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بررسی رابطه هوش هیجانی و مؤلفههای آن
با نمرات تیراندازی کارکنان نظامی
*علی روشندل حصاری ،1محمدحسین دانشی نژاد
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چکیده

مقدمه:

تیراندازی و دقت در انجام آن از مهمترین دغدغههای کارکنان و فرماندهان نظامی اسططت.

این مططالهه جهت بررسططی هوش هیجانی و رابطه آن با نمرات تیراندازی کارکنان و تهیین
مؤلفههایی از هوش هیجانی که میتوانند پیش بینی کننده نمرات تیراندازی باشند ،انجام شد.
روش بررسی :روش تحقیق از نوع همبستگی است و  011نفر از کارکنان پایور نزاجا به روش
تصطادفی طبقهای (با توجه به گروهان و مقطع تحصطیلی) برای مطالهه انتخا شدند .برای جمع
آوری اطالعات مربوط به هوش هیجانی از پرسططشططنامه اسططتاندارد بار-آن پ

از تأیید روایی

توسطط کارشطناسان حیطه مربوطه استفاده گردید .پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونبا
تأیید گردید و اطالعات جمعآوری شططده ،توسططط نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .از همبسطتگی پیرسطون برای سنجش رابطه و از رگرسیون برای تهیین فاکتورهای پیش
بینی کننده استفاده شد.
یافتهها :نتایج ،نشان دهنده رابطه مثبت و مهناداری بین هوش هیجانی و نمرات تیراندازی بود
( .)r=1/100 ،p>1/13از بین مؤلفههای هوش هیجانی ،تحمل اسططترس ،کنتر تکانه ،خودآگاهی
هیجانی ،مسأله گشایی و خودشکوفایی بیشترین نقش را در پیشبینی نمرات تیراندازی دارند.

بح

و نتیجهگیری :توجه به جنبهها و فاکتورهای هوش هیجانی میتواند به بهبود نمرات

تیراندازی در نظامیان کمک شایانی کند.

کلمات کلیدی :هوش هیجانی ،تفنگ ،نظامیان
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هوش هیجانی و نمرات تیراندازی

مقدمه
روانشففناسففان بر اسففاس تحلیل انواع نظامهای ورزشففی،
تیرانفدازی را ورزشف فی بفا مؤلففههفای فنی پیهیفده و نیفازمند

علی روشندل حصاری و محمدحسین دانشی نژاد

نیستند بلکه آنها میتوانند آموخته شوند [.]2
تعاریف زیادی در مورد هوش ارائه شففده اسففت که میتوان
آنها را در یکی از سه طبقه زیر جای داد:

مهفارتهفای زیفاد ارزیابی کردهاند .به طور کلی دو روش برای

 )1تعاریفی که روی سازگاری و انطباق با محیط تأکید کنند

تیرانفدازی بفه یفک هفدف وجود دارد که البته کامالً با یکدیگر

مانند سازگاری با موقعیتهای جدید یا توانایی برخورد مناسب با

تفاوت دارند :روش نخسفت تقریباً غریزی اسفت و از این جهت،

موقعیتهای مختلف.

آن را روش هنری تمرین تیرانفدازی مینامند.این روش اگر چه
امکان اصابت به اهداف زیادی در فواصل معین را فراهم میکند

 )2تعفاریفی کفه بر توانفایی یادگیری تمرکز میکنند مانند
آموزش پذیری به صورت عام.

امفا هیچ اطمینفانی از موفقیت در هدف بعدی ندارد .روش دیگر

 )4تعفاریفی کفه روی تفکر انتزاعی تفأکیفد میکننفد مانند

مربوط بفه تیرانفدازی اسفففت که «اصفففابت همه اهداف» جزء

توانفایی اسفففتففاده از تعداد زیادی مفاهیم و نمادهای کالمی و

مهمترین اولویتهای آن است .واضح است که مهارت ،غریزه و

عددی [.]4

توانایی طبیعی برای رسیدن به این هدف کافی نیست و تیرانداز

گلمن معتقد است که هوش هیجانی جنبه دیگری از هوش

بفاید یک روش ویژه را به خوبی فرا گرفته و در آن مهارت پیدا

اسففت که در دسففتیابی افراد به موفقیت در ابعاد مختلف زندگی،

کند [.]1

بیشففتر از هوش شففناختی ایفای نقش میکند .ریشففههای دور

از طرف دیگر ،یکی از عوامفل تففأثیرگفذار بر عملکرد افراد،

هوش هیجانی را میتوان در کارهای اولیه داروین جستجو کرد،

هوش و توانایی ذهنی آنهاسفففت .امروزه ،بین یادگیری ،امتحان

جفایی کفه او اهمیفت ابزار هیجفانی را برای بقا و انطباق یادآور

دادن و نمره گرفتن بفا آنهفه کفه الزمفه زندگی مدرن و روابط

میشود [.]0

پیهیده بین فردی کنونی اسفت ،تفاوت زیادی قائل شده اند؛ به

مایر و سففالووی ( )2440هوش هیجانی را متشففکل از چهار

عنوان مثال همه ما انسففانهایی را میشففناس فیم که در ظاهر از

توانفایی دریفافت هیجانات ،اسفففتفاده از هیجانات (توانایی مهار

تحصفیالت باالیی برخوردارند و نمرات درخشانی کسب کردهاند

هیجفان برای تسفففهیفل فعفالیفتهای شفففناختی مثل تفکر و

اما در عمل و صحنه اجتماع و مسئولیت ،بسیار شکننده و دارای

مسفففألهگشفففایی) ،فهم هیجانات (توانایی درک زبان هیجان و

عملکرد پایینی در درک برخی فعالیتهای فیزیکی و جسف فمانی

پیبردن بففه رابطففه پیهیفده بین هیجففانفات) ،مففدیریفت کردن

هستند .واقعیت هوش هیجانی و مؤلفههای آن در این زمینه نیز

هیجانات (توانایی تنظیم هیجانات خود و دیگران) میدانند [.]2

میتواند پاسخگوی بسیاری از چراها باشد.

گلمن ( )1992نیز از طریق خود کنترلی ،اشففتیاق ،پشتکار و

آمارها نش فان میدهند که  %14موفقیت انسففانها به هوش

 IQهوش هیجانی را شیوه استفاده بهتر از خودانگیزی میداند؛

هیجانی آنان بستگی دارد؛ امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی

او هوش هیجانی را مؤلفههای فردی و اجتماعی میداند و معتقد

هوش تبیین شفده است که شامل درک دقیق هیجانهای خود

اسففت ،مؤلفههای فردی هوش هیجانی شففامل خودآگاهی ،خود

شفخص و هم تعبیر دقیق حاالت هیجانی دیگران است .هوش

تنظیمی ،انگیزش و مؤلفههای اجتماعی هوش هیجانی شفففامل

هیجفانی فرد را از نظر هیجانی ارزیابی میکند؛ به این معنی که

همدلی و مهارتهای اجتماعی است.

فرد به چه میزانی از هیجانها و احسفففاسها خود آگاهی دارد و
چگونه آنها را کنترل و اداره میکند ،نکته قابل توجه در راستای
هوش هیجانی این اسفففت که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی
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بفار-ان )2440( 1فرض میکند که هوش هیجانی در اغلب

(سال بیستم ،شماره دوم ،تابستان  ،7931مسلسل )39

[.]14-12

اوقفات ،رشفففد مییابد و میتوان آن را با اسفففتفاده از آموزش،

در تحقیقی که رسفولی و همکاران ( )1492با عنوان بررسی

برنامهریزی و درمان ،گسففترش داد .او معتقد اسففت افرادی که

رابطه نشانههای جسمانی ،اضطراب ،افسردگی ،کارکرد اجتماعی

دارای هوش هیجانی باال هستند ،عموماً در برخورد با خواستهها

با هوش هیجانی در خلبانان انجام دادند ،به این نتیجه رسففیدند

و فشفففارهففای محیطی عملکرد موفقیفت آمیزتری دارنففد؛ وی

کفه با اجرای برنامههای آموزش هوش هیجانی به عنوان عامل

همهنین معتقد اسفففت که نقص و نارسفففایی در هوش هیجانی

مرتبط با سففالمت روانی ،میتوان به ارتقاء سففالمت و عملکرد

میتواند به عنوان عدم موفقیت و وجود مشکالت هیجانی منفی

افراد پرداخت [.]10
همهنین رسففولی و همکاران ( )1490در تحقیق دیگری به

شود [.]0
هیجان از دیدگاه کارکردی ،تالشهایی همگرا توسفففط فرد

بررسفی رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و خشم کارکنان

محسوب میشود ،این هیجان به لحاظ تکاملی اهمیتی بی چون

نیروی هوایی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که با اجرای

و چرا دارد ولی در برخی مواقع بهره گیری بی روی فه و نففابجففا

برنفامههای آموزش هوش هیجانی ،میتوان به ارتقاء سفففالمت

موجب فراهم شدن برخی مشکالت سالمتی و بین فردی برای

روانی و عملکرد افراد پرداخت [.]3

افراد میگردد بدین شفکل که پایین بودن سطح هوش هیجانی

در تحقیقی کفه شفففاهمیری و همکفاران ( )1492بر هوش

در محیط کفار ،بفدون تردیفد در نتیجه نهایی فعالیت ،خلل وارد

هیجانی و مؤلفههای جعمیت شفففناختی سفففربازان وظیفه ارتش

میکند و در صفورت اسفتمرار میتواند به سفقوط سازمان منجر

انجام دادند ،به این نتیجه رسفیدند که هوش هیجانی با سالمت

شفففود [ .]3توانفایی درک ،اسفففتنبفاط و بکارگیری مهارتهای

روان سربازان وظیفه ،همبستگی باالیی دارد ،به طوری که افراد

هیجفانی در افراد ،متففاوت اسفففت و این مجموعه از سفففطوح

دارای هوش هیجانی باالتر ،به خود متکیاند ،تمایل بیشفففتری

هوشیاری ،هوش هیجانی فرد را تشکیل میدهد که در عملکرد

برای رویارویی با مشففکالت دارند و از اطالعات به دسففت آمده

فرد تأثیر بسزایی دارد [.]1

برای حل مشفففکل اسفففتفاده نموده و برای کاهش اسفففترسها

هوش هیجفانی باال در فرد ،نشفففان میدهد که چگونه فرد

برنامهریزی میکنند [.]13

بالففاصفففله هیجانات خود را به طور مناسفففب در موقعیتهای

تحقیقات بسففیار اندکی در مورد مؤلفههای هوش هیجانی و

مختلف به کار میگیرد و باعث میشود حالت هیجانی مورد نیاز

فاکتورهای مؤثر بر نمرات تیراندازی انجام شده است .تیراندازی

و متناسب با موقعیت را نمایش دهد ،به طوری که اگر موقعیت،

و دقفت در انجفام آن از مهمترین دغفدغههای کارکنان پایور و

نیفازمنففد برانگیختگی بففاال بففاشفففد ،هوش هیجففانی میتوانففد

فرماندهان آنها اسفت .باید توجه کرد که تمرین و ممارست تنها

برانگیختگی فرد را باال ببرد و از طرف دیگر اگر موقعیت نیازمند

عفامل برای رسف فیدن به اهداف آموزشف فی نخواهد بود مثالً در

آرامش هیجانی باشد ،باعث میشود که فرد به خود آرامش بدهد

سفففطوح بفاالی فعالیتهای ورزشف فی ،مهارتهای روانی تأثیر

در حفالی که اگر فرد هوش هیجانی ضفففعیفی داشفففته باشفففد

زیادی بر کسب نتیجه دارند .ناتوانی در مقابله با عوامل استرسزا

رفتارهای ناسازگارانهای مانند عدم تعهد در تمرینات ،کم تالش

برای عملکرد موفقیتآمیز ورزشکار زیان بخش خواهد بود [.]11

کردن و عدم استقامت را در مقابل شکست نشان خواهد داد [.]9

با توجه به مطالب فوق ،تحقیق حاضففر در جهت بررسففی

نتفایج تحقیقفات زیفادی از محققفان بیفانگر ارتباط مؤلفههای

رابطه هوش هیجانی و مؤلفههای آن با نمرات تیراندازی کسب

هوش هیجانی با عملکرد و پیشرفت آموزشی فراگیرندگان است

شففده کارکنان پایور در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسففالمی

1. Bar-on
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ایران ،انجام شد.
جدول  -1ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای هوش هیجانی با نمرات تیراندازی

روش بررسی
روش تحقیق حاضففر توص فیفی و از نوع همبسففتگی اسففت.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کارکنان پایور یکی از پادگانها بود.
حجم نمونه از طریق جدول مورگان –آرجریس  140نفر برآورد
شففد .نمونهها به روش تصففادفی طبقهای (با توجه به گروهان و
مقطع تحصیلی) انتخاب شدند.
از تمام پرسفشفنامههای پخش شده ،تعداد  140پرسشنامه
جمع آوری گردید و پس از حذف پرسففشففنامههای ناقص (2
پرسففشففنامه) ،دادهها توسففط نرم فزار  SPSSنسففخه  22مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جهفت جمع آوری اطالعات مورد نیاز درباره هوش هیجانی
از پرسفشفنامه هوش هیجانی ) (EQIاسفتفاده شفد که توسفط
بار-ان در سفال  1999سفاخته شده است ،این پرسشنامه ،حاوی
 94سؤال است که از طریق آنها  14مؤلفه (خودآگاهی هیجانی،
قاطعیت حرمت نفس ،خودشففکوفایی ،اسففتقالل همدلی ،روابط
بین فردی ،مسففئولیتپذیری اجتماعی ،مسففأله گشففایی ،واقعیت
سفنجی ،انعطافپذیری ،تحمل استرس ،کنترل تکانه ،خرسندی
و خوش بینی) مورد اندازهگیری قرار میگیرد .این پرسشنامه ،در
ایران هنجاریابی شففده اسففت .پایایی این آزمون با اسففتفاده از
آلففای کرونبفاخ در مورد مقیاسها از  %09تا  %10و با میانگین
 %30گزارش شده است [ .]19برای اطمینان از پایایی پرسشنامه،
دوباره پایایی آن با آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که مقدار آن
 %12به دست آمد.
یافتهها
تحصفففیالت افراد مورد پژوهش شفففامل کاردانی (،)%32/3
کارشناسی ( )%21/2و کارشناسی ارشد ( )%0بود.
بفه منظور تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن
با نمرات تیراندازی از آزمون همبسففتگی پیرسففون اسففتفاده شد
(جدول .)1
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مؤلفههای مورد اندازهگیری

خودآگاهی هیجانی
روابط بین فردی
استقالل همدلی
قاطعیت حرمت نفس
تحمل استرس
کنترل تکانه
مسئولیت پذیری اجتماعی
انعطاف پذیری
مساله گشایی
خود شکوفایی
واقعیت سنجی
خورسندی
خوش بینی
هوش هیجانی

2/33
2/215
2/242
2/843
2/988
2/318
2/883
2/332
2/399
2/285
2/413
2/883
2/392
2/288

بفا توجفه به جدول  ،1بین تحمل اسفففترس ،کنترل تکانه،
مسفألهگشایی ،خودشکوفایی ،خوش بینی و همهنین بین هوش
هیجانی با نمرات تیراندازی ارتباط مثبت و معناداری مشفففاهده
گردید ( .)p>4/42بین مؤلفههای دیگر هوش هیجانی و نمرات
تیراندازی رابطه معناداری مشاهده نشد.
برای تعیین قففدرت پیشبینیکننففدگی مؤلفففه هففای هوش
هیجانی بر نمرات تیراندازی از رگرسف فیون چند متغیری گام به
گام اسففتفاده شففد که مشففخص گردید از بین مؤلفههای هوش
هیجفانی 2 ،مؤلففه تحمل اسفففترس ،کنترل تکانه ،خودآگاهی
هیجففانی ،مسف فألففهگشفففایی و خودشفففکوفففایی دارای قففدرت
پیشبینیکنندگی هستند.
بح

و نتیجهگیری
نتایج به دسفففت آمده نشفففان داد که بین هوش هیجانی و

برخی مؤلفههای آن (تحمل اسفففترس ،کنترل تکانه ،خودآگاهی
هیجانی ،مسففألهگشففایی و خودشففکوفایی) با نمرات تیراندازی
رابفطففه معنیدار و مثبففت وجود دارد؛ بففه عبففارت دیگر اگر
برخورداری فرد از این مؤلففههای هوش هیجانی باالتر باشف فد،
نمرات تیرانفدازی او افزایش خواهفد یفاففت .یافته های تحقیق
حاضر با یافتههای سایر مطالعات همسو است [.]14-12
در مورد نتایج به دسفت آمده و همبستگی مثبت و معنیدار

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

(سال بیستم ،شماره دوم ،تابستان  ،7931مسلسل )39

بین مؤلفههای هوش هیجانی و نمرات تیراندازی کارکنان پایور

موفقیفت و پیشفففرففت فرد را تحت تأثیر قرار دهند و در ارتقاء

باید ذکر کرد ،با توجه به اینکه هوش هیجانی باال ،مولد سالمت

عملکرد فرد نقش بسففیار مهمی ایفا کنند ،در عین حال از لحاظ

روانی  -اجتماعی و بیانگر شناخت بهتر احساس و هیجانات خود

هوش هیجانی و مؤلفههای آن میتوان مؤلفههای شففناسففایی

و دیگران ،افزایش تمرکز و اعتماد به نفس ،ایجاد انگیزه در خود

شففده نظیر تحمل اسففترس ،کنترل تکانه ،خودآگاهی هیجانی،

و ارزشففمند و توانا دانسففتن خویش و در نهایت داشففتن نگرش

مسففألهگشففایی و خودشففکوفایی را به عنوان مؤلفههایی که در

مثبت به فعالیت ها ،رضففایت و لذت بردن از آن اسففت []24؛ لذا

انگیزه و ایجاد آرامش ذهنی فرد دخیل هسفتند ،مدنظر قرار داد؛

میتواند یکی از ارکان افزایش نمرات تیراندازی باشد.

این یافته هم سفو با بسیاری از یافتههای پژوهشهای مرتبط با

تفأثیر هیجفانفات بر روی عملکرد ورزشف فی توسفففط اغلب

عملکرد و موفقیت ورزشی است که نشان دادهاند ،ارتقاء عملکرد

محققان ،مربیان ،مدیران ورزشفی و ورزشفکاران مورد تأیید قرار

تابع توان افراد در تحمل استرس و کنترل تکانه است [.]24 ،22

گرفته اسفت و اکثر ورزشکاران عملکرد موفقیت آمیز یا عملکرد

بففا افزایش مهففارتهففای روانی از قبیفل خودآگففاهی هیجففانی،

منجر به شففکسففت خود را به عوامل هیجانی نسففبت میدهند

مسففألهگشففایی و شففکوفایی فرد در فاکتورهایی از قبیل کنترل

[.]21

محیط و تطابق با شفرایط توانایی باالتری خواهیم داشت و این

در رابطه با آزمون رگرسف فیون که نشفففان داد مؤلفه تحمل
اسففترس ،کنترل تکانه ،خودآگاهی هیجانی ،مسففألهگشففایی و
خودشفففکوفایی دارای قدرت پیشبینیکنندگی هسفففتند ،ترتیب
مؤلفههای ارائه شفده بر حسب اهمیتی است که این مؤلفهها در

توانایی عامل مهمی در کسب نتیجه مناسب در آزمون تیراندازی
خواهد بود.
تشکر و قدردانی

پیش بینی نمرات تیراندازی کارکنان پایور داشفتهاند؛ در رابطه با

از تمامی افرادی که در این تحقیق شرکت کردند و همهنین

تبیین این مؤلفهها باید بیان کرد که تیراندازی ورزشف فی اسفففت

از همه کسانی که در این امر ما را یاری نمودند ،نهایت تشکر و

مشفتمل بر عناصفر و مؤلفههای جسمانی و ذهنی که میتوانند

سپاسگزاری را داریم.
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Investigating the relationship between
emotional intelligence and shooting
scores among the military staff
*Roshandel Hesari A1, Daneshi Nejad MH2

Abstract
Background: The shooting and accuracy of doing it is one of the most
important concerns of military personnel and commanders. This
study was designed to investigate emotional intelligence, its
relationship with the shooting scores of the military staff, and also
determining the components of emotional intelligence that can
predict the shooting scores.
Materials and methods: The research method was correlation type and 104
staff members if Nezaja were randomly selected for the study
(according to the companies and educational level). To collect
information about emotional intelligence, the standard Bar-On's
questionnaire was used after validation by relevant field experts.
Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbakh's alpha.
The collected data were analyzed by SPSS software. Pearson's
correlation and regression were used to measure the relationship
and predictive factors, respectively.
Results: The results showed a positive and significant relationship
between emotional intelligence and shooting scores (r=0.411,
p<0.05). Among the components of emotional intelligence, stress
tolerance, impulse control, emotional self-awareness, problem
solving, and self-actualization had the most role in predicting the
shooting scores.
Conclusion: Therefore, paying attention to the features and factors of
emotional intelligence can be helpful in improving the shooting
scores of military personnel.
Keywords: Emotional Intelligence, Guns, Military Personnel
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