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 (39سلسل ، م7931)سال بیستم، شماره دوم، تابستان  سینا / اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجافصلنامه علمی پژوهشی ابن
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 ،یدانشگاه آزاد اسالم ران،یارشد، اصفهان، ا یکارشناس .1

م و علو یبدن تیواحد اصفهان )خوراسگان(، دانشکده ترب

ی و حرکات اصالح یورزش یشناس بیگروه آس ،یورزش

 مسئول( )*مؤلف

ali.roshandel1992@yahoo.com 
، ()عیامام عل یدانشگاه افسر ران،یتهران، ا ،یکارشناس .2

 االتیس کیگروه مکان ،یو مهندس یدانشکده فن
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 مقدمه

 ،یورزشفف یهاانواع نظام لیروانشففناسففان بر اسففاس تحل  

 ازمندیف و ن دهیف هیپ یفن یهفا بفا مؤلففه   یرا ورزشففف یرانفداز یت

 یدو روش برا یاند. به طور کلکرده یابیارز ادیف ز یهفا مهفارت 

 رگیکدیهفدف وجود دارد که البته کامالً با   کیف بفه   یرانفداز یت

 جهت، نیاسفت و از ا  یزیغر باًیتفاوت دارند: روش نخسفت تقر 

روش اگر چه  نی.انامندیم یرانفداز یت نیتمر یآن را روش هنر

 دکنیرا فراهم م نیدر فواصل مع یادیامکان اصابت به اهداف ز

 گریندارد. روش د یدر هدف بعد تیاز موفق ینفان یاطم چیامفا ه 

جزء « اصفففابت همه اهداف»اسفففت که  یرانفداز یمربوط بفه ت 

و  زهیآن است. واضح است که مهارت، غر یهاتیاولو نیمهمتر

 راندازیت و ستین یهدف کاف نیبه ا دنیرس یبرا یعیطب ییتوانا

 دایفرا گرفته و در آن مهارت پ یرا به خوب ژهیروش و کی دیبفا 

 [.1کند ]

، ادبر عملکرد افر رگفذار یاز عوامفل تففأث  یکی گر،یاز طرف د

امتحان  ،یریادگی نیآنهاسفففت. امروزه، ب یذهن ییهوش و توانا

مدرن و روابط  یدادن و نمره گرفتن بفا آنهفه کفه الزمفه زندگ    

د؛ به قائل شده ان یادیاسفت، تفاوت ز  یکنون یفرد نیب دهیهیپ

که در ظاهر از  میشففناسففیرا م ییهاعنوان مثال همه ما انسففان

اند کسب کرده یبرخوردارند و نمرات درخشان ییباال التیتحصف 

 یشکننده و دارا اریبس ت،یاما در عمل و صحنه اجتماع و مسئول

 یمانو جسففف یکیزیف یهاتیفعال یدر درک برخ ینییعملکرد پا

 زین نهیزم نیآن در ا یهاو مؤلفه یجانیهوش ه تیهستند. واقع

 از چراها باشد. یاریبس یپاسخگو تواندیم

ها به هوش انسففان تیموفق %14که  دهندیان مآمارها نشفف

 یبه عنوان نوع یجانیدارد؛ امروزه هوش ه یآنان بستگ یجانیه

خود  یهاجانیه قیشفده است که شامل درک دق  نییهوش تب

است. هوش  گرانید یجانیحاالت ه قیدق ریشفخص و هم تعب 

که  یعنم نیبه ا کند؛یم یابیارز یجانیفرد را از نظر ه یجفان یه

دارد و  یها خود آگاهو احسفففاس هاجانیاز ه یزانیفرد به چه م

 ینکته قابل توجه در راستا کند،یچگونه آنها را کنترل و اداره م

 یذات یجانیهوش ه یهاییاسفففت که توانا نیا یجانیهوش ه

 [.2آموخته شوند ] توانندیبلکه آنها م ستندین

 توانیدر مورد هوش ارائه شففده اسففت که م یادیز فیتعار

 داد: یجا ریاز سه طبقه ز یکیآنها را در 

کنند  دیتأک طیو انطباق با مح یسازگار یکه رو یفیتعار( 1

با  برخورد مناسب ییتوانا ای دیجد یهاتیبا موقع یمانند سازگار

 مختلف. یهاتیموقع

انند م کنندیتمرکز م یریادگی ییکفه بر توانفا   یفیتعفار ( 2

 به صورت عام. یریآموزش پذ

انند م کننفد یم دیف تفأک  یتفکر انتزاع یکفه رو  یفیتعفار ( 4

و  یکالم یو نمادها میمفاه یادیاسفففتففاده از تعداد ز  ییتوانفا 

 [.4] یعدد

 از هوش یگریجنبه د یجانیمعتقد است که هوش ه گلمن

 ،یدر ابعاد مختلف زندگ تیافراد به موفق یابیاسففت که در دسففت

ر دو یهاشففهی. رکندینقش م یفایا یاز هوش شففناخت ترشففیب

جستجو کرد،  نیدارو هیاول یدر کارها توانیرا م یجانیهوش ه

 ادآوریبقا و انطباق  یرا برا یجفان یابزار ه تیف کفه او اهم  ییجفا 

 [.0] شودیم

را متشففکل از چهار  یجانی( هوش ه2440) یو سففالوو ریما

ار مه یی)توانا جاناتیاسفففتفاده از ه جانات،یه افتیف در ییتوانفا 

مثل تفکر و  یشفففناخت یهاتیف فعفال  لیف تسفففه یبرا جفان یه

و  جانیدرک زبان ه یی)توانا جاناتی(، فهم هییگشفففامسفففأله

کردن  تیففری(، مففدجففانفات یه نیب دهیففهیبردن بففه رابطففه پیپ

 [.2] دانندی( مگرانیخود و د جاناتیه میتنظ ییجانات )توانایه

ار و پشتک اق،یاشففت ،یخود کنترل قیاز طر زی( ن1992گلمن )

IQ اند؛دیم یزیاستفاده بهتر از خودانگ وهیرا ش یجانیهوش ه 

و معتقد  داندیم یو اجتماع یفرد یهارا مؤلفه یجانیاو هوش ه

خود  ،یشففامل خودآگاه یجانیهوش ه یفرد یهااسففت، مؤلفه

شفففامل  یجانیهوش ه یاجتماع یهاو مؤلفه زشیانگ ،یمیتنظ

 است. یاجتماع یهاو مهارت یهمدل
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در اغلب  یجانیکه هوش ه کندیفرض م (2440)  1ان-بفار 

آن را با اسفففتفاده از آموزش،  توانیو م ابدییاوقفات، رشفففد م 

که  یو درمان، گسففترش داد. او معتقد اسففت افراد  یزیربرنامه

ها باال هستند، عموماً در برخورد با خواسته یجانیهوش ه یدارا

 یدارنففد؛ و یزتریآمتیففعملکرد موفق یطیمح یو فشفففارهففا

 یجانیدر هوش ه ییمعتقد اسفففت که نقص و نارسفففا نیهمهن

 یفمن یجانیو وجود مشکالت ه تیبه عنوان عدم موفق تواندیم

 [.0شود ]

همگرا توسفففط فرد  ییهاتالش ،یکارکرد دگاهیاز د جانیه

ون چ یب یتیاهم یبه لحاظ تکامل جانیه نیا شود،یمحسوب م

و نففابجففا  هیففرو یب یریگمواقع بهره یدر برخ یو چرا دارد ول

 یابر یفرد نیو ب یمشکالت سالمت یموجب فراهم شدن برخ

 یانجیبودن سطح هوش ه نییشفکل که پا  نیبد گرددیافراد م

د خلل وار ت،یفعال یینها جهیدر نت دیف کفار، بفدون ترد   طیدر مح

به سفقوط سازمان منجر   تواندیو در صفورت اسفتمرار م   کندیم

 یهامهارت یریدرک، اسفففتنبفاط و بکارگ  ییتوانفا  [.3شفففود ]

مجموعه از سفففطوح  نیدر افراد، متففاوت اسفففت و ا  یجفان یه

که در عملکرد  دهدیم لیفرد را تشک یجانیهوش ه ،یاریهوش

 [.1دارد ] ییبسزا ریفرد تأث

که چگونه فرد  دهدیباال در فرد، نشفففان م یجفان یه هوش

 یهاتیخود را به طور مناسفففب در موقع جاناتیبالففاصفففله ه 

 ازیمورد ن یجانیحالت ه شودیو باعث م ردیگیمختلف به کار م

 ت،یکه اگر موقع یدهد، به طور شیرا نما تیو متناسب با موقع

توانففد یم یجففانیبففاال بففاشفففد، هوش ه یختگیبرانگ ازمنففدیففن

 ازمندین تیاگر موقع گریفرد را باال ببرد و از طرف د یختگیبرانگ

که فرد به خود آرامش بدهد  شودیباشد، باعث م یجانیآرامش ه

داشفففته باشفففد  یفیضفففع یجانیکه اگر فرد هوش ه یدر حفال 

 کم تالش نات،یمانند عدم تعهد در تمر یاناسازگارانه یرفتارها

 [.9شکست نشان خواهد داد ] قابلکردن و عدم استقامت را در م

های مؤلفه بیفانگر ارتباط  زیفادی از محققفان   تحقیقفات  نتفایج 

است  فراگیرندگان آموزشی پیشرفت و عملکرد با هیجانی هوش

                                                 
1. Bar-on 

[12-14.] 

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

اضطراب، افسردگی، کارکرد اجتماعی های جسمانی، رابطه نشانه

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

های آموزش هوش هیجانی به عنوان عامل کفه با اجرای برنامه 

توان به ارتقاء سففالمت و عملکرد مرتبط با سففالمت روانی، می

 .[10]افراد پرداخت 

در تحقیق دیگری به  (1490) همهنین رسففولی و همکاران

بررسفی رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و خشم کارکنان  

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

توان به ارتقاء سفففالمت های آموزش هوش هیجانی، میبرنفامه 

 .[3]روانی و عملکرد افراد پرداخت 

هوش  بر (1492) در تحقیقی کفه شفففاهمیری و همکفاران  

های جعمیت شفففناختی سفففربازان وظیفه ارتش مؤلفه هیجانی و

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

راد طوری که افه روان سربازان وظیفه، همبستگی باالیی دارد، ب

اند، تمایل بیشفففتری دارای هوش هیجانی باالتر، به خود متکی

دسففت آمده ه از اطالعات ب برای رویارویی با مشففکالت دارند و

ها برای حل مشفففکل اسفففتفاده نموده و برای کاهش اسفففترس

 .[13]کنند ریزی میبرنامه

و  یجانیهوش ه یهادر مورد مؤلفه یاندک اریبسفف قاتیتحق

 یدازرانیانجام شده است. ت یراندازیمؤثر بر نمرات ت یفاکتورها

و  وریپاکارکنان  یهادغفدغه  نیترو دقفت در انجفام آن از مهم  

و ممارست تنها  نیتوجه کرد که تمر دیفرماندهان آنها اسفت. با 

بود مثالً در  خواهدن یبه اهداف آموزشففف دنیرسففف یعفامل برا 

 ریتأث یروان یهامهارت ،یورزشففف یهاتیفعال یسفففطوح بفاال 

زا در مقابله با عوامل استرس یدارند. ناتوان جهیبر کسب نت یادیز

 [.11بود ]بخش خواهد  انیورزشکار ز زیآمتیعملکرد موفق یبرا

بررسففی  جهت در حاضففر تحقیق فوق، مطالب به توجه با

تیراندازی کسب  های آن با نمراتمؤلفه و هیجانی هوش رابطه

در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسففالمی  پایور کارکنان شففده
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 .شد انجام ایران،

 روش بررسی

 اسففت. یو از نوع همبسففتگ یفیحاضففر توصفف قیروش تحق

. از پادگانها بود یکی وریپژوهش حاضر، کارکنان پا یجامعه آمار

نفر برآورد  140 سآرجری–جدول مورگان  قیحجم نمونه از طر

)با توجه به گروهان و  یاطبقه یها به روش تصففادفشففد. نمونه

 .( انتخاب شدندیلیمقطع تحص

 پرسشنامه 140های پخش شده، تعداد پرسفشفنامه   از تمام

 2) ناقصهای پرسففشففنامه  حذف از پس و گردید یآور جمع

 مورد 22 نسففخه SPSSها توسففط نرم فزار داده پرسففشففنامه(،

 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه

 یجانیدرباره هوش ه ازیاطالعات مورد ن یجهفت جمع آور 

اسفتفاده شفد که توسفط     (EQI) یجانیاز پرسفشفنامه هوش ه  

 یپرسشنامه، حاو نای است، شده سفاخته  1999 سفال  در ان-بار

 ،یجانیه یمؤلفه )خودآگاه 14آنها  قیسؤال است که از طر 94

 روابط ،یاسففتقالل همدل ،ییحرمت نفس، خودشففکوفا تیقاطع

 تیاقعو ،ییمسففأله گشففا ،یاجتماع یریپذتیمسففئول ،یفرد نیب

 یتحمل استرس، کنترل تکانه، خرسند ،یریپذانعطاف ،یسفنج 

، در پرسشنامه نی. اردیگیقرار م یریگ( مورد اندازهینیو خوش ب

آزمون با اسففتفاده از  نیا ییایشففده اسففت. پا  یابیهنجار رانیا

 نیانگیو با م %10تا  %09از  هااسیکرونبفاخ در مورد مق  یآلففا 

، پرسشنامه ییایاز پا نانیاطم ی[. برا19گزارش شده است ] 30%

ار آن شد که مقد یریکرونباخ اندازه گ یآن با آلفا ییایدوباره پا

 به دست آمد. 12%

 هایافته

(، %3/32ی )کاردانتحصفففیالت افراد مورد پژوهش شفففامل 

 ( بود.%0) ارشد یکارشناس( و %2/21ی )کارشناس

آن  یهاو مؤلفه یجانیهوش ه نیارتباط ب نییبفه منظور تع 

 داسففتفاده ش رسففونیپ یاز آزمون همبسففتگ یراندازیبا نمرات ت

 .(1)جدول 

 
 یاندازریبا نمرات ت یجانیهوش ه یهامؤلفه نیب رسونیپ یهمبستگ بیضرا -1جدول 

  گیریهای مورد اندازهلفهؤم

 33/2 هیجانی خودآگاهی

 215/2 فردی بین روابط
 242/2 همدلی استقالل
 843/2 نفس حرمت قاطعیت
 988/2 استرس تحمل
 318/2 تکانه کنترل

 883/2 اجتماعی پذیری مسئولیت
 332/2 پذیری انعطاف

 399/2 مساله گشایی
 285/2 خود شکوفایی

 413/2 سنجی واقعیت
 883/2 خورسندی

 392/2 بینی خوش
 288/2 هوش هیجانی

، بین تحمل اسفففترس، کنترل تکانه، 1بفا توجفه به جدول   

گشایی، خودشکوفایی، خوش بینی و همهنین بین هوش لهأمسف 

و معناداری مشفففاهده  نمرات تیراندازی ارتباط مثبتبا هیجانی 

های دیگر هوش هیجانی و نمرات مؤلفه بین .(p<42/4) گردید

 تیراندازی رابطه معناداری مشاهده نشد.

ش هو یهففامؤلفففه یکننففدگینیبشیقففدرت پ نییتع یبرا

ه گام ب یریچند متغ ونیاز رگرسففف یراندازیبر نمرات ت یجانیه

هوش  یهامؤلفه نیاز ب دیگام اسففتفاده شففد که مشففخص گرد 

 یمؤلففه تحمل اسفففترس، کنترل تکانه، خودآگاه  2 ،یجفان یه

قففدرت  یدارا ییو خودشفففکوفففا ییگشفففالففهأمسففف ،یجففانیه

 هستند. یندگکنینیبشیپ

 گیریبح  و نتیجه

و  یجانیهوش ه نیبه دسفففت آمده نشفففان داد که ب جینتا

 یآن )تحمل اسفففترس، کنترل تکانه، خودآگاه یهامؤلفه یبرخ

 یراندازی( با نمرات تییو خودشففکوفا ییگشففالهأمسفف ،یجانیه

اگر  گریدار و مثبففت وجود دارد؛ بففه عبففارت دیرابفطففه معن 

 د،باالتر باشففف یجانیهوش ه یهامؤلففه  نیفرد از ا یبرخوردار

 قیتحق یهاافتهی. اففت یف خواهفد   شیاو افزا یرانفداز ینمرات ت

 .[14-12] همسو استسایر مطالعات  یهاافتهیحاضر با 

 داریمثبت و معن یبه دسفت آمده و همبستگ  جیدر مورد نتا
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 وریکارکنان پا یراندازیو نمرات ت یجانیهوش ه یهامؤلفه نیب

مت باال، مولد سال یجانیهوش ه نکهیذکر کرد، با توجه به ا دیبا

ود خ جاناتیشناخت بهتر احساس و ه انگریو ب یاجتماع - یروان

ر خود د زهیانگ جادینفس، ا بهتمرکز و اعتماد  شیافزا گران،یو د

داشففتن نگرش  تیو در نها شیو ارزشففمند و توانا دانسففتن خو

[؛ لذا 24و لذت بردن از آن اسففت ] تیها، رضففا تیمثبت به فعال

 باشد. یراندازینمرات ت شیاز ارکان افزا یکی تواندیم

توسفففط اغلب  یعملکرد ورزشففف یبر رو جفانفات  یه ریتفأث 

 قرار دییو ورزشفکاران مورد تأ  یورزشف  رانیمد ان،یمحققان، مرب

ملکرد ع ای زیآم تیورزشکاران عملکرد موفق گرفته اسفت و اکثر 

 دهندینسففبت م یجانیمنجر به شففکسففت خود را به عوامل ه 

[21.] 

که نشفففان داد مؤلفه تحمل  ونیرابطه با آزمون رگرسففف در

 و ییگشففالهأمسفف ،یجانیه یاسففترس، کنترل تکانه، خودآگاه

 بیتهسفففتند، تر یکنندگینیبشیقدرت پ یدارا ییخودشفففکوفا

ر ها دمؤلفه نیاست که ا یتیارائه شفده بر حسب اهم  یهامؤلفه

رابطه با  اند؛ درداشفته  وریپاکارکنان  یراندازینمرات ت ینیب شیپ

اسفففت  یورزشففف یراندازیکرد که ت انیب دیها بامؤلفه نیا نییتب

 دتواننیکه م یو ذهن یجسمان یهامشفتمل بر عناصفر و مؤلفه  

قرار دهند و در ارتقاء  ریفرد را تحت تأث شفففرففت یو پ تیف موفق

اظ حال از لح نیکنند، در ع فایا یمهم اریعملکرد فرد نقش بسفف

 ییشففناسففا  یهامؤلفه توانیآن م یهاو مؤلفه یجانیهوش ه

 ،یجانیه یتحمل اسففترس، کنترل تکانه، خودآگاه ریشففده نظ

ر که د ییهاوان مؤلفهرا به عن ییو خودشففکوفا ییگشففالهأمسفف

هسفتند، مدنظر قرار داد؛   لیفرد دخ یآرامش ذهن جادیو ا زهیانگ

ط با مرتب یهاپژوهش یهاافتهیاز  یاریهم سفو با بس  افتهی نیا

د اند، ارتقاء عملکراست که نشان داده یورزش تیعملکرد و موفق

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

 ،یجففانیه یخودآگففاه لیففاز قب یروان یهففامهففارت شیافزابففا 

نترل ک لیاز قب ییفرد در فاکتورها ییو شففکوفا ییگشففالهأمسفف

 نیداشت و ا میخواه یباالتر ییاناتو طیو تطابق با شفرا  طیمح

 یدازرانیمناسب در آزمون ت جهیدر کسب نت یعامل مهم ییتوانا

 خواهد بود.

 تشکر و قدردانی

 نیشرکت کردند و همهن قیتحق نیکه در ا افرادی یتمام از

 تشکر و تینمودند، نها یاریامر ما را  نیکه در ا یاز همه کسان

 .میرا دار یرسپاسگزا
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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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