آماري معني

وجدان بودن رابطه معناداري  هاي متغير با برداري از هيجانات با برخي از شاخص بهره
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محتاط و داري خويشتنرابطه بين ابعاد نظم و ترتيب، . استليكن اين رابطه منفي  دارد

برداري از  و به طور كلي، بين بعد بهره استدار  گيري از نظر آماري معني در تصميم

، رابطه منفي و )-= 217/0r(با با وجدان بودن افراد تحت امر  انهفرماندهيجان 

هاي پژوهش، بين با وجدان  فرضيه سوم و به استناد يافته يدرباره. معناداري وجود دارد

وجود ) = 126/0r(و با وجدان بودن افراد تحت امر آنان رابطه مثبت  انهفرماند بودن

 يدار نيست ليكن درباره از لحاظ آماري معني دارد ولي مقدار آن ضعيف بوده و

؛ ييد گرديدان بودن رابطه معنادار و مثبتي تأداري با ابعاد متغير با وجد شاخص خويشتن

داري  ويشتنتوانند دانشجويان خ دار مي خويشتن انهندفرمارسد كه  چنين به نظر ميلذا 

  .ندرا تربيت و پرورش كن

پژوهش يك آماري  يبايد توجه به اين كه در واقع جامعه :هاي پژوهش محدوديت

لذا نتايج اين نوع تحقيقات، قابليت تعميم به ساير جوامع  شود واحد نظامي محسوب مي

  . را ندارد

هاي ها موارد زير به عنوان پيشنهاد ا توجه به تجزيه و تحليل دادهب :پيشنهادهاي پژوهش

  :ندا هل و ارايمكاربردي پژوهش قابل تأ

از توانايي  انهفرماندهاي اول و دوم پژوهش نشان داد كه  نتايج حاصل از فرضيه -1

هايي در  لذا برگزاري آموزش يستندبرداري از هيجانات خود برخوردار ن الزم در بهره

 .دشو ي، پيشنهاد ميص افزايش اين توانايخصو

داري  دارد كه متغير خويشتن اذعان مي ي سومنتايج مستخرجه از فرضيه -2

كيد بر اين تأ؛ لذا داري دانشجويان دارد سزايي بر ميزان خويشتنب تأثير انهفرماند

 دار در آينده شك منجر به تربيت و پرورش افسران خويشتن ، بيانهفرماندمتغير در 

  .خواهد شد
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  منابع

بين هوش  ي، رابطه)1386(د اسدي، جوانشير و برجعلي، احمد و جمهري، فرها .1

ها  تازه يهيجاني، فرسودگي شغلي و سالمت روان كاركنان شركت ايران خودرو، نشريه

 .22، شماره 6هاي مشاوره، جلد  و پژوهش

، )1386... (دااسمعيلي، معصومه و احدي، حسن و دالور، علي و شفيع آبادي، عب .2

  پزشكي وروان يهاي هوش هيجاني بر سالمت روان، مجلهتاثير آموزش مؤلفه

 .2 يشناسي باليني ايران، سال سيزدهم، شمارهروان

 هران،ت ،»ديدگاه سالوي و ديگران :هوش هيجاني« ،)1383(ن اكبرزاده، نسري .3

 .انتشارات فارابي

تي معلمان و هاي شخصي يژگيبين و ي، بررسي رابطه)1377(ن حسيآتشي، سيد .4

كارشناسي ارشد،  ينامهي راهنمايي شهر يزد، پايانموزان دورهآپيشرفت تحصيلي دانش

 .دانشگاه تبريز

، هوش عاطفي و اثر بخشي سازماني، تهران، فصلنامه )1383( يوردحبيب پور، اهللا .5

 . 21 يمديريت و توسعه، شماره

مديريت  ،ابعاد هوش هيجاني ،)1382(ي الهي، احمدعلخائفو دوستار، محمد  .6

 .18 يوتوسعه، شماره

، رابطه )1386(س پور رودسري، عباپور، امين و بخشيزارعان، مصطفي و اسداهللا .7

  پزشكي وهاي حل مساله با سالمت عمومي، مجله روان هوش هيجاني و سبك

 .2 يشناسي باليني ايران، سال سيزدهم، شمارهروان

ي بين هوش هيجاني ، بررسي رابطه)1384(د مرادي، محمعابدي جعفري، حسن و  .8

 .70 يآفرين، دانش مديريت، شمارهو رهبري تحول
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