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 چکیده

صلی ارکان از مدیریت و فرماندهی سلح نیروهاي ناپذیرجدایی جزء و ا  در انجام موفقیت براي و بوده م

 آن سطوح تمامی مدبر در و مدیر الیق، فرماندهانی باید نظامی نیروهاي در پیروزي کسب و هامأموریت

شته وجود ساس معیارهاي علمی و  دا شد و انتخاب این افراد بر ا شد. یکی از عواملی که شناختروانبا ی با

شته می ساوي عملکرد بهتري دا شرایط م شود تا در  شته و باعث  ضی از فرماندهان تأثیر گذا تواند بر رفتار بع

ست. این تحقیق از نوع کار شند؛ هوش هیجانی ا صیفیبا ست و روش آن تو ستگی و گردآوري  -بردي ا همب

اي و میدانی و ابزار گردآوري اطالعات، اسنناد و مدار،، مصناهبه و پرسنمننامه بوده و نیز اطالعات کتابخانه

اسنننت. جامعه آماري این تحقیق  شننندهانجامها با دو روش کیفی و کمی )آمیخته( تحلیل اطالعات و داده

ستاد نزاجا و هجم ستفاده از فرمول کوکران  مدیران  ستاندارد  55نمونه آن با ا منامه ا س نفر تعیین و از پر

سنجش هوش هیجانی  شرینگ براي  ستفادهسایبریا  سازه شدها کوپر  نفسعزتاي آن با آزمون که روایی 

ر و مقدا 88/1معنادار بوده و روایی محتوایی آن توسط محقق محاسبه و برابر با  p= 115/1در سطح  تیاسم

و نیز براي سننننجش مت یر تابز از پرسنننمننننامه محقق سننناخته رهبري اثربخش  82/1ضنننریب پایایی آن 

ستفاده ضریب آلفاي  82/1، که روایی محتوایی آن نیز شدها ست.  88/1آن برابر با  کرون باخو مقدار  بوده ا

مت یرهاي مسنننتقل جزء عنوان ها و نتایج کلی این تحقیق نمنننان داده که بین عوامل هوش هیجانی بهیافته

و نیز عامل  r= 005/1، همدلی  r=135/1ی زشنننیخود انگ، r= 183/1، خودتنظیمی  r=008/1)خودآگاهی 

( p= 11/1( با رهبري اثربخش مدیران سننتاد نزاجا در سننطح خطا )r=203/1روابط اجتماعی با همبسننتگی 

( در سننطح r= 538/1هبري اثربخش )رابطه مثبت و معناداري وجود داشننته و نیز هوش هیجانی با مت یر ر

 مثبت و معنادار بوده است. 11/1خطاي 
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 مقدمه

هاي نظامی مهم است، نقش فرمانده در سازمان خصوصبهیکی از عواملی که در هدایت و رهبري 

منظور هدایت . زیرا در واهدهاي نظامی فرمانده، فردي است که بههستیا مدیر نظامی 

و یا بر اساس مفهوم، عبارت است از اختیاري که  شدهمنصوبطور رسمی هاي یگان، بهفعالیت

محوله به کار  يهاتیرمأموفرد به سبب ش ل و یا درجه و مسئولیتی که دارد؛ در راستاي انجام 

برد. او مسئول اداره کارکنان واهد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واهد می

بنابراین موفقیت  (.085: 5282)رستمی،  ، مسئولیت داردبازماندهاستاو انجام و یا از انجام آن 

فرمانده است و اوست که باید در برابر قانون و ملت  بر عهدهو شکست در مأموریت در اصل 

فاتی ها و صپاسخگو باشد. لذا انتخاب و انتصاب یک نظامی در این ش ل؛ نیازمند داشتن ویژگی

تر نماید. اثربخمی است که او را به موفقیت نزدیک و رهبري و هدایت او را در یگان اثربخش

ه اهداف خود دست یابد. هال سؤال این است رهبران آید که سازمان بتواند بزمانی به دست می

اثربخش باشد؟ در این زمینه  هاآنها و صفاتی باید داشته باشند تا رهبري سازمانی چه ویژگی

 هايحقیقات نمان داده که یکی از عوامل شخصیتی و مهارتتهاي مختلفی وجود دارد و دیدگاه

 یا تمدید کند، عامل هوش هیجانی است هاي ش لی را تعدیل وفردي که قادر است، تنش

 یشناخت ریغهاي ها و مهارت. هوش هیجانی یک دسته از توانایی(13: 5255)ممبکی و تیزرو، 

 هددویژه تنش ناشی از کار را افزایش میاست که توانایی فرد را در مقابله با فمارهاي محیطی به

 . (05: 5255)گُلمن به نقل از پارسا، 

 روهیات خودآگاهی، طریق از تواندمی آن که دارنده است هیجانی مهارتیهمچنین؛ هوش 

 را آن ریتأثهمدلی  طریق از بخمید؛ بهبود را آن یتیریخود مدطریق  از کنترل کرده؛ را خود

 را ارتقاء دهد دیگران و خود روهیه کند، که اي رفتاربه شیوه روابط مدیریت طریق از و در،

    تواند در رهبري و هدایت کارکنان در که این اقدامات؛ می (51: 5252)مختاري دینانی، 

 هاي نظامی اثرگذار بوده و موجب ارتقاء عملکرد مدیران و فرماندهان نظامی گردد. یگان

      دهنده آن وجود دارد که تمنننکیل يهامؤلفههاي مختلفی در مورد هوش هیجانی و دیدگاه

عنوان مبناي تئوري نظري ، که در این تحقیق بهاسننت بارهنیدرا 5لمن؛ دیدگاه گُهاآنترین مهم

 در هوش است که از دیگري يجنبه هیجانی هوش از دیدگاه گُلمن؛. است شدهگرفتهدر نظر 

     نقش  ایفاي شننناختی هوش از بیمننتر زندگی، مختلف در ابعاد موفقیت دسننتیابی افراد به

ها هیجان از میزانی چه به فرد که معنی این به کند؛می هیجانی ارزیابی ازنظر را و فرد کرده

                                                           
1- Golman 
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ساس و . (531)همان منبز:  کندو اداره می کنترل را هاآن و چگونه دارد آگاهی هاي خود،اه

  هیجانی ذاتی هوش هايتوانایی که این اسنننت هیجانی در راسنننتاي هوش توجهقابل نکته

ستند، (       81: 5252شوند )گُلمن و دیگران به نقل از ابراهیمی، آموخته  توانند،می هاآن بلکه نی

و  همدلی ی،زشنننیخود انگ، هوش هیجانی از دیدگاه گُلمن؛ خودآگاهی، خودتنظیمی يهامؤلفه

 .(Safari & Golshahi, 2013) هستهاي اجتماعی مهارت يمؤلفهنیز 

منابز انسانی و کارکنان  به اولویت دادن ياز دریچه اثربخش رهبري تحقیقات نمان داده که

گُلمن و دیگران به  ؛)گیرد و این مهارت، نیازمند داشتن هوش هیجانی استسازمان، شکل می

هایی مانند؛ لمن از هوش هیجانی، ویژگی. زیرا بر طبق تعریف گُ(81: 5252نقل از ابراهیمی، 

ن رانداز دست ندادن روهیه، پس تهییج، برانگیختن، استقامت و پایداري در مقابل شکست،

: 5255)گُلمن به نقل از پارسا،  افسردگی و یأس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمت و امید داشتن

فرمانده یا مدیر نظامی باشد و اهتمال موفقیت او را در  ازیموردنهاي تواند از ویژگیمی (،553

 دهد.مأموریت ارتقاء 

نیز  رهبري موفقیت و هیجانی هوش بین، نمان داده که نیز همچنین نتایج تحقیقات دیگر

نیز  کی مک آنی و بویاتزیس ریچارد گلمن، دانیل تأیید مورد امر این که دارد وجود ارتباط

 .(13: 5255)ممبکی و تیزرو،  هست

آن و شرایط و وظایف رهبري  يهامؤلفهبنابراین با نگرش به موارد فوق و نقش هوش هیجانی و 

که توجه به این  رسدبه نظر میواهدهاي نظامی در نزاجا،  خصوصبهها و مدیریت در سازمان

سایر عوامل مدیریتی در نیروي زمینی  به همراهعنوان ابزاري مؤثر در موفقیت عامل و ابعاد آن به

کننده اوامر و نزاجا که تدوینخصوص در سطح مدیران ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران، به

باشند؛ توجه ارتش جمهوري اسالمی ایران می مراتبسلسلهو دستورات  هافرمانناظر بر اجراي 

از مدیران  بسیاريکمتري شده است. بررسی میدانی و تجارب محقق گویاي این است که؛ 

طات با ارتبافرصت برقراريهاي نزاجا به دالیل مختلف کاري یا شخصیتی،معاونت

زیرمجموعه خود را نداشته و یا بر اساس نوع سبک رهبري خود، با این روش موافق 

همچنین در شرایط فعلی از ابزار هوش هیجانی در انتصابات این مدیران استفاده نیستند.

ها و توانایی هوش هیجانی را پیدا شود و نیز اغلب آنان فرصت آموزش و یادگیري مهارتنمی

فوق در نزاجا  انبا عنوگفته و اینکه تاکنون تحقیقی ابراین با نگرش به ممکالت پیشاند. بننکرده

آیا بین هوش هیجانی ؛ لذا محقق با این سؤال مواجه شده که؛ نمدهانجامدر سطح مدیران عالی 
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، خودانگیزشی، همدلی و مهارت اجتماعی( و رهبري اثربخش مدیران یخود نظم)خودآگاهی، 

 ارتباط معناداري وجود دارد؟ستاد نزاجا 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شروع شد. او  5581ي در اوایل دهه 5آن -با تحقیق علمی بار يطورجدبهبررسی هوش هیجانی، 

ون ها به کاربرد و نخستین آزمي هیجانی را براي این دسته تواناییبراي نخستین بار، مخفف بهره

هوش »کتاب  3گاردنر و والکر 5582این تحقیقات، در سال ي ادامه ساخت. در بارهنیدرارا 

 .(Bekendam ; 2015: 2109) را منتمر کردند« چندگانه

اما کسی که بیش از همه نامش با عنوان هوش هیجانی گروه خورده، دانیل گُلمن است. او در 

-اهود از دانمگرا آغاز و براي تکمیل اطالعات خ« سواد هیجانی»نوشتن کتابی به نام  , 5551سال 

آشنا شد و عنوان کتاب خود  2هاي بسیاري بازدید کرد. در مطالعات خود با فعالیت سالوي و مایر

 ت ییر داد.« هوش هیجانی»را به تبعیت از آن دو به 

ي موفقیت در زندگی معرفی کرد، که بینی کنندهگُلمن هوش هیجانی را بهترین عامل پیش

آورد. او، در  هساببهاي شخصیتی توان آن را خصیصهیابد و میتواند به آن دست هر کس می

 535موقعیت ش لی متفاوت در  585روي الگوهاي شایستگی براي  5558تحقیقی که در سال 

اي براي طور فزایندهها بهدرصد شایستگی 25سازمان انجام داد، به این نتیجه رسید که هدود 

 .(31: 5255گُلمن به نقل از پارسا، )هیجانی در ارتباط است باهوشعملکرد، 

که  اندکرده ارائه هیجانی هوش از گوناگونی و مختلف تعاریف روانمناسی هوزه اندیممندان

 نسبی توافق وجودنیباا هستند. اما مختلفی الفاظ داراي فقط و بوده ممابه باهم هاآن از بسیاري

 هیطه به روانمناسان هیجانی، هوش مفهوم در هقیقت یافت. در توانمی آن تعریف بر سر

 صحیح کارگیريبه و شناخت در فرد هايتوانایی به هیجانی هوش اند.کرده انسان توجه عاطفی

 توانایی هیجانی دارد. هوش اشاره زندگی مختلف امور پیمبرد دیگران جهت و خود هايهیجان

 بهتر تفکر، به کمک ضمن تا است هیجاناتی ایجاد و دستیابی منظوربه عواطف و هیجانات در،

 اهساسات و عواطف میان الزم هماهنگی ضمنا  بپردازد.  و عواطف هیجانات شناخت به بتواند

 .(22: 5252)آقایار و شریفی،  فراهم آورد را هوش و عاطفی ارتقاء براي

 است هاییمهارت و غیرشناختی هايقابلیت از ايمجموعه هیجانی هوشز دیدگاه گُلمن، ا

برآید و او  هاآن عهده از محیطی فمارهاي و هاخواسته برابر در بتواند تا دهدامکان می فرد به که

                                                           
1 - Bar-On 
2 - Gardner & Walker 
3 - Salvoes &  Mayer 
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 ادرا،، ظرفیت نوعی و کندمی تجهیز زندگی موفقیت در کسب و محیط با سازگاري برايرا 

)ُگلمن و دیگران به نقل از ابراهیمی،  و دیگران است خود هايهیجان مدیریت و کاربرد فهم، بیان،

5252 :52). 

 به یموفق و مناسب پاسخی یا واکنش بتواند تا است فرد یک توانایی هیجانی، هوش بنابراین

 .(05: 5255)گُلمن به نقل از پارسا،  دهد نمان خود از محیطی آنی و هاي متنوعانواع محر،

افراد  آگاهی چنانچهداد.  بهبود را آن توانمی و نیست ژنتیکی طوربه افراد هیجانی هوش سطح

 روي بر که سعی خواهند کرد بیمتري افراد دهیم، افزایش هیجانی هوش مزایاي به نسبت را

دهند.  افزایش کار و زندگی در را خود هايموفقیت تا کنند گذاريخود سرمایه هوش هیجانی

 تأثیر که کرد خواهند سعی خود، اهساسات و عواطف به نسبت شدن آگاه با زمانهم هاانسان

 روابط بر آگاهی گونهاین کنند، در، نیز دیگران با خود تعامالت در را و اهساسات عواطف

 .(20: 5252)آقایار و شریفی،  گذاشت خواهد مثبت تأثیر هاآن کار گروهی و اجتماعی

را از هوش عقلی تفکیک پردازان هوش هیجانی با دالیل زیستی و روانی، هوش هیجانی نظریه

توانیم انجام دهیم، می يکارچهگوید به ما می 5هوش عقالنی معتقدند که هاآن اند.کرده

شامل توانایی ما براي  IQباید انجام دهیم.  يکارچه ؛گویدهوش هیجانی به ما می کهیدرهال

 IQگوید چگونه از هوش هیجانی به ما می کهیدرهالشود، یادآوري، تفکر منطقی و انتزاعی می

هوشی و  بهره . به اعتقاد گُلمن(08: 5251)اکبرزاده؛  در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم

 .(03: 5255)گُلمن به نقل از پارسا، هاي متضادي نیستند، بلکه متمایزندهوش هیجانی قابلیت

د؛ در افراد در ش ل باشبینی کننده عملکرد تواند پیشنمی ییتنهابهدر مورد اینکه بهره هوشی 

درصد  31نمان داد که در بهترین وضعیت، بهره هوشی مسئول  3تحقیقات هانتر 5580سال 

 .(18: 5252)آقایار و شریفی،  ت ییرات است

هوش انجام داد به این  ٔ  نهیدرزمهاي مختلفی که با بررسی 2نیز استرنبرگ 5552در سال 

درصد مسئول موفقیت افراد  0درصد و هداقل  51هداکثر تواند نتیجه رسید که بهره هوشی می

هاي افراد در سر درصد موفقیت 81رسد. در هقیقت تر به نظر میدرصد واقعی 51باشد، که البته 

تحقیقات او  .درصد آن به بهره هوشی بستگی دارد 31کار به هوش هیجانی وابسته است و تنها 

 کند و در سطوحمی ري در سطوح باالي سازمان ایفاو بیمت ترمهمنمان داد هوش هیجانی نقش 

                                                           
5 - Intelligence Quotient (IQ) 
2 - Hunter and Hunter 
3 - Sternberg 
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درصد  51باالي سازمان کسانی هستند که عملکرد بهتري نسبت به افراد متوسط دارند، تقریبا  

به  )گُلمن هاي شناختیهایمان قابل استناد به هوش هیجانی است تا تواناییتفاوت در ویژگی

 .(03: 5255نقل از پارسا، 

هاي سازمانی گُلمن و همکاران او معتقدند که هوش هیجانی در تمامی ردهدر این زمینه 

 دنظرمیابد. بنابراین، این مهم باید هاي مدیریتی اهمیتی هیاتی میکاربرد زیادي دارد، اما در رده

 هایی کهها هوش عقلی تنها ابزار مقایسه افراد نیست، چراکه در محیطقرار گیرد که در سازمان

هاي هیجانی، در، افراد از اهساسات خود و دیگران و توانمندي عالیت دارند، قابلیتها فانسان

، ارتباطات از اهمیت نیب نیدراقرار گیرد.  مدنظردر ارتباطات، عوامل مهمی هستند که باید  هاآن

 واقز درهاي اجتماعی بخش مهم هوش هیجانی و توانمندي است، زیرا اي برخوردارویژه

 .(11: 5253، دینانی )مختاري وش هیجانی استه بخشتینیع

هاي مؤلفه و هیجانی هوش مفهوم بهتر هرچه تبیین منظوربه روانمناسی هوزه پردازاننظریه

 بر مبتنی هايمدل ،یشناخت ریغ هايمدل قبیل از مختلفی هايمدل آن، دهندهتمکیل

 غیر مدل مذکور، هايمدل بین در اند.نموده پیمنهاد را توانایی بر مبتنی هايو مدل شایستگی

 ترینعروفم از کارسو و سالووي جان مایر، توانایی مدل و لمنگُ شایستگی ، مدل5آن-بار شناختی

 ست.ا قرارگرفتهو در این مطالعه مدل شایستگی گُلمن مبناي تئوري این تحقیق  هستند هاآن

 31وي شامل است. مدل شدهیطراه کار محل در موفقیت میزان بینیپیش براي مدل ینا

 هم متمایز از را دارد وجود کار محل در افراد عملکرد در که فردي هايتفاوت که است شایستگی

 تا ما کهنیا نتایج بررسی من با رابطه در جالب گوید: نکتههاي خود میکند. گُلمن در بررسیمی

 داراي هیجانی هوش هايمهارت همه در که مواجه نمدم برجسته، هرچند رهبري، هیچ با هالبه

 هايمهارت از نیمی در اغلب مؤثر بسیار باشد. مدیران سایر کارکنان به نسبت قدرت بیمترین

)گُلمن و دیگران به نقل از گذارند. به نمایش می خود از را یتوجهقابل قدرت هیجانی، هوش

 .(513: 5252ابراهیمی، 

 رهبران بر اساس دیدگاه گُلمناجزای هوش هیجانی در مدیران و ( 1)جدول 
 هاشاخص تعاریف مفاهیم

 خودآگاهی

بازشناسی اهساسات، تمایالت و 

مدیران و اینکه چطور  يوخوخلق

وي رفتار مدیر و این اهساسات بر ر

 گذارد.کارکنان اثر می

 ابراز اهساسات -5

 داشتن هس صادقانه نسبت به خود. -3

 شناخت نقاط قوت و ضعف خویش. -2

 یا هرمت نفس. نفساتکابه-0

                                                           
1 - Bar-on 
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 هاشاخص تعاریف مفاهیم

مدیریت بر 

خود 

 (یمیخودتنظ)

 يوخوخلقها و مدیر بتواند تکانه

خود را کنترل و قبل از انجام هر 

-عملی اول فکر و سپس عمل می

 کند.

 دار/ خودکنترلی.آرام، متین و خویمتن -5

 یکپارچگی، صداقت و اعتمادسازي درونی. -3

 پذیرش خود.پذیري و انعطاف در انطباق -2

 ها و ....نوآوري و سازگاري در مواجه با ایده-0

 یزشیانگ خود

عالقه و اشتیاق فراوان به کار، 

داشتن توان و اراده قوي براي تحقُق 

 اهداف

 به موفقیت. دنیدررساشتیاق قوي  -5

 ابتکار عمل و خالقیت. -3

پذیري )عدم اهساس ناامیدي و یأس بازگمت -2

ت یا ناکامی و هفظ شور و در مواجهه با ممکال

 بینی.اشتیاق اولیه(/ خوش

 داشتن تعهد و همسو بودن با اهداف سازمان.-0

همدلی 

)آگاهی 

 اجتماعی(

شناخت اهساسات کارکنان و 

هاي چگونگی برخورد با واکنش

 .هاآنهیجانی 

 گوش دادن دقیق و فعال. -5

 نگریستن. مسائلاز منظر دیگران با  -3

 یسازمانفرهنگو  هاچارچوبشناخت  -2

 آگاهی و مهارت سیاسی.-0

 توجه به رشد و بالندگی کارکنان.-1

هاي مهارت

اجتماعی 

)مدیریت 

 روابط(

تحکیم روابط، تفاهم و توسعه 

کاري، توانایی اداره و  يهاچارچوب

برخورد مناسب با تضاد و ت ییر در 

 سازمان

تحکیم در برقراري ارتباطات )گوش دادن  -5

 (.قبولقابلهاي درست و ارسال پیام

 و دادن ممارکت در کارکنان. یمساعکیتمر -3

 توانایی هل تعارضات و گفتگوي سازنده. -2

 ت ییر در سازمان. کنندهلیتسه-0

افزایی در سازي و کارگروهی و همتوانایی تیم-1

 گروه.
 

 کار محیط در عاطفی هوش به عاطفی، بر نیاز باهوش کار نام به خود کتاب در گلمن دانیل

 هستند، عاطفی هوش ها نیازمندشرکت روساي و مدیران تنهانه است معتقد کند. اومی تمرکز

 ییتنهابه هیجانی است. هوش عاطفی هوش نیازمند کندمی کار سازمان در که یهرکس بلکه

 و رهبري براي ترین نیروقوي و کار محیط در فرد عملکرد بینیپیش براي عامل نیتربزرگ

 انجام وظایف و گروهی کار رهبري، باعث پیمرفت هیجانی هوش هاياست. مهارت موفقیت

 باهوش مقایسه در هیجانی، هوش اهمیت رویم،می باالتر سطوح به سازمان در چه هر شود. امامی

 برخوردار رهبر یک براي زیادي اهمیت از هیجانی هوش علت همین به یابدمی افزایش عقلی
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 زیر دالیل به هاسازمان رهبران درواقز .(25: 5252و دیگران به نقل از گودرزي،  هاگس ) است

 نمایند: توجه کار محیط در هیجانی هوش کاربرد به باید

را  محیطی روزانه نیازهاي و هاخواسته به پاسخگویی براي کارکنان توانایی یجانیه هوش

سازد. تحقیقات می ترموفق کاري و شخصی زندگی هايجنبه سایر در را آنان و داده افزایش

 اراده، جدیت، هیجانی، پذیريبرگمت خودآگاهی، مانند هیجانی هوش هايقابلیت دهدمی نمان

 تواندفردي می انگیزش و انسجام شناسی،، وظیفهينفوذ گذار هايمهارت فردي، میان هساسیت

 .(513: 5255)پرداختی،  نماید تضمین را آن و بینیپیش را کار در موفقیت

تري اخالقی یسازمانفرهنگ بلکه هستند، موفق فقطنه باال هیجانی باهوش سازمانی رهبران

و  سرمایه برگمت بهبود وري،بهره کارکنان، بیمتر منديرضایت موجب که آورندمی وجود به

 شود.می سازمانی اهداف با رابطه در انتظار مورد عملکرد به دستیابی در بیمتر موفقیت

 نقش گروه هیجانی است. ضریب گروهی عملکرد در عامل ترینمهم هیجانی هوشهمچنین 

 استرس با چطور دانندمی هیجانی باهوش افرادو  نمایدمی ایفا گروه اعضا یمساعکیتمردر  مهمی

 دهندیم نمان خود از ممکالت با مواجه در را بزرگی پذیريو برگمت کرده مقابله مؤثر طورهب

 .(22-20: 5252)آقایار و شریفی، 

هوشی  بهره به نسبت هیجانی هوش به بیمتري تیاولو هاسازمان و مراکز از بسیاري امروزه

 افراد هیجانی اي براي سنجش هوشویژه هايآزمون از راستا این در دهند و( میعقالنی )هوش

 مراکز در باال هیجانی هوش با مدیران يریکارگبه ضرورت که است ذکر به کنند. الزممی استفاده

 موفقیت در توانندمی باال هیجانی هوش با رتبهیعال مدیران چراکه است، مورد تأکید سازمانی

  .(35: 5255)بهرامی،  نمایند ایفا مهمی نقش کارکردهاي سازمانی
 ریتأثدر نیروهاي مسلح،  آنچهي محور اصلی نیروهاي مسلح، فرماندهی است و همه ازآنجاکه

لذا  ؛اثر و یا بسیارکم اثر خواهد بودو کارایی و برندگی دارد بدون نظام فرماندهی توانمند، بی

 دانش نیازمند فرماندهی .هستپرداختن به ادبیات فرماندهی با رویکرد نظامی هائز اهمیت 

 هدایت ،یدهسازمان ریزي،برنامه هايروش و اقسام اصول، آن، به اتکا با تا است عمومی مدیریت

 نیازمند آن بر آورد، عالوه دست به را اجزاء میان هماهنگی ایجاد و کنترل و نظارت رهبري، و

 ستا آن مانند و تربیت و تعلیم هقوق، اجتماعی، و عمومی شناسیروان تخصصی، مدیریت دانش

 زشآمو و علم نمر به هاآموخته به عمل با و باشد نگرآینده کند، هل را یگان مسائل بتواند تا

 ..(33: 5281)همتی،  بپردازد

https://www.gisoom.com/search/book/author-461764/پدیدآورنده-مارسیا-هاگس/
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 یگرانگسترش نفوذ در د، رهبري دیگرانتوانایی ی از قبیل؛ هایشایستگیمحققان معتقدند که 

، و ایجاد جو مثبت سازمانی، ارتباطات، الگو بودن رهبر نظامی، بر اساس زنجیره فرماندهی

 .(Serota ;2015: 216-234) است. رهبري نظامی ازیموردن سازي خویمتنآماده

مفاهیمی است که در مدیریت نوین، توجه خاصی به آن شده است و با توجه  جمله ازاثربخمی 

به اهمیت اساسی این موضوع در امر بهبود سازمانی، تعاریف مختلفی نیز در رابطه با اثربخمی 

ارائه گردیده است. به اعتقاد ریچارد دفت اثربخمی سازمانی درجه یا میزانی است که سازمان به 

آید. بارنارد اثربخمی را انجام اهداف سازمانی تعریف نموده است. همچنین اهداف خود نائل می

برداري از محیط براي کسب منابز نادر و توانایی بهره عنوانبهشور، اثربخمی را یاتچمن و سی

 .(25: 5253)مختاري دینانی،  نمایندارزشمند جهت تداوم کارکرد تعریف می

هاي موفق و ناموفق در رهبري اثربخش و پویا است. ترین وجوه تمایز سازمانیکی از مهم

هرسی بالنچارد و جانسون معتقدند یک نکته روشن که در کل ادبیات رهبري جریان دارد؛ این 

هاي غیر موفق متمایز را از سازمان هاآنهاي موفق یک ویژگی عمده دارند که است که سازمان

)هرسی و بالنچارد به نقل از عالقه  و اثربخش از رهبري پویا عبارت استکند و آن ویژگی؛ می

در سازمان عامل اصلی و اساسی در ایجاد همفکري و همدلی  5. رهبري اثربخش(552: 5251بند؛ 

کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکري و نظر واهد  مؤثراست و رهبران 

بوده، روح جمعی  تیاهمکمردي، جزئی و گردآورند و این در، را ایجاد کنند که اختالفات ف

 .(528: 5252)الوانی،  است که واجد ارزش و اعتبار است

است که در سطح  3هاي رهبري اثربخش مربوط به کوزس و پوسنریکی از ممهورترین مدل

است. این مدل بر اساس پاسخ  شدهگرفتهکار هاي سازمانی بهاي در بسیاري از محیطگسترده

-هب      رهبري دیگران  ٔ  نهیدرزمسؤال پایان باز، در مورد بهترین تجربیاتمان  28هزاران مدیر به 

اي هشامل مصاهبه هاآنمنظور دستیابی به موفقیت استثنایی طراهی گردیده است. تحقیق 

ا سازد تهبران را قادر میعمیق و تحلیل کمی بوده و نتایج تحقیق نمان داده که پنج عامل ر

دست آورند که این کار در ادامه مسیر اعتبار خود را ایجاد و تداوم بخمند و اعتماد پیروان را به

اي دست یابند. بر اساس گفته کوزس و العادهانگیزاند تا به نتایج خارقمی بردرونرا از  هاآن

انداز ممتر، را الهام یک چمم -کمندنر، رهبران در بهترین هالت: فرآیند را به چالش میسپو

ها را کنند و قلبراه را نمان داده و الگودهی می -کننددیگران را وادار به کنش  می -دهندمی

                                                           
1-  Effective Leadership 
3 - Kouzes & Posner 
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کنند. بسیاري از محققان این اعمال را که با تحقیقی گسترده در مورد اعمال موجود تمویق می

)مختاري دینانی، داننداست، نماینده واقعی اعمال اثربخمی رهبري می شدهیطراهرهبري 

کرده است که کلید موفقیت و  دیتأکهاي بسیاري نوشته در همین ارتباط گلمن در .(25: 5253

اثربخمی رهبر در یک سازمان هوش هیجانی او است. به اعتقاد وي؛ دالیل اثربخمی رهبران 

نیز وجود دارد و  ترمهممربوط است، اما نکته  هاآنا راهبردهاي هاي قوي یبزرگ به بینش و ایده

چندین مطالعه نیز همبستگی  عالوهبهکنند. که رهبران بزرگ از طریق عواطفمان کار میآن این

)هاکس و دیگران به نقل از گودرزي،  اندکرده دیتائهوش هیجانی رهبر و اثربخمی او را  نیبکینزد

5252 :552 ). 

 بندی دیدگاه محققان در موردجمع(2)جدول 

 (Zheng et al; 2010: 77)های رهبری اثربخش شاخص 
 هاي تبیین شدهشاخص محقق

 کاتر
پذیري، توجه به عزت نفس کارکنان، تمرکز بر اعتماد و تعهد، کارایی و نظم، بصیرت و ریسک

 و برقراري ارتباط مناسب. دهنده و برانگیزنده، الگو و مربی بودنشناخت خود و کارکنان، الهام

روفنالدمون 

 و لویس

 هاي جدید، تفویض اختیار، تواناسازيبرقراري روابط صمیمی، تاکید بر یادگیري، ایجاد اندیمه

 گیري و کار تیمی.بخمی، خودارزیابی مداوم و تصمیمافراد، الهام

کوزس و 

 پوسنر

-بصیرت، توانمندسازي دیگران، الهامنگري و صداقت و درستکاري، دانش و شایستگی، آینده

 دهندگی و برانگیزندگی، الگو بودن و شناخت پیروان و ایجاد برقرار ارتباط.

 رمزدن

صداقت و درستکاري، کارایی و هاکمیت نظم، بصیرت، دادن استقالل به کارکنان جهت 

پژوهش و برقراري دهندگی، موفقیت در امر آموزش و پیمرفت آنان )تواناسازي(، مموق و الهام

 ارتباط و کار تیمی.

 ویسنیوزکی

ه و ها و تجزیالعملها و بصیرت، برقراري ارتباطات موثر، بررسی عکستاکید بر توسعه ارزش

ذیري پتحلیل آنها، خلق فضایی مساعد، ایجاد تسهیالت و همکاري، توانایی هل ممکل و ریسک

 و داشتن پمتکار و استقامت.

 پیرون

ذ در دیگران، ممارکت آزادانه زیردستان، توانایی اجتناب از سوء استفاده از قدرت، توانایی نفو

اهساس نیاز به گروه، داشتن تصویر روشن جهت هل ممکالت، برقراري ارتباط به منظور هل 

ممکالت، داشتن اعتماد به نفس جهت نمان دادن ابتکار عمل و پیگیري اقدامات تا هصول 

 و تالش براي تقویت یادگیري تجربی.نتیجه، تمکیل تیم کاري 

 پوندر
ر ریزي مبتنی بارتباطات و برنامه -کارایی، انسجام و یکپارچگی، مدیریت اطالعات -وريبهره

 هدف.

 گاردنر
العمل مناسب در مواجهه با شکست، اطمینان داشتن آمادگی جهت رویارویی با قدرت، عکس

تصویر بزرگ در ذهن، تحت تاثیر تعهد اخالقی  ها و شهود خود، قابلیت نگهداريبه توانایی
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 هاي تبیین شدهشاخص محقق

بندي اقدامات، فراهم ساختن فرصت مناسب براي اندیمیدن، تصحیح بودن، توانایی انجام زمان

 و یادگیري از تجارب گذشته و خطرپذیري.

 هاروي
سازي، نوآوري، شهامت و شجاعت، انداز، اخالقی بودن، برتري علمی، تیمبصیرت و چمم

 ایت عدالت و انصاف، محافظه کاري هساب شده و تمرکز و تاکید بر نتایج.مدیریت، رع

 ساعتچی

انگیزه قدرت، انگیزه پیمرفت، توانایی شناختی، اعتماد به خود، داشتن جرات، مرجز کنترل 

ها زانها، هفظ میدرونی، صالهیت فنی، اعتبار و یکپارچگی، بینش نسبت به مردم و موقعیت

ها، همایت و پمتیبانی و استواري در شرایط سخت، جبران سریز شکستبا معیارهاي باال، 

 تقسیم قدرت.

 

 پیشینه پژوهش

هاي زیادي در رابطه با هوش هیجانی انجام شده است که در هریک از این تاکنون پژوهش

تحقیقات، محققان عوامل هوش هیجانی را با سایر مت یرهاي رفتار سازمانی، مورد بررسی قرار 

هاي افسري ( به بهبود هوش هیجانی در دانمجویان دانمگاه5252اند که در این رابطه بقایی )داده

شناسایی عوامل هوش هیجانی و بهبود آن ارتش جمهوري اسالمی ایران پرداخته که هدف آن 

در این تحقیق مت یرهایی مانند؛ خودارزیابی، است. هاي افسري بوده در دانمجویان دانمگاه

نفس، قابلیت اعتماد، سازگاري با محیط )قابلیت تطابق(، ارتقاء  یجانی، اعتماد بهخودآگاهی ه

گروهی و تعامل و رهبري با عوامل هوش  مداري و آگاهی اجتماعی، کار  وجدان کاري، خدمت

و  متوسط محاسبه شده از درجه همبستگیمورد سنجش قرار گرفته که مقادیر ضرایب  هیجانی

پذیرفته  %1ها در سطح خطاي تمام فرضیه؛ هاي تحقیقیل آزمون فرضیهو در تحل باالتر بوده

، ( در مورد هوش هیجانی و با وجدان بودن در فرماندهان گروهان5255اند. همچنین آتمی )شده

هوش هیجانی فرماندهان گروهان و با عوامل که بین تحقیقی انجام داده که نتیجه نمان داده 

نیز  11/1( وجود داشته و این رابطه در سطح خطاي r= 255/1وجدان بودن آنان رابطه مثبت )

 ممارکتی رهبري سبک و عاطفی هوش رابطه( در مورد 5251هبی و داداشی ) است. بوده معنادار

ي این تحقیق نمان داده که هانظامی تحقیق نموده که یافته واهد یک مدیران و فرماندهان در

( ارتباط مثبت 115/1و سطح معناداري  580/1بین هوش هیجانی و سبک ممارکتی )با ضریب 

، 28/1و ضریب تعیین  83/1و معناداري وجود دارد و همچنین با توجه به ضریب همبستگی 

د به مت یرهاي مدیریت روابط، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی بر روي هم قادرن

درصد از ت ییرات سبک رهبري ممارکتی در فرماندهان باشند. بنابراین هرچه هوش  28تبیین 
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همچنین  د.یابعاطفی افراد بیمتر باشد، تمایل آنها نسبت به انتخاب سبک ممارکتی افزایش می

رابطه بین هوش هیجانی و اثربخمی رهبري ( در رساله دکتراي خود به 5252مختاري دینانی )

ان ورزشی پرداخته که هدف اصلی آن، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اثربخمی رهبري مدیر

ها نمان داده که اثربخمی رهبري با هوش از دیدگاه مدیران ورزشی بوده است و نتایج تحلیل داده

هاي هوش هیجانی، دو خرده مقیاس داري دارد و بین خرده مقیاسهیجانی رابطه معنی

یج طور کلی، نتاي معناداري داشته است و بهرابطه لی با اثربخمی رهبريخودانگیختگی و همد

کننده در اثربخمی رهبري بینیاین تحقیق نمان داده که هوش هیجانی عاملی مهم و پیش

رسد کنترل تمایالت عاطفی خود و در، اهساسات و عواطف مدیران ورزشی است. به نظر می

ی اي تاثیرگذار بر اثربخممؤلفهسایر افراد هاضر در محیط کاري از جانب مدیران بتواند به عنوان 

 رهبري مدنظر قرار گیرد.

کاربردهاي عملی هوش هیجانی و رهبر در مورد  امریکا -دانمگاه کاپال م( در 3151)5کالوي

توجه داشته و هدف آن تعیین ارتباط بین  ،سمت توسعه یک رهبري نظامی خودکارا گرا، بهتحول

در  ،گرا و تعیین نقش هوش هیجانی و رهبري تحول بخشمت یر هوش هیجانی و رهبري تحول

نتایج این تحقیق نمان داد که هسته زیربنایی عملکرد  .بوده است ،رشد خودکارآمدي و عملکرد

گرا است و نتایج این وابسته به تاثیر هوش هیجانی و رهبري تحول ،و موقعیت رهبري نظامی

 گرا و توسعه خودکارآمديمطالعه هاکی از وجود ارتباط قوي بین هوش هیجانی و رهبري تحول

 است. را نمان داه

با نگرش به نتایج تحقیقات ارایه شده و همه تحقیقات انجام شده، تعامل انواع هوش و سهم 

ر اثربخمی رهبري، امري انکارناپذیر است. ولی در بررسی تحقیقات داخلی به هر یک از آنها د

خصوص تحقیقاتی که در مراکز نظامی در ارتباط با اثربخمی رهبري )مدیران سطوح عالی نزاجا( 

قیقات پیمینه تحو بنابراین بر اساس مطالعه ادبیات نظري تحقیق انجام شده باشد، وجود ندارد. 

 مفهومی تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:انجام شده؛ مدل 

                                                           
5 - Calloway 
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 مدل مفهومی تحقیق( 1)نمودار 

عوامل هوش هیجانی بر بین در این تحقیق تالش شده تا ارتباط  با نگرش به مدل مفهومی

لذا  گیرد.با رهبري اثربخش مورد بررسی و آزمون قرار  هاي آن،مؤلفهو  لمناساس دیدگاه گُ

 ر شکل گرفته است:فرضیات پژوهش به شرح زی
 فرضیه اصلی تحقیق

هاي هوش هیجانی)خودآگاهی، خودنظمی، خودانگیزشی، همدلی و رسد، بین مؤلفهبه نظر می

 مهارت اجتماعی( و رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا ارتباط معناداري وجود دارد.
 های فرعی تحقیقفرضیه

رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا تأثیر رسد مؤلفه خودآگاهی هوش هیجانی بر به نظر می -5

 دارد.

رسد مؤلفه خودنظمی هوش هیجانی بر رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا تأثیر به نظر می -3

 دارد.

ر مدیران ستاد نزاجا تأثی اثربخشرسد مؤلفه خودانگیزشی هوش هیجانی بر رهبريبه نظر می -2

 دارد.

 هیجانی بر رهبري اثربخش مدیران ستادنزاجا تأثیر دارد.رسد مؤلفه همدلی هوش به نظر می -0

 رسد مؤلفه مهارت اجتماعی بر رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا تأثیر دارد.به نظر می -1



 5015، بهار 15سال هجدهم، شماره  نظامی، فنون و علوم فصلنامه                                                                   353

 

 شناسی پژوهشروش

همبستگی است. همچنین  -روش تحقیق از هیث هدف، کاربردي و از لحاظ روش اجرا، توصیفی

هاي مورد نیاز براي تحلیل روي در دو مرهله به گردآوري دادهبا توجه به اینکه تحقیق پیش 

می( اجرا ک -صورت تحلیل آمیخته )کیفیپدیده مورد بررسی پرداخته است؛ لذا از نظر رویکرد، به

 اي و تبیین مبناي نظريگردیده که در این راستا در گام نخست پس از انجام مطالعات کتابخانه

تکمیل اطالعات سازمانی استفاده شده و سپس با استفاده از دو منظور تحقیق، از مصاهبه به

 پرسمنامه، ارتباط بین مت یر مستقل و تابز تعیین و مورد آزمون استنباطی قرار گرفته است.

-هاي ستاد نزاجا، اسناد و مدار، کتابخانهکلیه مدیران معاونتجامعه مورد مطالعه در این تحقیق؛ 

ماري جامعه آو  باشندترنتی معتبر در ارتباط با مت یرهاي تحقیق میهاي ایناي، مقاالت و سایت

هاي ستاد نزاجا منتصب در مماغل مدیریتی و از درجات سرهنگی کلیه مدیران معاونتشامل ، آن

و باالتر و نیز داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر باشند، انتخاب، که با بررسی انجام شده، 

جهت تعیین هجم نمونه از فرمول کوکران  باشد.نفر می 531ضریبی  تساباههجم این جامعه با 

 نفر تعیین گردیده است. 55استفاده شده که بر اساس محاسبه انجام شده، هجم نمونه 

 

 

ي اگیري طبقهصورت نمونهمتفاوت بودن طبقات جامعه آماري، بهگیري به علت روش نمونه

 تصادفی انجام شده است.

شده که براي اندازه ستفاده  منامه ا س ستقل کالن و در این پژوهش از دو پر زء جگیري مت یر م

که بر اساس الگوي گُلمن تدوین گردیده و در سال 5سایبریا شرینگاز پرسمنامه  ،هوش هیجانی

ایران توسط منصوري به صورت مقدماتی بر روي دانمجویان کارشناسی ارشد دانمگاه در  5281

ست شده ا منامه داراي عالمه طباطبایی هنجاریابی  س ستفاده که این پر شرح  22، ا گویه به 

 باشد:عوامل زیر می

 ( است.22و  23، 35، 30، 50، 53، 51، 2گویه ) 8خودآگاهی شامل  مؤلفه

 ( است.21و  32، 58، 52، 55، 1، 3گویه ) 5 خودتنظیمی شامل مؤلفه

 ( است.25و  32، 35، 31، 51، 5، 5گویه ) 5خودانگیختگی شامل  مؤلفه

 ( است.35و  31، 33،55، 0، 2گویه ) 2لفه همدلی شامل ؤم

                                                           
5-  Shering 

n =  
N(Zα

2
)2 ×  pq

𝑁d2 + (Zα
2

)2 ×  pq
=  

120(1.96)2 × 0/5 × 0/5

120(0/05)2 +  (1.96)2 0/5 × 0/5
=  

115

1/26
= 91 
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 ( است.38و  55، 52، 8، 5گویه ) 1مهارت اجتماعی شامل  مؤلفه

، 33، 31، 50، 53، 51، 5در سؤاالت  و استو طیف لیکرت اي ها به صورت پنج گزینهپاسخ 

نمره  3نمره، د،  2نمره، ج،  0نمره، ب،  1اگر افراد گروه نمونه گزینه الف را پاسخ دهند  22و  38

گذاري بر عکس است. یعنی اگر پاسخ گزینه گیرند. براي مابقی سؤاالت؛ روش نمرهنمره می 5و ه، 

آنان محاسبه شده است و بر این اساس؛ براي هر فرد پنج  نمره براي 1نمره و ... ه،  5الف باشد؛ 

هاي مؤلفهگیري براي و روش میانگین spssهاي داده شده و نرم افزار نمره با استفاده از پاسخ

اي این پرسمنامه روایی سازه ممخص شده است. ،هوش هیجانی و نیز یک نمره کل هوش هیجانی

= 22/1میت گرفته شده که مقدار ضریب آن برابر با توسط منصوري با آزمون عزت نفس کوپراس

r  115/1و =p  روایی محتوایی آن توسط محقق با روش (. 5281)منصوري، معنادار بوده است

و مقدار ضریب پایایی و یا ضریب  88/1ن برابر با آ 2محاسبه که شاخص روایی محتوایی 5الواشه

و نیز توسط محقق بر رو یک  81/1هماهنگی درونی آن که توسط منصوري انجام شده برابر با 

نفري از جامعه آماري اجرا که مقادیر ضریب الفاي همه عوامل هوش هیجانی باالتر از   31نمونه 

همچنین اقدامات وده است. ب 82/1و نیز ضریب دورنی مت یر هوش هیجانی نیز برابر با  81/1

فوق، براي پرسمنامه محقق ساخته رهبري اثربخش نیز انجام و مقدار شاخص محتوایی این 

محاسبه گردیده است.  88/1و نیز مقدار ضریب آلفاي کرونباخ آن برابر با  82/1پرسمنامه برابر با 

 لذا هر دو پرسمنامه روایی و پایایی مناسبی جهت ادامه تحقیق داشتند.

ها در این تحقیق به دو روش تحلیل کیفی و کمی انجام هروش تجزیه و تحلیل اطالعات و داد

 اي و مصاهبه با خبرگانشده است. در روش کیفی اطالعاتی که از طریق اسناد و مدار، کتابخانه

هاي دو گردآوري شده بر اساس اهداف تحقیق تحلیل گردیده و در روش کمی نتایج داده

هاي مرکزي و پراکندگی و نیز ضریب تحقیق ابتدا با روش تحلیل توصیفی؛ شاخصپرسمنامه 

 آماره از همبستگی ضریب بودن معنادار بررسی برايهمبستگی بین دو مت یر محاسبه و سپس 

t استفاده شده است زیر برابر فرمول: 

 ( محاسبه آماره آزمون با فرمول5فرمول شماره )

 براي t توزیز آزادي درجهبحرانی یا جدول بر اساس  tمقدار 

 و سطح خطا یا مقدار آلفا   n-3همبستگی ضریب معناداري

                                                           
5 - Lawshe 
2 - Content Validity Index 
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(11/1 =α در نظر گرفته شده و بر اساس مقادیر )t  مماهده شده وt  بحرانی تصمیم در مورد رد

 یا عدم رد فرضیه صفر اتخاذ شده است.

 های پژوهشیافته

 اطالعاتتجزیه و تحلیل کیفی 

خودآگاهی هوش هیجانی و رهبري اثربخش در مدیران  مؤلفهتعیین ارتباط بین هدف یکم:  -الف

 ستاد نزاجا.

هاي بررسی کیفی از اسناد و مدار، موجود و مصاهبه با خبرگان، گویاي این است که؛ یافته

مدیران  شود تاهاي هوش هیجانی است و توانایی است که باعث میمؤلفهخودآگاهی یکی از 

کنند. در این بررسی پیدا  خود هايو سائق نیازها قوت، و نقاط ضعف از هیجانات، عمیقی در،

توانند با رهبري اثربخش مدیران خودآگاهی هوش هیجانی، می مؤلفههاي زیر در راستاي توانایی

 در ستاد نزاجا ارتباط داشته باشند:

 به ایجاد اطمینان بیمتر در وظایف. تمرکز بر اهساسات و هیجانات و دستیابیتوانایی  -5

 قوت، ضعف و استفاده از آن در شرایط مختلف کاري. نقاط توانایی شناخت -3

 اهساسات و مهارت در، نقطه نظرات دیگران. توانایی کنترل -2

شناخت توانایی و ارزیابی، نظرات دیگران و در، و تفکر مثبت نسبت به آنان از طریق  -0

 خویش.توانایی شناخت ابعاد درونی 

 .جهت اصالح آنها و تالشخصوصیات منفی و نقاط ضعف شناخت  -1

 دار.هاي اولویتهاي آینده و اختصاص دادن زمان کافی به فعالیتاندیمیدن به برنامه -2

پذیري، خویمتن اهساس عزت نفس،نفس، مهارت در افزایش به خودباوري و اعتماد به -5

 .اندیمیمثبت و گراییپذیري، آرمانمسئولیت

 انایی کنترل بر عواطف و اهساسات و شناخت نقاط قوت و ضعف.تو -8

خودتنظیمی هوش هیجانی و رهبري اثربخش در مدیران  مؤلفههدف دوم: تعیین ارتباط بین  -ب

 ستاد نزاجا.

تا  شودهاي هوش هیجانی است. این عامل، توانایی است که باعث میمؤلفهخودتنظیمی یکی از 

خُلق و خوي خود را کنترل و قبل از انجام هر عملی نخست اندیمه  ها ومدیران بتوانند تکانه

 هاي زیردر این بررسی توانایی .کرده و هیجانات و عواطف مخرب و غیرسازنده خود را بمناسند

توانند با رهبري اثربخش مدیران در ستاد نزاجا خودتنظیمی هوش هیجانی، می مؤلفهدر راستاي 

 ارتباط داشته باشند:
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در مراهل  پذیريهاي منفی همچون ناامیدي، اضطراب و تحریکهیجانی کنترل توانای -5

 کاري.

 ها در شرایط مختلف.قدرت هل بحران یتوانای -3

 توانایی کنترل و خودتنظمی هیجانات زیستی مانند خمم و .... -2

منظور دور کردن هیجانات منفی و داشتن استفاده از عفو قلبی و رفز کدورت و کینه به -0

 روابط صمیمانه و ترویج آن. 

 توانایی کنترل و مدیریت هیجانات در طول ساعات کاري. -1

 توانایی کنترل رفتارهاي تکانمی و جلوگیري از اثرگذاري آن بر عملکرد خود و دیگران. -2

 توانایی اعتمادسازي در بین کارکنان و افزایش همدلی با آنان. -5

خودانگیزشی هوش هیجانی و رهبري اثربخش در مدیران  مؤلفهسوم: تعیین ارتباط بین  هدف -پ

 ستاد نزاجا

ن هاي هوش هیجانی است. ایمؤلفهخودانگیزشی یکی از  مؤلفهتحلیل کلی گویاي این است که 

متکار انرژي و پ و کاراشتیاق به و توانند با استفاده از آن عالقهعامل، توانایی است که، مدیران می

ش خودانگیزشی هو مؤلفههاي زیر در راستاي دهند. در این بررسی تواناییبیمتري از خود نمان 

 توانند با رهبري اثربخش مدیران در ستاد نزاجا ارتباط داشته باشند:هیجانی، می

 ي سازمانی.براي رسیدن به اهداف و استانداردهابودن و تالش  محور نتیجه -5

 مذاکره، گفتگو،، آنان ممارکت استفاده از آن در کارکنان و در بینیافزایش خوشتوانایی  -3

 کردن دیگران. متقاعد و جلسات برگزاري و ارائه

 و دیگران. خود انتظارهاي ماوراي مهارت و توانایی هرکت در -2

 برانگیخته شده. هس پیمرفت داشتن ابتکار عمل و خالقیت از طریق توانایی -0

 ر. تهاي اجرایی براي ایجاد انگیزه در سایر مدیران رده پایینها و روشبرنامهمهارت تدوین  -1

 توانایی ایجاد انگیزه و اشتیاق درونی براي رسیدن به موقعیت و اهداف سازمانی. -2

همدلی هوش هیجانی و رهبري اثربخش در مدیران  مؤلفههدف چهارم: تعیین ارتباط بین  -ت

 ستاد نزاجا.

هاي بررسی کیفی از اسناد و مدار، موجود و مصاهبه با خبرگان، گویاي این است که؛ یافته

هاي هوش هیجانی است. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند؛ مهارت مؤلفههمدلی یکی از 

یر هاي ز. در این بررسی تواناییدر، هیجانات دیگران و تبحر در پاسخ متناسب به آن را دارند
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توانند با رهبري اثربخش مدیران در ستاد نزاجا همدلی هوش هیجانی، می ؤلفهمدر راستاي 

 ارتباط داشته باشند:

 و در، بیمتر نیازها و خواسته کارکنان. عالیم اجتماعی ظریفی  توجه به -5

 و ارزش قایل شدن براي اهساسات دیگران، دیگران از خود مهارت تفکیک اهساس -3

 خود. در اهساسات شدن ورغوطه جايبه

کارگیري آنان بر اساس هاي شخصیتی افراد تحت سرپرستی و بهمهارت شناخت ویژگی -2

 .انتوانایی واقعی آن

 ترغیب، طریق از نفوذ توانایی رسیدن به مهارت سیاسی از طریق مهارت همدلی و اعمال -0

 مذاکره و اقناع کارکنان و سایر مدیران.

در، و تفسیر رفتار  نیازمند که هايمحیط در باال بصیرت و رسیدن به خودآگاهی -1

 دارد. دیگران

 .گوناگون هايرفتار خود در محیط با ت ییرفردي  مهارت ایجاد قدرت نفوذ بین -2

 هاي مختلف و یا مختلط. توانایی کار با فرهنگ -5

توانایی در، و اهساس مسئولیت نسبت به سایر مدیران عملیاتی در زمینه آموزش،  -8

 پرسنلی، پمتیبانی و ... 

هاي روابط اجتماعی هوش هیجانی و رهبري مهارت مؤلفههدف پنجم: تعیین ارتباط بین  -ث

 اثربخش در مدیران ستاد نزاجا.

هاي هوش هیجانی است. مدیرانی که از این توانایی مؤلفههاي روابط اجتماعی یکی از مهارت

یی اراده و برخورد هاي کاري، توانابرخوردارند؛ مهارت تحکیم روابط، تفاهم و توسعه چارچوب

تماعی اجروابط  مؤلفههاي زیر در راستاي . در این بررسی تواناییمناسب با تضاد و ت ییر را دارند

 توانند با رهبري اثربخش مدیران در ستاد نزاجا ارتباط داشته باشند:هوش هیجانی، می

 مؤثر و ورود اطالعات جدید به سازمان. توانایی برقراري ارتباطات -5

 هاي، کالمی، گوش دادن و مهارت بازخورد. مهارتداشتن  -3

 توانایی در داشتن ارتباطات روشن و بدون ابهام. -2

 .سازمانیتوانایی تسهیل کار گروهی و ممارکت دادن کارکنان از طریق مهارت در روابط  -0

 .کارکنان فکري در بینو هم دلیهم کاري،هم محبّت، توانایی ایجاد -1

 .سازمانیارتباطات  تفاهمات در سوء ها وتنش مهارت خوب گوش دادن و کاهش -2

 کاري در آنان. تعهّد و مسؤولیت اهساس نفوذ در کارکنان و تقویت مهارت -5
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مهارت در تحکیم روابط، قاطعیت در فرامین، هدایت تیمی کارها و انجام کارها به صورت  -8

 اي.شبکه

 ها و یا شناخت موانز اجرایی آن.مهارت در اجراي برنامه -5

 ها و تحلیل توصیفی دادهتجزیه 

 های پراکندگی نتایج شاخص (3)جدول 

 و مرکزی، عوامل هوش هیجانی 

 انحراف معیار میانگین  بیمترین کمترین عامل

 213/1 151/0 1 3 خودآگاهی

 183/1 81/2 1 82/5 خودتنظیمی

 135/1 152/0 1 82/5 خودانگیزشی

 200/1 23/2 1 22/5 همدلی

 515/1 15/2 1 21/5 روابط اجتماعی

( از عامل خودانگیزشی 152/0) میانگینباالترین نمانگر این است که  2نتایج جدول شماره 

( و نیز عامل 135/1هوش هیجانی در مدیران ستاد نزاجا با کمترین مقدار انحراف معیار )

 باشد. ( می213/1( و انحراف معیار )151/0خودآگاهی با میانگین )
 رایب همبستگی پیرسون بین عواملنتایج ض(4)جدول 

 هوش هیجانی و رهبری اثربخش مدیران  

 رهبري اثربخش عامل

 008/1 خودآگاهی

 025/1 خودتنظیمی

 215/1 خودانگیزشی

 005/1 همدلی

 203/1 روابط اجتماعی

 538/1 هوش هیجانی



 5015، بهار 15سال هجدهم، شماره  نظامی، فنون و علوم فصلنامه                                                                   358

 

 
 پراکندگی بین متغیر مستقل جزء بُعد هوش هیجانی و رهبری اثربخش   ( 2)نمودار 

 مت یر تابز جزء و کالن هوش هیجانی بامستقل  هايهمبستگی بین مت یر 0نتایج جدول 

بین مت یر مستقل  دست آمدهضریب همبستگی به یردادهد. مقمیرا نمان  )رهبري اثربخش(

 مؤلفهو ضریب همبستگی  215/1جزء خودانگیزشی هوش هیجانی با رهبري اثربخش، برابر با 

هاي هوش مؤلفهباشد که در بین می 203/1روابط اجتماعی با مت یر رهبري اثربخش برابر با 

 یهیجانی داراي شدت همبستگی باال هستند. همچنین میزان همبستگی بین مت یر هوش هیجان

است  538/1عنوان مت یر تابز، برابر با عنوان مت یر مستقل کالن و مت یر رهبري اثربخش بهبه

نمان داده شده  3گردد و پراکندگی نمرات نیز در نمودار که از شدت همبستگی باال، محسوب می

 تجمز دارند. 1و  0که بیمتر در اطراف میانگین و بین اعداد 

 مون فرضیه تحقیق آز -تجزیه و تحلیل استنباطی

OH : خودآگاهی، خودنظمی، خودانگیزشی، همدلی  هاي هوش هیجانیرسد، بین مؤلفهبه نظر می(

 و مهارت اجتماعی( و رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا ارتباط معناداري وجود ندارد.

1: H همدلی هاي هوش هیجانی)خودآگاهی، خودنظمی، خودانگیزشی، رسد، بین مؤلفهبه نظر می

 و مهارت اجتماعی( و رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا ارتباط معناداري وجود دارد.
 فرض آماري تحقیق:  -5

 
 بحرانی یا جدول بر اساس درجه آزادي و سطح خطا tمحاسبه مقدار  -3
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 دست آمده است:به شرح جدول زیر بههاي فرعی و فرضیه اصلی تحقیق فرضیه نتایج آزمون
 و رهبری اثربخش مدیران ستاد نزاجا هیجانی هوش تحلیل کلی آزمون معناداری بین (5)جدول 

 تصمیم P (sig) م r df t مت یر تابز مت یر مستقل

 رد فرضیه صفر 11/1 111/1 5/0 85 008/1 رهبري اثربخش خودآگاهی

 رد فرضیه صفر 11/1 111/1 58/0 85 025/1 """"" خودتنظیمی

 رد فرضیه صفر 11/1 111/1 32/8 85 215/1 """"" خودانگیزشی

 رد فرضیه صفر 11/1 111/1 52/0 85 005/1 """"" همدلی

 رد فرضیه صفر 11/1 111/1 52/5 85 203/1 """"" روابط اجتماعی

 رد فرضیه صفر 11/1 111/1 55/5 85 538/1 """"" هوش هیجانی

را نمان می دهد. با توجه به اینکه مقادیر سطح  تحقیقهاي فرضیه آزمون 1 جدول نتایج کلی

 pعوامل و نیز مت یر هوش هیجانی برابر با صفر و کوچکتر از مقدار  براي همه (sig)معناداري 

 ها و نیزمؤلفه بینها و نیز مت یر هوش هیجانی رد شده و مؤلفهدر همه فرضیه صفر  است؛ لذا

 دستاد نزاجا رابطه خطی و معناداري دار مت یر هوش هیجانی با رهبري اثربخش مدیران

 
 بندی کلی میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیقجمع( 3)نمودار 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

 وشهها و ادبیات نظري مورد بررسی در این تحقیق، روشن ساخت که ها، دیدگاهنگاهی به یافته

 دیگران جهت و خود هايهیجان صحیحکارگیري به و شناخت در فرد هايتوانایی به هیجانی

هایی مانند خودآگاهی، خودتنظیمی )مدیریت مؤلفهاز دارد و  اشاره زندگی مختلف امور پیمبرد

 افراد هوش هیجانی سطحهیجانات(، خودانگیزشی، همدلی و روابط اجتماعی تمکیل شده است. 

به  نسبت افراد را آگاهی چهچنان. یابد بهبود د با آموزش و تجربهتوانمی و نیست ژنتیکی طوربه

هوش هیجانی  روي بر که سعی خواهند کرد بیمتري افراد دهیم، افزایش هیجانی هوش مزایاي

 دهند و از این طریق با افزایش کار و زندگی در را خود هايموفقیت تا کنند گذاريخود سرمایه

 و اهساسات عواطف تأثیر که کرد خواهند سعی خود، اهساسات و عواطف به نسبت شدن آگاه

 تأثیر هاآن و کار گروهی اجتماعی روابط بر آگاهی گونهاین. کنند در، دیگران با تعامل در را

 تنهایی به هیجانی گذاشت. از سوي دیگر در این بررسی ممخص شد که هوش خواهد مثبت

 اثربخش رهبري براي ترین نیروقوي و کار محیط در فرد بینی عملکردپیش براي عامل بزرگترین

انجام وظایف  و گروهی کار رهبري، باعث پیمرفت هوش هیجانی هاياست. مهارت موفقیت و

 بیمتري اهمیت از هیجانی هوش رویم،می باالتر در سازمان به سطوح شود. هرچهمی مدیران

 نیازهاي و هاخواسته به پاسخگویی است و توانایی مدیران را براي برخوردار رهبرسازمانی، براي

تا از شود. وري بیمتر آنان میبهره کارکنان و منديموجب رضایت داده و افزایش محیطی روزانه

یرا آورند. زنائل این طریق به اثربخمی در رهبري سازمانی دست یافته و سازمان را به اهداف خود 

پویا است و این هاي موفق و ناموفق در رهبري اثربخش و ترین وجوه تمایز سازمانیکی از مهم

 مدیران با استفاده از توانایی هوش هیجانی، رهبري اثربخمی خواهند داشت.

صورت جداگانه مورد بررسی و هاي هوش هیجانی بهمؤلفهعوامل و  همچنین در این تحقیق

عوامل هوش هیجانی در مدیران ستاد نزاجا نمان داده که هر کدام هاي یافته تحقیق قرار گرفته و

 توانند با رهبري اثربخش این مدیران رابطه داشته باشند.می ،عواملاز این 

خود را  اهساسات و هیجانات ،تواندمی هوش هیجانی خودآگاهی مدیران ستاد نزاجا با عامل 

ه نقط در،توانایی  و نیز با این مهارت، را شناخته قوت، ضعف و ابعاد درونی خویش نقاطدر، و 

آن  جهت اصالح خود در خصوصیات منفی و نقاط ضعفشناخت  باداشته و نظرات، دیگران را 

به توانایی مدیریت کرده و  با استفاده از توانایی گوش دادن مؤثر؛ فمار روانی را و نیزتالش کنند. 

رهبري اثربخمی در  از این طریق تا دست یابند متفاوت سوابق و فرهنگ داراي با افراد مکاريه

در سطح کیفی زیاد  151/0مقدار میانگین این عامل برابر با  داشته باشند. خود وظایف مدیریتی
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مقدار ضریب همبستگی بین دو مت یر خودآگاهی هوش و نیز  213/1و انحراف معیار آن برابر با 

همبستگی دست آمده و از لحاظ شدت، در سطح به 008/1هیجانی و رهبري اثربخش برابر با 

محاسبه شده بیمتر  tدر آزمون فرضیه فرعی اول به علت اینکه مقدار باشد. میمتوسط و باالتر 

رابطه خطی  ولذا فرضیه صفر رد است، ( 201/5) 11/1بحرانی در سطح خطاي  t( از 5/0)

 .وجود دارد بین این دو مت یر معناداري

ها در مورد عامل خودتنظیمی هوش هیجانی نمان داده که مدیران ستاد نتایج کلی یافته

ها، هیجانات و عواطف مخرب و غیرسازنده را در رفتار تکانهتوانند می ؛نزاجا با داشتن این توانایی

دوري  پذیريهاي منفی همچون ناامیدي، اضطراب و تحریکهیجان، کنترل و از خود مدیریتی

 شتنها و باورهاي دینی مانند؛ عفو قلبی و رفز کدورت و کینه و داکرده و با استفاده از ارزش

توانند رهبري میاز این طریق و  روابط صمیمانه و ترویج آن، هیجانات خود را مدیریت نمایند

در سطح کیفی  81/2مقدار میانگین این عامل برابر با  اثربخمی در وظایف مدیریتی داشته باشند.

مت یر مقدار ضریب همبستگی بین دو و نیز  183/1و انحراف معیار آن برابر با  متوسط و باالتر

شدت، در  دست آمده و از لحاظبه 025/1هوش هیجانی و رهبري اثربخش برابر با  تنظیمیخود

 tار مقد باشد. در آزمون فرضیه فرعی دوم به علت اینکهمی همبستگی متوسط و باالترسطح 

لذا فرضیه صفر  است؛ (201/5) 11/1بحرانی در سطح خطاي  t( از 58/0محاسبه شده بیمتر )

 .وجود دارد بین این دو مت یر رابطه خطی معناداري ورد 

نتایج کلی در مورد عامل خودانگیزشی هوش هیجانی و رابطه آن با رهبري اثربخش در مدیران 

ه عالقه و اشتیاق بیمتري به کار و وظیفتوانایی توانند با این ستاد نزاجا نمان داد که مدیران می

کنند. رسیدن به اهداف و استانداردها تالش مضاعفی میو براي  کنندایجاد  خود و دیگراندر 

و  مناسب بینی شده و این هیجان مثبت؛ شرایطیتوانایی در آنان؛ منجر به خوشاین همچنین 

کردن دیگران، متقاعدوجلساتبرگزاريمذاکره وگفتگوها،اي درسازنده

 صمیمانهخوشبینی، فضايشود تا همدلی، ممارکت، نماید و باعث میفراهم می براي آنان

از این طریق و کنند تقویت  را کارکنان، انگیزش به کار در خود ویگان و نزاجا بهتعهدو

مقدار میانگین این عامل برابر با  توانند رهبري اثربخمی در وظایف مدیریتی داشته باشند.می

مقدار ضریب همبستگی بین و نیز  135/1و انحراف معیار آن برابر با  زیاددر سطح کیفی  152/0

دست آمده و از لحاظ به 215/1هوش هیجانی و رهبري اثربخش برابر با  انگیزشیدو مت یر خود

 tباشد. در آزمون فرضیه فرعی سوم به علت اینکه مقدار می همبستگی باالشدت، در سطح 
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لذا فرضیه صفر  است؛ (201/5) 11/1بحرانی در سطح خطاي  t( از 32/8محاسبه شده بیمتر )

 .وجود داردنیز  بین این دو مت یر رابطه خطی معناداري ورد 

همدلی هوش هیجانی با رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا  مؤلفهنتایج کلی ارتباط بین 

به آگاهی و شناخت اهساسات توانند با استفاده از این مهارت می مدیران ستاد نزاجانمان داد که 

 ،اجتماعیظریف عالیم دست پیدا کنند و نیز با در، اهساسات دیگران توانایی در،  و خود

توانایی در، بیمتري از نیازها و خواسته کارکنان را داشته و اهساس مسئولیت بیمتري نسبت 

اهساسات خود از  شود تا مدیرانهمچنین این مهارت باعث می .هاي آنان، پیدا کنندبه خواسته

هاي اهساسات دیگران جدا کرده و و براي آن ارزش قایل شوند و نیز با شناختی که از ویژگی

 کارگیري درست آنان اقدام و باعثکنند؛ در بهشخصیتی افراد تحت سرپرستی خود پیدا می

در سطح  23/2مقدار میانگین این عامل برابر با . شوندمیکاهش جابجایی و افزایش رضایت ش لی 

مقدار ضریب همبستگی بین دو و نیز  200/1و انحراف معیار آن برابر با  متوسط و باالترکیفی 

دست آمده و از لحاظ شدت، در به 005/1هوش هیجانی و رهبري اثربخش برابر با  همدلیمت یر 

محاسبه  tباشد. در آزمون فرضیه فرعی چهارم به علت اینکه مقدار متوسط میهمبستگی سطح 

رابطه  ولذا فرضیه صفر رد  است؛ (201/5) 11/1بحرانی در سطح خطاي  t( از 52/0شده بیمتر )

 .وجود دارد بین این دو مت یر خطی معناداري

همچنین نتایج کلی رابطه بین عامل روابط اجتماعی هوش هیجانی و رهبري اثربخش مدیران 

به تحکیم روابط، تفاهم و توسعه این مهارت توانند با ستاد نزاجا نمان داده که مدیران می

ا ب و یافتههاي کاري، توانایی اراده و برخورد مناسب با تضاد و ت ییر سازمانی دست چارچوب

 هايبا داشتن مهارت ود. نشوبا دیگران باعث ورود اطالعات به سازمان  يمؤثرارتباطاتبرقراري 

ها تنشارتباطات و کاهشباعث ارتقاي کیفیت ؛کالمی، گوش دادن و مهارت بازخورد

فکري را در و همدلیکاري، همو نیز محبّت، هم وند.ارتباطات شتفاهمات در سوءو

ر بیمتهاي عملیاتی مدیران و فرماندهان یگانو قدرت نفوذ خود را بر  کارکنان تقویتبین

ن مقدار میانگین ای شته باشند.رهبري اثربخمی در وظایف مدیریتی دااز این طریق  نمایند تا

مقدار و نیز  515/1و انحراف معیار آن برابر با  متوسط و باالتردر سطح کیفی  15/2عامل برابر با 

 203/1هوش هیجانی و رهبري اثربخش برابر با  روابط اجتماعیضریب همبستگی بین دو مت یر 

باشد. در آزمون فرضیه فرعی متوسط میهمبستگی دست آمده و از لحاظ شدت، در سطح به

 11/1بحرانی در سطح خطاي  t( از 52/5محاسبه شده بیمتر ) tپنجم به علت اینکه مقدار 

 .وجود دارد بین این دو مت یر نیز رابطه خطی معناداري و( است؛ لذا فرضیه صفر رد 201/5)
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داشتن  هاي هیجانی؛ دو برابر مهمتر ازهمچنین در این پژوهش ممخص شده که قابلیت

هاي شناختی است و هوش هیجانی نقش مهمتر و بیمتري در سطوح باالي سازمان ایفا مهارت

هاي مدیریتی اهمیتی هیاتی هاي سازمانی کاربرد زیادي دارد، اما در ردهکند و در تمامی ردهمی

یابد. لذا در آزمون فرضیه اصلی تحقیق، ضریب همبستگی بین دو مت یر هوش هیجانی و می

بوده که پس از آزمون این فرض در سطح  r= 538/1بري اثربخش مدیران ستاد نزاجا برابر با ره

11/1 =p  3و درجه آزادي-n  مقدارt  55/5│> 201/5بحرانی کمتر از مقدار محاسبه شده بوده│، 

به عنوان مت یر  بین این دو مت یر هوش هیجانی رابطه خطی معناداريلذا فرضیه صفر رد و 

 . وجود دارد رهبري اثربخش به عنوان مت یر تابزمستقل و 

 پیشنهادها

با نگرش به نتایج این تحقیق و وجود ارتباط معنادار بین عوامل هوش هیجانی و رهبري اثربخش 

 گردد:در مدیران ستاد نزاجا؛ پیمنهادها به شرح زیر تدوین و ارایه می

 هاي هوشمؤلفهبا توجه به نتایج ارتباط معناداري بین مت یرهاي مستقل و تابز و اینکه  -5

ري پذیهیجانی با رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا ارتباط دارد و از سوي دیگر، ویژگی آموزش

 هاي هوش هیجانی، نیاز است تا براي ایجاد این توانایی، معاونت نیروي انسانی نزاجا بامهارت

ي اهمکاري معاونت تربیت و آموزش نزاجا نسبت به تدوین برنامه آموزشی مدون و برگزاري دوره

آن، اقدام و نتایج این آموزش نیز در ارزیابی عملکرد سالیانه، بازدیدهاي میدانی و همچنین 

 انتصاب در مماغل مدیریتی در ستاد نزاجا مورد توجه و مالهظه قرار گیرد.

 هاي هوشمؤلفهد ارتباط معناداري بین مت یرهاي مستقل و تابز و اینکه به وجو نگرشبا  -3

هیجانی با رهبري اثربخش مدیران ستاد نزاجا ارتباط دارد؛ لذا اصلح است تا معاونت نیروي انسانی 

نزاجا با همکاري اداره بهداشت نزاجا و دانمگاه علوم پزشکی ارتش، نسبت به اخذ آزمون معتبر 

کلیه مدیران ستاد نزاجا قبل از انتصاب، اقدام و مراتب در کمیسیون انتصابات هوش هیجانی از 

 عنوان یک فاکتور مؤثر، مورد توجه قرار گیرد.  امراء به

معاونت نیروي انسانی با همکاري و هماهنگی اداره بهداشت نزاجا و دانمگاه علوم پزشکی  -2

ان در چگونگی کنترل هیجانات و سایر ارتش؛ نسبت به دادن مماوره به مدیران و کمک به آن

 اقدام نمایند. در مواقز بحرانی مسایل روانمناسی سالمت،

منظور ایجاد انگیزه و اشتیاق بیمتر به کار و تعهد سازمانی نسبت به نزاجا و اهداف آن، به -0

 ابیمنظور ارزیاصلح است تا معاونت بازرسی نزاجا با همکاري معاونت نیروي انسانی نزاجا به

عملکرد مدیران در ابعاد خودانگیزشی و نیز چگونگی ایجاد انگیزه در سطح کارکنان سازمانی و 
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ان گزارش عنوبررسی و نتایج )نتایج بیرونی رفتار( را به ،تر نزاجاهاي پایینمدیران و فرماندهان رده

 برداري قرار دهند.عملکرد مدیران در سنوات آتی مورد بهره

ي و افزایش هاي روانی در محیط کاري و وظیفهمنظور کاهش تنشنزاجا به معاونت بازرسی -1

رضایت ش لی و تعهد سازمانی در سطح نزاجا، اصلح است تا بر رفتار مدیران ستاد نزاجا نسبت به 

در، و شناخت اهساسات کارکنان و مدیران زیرمجموعه در ابعاد مختلف مادي و معنوي، نظارت 

 ند.غیر مستقیم داشته باش

 پیمنهادهاي جهت ادامه تحقیق:

آموزي هوش هیجانی و تبیین اثرگذاري آن بر بررسی و ارزیابی برگزاري دوره آموزش مهارت -5

 عملکرد مدیریتی در نزاجا.

آن با میزان فرار هاي عملیاتی در رده گروهان و رابطه تأثیر هوش هیجانی فرماندهان یگان -3

 کارکنان وظیفه.
 

 قدردانی

خبرگان توانمندي که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این از 

پژوهش قرار دادند و استواري پژوهش هاضر بر ممارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 
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 منابع
 ( 5251اکبرزاده، نسرین ،)مارات فارابی.، تهران: انتهوش هیجانی: دیدگاه سالوي و دیگران 

 ( بررسی رابطه هوش هیجانی با وجدان بودن، فصلنامه علمی پژوهمی مدیریت 5255آتمی، هسین ،)

 502 -535سال دوازدهم، صص  01نظامی، شماره 

 ( 5255آقایار، سیروس و شریفی درآمدي، پرویز )(، هوش هیجانی )کاربرد هوش در قلمرو هیجان

 چاپ دوم، تهران: انتمارات سپاهان.

 ( بهبود هوش هیجانی دانمجویان دانمگاه5252بقایی، کوروش ،) هاي افسري آجا، پایان نامه

 کارشناسی ارشد، دافوس آجا.

 ( هوش5255بهرامی، فاطمه ،) آینده نظامی، تهران: انتمارات مرکز نیروهاي در آن نقش و هیجانی 

 دفاعی. صنایز تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه دفاعی هايفناوري و علوم پژوهی



 331                       کیاغالمرضا نصیرپور و کامران صادقی .../ اثربخش يبا رهبر یجانیرابطه هوش ه یبررس

 

 ( ،رابطه بین هوش هیجانی با رهبري تحول آفرین مدیران مدارس ناهیه 5255پرداختی، وهیده )3 

 شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانمگاه آزاد اسالمی تهران واهد جنوب.

 ( رابطه5251هبی، محمدباقر و داداشی، فتاح ،) در ممارکتی رهبري سبک و عاطفی هوش 

 82 -25، صص 32شماره  5نظامی، فصلنامه روانمناسی نظامی، دوره  واهد یک یرانمد و فرماندهان

 ( فرهنگ واژه5282رستمی، محمود ،).هاي نظامی، تهران: انتمارات آجا 

 تهران: انتماراتنسرین پارسا، ترجمه کاربرد هوش هیجانی در محیط کار(، 5255) ، دانیلگلمن ، 

 .گروه علمی رشد

  مترجمان، ابراهیمی، بهمن و جوینده، محسن، تهران: هوش هیجانی در کار(، 5250) ، دانیلگلمن ،

 انتمارات بهین دانش.

 (، هوش هیجانی در مدیریت و رهبري سازمانی، 5252لی، آنی )گلمن، دانیل، بویاتزیس، ریچارد و مک

 ابراهیمی، بهمن، تهران: انتمارات سازمان مدیریت صنعتی.ترجمه 

 اثربخش مدیران رهبري نیاز مورد هايهوشمندي الگوي (، طراهی5252دینانی، مریم ) مختاري 

 88-52، صص 5ورزشی، سال شمم، شماره  مدیریت در کاربردي هايورزشی، فصلنامه پژوهش

 ،رهبران بر موفقیت فرهنگی هوش و هیجانی هوش تأثیر (،5255تیزرو، علی) و اص ر علی ممبکی 

 52-12سوم، صص  شماره دوم، سال مدیریت، هايجهانی،فصلنامه پژوهش کالس در

 ( هنجاریابی پرسمنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ در بین دانمجویان 5281منصوري، بهزاد ،)

 ه عالمه طباطبایی.هاي تهران، پایانه نامه کارشناسی ارشد دانمگاکارشناسی ارشد دانمگاه

 ( مدیریت عمومی، تهران: انتمارات نمر نی.5252الوانی، مهدي ،) 

  محمدعلی، گودرزي، ترجمه، و رهبري سازمانیهوش هیجانی (، 5252) ، مارسیاو دیگران هاگس ،

 .مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانتهران: انتمارات 

  ترجمه عالقه رد منابز انسانیمدیریت رفتار سازمانی: کارب(، 5251) اچکنت ،بالنچاردو  ، پالهرسی ،

 .امیرکبیر انتمارات موسسهبند، علی، تهران: انتمارات 

 ( مجموعه فرما5281همتی، خیراهلل ،).ندهی و مدیریت گردان، تهران: انتمارات معاونت آموزشی نزاجا 

 Bekendam, C. (2015).  Family And Dimensious of Emotional Intelligence. 

Dissertation Abstraets International, 58 (4). 

 Calloway, J. D. A. (2010). Performance implications of emotional intelligence 

and transformational leadership: Toward the development of a self-

efficacious military leader. Capella University. 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84+%DA%AF%D9%84%D9%85%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%B4%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84+%DA%AF%D9%84%D9%85%D9%86&select-author=author-exact
https://www.gisoom.com/search/book/author-461764/پدیدآورنده-مارسیا-هاگس/
https://www.gisoom.com/book/1600766/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-277661/پدیدآورنده-علی-محمد-گودرزی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-277661/پدیدآورنده-علی-محمد-گودرزی/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1386/انتشارات-مرکز-آموزش-و-تحقیقات-صنعتی-ایران/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1386/انتشارات-مرکز-آموزش-و-تحقیقات-صنعتی-ایران/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276345/پدیدآورنده-پال-هرسی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-285256/پدیدآورنده-کنت-اچ.-بلانچارد/
https://www.gisoom.com/search/book/author-285256/پدیدآورنده-کنت-اچ.-بلانچارد/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1223/انتشارات-موسسه-انتشارات-امیرکبیر/


 5015، بهار 15سال هجدهم، شماره  نظامی، فنون و علوم فصلنامه                                                                   332

 

 Safari, A., & Golshahi, B. (2013). The Impact of Emotional Intelligence (EI) 

on the Organizational Entrepreneurship: mediating the effects of Leadership 

Style and Corporate Culture. Journal of Entrepreneurship Development, 6(3), 

183-202. 
 Serota, D. K. (2015). Optimizing Cognitive Performance: The Relationship of 

Self-Theory to the Human Dimension Concept. Army Command And General 

Staff College Fort Leavenworth Ks. 

 Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N. (2010). Linking organizational 

culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role 

of knowledge management. Journal of Business research, 63(7), 763-771. 

 

 


