سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

بررسي رابطه هوش هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد آنان
(مورد مطالعه :دانشگاه علوم انتظامي امين)
نادر شيخ االسالمي کندلوسي
تاریخ دریافت1399/10/27 :
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تاریخ پذیرش1399/12/23 :

چكيده
هيجانات و عواطف دانشجويان از جمله مواردي است که ممکن است تاثيرگذاري مثبت و منفي اي در
دانشگاهها ايجاد کنند و عملکرد آنان را متاثر سازند .تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني
دانشجويان نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين ميباشد .روش تحقيق بکار رفته از نوع
توصيفي -همبستگي ميباشد .بر اساس فرضيههاي تحقيق به بررسي رابطه هوش هيجاني و مولفههاي اين
هوش با عملکرد دانشجويان (دانشگاه علوم انتظامي امين) و همچنين به بررسي رابطه متغيرهاي جمعيت
شناختي (جنس ،سن و تحصيالت) با هوش هيجاني و مولفههاي اين هوش ميپردازد ،که از بين مولفههاي
هوش هيجاني (آگاهي هيجاني ،کنترل هيجاني ،تسهيل هيجاني و ادراک هيجاني) ،مولفه کنترل هيجاني داراي
بيشترين اهميت و مزيت ميباشد .براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامهاي استاندارد با طيف پنج گزينهاي
ليکرت استفادهشده است .پرسشنامه اين پژوهش داراي  40سوال ميباشد که  16سوال اول آن مربوط به
متغير مستقل هوش هيجاني و  24سوال پاياني آن مربوط به متغير وابسته عملکرد دانشجويان ميباشد که
روايي محتوايي آن توسط تعدادي از صاحبنظران و متخصصين مربوطه مورد تأييد قرار گرفت؛ و همچنين
پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه (هوش هيجاني =  0/874و عملکرد دانشجويان =
 )0/919مورد تاييد قرار گرفت .در مجموع هوش هيجاني و تمام مولفههاي اين هوش رابطه معنادار با
عملکرد دانشجويان داشتند ،که از ميان اين مولفهها کنترل هيجاني داراي باالترين همبستگي با عملکرد
دانشجويان داشت .در پايان نيز پيشنهادهايي در اين باره مطرح ميشود.
کليد واژهها :هوش ،هوش هيجاني ،عملکرد ،دانشگاه علوم انتظامي امين
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مقدمه
توجه به عواطف و احساسات و ﻛاربرد مناسب

را بهبود بخشد ،از طريق همدلي ،تاثيرآنها را درک کند
و از طريق مديريت روابط ،به شيوه اي رفتار کند که
5

آنهـا در روابـط انساني ،درك روابط خود و ديگـران و

روحيه خود و ديگران را باال ببرد (گلمن .)1995 ،

مـديريت مطلـوب آنهـا و ايجاد همدلي با ديگران و

عملﻜرد شغلي به عنوان ارزش سازماني رفتارهاي

استفاده مثبت از عواطف و احساسات در تفﻜر و

شغلي يـﻚ ﻛارمند در زمان ها و موقعيت هاي شغلي

شناخت موضوعي است ﻛـه دهـه گذشـته بـا عنـوان

مختلف تعريـف شـده است .منظور از ارزش سازماني

هوش عاطفي ،احساسي يا هيجاني در ادبيات مديريت

بـرآوردي اسـت ﻛـه سـازمان از فعاليت ها و خدمات

بﻜار رفته است .هوش هيجاني موضوعي است ﻛه

ﻛارﻛنان خود نظير انجام يﻚ وﻇيفه شغلي يا داشتن

سعي در تشريﺢ و تغييـر جايگاه هيجانات و عواطف

رابطه مناسب با ديگر کارمندان دارد (موتوويدلو،
6
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در توانمنديهاي انساني دارد (عابدي جعفري و

بورمان و اشميت  .)83-71 :2009 ،از طرفي هوش

مرادي .)2005 ،1مطالعات اخير نشان ميدهد که جدا از

هيجاني به طور گسترده اي به عنوان يکي از عوامل

هوش شناختي ،هوش هيجاني نقش مهمي در

غالب کمک به عملکرد برتر حرفه اي و آموزشي

موفقيتهاي افراد در طول زندگي خود بازي ميکند

پذيرفته شده است (روز بانگونا و راتري ايسواريب،

(ايلگاز بويوکبايکال ،منگو و منگو2؛ )964 :2015

 .)337 :2014در کشورهاي غربي ،بسياري از محققان

همچنين برخي محققان معتقدند که هوش هيجاني

پژوهش در هوش هيجاني و اثر آن بر عملکرد کار

داراي نقش مهمي در زندگي سازماني دانشجويان است

انجام داده اند (همان ،ص  )338و هوش هيجاني را به

(روز بانگونا و راتري ايسواريب.)338 :2014 ،3

عنوان يک عامل موثر در عملکرد افراد معرفي کرده اند

امروزه روابط انساني در سازمانها از مهمترين

(کروز ،کاروالهوب و سوشآ155 :2015 ،7؛ شمس

مساﺋل و مشﻜالت سازماني است ﻛه ممﻜـن است

الدين و عبدالرحمن81-75 :2014 ،8؛ اسفندياري و

سازمان را بـه نقطه سقوط بﻜشاند .قابليتهاي عاطفي

اکرادي444-435 :2014 ،9؛ واراستينو و ايفتيمه:2013 ،

و اجتماعي تاثير انﻜار ناپذيري در بهبود روابط و

1384-1380؛ کوکر ،شولتز و کودير-30 :2007 ،10

پرورش افراد دارد ﻛه تاﻛنون آنطور ﻛه شايسته است به

 .)36ﺑﻪ نﻈر می رسد در دنﯿایی ﮐﻪ تغﯿﯿرات ﺑا شتاب و

آن توجه نشده .هوش هيجاني به معناي يﻚ توانايي

سرﻋت ﺻﻮرت می گﯿرد ﻫﻮش ﻫﯿﺠانی ﺑراي سازمان

ذهني بيانگر قابليتهاي عاطفي ،اجتماعي فرد است ﻛه

ﻫا ﺑﯿﺶ از ﻫر زمان دیگري اﻫمﯿت پﯿدا ﮐرده و ﻋامﻞ

مي تواند سبب بروز توانايي هايي چون برقراري

حﯿاتی ﺑراي ﮐﺴﺐ مﻮفﻘﯿت ﺑﻪ شمار می آید .نﻪ تﻨها

ارتباط ،شناخت نقاط قوت و ضعف خود و سايرين

مدیران سﻄﻮح ﻋالی سازمان نﯿاز دارند ﻗاﺑﻠﯿت ﻫاي

باشد .با اين ويژگيها هوش هيجاني از اهميت ويژه

ﺧﻮد را نشان دﻫﻨد ﺑﻠﮑﻪ تمامی ﮐارﮐﻨان نﯿﺰ در تمامی

اي براي يﻚ مدير برخوردار است تا آنجا ﻛه ادعا مي

سﻄﻮح ﭼﻨﯿﻦ نﯿازي را احﺴاس ،می ﮐﻨﻨد .دانشگاهﻫاي

شود مي تواند بر ساير توانايي هاي يﻚ فرد نيز موثر

نﻈامی از جمﻠﻪ سازمان ﻫایی ﻫﺴتﻨد ﮐﻪ از ایﻦ امر

واقع شود (دوستار .)2006 ،4يکي از مهمترين عوامل

مﺴتثﻨی نبﻮده و ﻫمﻮاره ﺑاید ﺑﻪ ایﻦ مﻘﻮلﻪ تﻮجﻪ ﺑﯿشتري

مرتبط با عملکرد افراد ،هوش هيجاني است که گلمن

داشتﻪ ﺑاشﻨد .حال ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ ترﺑﯿت نﯿروﻫاي

در تعريف آن بيان ميکند که هوش هيجاني مهارتي

متخصص از جمﻠﻪ پﯿﺶ شرطهاي تحﻘق ﭼشم انداز

است که دارنده آن ميتواند از طريق خودآگاهي،

ﺑﯿﺴت سالﻪ سازمان ناجا میﺑاشد ،و ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ

روحيات خود را کنترل کند ،از طريق خودمديريتي آن

ﻫﻮش ﻫﯿﺠانی یک ﻋامﻞ مﻮثر در ﻋمﻠﮑرد دانشﺠﻮیان
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در موفقيت دانشگاه هاست ،و همچنين عدم شناخت

«توانايي فرد براي کنترل هيجانات خود و ديگران،

درست فرماندهان و مديران از بسترهاي الزم براي

تمايز ميان اثرات مثبت و منفي هيجانات و استفاده از

ارتقاء آن ،مهمترين مانع براي بهرهگيري موثر از

اطالعات هيجاني براي راهنمايي فرآيند تفکر و

ﻇرفيتهاي دانشجويان در سازمانها به شمار ميآيد؛

اقدامات خود» تعريف کرده اند .هوش هيجاني صرفا

لذا ضرورت پاسخ به اين سوال مطرح ميشود که

هيجاني بودن يا کنترل هيجانات نيست بلکه هر دوي

رابطه بين هوش هيجاني با عملکرد دانشجويان نظامي

اينها ميباشد ،يعني بدانيم چه موقع اﻇهار هيجاني

در دانشگاه علوم انتظامي امين چگونه است؟ هدف

موفق عمل ميکند و چه موقع مشکل زا و دردسر ساز

اصلي اين تحقيق تحليل رابطه بين هوش هيجاني

است (سبحاني نژاد.)1387 ،

دانشجويان نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم

هوش هيجاني از جمله داراييهاي ناملموس و

انتظامي امين است .بخش بعدي مقاله به مباني نظري،

ذهني سازمانها ميباشد و ماير و سالووي هوش

پيشينه تحقيق ،روش شناسي ،يافته ها ،بحث و نتيجه

هيجاني را به عنوان فرآيندي ذهني تعريف مينمايند

گيري و پيشنهادها ميپردازد.

که در شناسايي ،استفاده ،درک و مديريت حاالت

مباني نظري

برانگيختن ،برنامه ريزي و رسيدن به هدف موثر واقع

هوش

ميشود .و در حالي که روانشناسان اين هيجانات را بي

اصطالح هوش ،رايج ترين اصطالح روانشناختي

نظم و از صفات مشخصه سازگاري ضعيف قلمداد

بوده و تقريبا همه مردم نسبت به کم و کيف آن در

ميکنند وليکن نظريه پردازان جديد معتقدند که اين

خود و ديگران حساسيت دارند .والدين از نخست

هيجانات نقش بسيار مهمي را در سازماندهي ،تحريک

لحظه تولد فرزندشان ميخواهند وضع هوشي اورا

و هدايت فعاليتهاي انسانها ايفاء ميکنند (بروکز و

بدانند و با فرزندان ديگران مقايسه کنند .ميان روان

نافوخو .)2006 ،12هوش هيجاني عبارتست از توانايي

شناسان ،بر روي تعريف هوش اتفاق نظر وجود ندارد

درک و ابراز احساسات ،ترکيب احساس با عقل،

و هر کدام از آنها هوش را از ديدگاه خاصي تعريف

فهميدن و استدالل با احساسات و تنظيم و جهت دهي

ميکنند .بهترين تعريفي که از هوش ميتوان به عمل

احساست خود و ديگران (چرنيس .)2001 ،13به بياني

آورد و به نوعي در برگيرنده مفهوم کلي آن است،

ديگر ،هوش هيجـاني مجموعـه اي از توانـايي هـاي

بدين قرار ميباشد :هوش ،مجموعه اي از تواناييهاي

مرتبط با پردازش هيجانات و اطالعات هيجاني است

شناختي است که به ما اجازه ميدهد تا نسبت به جهان

14

(کوت و همکاران .)2010 ،
15

اطرافمان آگاهي پيدا کنيم ،ياد بگيريم و مساﺋل و

بارـآن هوش هيجاني و اجتماعي را نظم بخشيدن

مشکالت را حل کنيم (سياروچي و فورگاس1383 ،؛

به تواناييهاي هيجاني ،شخصي و اجتماعي وابسته به

به نقل از سيد نقوي و همکاران.)1391 ،

هم تعريف مينمايد که تواناييهاي مارا براي اينکه به
طور فعاالنه و اثربخش از عهده تقاضاها و فشارهاي

هوش هيجاني

روزمره برآييم ،تحت تاثير قرار ميدهند .هيگز و
16

اصطالح هوش هيجاني طي دهه  1990توسط جان

جويلز هوش هيجاني را دستيابي به اهداف از طريق

ماير و پيتر سالووي11براي اولين بار در چندين مقاله

توانايي مديريت احساسات و هيجانات خود ،حساس

مطرح شد .اين دو روانشناس ،هوش هيجاني را

بودن نسبت به آنها و تحت تاثير قرار دادن آنها و
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هجاني يک فرد و توانايي استفاده از آن هيجانات در
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متعدل نمودن انگيزهها و محرکها ازطريق رفتارهاي

ديدگاههاي چندگانه براي ارزيابي يک مشکل از تمامي

اخالقي و وﻇيفه شناسانه تعريف مينمايند که در اين

زوايا (شامل ديدگاههاي خوش بينانه و بدبينانه) را در

تعاريف ،هوش هيجاني بعنوان يک ساختار ميان فردي

بر ميگيرد (سبحاني نژاد و يوزباشي .)1387 ،بعبارت

مورد توجه قرار گرفته است .و بر طبق نظر ديگر

ديگر ،تسهيل هيجاني به معناي استفاده از هيجانات

دانشمندان ،هوش هيجاني با درک و مديريت

براي بهبود در فرآيند تفکر و مهارت و استفاده از

احساسات و هيجانات خود و ديگران در ارتباط است

قدرت احساسات مثبت است (ريگيو و ريچارد ،

(ييلديريم .)2007 ،17از ديد داوني و همکاران ،هوش

.)2008

هيجاني عبارتست از« :توانايي نظارت بر هيجانات و

ج) شناخت (ادراک) هيجاني :به توانايي فرد براي

احساسات خود و ديگران ،تشخيص و تمييز دادن ميان

درک چرخههاي هيجاني و هيجانات پيچيده نظير،

آنها و استفاده از آنها براي هدايت کردن تفکرات و

احساس همزمان وفاداري و خيانت داللت ميکند .به

اعمالمان (داوني ،پاپاگئورگيو و استوگ.)2006 ،18

عبارت ديگر ،به توانايي فرد براي تشخيص تبادالت
احتمالي في مابين هيجانات (براي نمونه ،تغيير احساس
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مدلهاي هوش هيجاني

خيانت به سمت عصبانيت) شناخت يا ادراک هيجاني

 )1مدل چهار بعدي ماير و سالووي:

گفته ميشود (سبحاني نژاد و يوزباشي .)1387 ،در

ماير و سالووي براي هوش هيجاني مدل چهار

واقع ادراک هيجاني ،به معناي درک پيچيدگيها و

بعدي؛ آگاهي هيجاني ،تسهيل هيجاني ،ادراک

موانع هيجاني و روابط في مابين هيجانات است

(شناخت) هيجاني و کنترل هيجاني را در نظر گرفتند.

(ريگيو و ريچارد.)2008 ،

اين مدل بر اين نکته تاکيد دارد که هوش هيجاني

د) کنترل هيجاني :اين بعد حول محور مديريت

ساختي چند وجهي است و اين ابعاد ميتوانند متقابال

هيجانات ميچرخد .توانايي فرد براي وابستگي يا

در افزايش ساير تواناييها نقش موثر و کارآمدي

توقف يک عاطفه به عدم کاربرد آن در شرايط معين

داشته باشند .اين ابعاد به شرح زيرند:

بستگي دارد .براي مثال ،هنگامي که فرد در طي يک

الف) آگاهي هيجاني :توانايي اطالع از هيجاناتي که

برنامه تحول با نابرابري و بي عدالتي شخصي واجه

شخصا تجربه ميگردد و بيان و اﻇهار آنها و نيازهاي

ميشود ،احساس عصبانيت او ممکن است برانگيخته

هيجاني خود و ديگران اشاره دارد .به عنوان نمونه،

شده يا او را از تمام يک وﻇيفه خاص منحرف کند.

ميتوان به تمايز ميان اﻇهارات درست يا نادرست

افراد داراي هوش هيجاني باال ،قادر به آگاهي از

هيجانات و نيز اﻇهارات صادقانه يا کذب اشاره نمود

عصبانيت خود و منع آن بوده و سپس آن حالت

(سبحاني نژاد و يوزباشي .)1387 ،بنابراين ميتوان

عصبانيت را به منظور تحريک عملکرد خود کنترل

عنوان داشت آگاهي هيجاني به معناي شناسايي

خواهند کرد .از طرفي ديگر ،افراد داراي هوش هيجاني

هيجانات در خود و ديگران و توانايي اﻇهار آن

اندک به حالت عصبانيت خود اجازه ميدهند تا

هيجانات است (ريگيو و ريچارد.)2008 ،19

فکرشان را مخدوش کرده و به آن موضوع نابراري (بي

ب) تسهيل هيجاني :به توانايي فرد براي استفاده از

عدالتي) که عصبانيت آنها را شدت بخشيده،

هيجانات در اولويت بندي تفکرات با تاکيد بر

بينديشند .در واقع توانايي خود براي همگامي و

اطالعات مهمي که علت تجربه احساسات را شرح

خدمت در راستاي برنامه تحول را کاهش داده و

ميدهند ،اشاره دارد هم چنين اين عامل توانايي اخذ

بررسي رابطه هوش هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد آنان71 / ...

 )5پيش قدمي :آمادگي حرکت و استفاده از

عملکرد خود را در حالت ثابت نگه ميدارند (سبحاني

موقعيت ها.

نژاد و يوزباشي.)1387 ،

 )6خوش بيني :ديدن نيمه پر ليوان در رويارويي
با مساﺋل.

 )2مدل چهار وجهي استنتاجي هوش هيجاني:

ب) مهارت اجتماعي:

مدل ذيل عمدتا از مدل ماير ،سالووي و گلمن
تاثير ميپذيرد .در اين مدل ،هوش هيجاني در برگيرنده
دو بخش مهارت فردي و مهارت اجتماعي است.

اين قابليتها مشخص ميکنند که ما چطور
ميتوانيم در روابط خود ،نظم ايجاد کنيم.

الف) مهارت فردي :اين قابليتها مشخص ميکند



که ما چگونه خود را مديريت ميکنيم.


 )1همدلي :درک هيجانات ديگران ،فهم
ديدگاههاي آنان و اهميت قاﺋل شدن به

خودآگاهي:

 )1خودآگاهي هيجاني :تفسير هيجانات خود و

طور فعاالنع براي نگرانيهاي آنها.

شناخت تاثير آن ها ،استفاده از «حس دروني»

 )2آگاهي سازماني :تفسير امور جاري،
تصميمها و سياستها در سطﺢ سازماني.
 )3خدمت :شناخت و رسيدگي به نيازهاي

 )2خود سنجي دقيق :شناخت محدوديتها و

دنباله روان ،مشتري يا ارباب رجوع.

نقاط قوت خود.
 )3خودباوري :شناخت کامل ارزش و تواناييهاي
خود.

 )1رهبري انگيزه ساز :راهنمايي و ايجاد انگيزه

مديريت خود:

 )1خودداري



مديريت رابطه:
با ديدي عالي.

هيجاني:

تحت

کنترل

در

آوردنهيجانات و تکانههاي مخرب.
 )2شفافيت :نشان دادن درستي و صداقت ،مورد
اطمينان بودن.

 )2نفوذ :به کار بستن دسته اي از شيوهها براي
متقاعد ساختن ديگران.
 )3رشد و توسعه ديگران :شکوفا کردن
تواناييهاي ديگران با گوشزد کردن و

 )3تطابق :انعطاف پذيري در تطابق دادن خود با
موقعيتهاي متغير يا موانع پيشرو.
 )4پيشرفت :انگيزه بهبود عملکرد براي حصول
به معيارهاي دروني برتري و فضيلت.

راهنمايي.
 )4اجاد تغيير :پيش قدمي ،مديريت و رهبري در
مسير تازه.
 )5کارگروهي و همياري :همکاري و ساختن
تيم (گلمن و همکاران.)1385 ،

جدول  :1چارچوب منسجم شناخت مولفههاي هوش هيجاني.
گزينه ها
شناخت

تنظيم

خود  /شايستگيهاي فردي

ديگران  /شايستگيهاي اجتماعي

خودآگاهي
(خودآگاهي هيجاني ،خودارزيابي ،خودباوري)
مهارتهاي خود مديريتي (خودکنترلي ،قابليت
اعتماد ،وﻇيفه شناسي ،وفق پذيري ،توفيق طلبي،
ابتکار)

آگاهيهاي اجتماعي
(همدلي ،خدمتگرايي ،آگاهيهاي سازماني)
مهارتهاي اجتماعي
(مديريت روابط ،توسعه روابط با ديگران ،نفوذ ارتباطات،
مديريت تعارض ،رهبري ،تغييرات مرزهاي ساختاري،
همکاري گروهي و تشريک مساعي)
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در تصميم گيري ،به عنوان راهنما.
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منبع( :سبحاني نژاد و يوزباشي؛ )1387
 )3مدل بار ـ آن:20

حمايت عاطفي دارند و درک ارتباط مابين

بار ـ آن مهارتهاي هوش هيجاني را به  5حوزه
تقسيم مينمايد که عبارتند از:
 )1درون

فردي:

هيجانات و رفتارهاي ديگران دارد.
 )5مهارتهاي اجتماعي :اشاره به توانايي فرد در

مواردي

شامل

چون

تاثير ندادن مشکالت شخصي بر تعامل خود با

خودشکوفايي ،استقالل و خودآگاهي عاطفي.

ديگران دارد .و اينکه اجازه ندهد احساسات

 )2بين فردي :دربرگيرنده مواردي چون همدلي و

منفي در بين همکاران ترويج يابد .و همچنين
اشاره به حل تعارضات از طريق ديپلماسي دارد

مسئوليت پذيري اجتماعي.
 )3توان سازگاري :شامل توانش هايي از قبيل حل
مسئله و واقعيت آزمايي.
 )4مديريت استرس :شامل کنترل تکانهها تحمل
استرس.
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 )5خلق و خوي کلي :شامل شادکامي و خوش
بيني.
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(آفزالور و کلمنت .)2002 ،

هوش هيجاني و عملکرد
انسان سه مرکز يا عامل براي انجام کار دارد :دست
و جسم او ،دل او و مغز او ،که هر سه ،در به وجود
آوردن نتيجه کار نقش دارند و از فعاليت هريک
فرآورده اي حاصل ميشود:
فرآورده دل= انگيزه

 )4مدل پنج بعدي هوش هيجاني گلمن:
گلمن هوش هيجاني در محيط کسب و کار را يک

فرآورده مغز= انديشه

سازه چند بعدي متشکل از پنج جزء خودآگاهي،

فرآورده جسم= کار عملياتي و فيزيکي

خودکنترلي ،انگيزش ،همدلي و مهارتهاي اجتماعي

اما تا انگيزه يا خواست «دل» نباشد ،انديشه و کار
عملياتي به خوبي صورت نميگيرد .از اين رو ميتوان

ميداند.
 )1خودآگاهي :در ارتباط با توانايي آگاهي از

گفت که کار و انديشه فرآورده يا محصول «انگيزه»

هيجانات ،حاالت و انگيزشهاي است که فرد

است .از ديگر سو ،بديهي و طبيعي است که موسسات

همچنين

صنعتي و اقتصادي براي مقاصد مادي تشکيل ميشوند

دربرگيرنده آگاهي از تاثيرات احساسات فرد

و اصوال بايد سودآور باشند .از طرفي موسسات

بر ديگران است.

اقتصادي را نبايد با موسسه خيريه اشتباه گرفت ،اما

تجربه

مينمايد.

اين

توانايي

 )2خود تنظيمي :اشاره به توانايي کنترل احساسات

تاکيد سرمايه داري بر سود و اولويت قرار دادن سود و

و هيجانات و حفظ آرامش در شرايط پرفشار و

ناديده انگاشتن امور معنوي انساني و اجتماعي موجب

حفظ آرامش فارغ از هيجانات موجود دارد.

ميشود تا نتيجه عملکرد سازمانهاي اقتصادي چيزي

 )3انگيزش :اشاره به توانايي تمرکز بر اهداف

باشد که ميتوان به آن «سود سوزآور» گفت .تفاوت

عليرغم وجود فشارها و اقدام از روي اميد به

مديران فيلسوف با ديگران آن است که به علت داشتن

جاي اقدام بر مبناي ترس از شکست و پذيرش

رسالتها و اهداف معنوي و اجتماعي در کنار امور

تغيير براي نيل به هدف دارد.

اقتصادي به اموري نظير توجه به انسانيت ،محيط

 )4همدلي :اشاره به توانايي فرد در درک

زيست – رفاه جامعه ،آموزش و تامين عدالت

احساسات دريافتي از طريق پيامهاي کالمي و

ميپردازند که ميتوان مديريت آنان را «سود سوزآور»

غيرکالمي ،حمايت عاطفي از افرادي که نياز به
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تلقي کرد و همين امر را کليد راز موفقيت پايدار اين
مديران برشمرد (کاشاني.)1385 ،

 )1استخدام افرادي که داراي هوش هيجاني بااليي
هستند

در بررسيها روشن شده است که عوامل کاميابي

 )2توسعه هوش هيجاني کارکنان فعلي سازمان.

افراد برجسته ،ناشي از احساسات مثبت ( )+EQاست

که در هر دو روش ،سازمان نياز به آن دارد که

که آنان در خود ايجاد ميکنند و برعکس افراد ناموفق

مدلهاي شايستگي براي هر موقعيت کاري را

کساني هستند که احساسات منفي ( )-EQرا در خود

تعيين و شايستگيهاي مورد نياز براي انجام شغل

پرورش ميدهند .اين عوامل احساسي مثبت عبارتند از:

را مشخص نمايد (ييلدريم.)2007 ،

احساس عزت نفس ،دوست داشتن و عزيز داشتن
خويش ،خويشتن پذيري ،مسئوليت پذيري ،آرمان
داري ،برنامه ريزي مغز و ذهن ،مثبت انديشي ،رويا
پردازي ،الهام گرفتن ،تغيير پذيري ،خوش مشربي،
ماجراجويي ،بردباري و  ...و در خصوص احساسات
احساس ناتواني ،احساس حقارت ،ترس از تنبيه،
احساس جبر ،احساس عدم امنيت ،فرار از پذيرش
مسئوليت ،احساس گناه و  ...نام برد (کاشاني.)1385 ،
مطالعات انجام شده الم و کايربي
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دانشجوي کارشناسي ،تاثير مثبت هوش هيجاني و زير
شاخههاي آن بر عملکرد فردي را نشان داد .گلمن نيز
عنوان ميدارد که فقدان مهارتهاي هوش هيجاني به
خصوص در موقعيتهاي کاري فني و پيچيده منجر به
کاهش عملکرد شناختي و ناتواني در انجام وﻇايف،
بخصوص وﻇايفي که در ارتباط با ديگران است،
ميشود (مورهوس .)2007 ،23همچنين گلمن عنوان
ميکند که سطﺢ باالي هوش هيجاني باعث ارتقاي
مهارتهاي خاصي ميشود که عملکردهاي ممتاز را از
عملکردهاي معمولي متمايز مينمايد (گويلن رامو و
ساريس.)2009 ،24
اهميت هوش هيجاني و ارتباط آن با عملکرد
باعث شده است تا سازمانها نسبت به حفظ و توسعه
هوش هيجاني در بين کارکنان خود اقدام نمايند .در
مجموع دو روش براي توسعه هوش هيجاني در يک
سازمان وجود دارد:

در اين زمينه ،تحقيقات داخلي و خارجي به عمل
آمده که در ذيل به آنها اشاره ميکنيم:
-

آل علي و همﻜاران ( )2012در تحقيقي با

عنوان «اکتشاف از رابطه بين هوش هيجاني و عملکرد
شغلي در سازمان پليس» به بررسي اين مطلب پرداختند
ﻛه آيا ميان هوش هيجاني و عملﻜرد شغلي در ادارات
پليس رابطه اي وجود دارد يا خير؟ .هدف از اين
بررسي رابطـه ي هـوش هيجاني و عملﻜرد شغلي در
يﻚ نمونه  310نفري از افسران پليس است .نتايج
بدست آمده نشـان داد رابطه معناداري بين سطوح
هوش هيجاني و عملﻜرد شغلي پليس وجود دارد.
-

بانگون و آزادينا ( ،)2014در پژوهش با

عنواني « جستجو براي اندازه گيري هوش هيجاني در
زمينه اندونزي با رويکرد نوآورانه» به اندازه گيري
هوش هيجاني  150تن از مديران شرکتهاي ريخته
گري دولتي در اندونزي با رويکردي نوآورانه پرداختند
که بر اساس مدل گلمن 21 ،عنصر را براي اين اندازه
گيري موثر دانستند .اين عناصر عبارتند از :خود آگاهي
عاطفي ،ارزيابي دقيق از خود ،اعتماد به نفس ،کنترل
خود ،اعتماد ،وجدان ،سازگاري ،خوش بيني ،کسب
موفقيت ،ابتکار ،همدلي ،آگاهي سازماني ،اراﺋه
خدمات ،عوامل تغيير ،نفوذ ،ارتباطات ،مديريت
تعارض ،رهبري ،کار تيمي و همکاري.
-

سيد جوادين و حسين پور ( )2007در

تحقيقي با عنوان «بررسي تاثير هوش هيجاني بر
عملکرد کارکنان در سازمان تامين اجتماعﯽ» پرداختند
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منفي ميتوان از بدبيني ،ترس از شکست ،اضطراب،

پيشينه پژوهش
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که نتايﺢ حاصل از تحليل مربوط به هوش هيجاني

ارتباط معني داري را يافتند که در بين حيطههاي

مديران سازمان تامين اجتماعي نشان مي دهد ﻛه

مختلف هوش هيجاني ،مهارتهاي اجتماعي داراي

تفاوت چنداني بين هوش هيجاني زنان و مردان وجود

باالترين ميزان ( )%60و خودانگيزشي داراي پايين ترين

ندارد و از سويي ديگر هوش هيجاني در بين مديران

ميزان ( )% 50است و ميزان هوش هيجاني کل مديران

سازمان تامين اجتماعي باالتر از سطﺢ متوسط بوده ﻛه

نيز  % 56ميباشد .در مجموع؛ نتايج اين مطالعه را

اين امر مي تواند به عنوان نقطه قوت اين سازمان تلقي

معني دار بودن رابطه هوش هيجاني و عملکرد مديران

گردد.

از ديدگاه کارکنان را تاييد نمينمايد.

-

گل پرور و خاکسار ( )1387در تحقيقي با

عنوان «رابطه بين هوش هيجاني با عملکرد شغلي

روش شناسي تحقيق
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کارکنان کارخانه جات شهر اصفهان» مورد تحليل قرار

اين پژوهش يک مطالعه توصيفي–همبستگي و از

داده اند .اين پژوهش از  150کارخانه مستقر در شهرک

نوع مقطعي ( )Cross-Sectionalاست ضمن اينکه اين

صنعتي مورچه خورت که داراي  11000هزار پرسنل

تحقيق در زمره تحقيقات کاربردي به شمار ميآيد.

بوده اند 35 ،کارخانه و از اين  35کارخانه 300 ،نفر از

جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان و دانشجويان

کارکنان آنها با استفاده از نمونه گيري چند مرحله اي

دانشکده فرماندهي (دافوس) دانشگاه علوم انتظامي

انتخاب کردند .نتايج نشان داد که بين مولفههاي هوش

امين تهران ميباشد که با استفاده از روش نمونه گيري

هيجاني با خودارزيابي عملکرد شغلي عمومي ضرايب

تصادفي – سيستماتيک از جامعه آماري تعداد  160نفر

همبستگي مثبت و معناداري بين ( 0/303براي انعطاف

بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند که پس از توزيع

پذيري) تا ( 0/409براي عزت نفس) وجود دارد .بين

پرسشنامه تعداد  154عدد از پرسشنامههاي توزيع شده

مولفههاي هوش هيجاني و خودارزيابي عملکرد شغلي

مسترد گرديد .روش جمع آوري اطالعات در اين

فني ضرايب همبستگي مثبت و معنادار بين 0/167

پژوهش ،روش کتابخانه اي ميباشد که در کنار آن از

(براي انعطاف پذيري) تا ( 0/327براي عزت نفس) به

پرسشنامه نيز براي جمع آوري دادهها جهت آزمون

دست آمد .بين مولفههاي هوش هيجاني با خودارزيابي

فرضيات استفاده شد .پرسشنامه اين پژوهش داراي 40

عملکرد شغلي بين ضرايب همبستگي مثبت و معنادار

سوال ميباشد که  16سوال اول آن مربوط به متغير

بين ( 0/182براي انعطاف پذيري) تا ( 0/383براي

مستقل هوش هيجاني و  24سوال پاياني آن مربوط به

خوش بيني) به دست آمد.

متغير وابسته عملکرد کارکنان ميباشد که پايايي آن با

عرب و همکاران ( ،)1390در تحقيقي با

استفاده از آلفاي کرونباخ (هوش هيجاني =  0/874و

عنوان «بررسي ميزان هوش هيجاني مديران و ارتباط

عملکرد کارکنان =  )0/919مورد تاييد قرار گرفت.

آن با عملکرد آنان در بيمارستانهاي منتخب خصوصي

براي توصيف دادهها از آمار توصيفي و براي آزمون

و دولتي شهر تهران» به بررسي ميزان هوش هيجاني

فرضيات و آزمونهاي حاشيه اي از آمار استنباطي

 120نفر از مديران ارشد و مياني بيمارستانهاي

(آزمون همبستگي اسپيرمن ،آزمون  tمستقل ،آزمون

منتخب ،و ارتباط آن با عملکرد آنان در بيمارستانهاي

نرمال بودن توزيع دادهها (کولموگروف – اسميرنوف))

دولتي و خصوصي تحت پوشش دانشگاههاي علوم

استفاده ميگردد.

-

پزشکي تهران ،ايران و شهيد بهشتي پرداختند که در
اين پژوهش؛ بين هوش هيجاني مديران و عملکرد آنان

بررسي رابطه هوش هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد آنان75 / ...

يافتههاي پژوهش

مدل مفهومي تحقيق
مدل زير چارچوب مفهومي اين پژوهش را نشان

ميانگين سن پاسخ دهندگان برابر با  36بوده است.

ميدهد .با توجه به تعاريف اراﺋه شده و ذکر تحقيقات

و ميانه برابر با  35ميباشد يعني  % 35افراد باالي 35

گذشته ،مدل مفهومي زير را به منظور بررسي رابطه

سال و  % 65آنها زير  35سال قرار دارند و بيشترين

هوش هيجاني کارکنان با عملکرد آنان در سازمانهاي

داده يا مد نيز  19سال ميباشد و انحراف معيار 7.91

پليسي طراحي کرده ايم .در اين مدل ،هوش هيجاني با

ميباشد که نشان دهنده پراکندگي کمي در جامعه

مولفههاي آگاهي هيجاني ،کنترل هيجاني ،تسهيل

ميباشد.

هيجاني ،ادراک هيجاني (ماير و سالووي )1990 ،به
عنوان متغير مستقل؛ و همچنين عملکرد کارکنان به
عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

عملکرد

سن پاسخ دهندگان

فراواني

29 – 19

75

49.2

66.9

39 - 30

42

28.3

24.3

49 - 40

25

17.7

17.7

59 – 50

9

3.5

98.8

 60به باال

3

1.2

100.0

جمع

154

100.0

منبع :يافتههاي تحقيق.

منبع :محقق
فرضيه اصلي :بين هوش هيجاني دانشجويان نظامي با
عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه
معناداري وجود دارد.

فرضيههاي فرعي:

درصد فراواني درصد تجمعي

جدول  2نشان ميدهد که  49.2درصد پاسخ
دهندگان بين سن  19تا  29سال قرار دارند28.3 .
درصد  30تا  39سال 17.7 ،درصد بين  40تا  49سال
و  3.5درصد بين سن  50تا  59سال قرار دارند و فقط
 1.2درصد آنها باالي  60سال ميباشند.

 )1بين آگاهي هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد

جدول  :3توزيع فراواني و درصدي سوابق خدمتي.
درصد معتبر درصد تجمعي

آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه معناداري

سابقه خدمت

فراواني

وجود دارد.
 )2بين کنترل هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد
آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه معناداري
وجود دارد.
 )3بين تسهيل هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد
آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه معناداري
وجود دارد.
 )4بين ادراک هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد
آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه معناداري
وجود دارد.

 0تا  10سال

84

56.7

56.7

 11تا  20سال

46

29.9

86.6

 21تا  30سال

23

13.0

99.6

 30به باال

1

0.4

100.0

مجموع

154

100.0

منبع :يافتههاي تحقيق
جدول باال نشان ميدهد که  56.7درصد پاسخ
دهندگان سابقه خدمت شان بين  0تا  10سال ميباشد
و  29.9درصد  11تا  20سال و  13درصد  21تا 30
سال سابقه خدمت دارند و در نهايت  0.4درصد آنها

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

هوش هيجانی
-

آگاﻫی ﻫﯿﺠانی
ﮐﻨترل ﻫﯿﺠانی
تﺴهﯿﻞ ﻫﯿﺠانی
ادراک ﻫﯿﺠانی

جدول  :2توزيع فراواني و درصدي سن پاسخ دهندگان

 / 76نادر شيخ االسالمي کندلوسي

باالي  30سال سابقه دارند .همچنين  3.1درصد پاسخ
دهندگان داراي مدرک دکتري؛  33.5درصد فوق

آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف جهت اطمينان از

ليسانس؛  32.3درصد ليسانس؛  30.11درصد ديپلم و

نرمال بودن توزيع دادهها انجام گرفت .با توجه به

فوق ديپلم ميباشند.

جدول  ،4چون سطﺢ معناداري بدست آمده از تمامي
متغيرها بيشتر از  0.05ميباشد ،بنابراين توزيع دادهها

تجزيه و تحليلهاي استنباطي

نرمال بوده و ميتوان جهت تجزيه و تحليل دادهها از

در اﺑتدا جهت تشخﯿص آزمﻮن آماري مﻨاسﺐ

روشهاي آماري پارامتريک استفاده نمود.

آزمﻮن نرمال ﺑﻮدن انﺠام گرفت ﮐﻪ مشخص شﻮد آیا
داده ﻫا نرمال ﻫﺴتﻨد و یا ﺧﯿر؟ .از ﻫمﯿﻦ رو ،از آزمﻮن

 )1آزمون فرضيه فرعي اول

ﮐﻮلمﻮگروف – اسمﯿرنﻮف جهت اطمﯿﻨان از نرمال

فرضيه فرعي اول :بين آگاهي هيجاني دانشجويان

ﺑﻮدن تﻮزیع دادهﻫا استفاده شد ﮐﻪ نتایج آن از ﻗرار زیر

نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين

است (جدول .)4

رابطه معناداري وجود دارد.
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در اينجا براي آزمون همبستگي بين دو متغير از
جدول  :4آزمون نرمال بودن توزيع دادهها

آزمون اسپيرمن استفاده شده است .با توجه به نتايج

(کولموگروف ـ اسميرنوف)

آزمون در فاصله اطمينان  % 99سطﺢ معناداري آن
سطح

برابر است با  .sig=0.000به عبارت ديگر ،همبستگي

استاندارد

KMO

معناداري

معناداري بين دو متغير وجود دارد .و ميزان شدت

آگاهي هيجاني 89.92

3.372

0.919

0.367

کنترل هيجاني 23.02

2.911

1.223

0.101

رابطه بين دو متغير  r=0.350مثبت ،بيانگر رابطه

تسهيل هيجاني 30.36

3.789

0.972

0.302

ادراک هيجاني 17.41

1.921

0.968

0.306

متغير

ميانگين

انحراف

آماره

متوسط و مستقيم ميباشد به عبارت ديگر هر چقدر
آگاهي هيجاني افزايش يابد ،عملکرد دانشجويان نيز
افزايش مييابد.

منبع :يافتههاي تحقيق

جدول  :5نتايج آزمون فرضيههاي فرعي
آگاهي هيجاني

کنترل هيجاني

تسهيل هيجاني

ادراک هيجاني

عملکرد

آگاهي هيجاني

ضريب همبستگي اسپيرمن

0.350

1

)Sig. (2 – tailed

0.000

0

عملکرد

کنترل هيجاني

ضريب همبستگي اسپيرمن

0.351

1

)Sig. (2 – tailed

0.000

0

عملکرد

تسهيل هيجاني

ضريب همبستگي اسپيرمن

0.305

1

)Sig. (2 – tailed

0.000

0

عملکرد

ادراک هيجاني

ضريب همبستگي اسپيرمن

0.315

1

)Sig. (2 – tailed

0.000

0

منبع :يافتههاي تحقيق

بررسي رابطه هوش هيجاني دانشجويان نظامي با عملکرد آنان77 / ...

 )2آزمون فرضيه فرعي دوم

در اينجا براي آزمون همبستگي بين دو متغير از

فرضيه فرعي دوم :بين کنترل هيجاني دانشجويان

آزمون اسپيرمن استفاده شده است .با توجه به نتايج

نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين

آزمون در فاصله اطمينان  % 99سطﺢ معناداري آن

رابطه معناداري وجود دارد.

برابر است با  .sig=0.000به عبارت ديگر ،همبستگي

در اينجا براي آزمون همبستگي بين دو متغير از

معناداري بين دو متغير وجود دارد .و ميزان شدت

آزمون اسپيرمن استفاده شده است .با توجه به نتايج

رابطه بين دو متغير  r=0.315مثبت ،بيانگر رابطه

آزمون در فاصله اطمينان  % 99سطﺢ معناداري آن

متوسط و مستقيم ميباشد به عبارت ديگر هر چقدر

برابر است با  .sig=0.000به عبارت ديگر ،همبستگي

تسهيل هيجاني افزايش يابد ،عملکرد کارکنان نيز

معناداري بين دو متغير وجود دارد .و ميزان شدت

افزايش مييابد .در مجموع با توجه به اطالعات

رابطه بين دو متغير  r=0.351مثبت ،بيانگر رابطه

موجود ،فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه صفر رد ميشود.

متوسط و مستقيم ميباشد به عبارت ديگر هر چقدر

بنابراين بين تسهيل هيجاني و عملکرد دانشجويان،

کنترل هيجاني افزايش يابد ،عملکرد دانشجويان نيز

همبستگي معناداري وجود دارد.

 )3آزمون فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي سوم :بين تسهيل هيجاني دانشجويان
نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين
رابطه معناداري وجود دارد.
در اينجا براي آزمون همبستگي بين دو متغير از
آزمون اسپيرمن استفاده شده است .با توجه به نتايج
آزمون در فاصله اطمينان  % 99سطﺢ معناداري آن
برابر است با  .sig=0.000به عبارت ديگر ،همبستگي

آزمون فرضيه اصلي
فرضيه اصلي :بين هوش هيجاني دانشجويان نظامي
با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه
معناداري وجود دارد.
بين هوش هيجاني دانشجويان با عملکرد آنان همبستگي معناداري
وجود نداردH0:
H0: P = 0
بين هوش هيجاني دانشجويان با عملکرد آنان همبستگي معناداري
وجود نداردH1:
H1: P = 0

معناداري بين دو متغير وجود دارد .و ميزان شدت
رابطه بين دو متغير  r=0.305مثبت ،بيانگر رابطه
متوسط و مستقيم ميباشد به عبارت ديگر هر چقدر
تسهيل هيجاني افزايش يابد ،عملکرد کارکنان نيز
افزايش مييابد .در مجموع با توجه به اطالعات
موجود ،فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه صفر رد ميشود.

جدول  :6نتايج آزمون فرضيه اصلي.
عملکرد دانشجويان هوش هيجاني
ضريب همبستگي
هوش
اسپيرمن
هيجاني

)Sig. (2 – tailed

0.280

1

0.000

0

منبع :يافتههاي تحقيق

بنابراين بين تسهيل هيجاني و عملکرد دانشجويان،
همبستگي معناداري وجود دارد.
 )4آزمون فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي چهارم :بين ادراک هيجاني
دانشجويان نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم
انتظامي امين رابطه معناداري وجود دارد.

در اينجا براي آزمون همبستگي بين دو متغير از
آزمون اسپيرمن استفاده شده است .با توجه به نتايج
آزمون در فاصله اطمينان  % 99سطﺢ معناداري آن
برابر است با  .sig=0.000به عبارت ديگر ،همبستگي
معناداري بين دو متغير وجود دارد .و ميزان شدت
رابطه بين دو متغير  r=0.280مثبت ،بيانگر رابطه نسبتا

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

افزايش مييابد.
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جدول  :ضرايب مدلهاي رگرسيوني با روش گام به گام
ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

t

Sig.

13.191

0.000

3.155

0.002
0.001

Beta

B

Std.Error

ضريب استاندارد

16.062

1.218

آگاهي هيجاني

0.279

0.088

0.220

کنترل هيجاني

0.250

0.075

0.232

3.321

تسهيل هيجاني

0.303

0.135

0.140

2.238

0.026

ادراک هيجاني

0.325

0.065

0.299

4.979

0.000

منبع :يافتههاي تحقيق
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ضعيف و مستقيم ميباشد به عبارت ديگر هر چقدر

بر اساس آزمون همبستگي اسپيرمن ،نتايج به دست

هوش هيجاني افزايش يابد ،عملکرد دانشجويان نيز

آمده نشان ميدهد که بين آگاهي هيجاني دانشجويان با

افزايش مييابد .در مجموع با توجه به اطالعات

عملکرد آنان رابطه معنادار مستقيم وجود دارد .اين

موجود ،فرضيه تحقيق تاييد و فرضيه صفر رد ميشود.

نتايج با يافتههاي نورمن مسرک و همکاران (،)2014

بنابراين بين هوش هيجاني و عملکرد دانشجويان،

گل پرور و خاکسار ( ،)1387عرب و همکاران

همبستگي معناداري وجود دارد.

( ،)1390سيد جوادين و نيک پور ( ،)2007ترابي

جدول  7ضرايب متغيرها را در مدل رگرسيوني

( ،)1382گلمن ( )1995همسو است .در مجموع با

نشان ميدهد ،با توجه به سطوح معناداري آورده شده

توجه به اطالعات موجود ميتوان گفت که بين آگاهي

در جدول ،چهار مولفه آگاهي هيجاني ،کنترل هيجاني،

هيجاني و عملکرد دانشجويان ،همبستگي معناداري

تسهيل هيجاني و ادراک هيجاني به صورت مستقيم

وجود دارد.

عملکرد دانشجويان را تبيين ميکنند.

همچنين تحقيقات گلمن نيز مويد اين امر بود که
افراد داراي سطﺢ باالي آگاهي هيجاني قادر به فهم اين
هستند که چگونه احساساتشان بر عملکردشان

بحث و نتيجه گيري
نتايج بدست آمده ايـن پـژوهش نشـان داد ﻛـه

تاثيرگذار است و برمبناي همين آگاهي قادر به کنترل

بـين مولفـه هوش هيجاني و عملﻜرد دانشجويان

هيجانات خود و بهبود عملکرد خود ميباشند درواقع

دانشگاه علوم انتظامي امين ،ارتباط آماري معناداري

افراد داراي سطﺢ باالي آگاهي هيجاني ،با اطالعات

وجود دارد و ايـن نتيجه بـا نتـايج تحقيقات نورمن

کافي دست به تصميم گيري ميزنند و اين امر آنها را

( ،)2014آل علي و همﻜاران

ياري ميکند که نسبت به مساﺋل مختلف واقع بين بوده

مسرک و همکاران

25

26

( ،)2012شاه حسيني و همکاران ( ،)2012گل پرور

و بر همين اساس تالش خود را به کارگيرند.

و خاکسار ( ،)1387عرب و همکاران ( ،)1390ليونز و

فرضيه  :2بين کنترل هيجاني دانشجويان نظامي با

اشنيدر ،)2005( 27گلمن ( ،)1998گلمن ( ،)1995مﻚ

عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه

گراوري )1997( 28همسو است.

معناداري وجود دارد.

فرضيه  :1بين آگاهي هيجاني دانشجويان نظامي با

بر اساس آزمون همبستگي اسپيرمن ،نتايج به دست

عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه

آمده نشان ميدهد که بين کنترل هيجاني دانشجويان

معناداري وجود دارد.

با عملکرد آنان رابطه معنادار مستقيم وجود دارد .اين
نتايج با يافتههاي آل علي و همﻜاران ( ،)2012گل
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فرضيه  .4بين ادراک هيجاني دانشجويان نظامي با

( ،)2014گلمن ( )1995همسو است .در مجموع با

عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه

توجه به اطالعات موجود ميتوان گفت که بين کنترل

معناداري وجود دارد.

پرور و خاکسار ( ،)1387بهمن آبادي و جعفري

هيجاني و عملکرد دانشجويان ،همبستگي معناداري
وجود دارد.

دادههاي حاصله بر اساس آزمون همبستگي
اسپيرمن نشان دادند که بين ادراک هيجاني دانشجويان

عواطف اساسي ترين عامل براي مهارتهاي اجتماعي

نتايج با يافتههاي گلمن ( ،)1995بروکز و نافاخو

محسوب ميگردد .و يا در تحقيق ديگري که توسط

( ،)2006بهمن آبادي و جعفري ( )2014همسو است.

بهمن آبادي و جعفري ( )2014انجام شد عنوان گرديد

در حاي که سبحاني نژاد و يوزباشي معتقدند ادراک

که افراد سطﺢ باالي کنترل هيجاني ،قادرند نسبت به

هيجاني مهمترين توانايي هوش هيجاني است که با

خود احساس مثبتي داشته و خود را با شرايط پر

عملکرد دانشجويان ارتباط دارد که باتوجه به تحليل

استرس راحت تر وفق دهند .داشتن احساس مثبت به

دادهها اينطور بنظر ميرسد که مابين بخشهاي سازمان

افراد کمک ميکند تا در زمينههاي فکري ،تحقيق ،حل

و سازمان با محيط خارجي ،ارتباط موثري وجود دارد.

مسئله و مساﺋل اجتماعي مهارت کسب کنند و قدرت

فرضيه اصلي :آيا بين هوش هيجاني دانشجويان

تحمل ابهام را داشته باشند .که خود اين امر موجب

نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين

توسعه ﻇرفيت فرد براي دستيابي به نتايج مطلوب

رابطه معناداري وجود دارد؟

ميشود (قرباني زاده.)1387 ،

پرسشنامه پژوهش داراي  40سوال بود که از اين

فرضيه  .3بين تسهيل هيجاني دانشجويان نظامي با

تعداد ،سواالت  1تا 16مربوط به متغير مستقل هوش

عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامي امين رابطه

هيجاني و سوالت  17تا  40مربوط به متغير وابسته

معناداري وجود دارد.

عملکرد دانشجويان است که بر اساس پاسخهاي افراد

بر اساس آزمون همبستگي اسپيرمن ،نتايج به دست

گروه نمونه ،در سواالت مربوط به هوش هيجاني 72.8

آمده نشان ميدهد که بين تسهيل هيجاني دانشجويان

درصد و در سواالت مربوط به عملکرد دانشجويان

با عملکرد آنان رابطه معنادار مستقيم وجود دارد .اين

 43.7درصد افراد گزينههاي موافقم و کامال موافقم را

نتايج با يافتههاي ليونز و اشنيدر ( ،)2005شاه حسيني

انتخاب نمودند .نتايج نيز بر اساس آزمون همبستگي

و همکاران ( ،)2014گلمن ( ،)1995همسو است .در

اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که بر اين

مجموع با توجه به اطالعات موجود ميتوان گفت که

اساس فرضيه اصلي در سطﺢ اطمينان  % 99فرضيه

بين تسهيل هيجاني و عملکرد دانشجويان ،همبستگي

اصلي مورد تاييد قرار گرفت .بعبارت ديگر ،نتيجه

معناداري وجود دارد .گلمن نيز معتقد است تنها در

بدست آمده حاکي از آن بود که بين هوش هيجاني و

صورتي افراد قادر به ايجاد طنين در سازمان هستند که

عملکرد دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد که اين

به ابعاد پنهان سازمان توجه نمايند و اين ابعاد پنهان را

رابطه به صورت همبستگي مستقيم و نسبتا ضعيف

زير جريانهاي واقعيت هيجاني در سازمان قلمداد

ميباشد.

مينمايند.

همانطور که مالحظه کرديم ،هوش هيجاني
دانشجويان نظامي با عملکرد آنان در دانشگاه علوم
انتظامي امين رابطه مستقيم و معناداري دارد و اين
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گلمن و همکارانش معتقدند که کنترل هيجانات و

با عملکرد آنان رابطه معنادار مستقيم وجود دارد که اين

 / 80نادر شيخ االسالمي کندلوسي

مقوله ميتواند در راستاي طراحي انتخاب ها ،انتصاب،

ملي مديريت عملﻜرد .مرکز همايشهاي علمي جهاد

آموزش و ارزيابي عملﻜرد مورد استفاده قرار گيرد .در

دانشگاهي.

تبيين اين يافته ها ميتوان بر اساس تعريف هوش

سيد نقوي ،ميرعلي؛ رفعتي آالشتي ،کبري؛ خانزاده،

هيجاني گفت ﻛه افزايش ﻛنترل هيجانات ،احساسات و

زينب .)1391( .مديريت رفتار سازماني پيشرفته.

عواطف احتماال ميتواند منجر به شناخت واقعيات

تهران :مهکامه.

امور شود و شناخت صحيﺢ واقعيت ها منجر به

عرب ،محمد؛ زراعتي ،حجت؛ شعباني نژاد ،حسين؛

انتخاب براي صحيﺢ راه حل ها براي برخورد با وقايع

غالمعلي لواساني ،مسعود؛ اکبري ساري ،علي؛

خواهد شد .و بدين ترتيب زمينه براي بروز عملﻜرد

ورمقاني ،مهدي .)1390( .بررسي ميزان هوش

صحيﺢ مطلوب شود فراهم مي شود .در اين صورت

هيجاني مديران و ارتباط آن با عملﻜرد آنان در

بازخوردها بيشتر جنبه مثبت به خود ميگيرند و اعتماد

بيمارستانهاي منتخب خصوصي و تهران دولتي شهر

به نفس فرد تقويت مي شود .در چنين وضعيتي است

تهران .فصلنامه بيمارستان ،سال دهم ،شماره .2
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که مطابق با نظريه هاي شناختي از جمله نظريه

قرباني زاده ،وجه اهلل .)1387( .يادگيري سازماني و

باندورا30؛ نظام باور به توانايي در فرد شﻜل گرفته و

سازمان يادگيرنده (بانگرشي بر مديريت دانش).

خودﻛارآمدي فرد رقم خواهد خورد .اشاره به اين نﻜته

تهران :نشر بازتاب.

ضروري است ﻛـه برقراري ارتباطات اثـربخش به
عنـوان امري مهم و حياتي تلقي مي شود؛ زيرا در

کاشاني ،مجتبي .)1385( .نقش دل در مديريت .تهران:
انتشارات مديريت صنعتي.

صورت عدم برقراري ارتباطات اثربخش ،ﻛوچﻚ ترين

گل پرور ،محسن؛ خاکسار ،فخري .)1387( .رابطه بين

مساﺋل نيز غيرقابل حل بـه نظـر ميرسند .براي

هوش هيجاني با عملکرد شغلي کارکنان کارخانه

برقراري اين نوع از ارتباط ،مهمترين عامل دارا بودن

جات شهر اصفهان .دوماهنامه علمي – پژوهشي

هوش هيجاني و بـه ﻛارگيري صحيﺢ آن است که در

دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ،شماره .40

انتهاي امر ،موجب ميشود تا دانشجويان عملکرد
بهتري را داشته باشند.
منابع و مآخذ

ترابي ،منوچهر ،)1382( .بررسي رايطه هوش هيجاني و
عملکرد مديران مياني گروه هتلهاي هما ،پايان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي،
دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.
سبحاني نژاد ،مهدي؛ يو يوزباشي ،عليرضا.)1387( .
هوش هيجاني و مديريت در سازمان .تهران :نشر
يسطرون.
سيد جوادين ،سيد رضا؛ حسين پور ،سيد حسن.
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