Journal of military Psychology

فصلنامه روانشناسی نظامی

Vol 11, No 41, Spring 2020
Page: 27 - 39

1311  بهار،11  شماره،11 دوره
72  ـ31 صفحات

نقش هوش اخالقی و سرمایه روانشناختی در پیشبینی سرمایة اجتماعی سربازان

The Role of Moral Intelligence and Psychological Capital
in Predicting the Social Capital of Soldiers
5318/50/05 :تاریخ پذیرش


Jafari, E. ; Pourmohseni Koluri F.; Qobadi, Z.;
Taklavi Varniab, S.

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
investigate the role of moral intelligence and
psychological capital in predicting the social capital
of soldiers in a military unit.
Method: This research was conducted using the
descriptive correlational method. The statistical
population consisted of all the soldiers in a military
unit. From this population, 85 soldiers were selected
through the availability sampling method. To collect
data, the Moral Intelligence Questionnaire (MCI), the
Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ)
and the Onyx and Bullen Social Capital
Questionnaire were used. The data were analyzed
using correlation coefficient and multiple regression
analysis.
Results: The results revealed that there is a positive
significant relationship between moral intelligence
and social capital (P<0/01). It was further revealed
that there is a positive significant relationship
between psychological capital and social capital
(P<0/01). The results of regression analysis also
showed that the variables moral intelligence and
psychological capital can predict social capital.
Discussion: According to the results, it can be said
that moral intelligence and psychological capital are
related to social capital and are capable of predicting
social capital changes. Therefore, it is suggested that
senior military commanders and managers consider
the role of moral intelligence and psychological
capital in enhancing social capital in soldiers. In
general, it can be concluded that in order to increase
the social capital of soldiers, it is necessary to train
them in moral intelligence and psychological capital
so that their level of social capital can be improved
by improving their level of moral intelligence and
psychological capital.
Key words: moral intelligence, psychological
capital, social capital, soldiers
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مقدمه

است (لین چاندلر.)2113 ،8

سريااان ،اصلیررين عنصر ا نیت در جما ع انسانی

ا رواه سر اية اجیماعی يهعنمان عا ل کلیدی مرد

حسمب یشمند و پاسداری اا اين سر ايههای

يحث در اغلب کمسیمنها در دنیا طرح شده و ير

اجیماعی ،يرای دولت و جما ع رد ی همررين وظیفه

نقش زن در ايجاد سی ت و يهزيسیی افراد و جما ع

حسمب یشمد .جما ع انسانی يرای رداو و پايداری،

رأکید شده است (ساا ان يهداشت جهانی.)2111 ،6

نیاا ند سر ايههای قمی و داو در ساخیار خمد

اونیکس و يملن )2111( 7سر اية اجیماعی را شا ل

هسیند اين سر ايهها یرمانند در رحکیم اهداف و

ايعاد

شارکت در جا عه ،عا لیت اجیماعی يا

کارکردهای صحیح جا عه نقش همی ايفا کنند

پیشنهری و پیشقد ی در ا ینه اجیماعی ،ا ساس

يهخصمص ا انیکه اين سر ايهها ربديل يه

ا نیت و اعیماد ،رعا یت يا همسايهان ،رعا یت يا

ظرفیتهای ا نییی و صیانیی مالک شمد ،چراکه يا

خانماده و دوسیان ،رحمل رنمع ،اراش اندگی و

گسیرش پديده جهانیشدن 1يحث اراش يا سر ايهای

رعا یت شغلی یدانند .زنها در اين ا ینه دل

که جما ع اا زن يرخمردار شمند ،اهمیت فراوانی يافیه

سر ايههای اجیماعی را يراساس ؤلفههای ذکمر يیان

است (عطااللهی و همکاران .)1333 ،سريااان در راها

کردند که اا درجه اهمیت يرخمردار يمده و اين دل

و سراسر مالک یرمانند ا نیت و يار سنهین فاظت

در رحقیقات خیلفی مرداسیفاده يمده است .يررسی

اا را و يم را ير دوش يکشند و طبیعی است که

شماهد پژوهشی دهههای اخیر نشان یدهد که

هرگمنه نقصان و خلل در اين سر ايههای ا نییی

سر اية اجیماعی رايطة ثبت و عنیداری يا سی ت

یرماند در روند ديريت و پاسداری اا کشمر خلل

روانی افراد جا عه دارد (دافمر ،رمرپ ،ياررمن ،هافمن و
5

ايجاد کند .ينايراين ،اين جما ع اا یث طالعاری در

پارسل  )2113 ،و عا لی حافظتکننده در يراير

قلمرو رحقیقات یدانی یرمانند اا اهمیت ويژهای

زسیبهای روانی و اجیماعی است .يارمجهيه بانی و

يرخمردار ياشند .سريااان درا ره سر ايههای انسانی

فاهیم يیانشده اا سر ايههای اجیماعی ،يهنظر

قمی ،جزء سر ايههای اجیماعی 2جما ع يه ساب

یرسد پاسداری اا ارکان و ايعاد اين اصل در جا عه

یزيند؛ چرا که سر ايههای انسانی يکی اا دارايیهای

يه نظمر جلمگیری اا يهچالشکشیدن اين سئله،

اراشمند در نظا سر اية اجیماعی يمده (الکلی،3

يیمان در جهت طالعه عما ل رأثیرگذار ير زن قد ی

 )2118و دارای قايلیتهای يااليی هسیند و یرمانند

ثبت يرداشت (ولیخانی و همکاران1331 ،؛ عطااللهی

زايای سر ايههای اجیماعی يرخمردار ياشند

یعددی يا سر اية

اا

4

و همکاران .)1333 ،عما ل

( دسمن  .)2111 ،ينايراين ،طالعه و يررسی عما ل

اجیماعی رربط هسیند و اا يین اين عما ل یرمان

رأثیرگذار ير سر ايه اجیماعی و شاخصهای زن

يه نقش یغیرهای روانشناخیی اشاره کرد .يکی اا

یرماند ائز اهمیت ياشد .اصطیح سر اية اجیماعی

یغیرهای روانشناخیی رربط يا سر اية اجیماعی،
3

يه شبکهها و يا اررباطاری اشاره دارد که رد و

همش اخیقی است.

ساا انها ااطريق ايجاد روايط يا يکديهر ،زن را خلق

همش اخیقی ،يه عنای رمجه يه اندگی انسان و

یکنند .يهعبارری در نظريه سر اية اجیماعی همکاری

طبیعت ،رفاه اقیصادی و اجیماعی ،اررباطات ياا و

و رقايل يین طرفین در ايجاد روايط ساانده ضروری

صادقانه و قمق شهروندی است (ولیخانی و همکاران،
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 .)1331همچنین ،اين نمع همش نشاندهندة اشییاق

کارکنان دسیهاههای اجرايی رايطه ثبت و عنیداری

و رمانايی فرد يرای قراردادن عیارهايی يررر و فرارر اا

وجمد دارد و همش اخیقی اا عما ل رأثیرگذار سر اية

نافع خمد و یی مضمعاری نظیر اثريخشی در کانمن

ؤلفههای زن رايطه دارد .در

اجیماعی است و يا رما

واکنشهای فردی است (عطااللهی و همکاران.)1333 ،

پژوهش نعمیی و نميدی ( )1338که روی گروهی اا

( )2118همش اخیقی

کارکنان يانک انجا شد ،نیايج نشان داد که همش

رمانايی رشخیص درست اا اشیباه است که يا اصمل

اخیقی و همش ساا انی رأثیر سیقیمی ير سر اية

جهان سااگار است .يهنظر زنان ،چهار اصل همش

اجیماعی افراد مرد يررسی دارند .همچنین در

اخیقی يرای مفقیت سیمر شخص ضروری است که

پژوهش ديهری شخص شد که يین همش اخیقی و

عباررند اا :درسیکاری ،سئملیتپذيری ،دلسمای و

سر اية اجیماعی يا سئملیتپذيری دانشجمان رايطه

يخشش .درسیکاری يعنی ايجاد هماهنهی يین زنچه

ثبت و عنیداری وجمد دارد .در اين پژوهش

ياور داريم و زنچه يه زن عمل یکنیم .انجا زنچه

شخص شد که يین سئملیتپذيری و سر ايه

11

اا ديدگاه لنیک و کیل

یدانیم درست است و گفین رف راست در رما

اجیماعی رايطه

ثبت و

عنیداری وجمد دارد

ا انها .يهعبارری فردی که همش اخیقی يااليی دارد

(ر یمی و همکاران .)1334 ،در پژوهش رازيادی،

يه روشی که يا اصمل و عقايدش سااگار ياشد ،عمل

همشمندجا و پمرخلیلی ( )2113رايطه یغیرهای

یکند .يُعد سئملیتپذيری يه سئملیت اعمال و

عنمی نظیر همش اخیقی و عنميت ساا انی يا

پیا دهای زن اشاره دارد و فردی که همش اخیقی

اسیرس شغلی کارکنان يک وا د نظا ی يررسی شد و

يااليی دارد ،سئملیت اشیباهات و شکستهای خمد را

نیايج نشان داد يین همش اخیقی و اسیرس شغلی

یپذيرد .دلسمای رمجه يه ديهران را شا ل یشمد.

کارکنان نظا ی رايطه نفی و عنیداری وجمد دارد.

فرد يا یزان دلسمای ياال نسبت يه ديهران هريان و

که

ااطرفی

شماهد

پژوهشی

نشان

یدهد

دلسما است و در ا ان مردنیاا يا ديهران همدردی و

سئملیتپذيری يهعنمان يکی اا ايعاد همش اخیقی يا

هريانی یکند .يخشش نیز يه زگاهی افراد اا

اعیماد اجیماعی ،اعیماد يه گروهها و ديهر خماهی

عايبشان و رمانايی رحمل اشیباهات ديهران ريمط

رايطه ثبت و عنیداری دارد (سروش .)1331 ،در

است (لنیک و کیل2118 ،؛ يهنقل اا ر یمی و

پژوهش اصی ی و عباسااده ( )1332رايطه

همکاران .)1334 ،ينايراين ،یرمان يیان کرد همش

سئملیتپذيری اجیماعی و سر ايه اجیماعی یان

اخیقی دريرگیرنده همشی سرشار اا اراشنهادن يه

اعضای علمی دانشهاه ارو یه يررسی شد و نیايج نشان

قمق شهروند ،و ظرفیت يررر درک درست اا

داد که يین اين دو یغیر رايطه وجمد دارد و ايعاد

نادرست ،رمجه يه اندگی انسان ،ررجیح عیارهای يلند

سئملیتپذيری اجیماعی یرمانند عناصر سر اية

و يررر در يراير نافع شخصی و درنهايت درسیکاری،

اجیماعی را يه طمر ثبت و عنیدار پیش يینی کنند.

سئملیتپذيری ،دلسمای و يخشش است که یرماند

عیوهير همش اخیقی ،سر اية اجیماعی در سطح

ايعاد سر ايههای اجیماعی را رحت رأثیر قرار دهد .در

جا عه

خیلفی قرار گیرد.

پژوهش عطااللهی و همکاران ( )1334شخص شد که

يهعبارری عما ل گمناگمنی

يین همش اخیقی و سر اية اجیماعی ديران و

اجیماعی اثرات ثبت يا نفی ايجاد کنند .اازنجاکه

یرماند رايع عما ل

یرماند در سر اية
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افراد در سطح جا عه دارای ويژگیهای روانی یفاوری

 .)2117نیايج پژوهش زدلر و کمان

هسیند ،لذا سر ايههای انسانی که جزء سر ايههای

داد افرادی که اا سر ايه روانشناخیی يااليی يرخمردار

اجیماعی حسمب یشمند ،یرمانند رحت رأثیر

هسیند ،رمانايی يیشیری يرای رعا یت گروهی و

عما ل روانی خیلفی وضعیت خمد را رغییر دهند يا

شارکتهای اجیماعی دارند و اين سئله يهنميهخمد

دچار زسیب شمند .يکی اا عما ل رأثیرگذار ير اين

در رقميت سر ايه اجیماعی افراد ؤثر است .در

11

سئله ،سر اية روانشناخیی

است (يهادری و

18

پژوهش هان

( )2112نشان

و همکاران ( )2118شخص شد که

همکاران1331 ،؛ قانع و همکاران .)1333 ،لمرانز 12و

يین خمدکارز دی و سر ايه اجیماعی ،رايطه ثبت و

همکاران ( )2117دل نظری سر ايه روانشناخیی را

عنیداری وجمد دارد و افراد يا خمدکارز دی ياال اا

ارائه دادند .اانظر زنان سر ايه روانشناخیی شا ل

یزان سر ايه اجیماعی يااليی يرخمردار هسیند .در
16

خمدکارز دی ،ا یدواری ،رابزوری و خمشيینی است.

پژوهش کمئینگ

اا ديد اين دل نظری ا یدواری الیی انهیزشی است

يهعنمان يکی اا یغیرهای اصلی سر اية روانشناخیی

و دارای سه يعد عا لیت ،طرح و هدف است .خمشبینی

روی عیئم اخییل اسیرس پس اا سانحه در افراد

مادث

نظا ی و سريااان يررسی شد و نیايج اکی اا زن يمد

ثبت است .خمدکارز دی يه عنای اطمینانداشین يه

که ا ید رايطه نفی و عنیداری يا افسردگی و عیئم

رمانايیهای مردنیاا در رسیدن يه مفقیت و ياور

اضطراب در افراد مرد يررسی دارد .در پژوهشی که

اسناد درونی يالنسبه ثايت و کلی در مرد

17

و همکاران ( )2113نقش ا ید

داشین رمانايی در غلبه ير رکالیف چالشانهیز است و

رمسط وُ

رابزوری ظرفیت روانی ثبت درراسیای پیشرفت

خمدکارز دی اجیماعی ير سر اية اجیماعی روی

رعريف یشمد و فرد را يرای پذيرش سئملیت ز اده

گروهی اا کاريران شبکههای اجیماعی صمرت گرفت،

یکند (لمرانز و همکاران .)2117 ،سر اية

نیايج نشان داد خمدکارز دی اجیماعی رأثیر ثبت و

روانشناخیی يکی اا شاخصهای روانشناسی

عنیداری ير سر اية اجیماعی افراد شرکتکننده

ثبتگرايی است که يا ويژگیهايی ااقبیل ياور فرد يه

داشیه است و افراد يا نمرات ياال در خمدکارز دی

مفقیت ،داشین

اجیماعی اا یزان سر اية اجیماعی يااليی يرخمردار

پشیکار در دنبالکردن اهداف ،ايجاد اسنادهای ثبت

يمدند .در رحقیقی ديهر شخص شد ؤلفههای

درياره خمد و رحملکردن شکیت رعريف یشمد

ا یدواری ،خمدکارز دی و رابزوری يهطمر سیقیم ،و

(لمرانز و همکاران .)2114 ،شماهد پژوهشی نشان

خمشيینی يه طمر غیر سیقیم و يا یانجیگری

یدهد افرادی که اا سر ايه روانشناخیی يااليی

ا یدواری ،خمدکارز دی و رابزوری ،ير سر اية

يرخمردارند ،انهیزش پیشرفت ايادی دارند و در قايله

اجیماعی رأثیر یگذارند .ؤلفة ا یدواری نیز یرماند

يا شکیت سخترويی ايادی اا خمد نشان یدهند و

يهطمر غیر سیقیم ااطريق یانجیگری خمدکارز دی

همچنین افراد يرخمردار اا چنین سااهای سعی

ير سر اية اجیماعی اثر يهذارد و ؤلفة خمشيینی و

یکنند را سطح سر ايه انسانی و سر ايه اجیماعی

رابزوری ،اررباط عنیداری يا خمدکارز دی که دارای

خمد را جهت يااليردن ا یمال مفقیت خمد در اندگی

يیشیرين اثر ير سر اية اجیماعی است ،ندارند

شخصی و شغلی ياال يبرند (لمرانز ،يمسف و زولیم،13

( حممدی و همکاران.)1333 ،

رمانايیهايش يرای دسییايی يه

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،11شماره  ،11بهار 1311

و همکاران ( )2112در اررباط يا رأثیر
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يارمجهيه اينکه سريااان يهعنمان قشر جمان جا عه

شد .پس اا دريافت پرسشنا ه دادهها وارد نر افزار

دوره جديدی اا اندگی را رجريه یکنند و در طمل

 SPSSشد .نیايج ويژگیهای د مگرافیک يا اسیفاده اا

اين دوره يه دور اا خانماده و يا سبک اندگی جديدی

جداول درصد فراوانی و فرضیههای رحقیق يا اسیفاده

که رفاوت ايادی يا اندگی در کنار افراد خانماده دارد،

اا زا من ضريب همبسیهی پیرسمن و رگرسیمن

يه سر یيرند؛ سیعد اسیرس و عما ل زسیباای

چندگانه مرد رحلیل قرار گرفت .يرای جمعزوری

روانی هسیند و يکی اا راههای قايله يا اين سئله

دادههای پژوهش اا ايزارهای اير اسیفاده شد:

اررقای سطح رعا یت يینفردی و سر اية اجیماعی در

پرسشنامه هوش اخالقی :پرسشنا ه همش اخیقی

اين افراد است ،ينايراين ،پرداخین يه نقش همش

لنیک و کیل ( )2118دارای  41گميه و  11شاخص

اخیقی و سر اية روانشناخیی در اررباطات يینفردی

است .ايعاد کلی همش اخیقی يه درسیکاری (دارای 4

افراد يهعنمان يکی اا سااوکارهای اصلی سر اية

سئملیتپذيری (دارای  3يعد

اجیماعی

يعد اير قیاس)،

ائز اهمیت است .دراينراسیا ،پژوهش

اير قیاس) ،يخشش (دارای  2يعد اير جممعه) و

یرماند نقش همش اخیقی و سر اية

همدلی (دارای  1يعد اير جممعه) رقسیميندی

روانشناخیی را در سر اية اجیماعی اين افراد يهعنمان

یشمند .پاسخدهندگان يه هر پرسش روی طیف پنج

يک سااوکار قايلهای قمی يرجسیه سااد و يه رملید

درجهای هرگز را همیشه پاسخ یدهند که يهررریب

راهکارهای الا جهت اررقای سر اية اجیماعی در اين

يه اين درجات ا ییاا  1را  8رعلق

یگیرد.

قشر اا جا عه نجر شمد .ينايراين ،اين پژوهش سعی

يرايناساس ،هر پاسخدهنده در هريک اا ايعاد

دارد را يه اين سؤال پاسخ دهد که زيا همش اخیقی و

اير جممعه همش اخیقی که دارای  4سؤال یياشد،

سر اية روانشناخیی رمان پیشيینی سر اية اجیماعی

ا ییاای يین  21و  4و در جممع در کل پرسشنا ه

سريااان را دارد؟

 41سؤالی ا ییاای يین  211و  41يهدست یزورد.

اضر

يارمجهيه اينکه پرسشنا ه اوی سؤاالت  11شاخصه
روش

همش اخیقی یياشد ،هر پاسخدهنده در جممع

روش رحقیق اضر رمصیفی اا نمع همبسیهی يمد.

ا ییاای يین  41را  211کسب یکند که يا رقسیم

جا عه ز اری پژوهش اضر شا ل رما ی سريااان

زن ير  2نمره نهايی پرسشنا ه همش اخیقی يین 21

وظیفة يهانهای انیظا ی شهر ارديیل يمد که در يهار

را  111خماهد يمد .رفسیر زا من نیز يه اين صمرت

سال  1335شغمل يه خد ت يمدند .يا اسیفاده اا

است که نمره  111و  31عالی 53 ،و  51خیلی خمب،

روش نممنهگیری دردسیرس نممنهای يه جم  58نفر

 73و  71خمب و نمرات کمرر اا  63ضعیف ارايايی

انیخاب شد و پرسشنا ههای پژوهش پس اا رنظیم و

یشمد .در پژوهش اررین و همکاران (2111؛ يهنقل

ز ادهساای در اخییار سؤلین رربط قرار گرفت و يین

اا رفعیی و همکاران )1333 ،زلفای کرونباخ اين

سريااان رمايع شد .در اين پژوهش ،زا مدنیها اا

پرسشنا ه  1/53يهدست ز د .در پژوهش ديهری

زاادی انیخاب يرخمردار يمدند و يهصمرت داوطلبانه در

پايايی اين ايزار  1/34حاسبه شده است ( خیاریپمر

س

و همکاران .)1353 ،در اين پژوهش یزان پايايی

همکاری ،اا حر انهيمدن دادهها يه زنان اطمینان داده

پرسشنا ه همش اخیقی يه روش ضريب زلفای

پژوهش شرکت کردند .يرای جلب اعیماد و
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کرونباخ  1/51يهدست ز د.

شا ل ايعاد شارکت ،اعیماد ،نهرشها و رعهدات يمده

پرسشنامه سرمایة روانشناختی لوتانز :اين پرسشنا ه

و دارای سؤاالت ،12 ،16 ،18 ،14 ،11 ،5 ،7 ،6 ،8 ،4

رمسط لمرانز و همکاران ( )2117ردوين شده است .در

 26 ،28 ،24است .يعد ساخیاری سر اية اجیماعی

اين پرسشنا ه اا قادير اسیانداردشده که يهطمر

شا ل رصمیمگیری ،ساخیارها و فعالیت گروهی يمده و

وسیعی ساخیارهايی انند ا ید ،رابزوری ،خمشيینی

دارای سؤاالت  23 ،25 ،27 ،21 ،13 ،3 ،2 ،1و 31

و خمدکارز دی را یسنجد ،اسیفاده شده است .اين

یياشد .يعد اررباطی سر اية اجیماعی نیز شا ل

پرسشنا ه شا ل  24سؤال و هر خرده قیاس شا ل 6

اررباطات درونگروهی و يرونگروهی ،کمیت و کیفیت

گميه است و زا مدنیها يه هر گميه در قیاس 6

زنها يمده و شا ل سؤاالت ،15 ،17 ،13 ،12 ،11 ،3

درجهای لیکرت (کا یً خالفم را کا یً مافقم) پاسخ

 22 ،21و  31است .دا نه سؤاالت دارای طیف لیکرت

یدهند .جهت حاسبه نمره سر اية روانشناخیی

چهارگزينهای است و يهصمرت يسیار کم ،کم ،اياد و

ايیدا نمره هر خرده قیاس يهصمرت جداگانه يهدست

يسیار اياد يهررریب ( )4 ،3 ،2 ،1پاسخ داده یشمند.

یزيد و سپس جممع زنها يهعنمان نمره کل سر اية

داکثر نمرة کل پرسشنا ه  124و داقل نمره 31

روانشناخیی نظمر یشمد .در پژوهش يهادری

است و نمره ياال يیانهر سر اية اجیماعی ياالرر است.

خسروشاهی ،هاشمی نصرتزياد ،و ياياپمر خیرالدين

روايی اين ايزار ااطريق رحلیل عا لی که يه روش

( )1331یزان پايايی اين پرسشنا ه ااطريق ضريب

واريماکس انجا گرفیه ،ضريب همبسیهیها را يین

زلفای کرونباخ  1/58يهدست ز د .در پژوهش اضر

 1/82را  1/57و ضريب پايايی را  1/54حاسبه کرده

نیز پايايی کل پرسشنا ه سر ايه روانشناخیی يا

است (اونیکس و يملن .)2111 ،پايايی اين پرسشنا ه

اسیفاده اا زلفای کرونباخ  1/52يرزورد شد .همچنین

در پژوهش رجبی گیین و همکاران ( )1332يرای يعد

زلفای کرونباخ خرده قیاسهای ا ید ،رابزوری،

شناخیی  ،1/54يعد ساخیاری  1/73و يعد اررباطی

خمشيینی و خمدکارز دی يهررریب ،1/75 ،1/58

 1/77گزارش شده است .در پژوهش اضر نیز زلفای

 1/52و  1/51يهدست ز د.

کرونباخ يعد شناخیی  ،1/57يعد ساخیاری  1/51و يعد

پرسشنامه سرمایة اجتماعی اونیکس و بولن :پرسشنا ه

اررباطی  1/73يهدست ز د.

سر اية اجیماعی اونیکس و يملن ( )2111يا  31سؤال
سر اية اجیماعی را در سه سطح شناخیی ( 13سؤال)،

یافتهها

ساخیاری ( 3سؤال) و اررباطی ( 3سؤال) مرد

در جدول  1ويژگیهای جمعیتشناخیی افراد مرد

سنجش قرار یدهد .يعد شناخیی سر اية اجیماعی

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،11شماره  ،11بهار 1311

طالعه زورده شده است.
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جدول  .5ویژگيهاي جمعيتشناختي آزمودنيهاي مورد مطالعه
سطوح متغير

فراواني

درصد

متغير

 15و 24

77

31/6

 28و 23

5

3 /4

اير ديپلم

4

4 /7

ديپلم

28

23/4

فمق ديپلم

15

21/2

کارشناسی

37

43/8

کارشناسی ارشد

1

1 /2

جرد

73

58/3

یأهل

12

14/1

سن

وضعیت رحصیلی

وضعیت رأهل

شاخصهای رمصیفی یغیرهای مرد طالعه در جدول

یغیرهای همش اخیقی ،سر اية روانشناخیی و

 2زورده شده است .يرای يررسی رمايع يهنجار (نر ال)

سر اية اجیماعی يین  +1/36و  -1/36قرار داشت ،لذا

یغیرها ،نیايج زا من کملممگروف و

یرمان گفت که رمايع نمرات کلیه یغیرهای مرد

هريک اا

طالعه اا شکل يهنجار يرخمردار يمدند.

اسمیرنف يک يعدی مرد رمجه قرار گرفت .يارمجهيه
اينکه قدار  zکملممگروف و اسمیرنف در رما ی

جدول  .0شاخصهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

همش اخیقی

145/44

18/12

سر اية روانشناخیی

111/22

14/81

سر اية اجیماعی

112/41

13/31

يرای يررسی ضرايب همبسیهی یغیرهای همش

ضريب همبسیهی پیرسمن اسیفاده شد .نیايج اين

اخیقی ،سر اية روانشناخیی و سر اية اجیماعی

رحلیل در جدول  3زورده شده است.

جدول  .3ضرایب همبستگي متغيرهاي هوش اخالقي ،سرمایة روانشناختي و سرمایة اجتماعي
هوش اخالقي
ضريب همبسیهی
همش اخیقی

1

عنیداری
رعداد
ضريب همبسیهی

سر اية روانشناخیی

58
**

1/865

عنیداری

1/111

رعداد

58

ضريب همبسیهی
سر اية اجیماعی

سرمایة روانشناختي

سرمایة اجتماعي

**

1/456

1
58
**

1/635

عنیداری

1/111

1/111

رعداد

58

58

1
58
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نیايج جدول  3نشان یدهد يین همش اخیقی و

سطح  %33و عنیداری  P>1/11رايطه ثبت وجمد

سر اية روانشناخیی يا سر اية اجیماعی سريااان ،در

دارد.

جدول  .4مدل تحليل رگرسيون به روش همزمان بين هوش اخالقي و سرمایة روانشناختي با سرمایه اجتماعي
مدل
رگرسیمن

F
6/33

R2
1/82

R
1/72

 Rتصحيح شده

F
6/33

1/221

معنيداري
1/111

P > 1/11
نیايج جدول  4دل رگرسیمنی پژوهش را رأيید

هريک اا

ؤلفههای همش اخیقی و سر اية

یکند .ضريب همبسیهی چندگانه يرای ررکیب

روانشناخیی يا سر اية اجیماعی نیز اا رحلیل

خطی ايعاد همش اخیقی و سر اية روانشناخیی يا

رگرسیمن چندگانه يه روش هما ان اسیفاده شده که

سر اية اجیماعی  R = 1/72و ضريب رعیین

نیايج زن در جدول  8ارائه شده است.

 R2 = 1/82يهدست ز ده است که در سطح 1/111
عنیدار است .يه نظمر نشاندادن درجه اهمیت
جدول  .1تحليل رگرسيون چندگانه به روش همزمان
 Bغير استاندارد

 Bاستاندارد

1/112

1/311

1/33

1/113
1/321

عدد ثايت

B
1/55

Std. Error
16/51

درسیکاری

1/323

1/323

1/114

1/136

1/817

1/113

1/163

دلسمای

1/756

1/146

1/132

1/781

1/488

يخشش

1/267

1/832

1/186

1/812

1/617

خمدکارز دی

1/348

1/817

1/151

1/651

1/435

ا یدواری

1/332

1/827

1/225

1/77

1/151

راب زوری

1/18

1/863

1/281

2/13

1/141

خمشيینی

1/33

1/813

1/251

2/74

1/115

سئملیتپذيری

Beta

آماره t

معنيداري

P > 1/11
همانطمرکه نیايج جدول  8نشان یدهد ،اا يین
ؤلفههای فمق رنها سه ؤلفه درسیکاری ،راب زوری و

يیا  1/28و  1/25پیشيینیکننده سر ايه اجیماعی
سريااان است.

خمشيینی یرمانند سر ايه اجیماعی سريااان را
پیشيینی نمايند .در اين خصمص یرمان درسیکاری

بحث و نتیجهگیری

يا ضريب يیا  1/114پیشيینیکننده سر ايه اجیماعی

در اين رحقیق يه يررسی نقش همش اخیقی و

سريااان است .همچنین اا يین ايعاد سر ايههای

سر ايههای روانشناخیی ير سر اية اجیماعی سريااان

روانشناخیی ،رابزوری و خمشبینی يهررریب يا ضريب

در شهر ارديیل پرداخیه شد .نیايج همبسیهی يین
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یغیرهای اصلی نشان داد يین همش اخیقی و سر اية

يافت ،در زن صمرت یرمان يه ظرفیتهای فید

اجیماعی سريااان ،رايطه ثبت و عنیداری وجمد

اجیماعی دست پیدا کرد و زن را ديريت نممد.

دارد .همچنین يافیههای پژوهش نشان داد که همش

اانظر لینک و کیل ( ،)2117همش اخیقی شا ل

اخیقی قادر يه پیشيینی سر اية اجیماعی

درسیکاری ،سئملیتپذيری ،دلسمای و يخشش است

زا مدنیهای مرد يررسی يمده و اا يین ؤلفههای

که نیايج رحلیل هما ان اين ؤلفهها در کنار هم ير

همش اخیقی ،رنها ؤلفة درسیکاری قادر يه پیشيینی

سر ايههای اجیماعی ،نشان داد "درسیکاری" در

سر اية اجیماعی است .نیايج يهدستز ده اا اين يافیه

سريااان اين رمانايی را دارد که سر اية اجیماعی زنان

يا رحقیقات ولیخانی و همکاران (( ،)1331عطااللهی و

را پیشيینی کند .اين نشان یدهد که ؤلفه

همکاران ،)1333 ،ر یمی و همکاران ()1334

درسیکاری در همش اخیقی يه هماهنهی يین ياور و

همسميی دارد .يارمجهيه اين يافیه و نیايج رحقیقات

عمل اطیق یشمد .درواقع ،در درسیکاری گفین

حققان ديهر یرمان چنین يیان کرد اازنجاکه همش

رف راست در رما ا انها در اولميت يمده و فردی

اخیقی يه یزان رمانايی افراد يه رشخیص درست اا

که همش اخیقی يااليی دارد ،اانظر درسیکاری يه

خطا یياشد (لینک و کیل )2117 ،و اين نمع همش

شیمهای که يا اصمل و عقايدش سااگار ياشد ،عمل

نشاندهنده اشییاق و رمانايی يرای قراردادن عیارهايی

یکند (لینک و کیل ،)2117 ،رأثیر درسیکاری ير

يررر و فرارر اا نافع خمد و یی مضمعاری نظیر

سر ايههای اجیماعی يین سريااان یرماند گميای اين

اثريخشی در کانمن واکنشهای فردی است؛ ينايراين،

سئله ياشد که اعیقاد سريااان يه درسیکاری و يیان

یرمان نییجه گرفت جمعیت سريااان یرمانند يا

واقعیتها یرماند ياعث رقميت ظرفیتهای اجیماعی

اررقای سطح رمانايی همش اخیقی در درک درست اا

زنان در سطح جا عه شمد .يهعبارتديهر ،اانظر

خطا و نیز يا رغییر اشییاق خمد بنیير اسیفاده اا

سريااان ،اعیقاد يه درسیکاری و درسیکاريمدن یرماند

عیارهای يررر ذهنی خمد اين رمانايی را داشیه ياشند

روند رحقق اهداف اجیماعی در سطح جا عه را

که سر ايههای اجیماعیشان را افزايش دهند .يه

يهدرسیی و دقت پیش يبرد که اين سئله نیز يکی اا

عبارتديهر ،اگر سر ايه اجیماعی را اصل روايط در

اهداف سر ايههای اجیماعی است.

جا عه دانست و زن را يه جممع نايعی که در ذات

همچنین نیايج پژوهش نشان داد يین سر اية

روايط ساا ان اجیماعی يهوجمد یزيند و اندگی

روانشناخیی و سر اية اجیماعی ،رايطه عنیداری

اجیماعی را طلمبرر یسااند ،اطیق کرد (يهادری و

وجمد دارد .يافیههای پژوهش نیز نشان داد که سر اية

خسروشاهی ،)1331 ،يايد چنین نییجه گرفت که در

روانشناخیی قادر يه پیشيینی سر اية اجیماعی

اثر اررباط يین همش اخیقی يا اين سئله ،ايعاد و

زا مدنیهای مرد يررسی يمده و اا يین ؤلفههای

يسیرهای طلمبساای اندگی اجیماعی يین سريااان

سر اية

و

را يهنمعی یرمان اا همش اخیقی زنان يا عیارهای

خمشيینی قادر يه پیشيینی سر اية اجیماعی يمده

ذهنی يررر و اراشمند زنان بنیير يرخمرد يا رويدادها

است .نیايج يهدستز ده اا اين پژوهش يا رحقیقات

دانست .درواقع ،اانظر سريااان ،اگر يیمان يه ذهنی

قانع سنگزرش و همکاران ،)1334( ،يهادری

فعال و يررر همراه يا اراشهای واالی اخیقی دست

خسروشاهی و همکاران ( ،)1331هاشمی نصرتزياد و

روانشناخیی،

ؤلفههای

رابزوری
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همکاران ( ،)1331ا یرخانی و عارفنژاد ()1331

درخصمص رابزوری یرمان چنین يیان نممد که

همسميی دارد .يارمجهيه نییجه يهدستز ده و نیايج

يارمجهيه افزايش رنش در اندگی ا روا انسانها،

همسم يا اين يافیه ،یرمان نییجه گرفت که یغیر

يديهی است که عمده فاهیم اجیماعی رايعی اا

سر اية روانشناخیی يا سر اية اجیماعی همبسیهی

قايله يا اين رنشها ياشند.

يااليی

دارد.

سر ايههای

روانشناخیی

رمانايی انسان در

شا ل

يه عنایديهر ،وقیی اهمیت رشد سر ايه اجیماعی در

دريافتهای فرد اا یزان هماهنهی يین اهداف عین

شکلگیری روند رمسعه پايدار در يک کشمر روشن

و ررسیمشده يا پیا دهای عملکردی است که در

یشمد ،اولین و همررين گزينه پیش رو يرای رشد

فرايندهای ارايايی سیمر يهدست یزيد و يه رضايت

اين قمله در هر جا عهای اررقای رابزوری افراد است.

درونی و نسبیاً پايدار در رمالی اندگی نجر یشمد

رابزوری سريااان یرماند يکی اا عما ل افزايش

(گلداسمیت ،ويم  ،داريیی .)1337 ،15يهعبارتديهر،

یزان سر ايه اجیماعی و يهخصمص عمل یقايل

اررقای وضعیت روانشناخیی سريااان در ايعاد خیلف

اجیماعی در زنها ياشد .شايد یزان رابزوری ياالی

یرماند در فظ زنان يهعنمان نیروی کارز د اجیماعی

سريااان است که زنان را در قايل رنهناهای عاطفی

نقش ؤثری داشیه ياشد .دراينخصمص ،نیاا ير زن

ناشی اا دوری اا خانماده و جا عه اندگی خمد قاو

است که يرای فظ سر ايههای اجیماعی سريااان،

ساخیه که نییجه زن ياادهی طلمب زنان در يراير

عما ل روانشناخیی ؤثر در اررقای اين یغیر يه زنان

صیانت و فظ را و يم در نقاط خیلف کشمر است.

ز ماش داده شمد .در پژوهشی نقش سر اية

يا افزايش عمل یقايل اجیماعی يین سريااان ،زنها يه

روانشناخیی ير عملکرد وظیفه ،رفیارهای شهروندی

ارحاد يا همديهر يرای رسیدن يه هدف و وظیفه

ساا انی و رعهد عاطفی و رضايت شغلی يین افراد

شخصی خمد در يراير جا عه عیقه ند یشمند.

نظا ی در يک پايهاه نظا ی يررسی شد و شخص شد

ينايراين ،عا ل رابزوری را یرمان اا همررين عما ل

که سر اية روانشناخیی يا عملکرد وظیفه ،رفیارهای

پیشيینیکننده سر اية اجیماعی در سريااان دانست،

شهروندی ساا انی و رعهد عاطفی و رضايت شغلی

چراکه اگر وايسیهی عاطفی ااطريق اجیماعیشدن در

رايطه دارد و سطمح ياالی سر اية روانشناخیی مجب

جا عه رعمیم يافیه و در ذهن افراد رحکیم شمند ،پس

اررقای نهرشهای کاری ياال ،رفیارهای شهروندی

قايله در يراير شکیت و سخییها يهعنمان يکی اا

ساا انی و رعهد عاطفی و رضايت شغلی در افراد

عما ل ؤثر در اجیماعیشدن دراينيین نقش ؤثری

مرديررسی یشمد (گمريما و يماکمرد يلديريم،13

ايفا یکنند .همانطمرکه گفیه شد عا ل خمشيینی

.)2113

ير سر اية اجیماعی سريااان رأثیر عنیداری دارد.

اانظر لمرانز و همکاران ( )2117سر ايههای

درخصمص رايطه خمشيینی و سر ايه اجیماعی نیايج

روانشناخیی شا ل خمدکارز دی ،ا یدواری ،رابزوری

رحقیق

و خمشيینی است که نیايج نشان داد اا يین ايعاد

همکاران ( ،)1331ا یرخانی و عارفنژاد (،)1331

مردنظر ،رابزوری و خمشيینی ،رمانايی پیشيینی

يهادری ،خسروشاهی و همکاران ( )1331همسم

سر اية اجیماعی را يین سريااان دارند که اين يافیه يا

یياشد .همچنین خمشيینی يهعنمان يکی اا

نیايج رحقیقات پژوهشهران قبلی همسميی دارد.

ؤلفههای هم سر اية روانشناخیی ،يه يینش ثبت

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،11شماره  ،11بهار 1311

اضر يا رحقیقات ،هاشمی نصرتزياد و
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سريااان نسبت يه اطرافیان اشاره دارد .يارمجهيه رأثیر

پینوشت
1. globalization
2. social capital
3. Luckley
4. Medison
5. Lynne Chandler
6. World Health Oraganization
7. Onyx & Bullen
8. Dufur, Thorpe, Barton, Hoffmann & Parcel
9. Moral intelligence
10. Lennick & Kiel
11. Psychological Capital
12. Luthans
13. Youssef & Avolio
14. Adler & Kwon
15. Han
16. Koenig
17. Wu
18. Goldsmith, Veum, Darity
19. Gurbuz & Bozkurt Yildirim

اين رويکرد ير سر اية اجیماعی ،یرمان چنین يیان
کرد که خمشيینی یرماند يکی اا علل افزايش
سر ايه اجیماعی و يهخصمص اعیماد اجیماعی ياشد .يا
افزايش اعیماد اجیماعی يین سريااان زنها اطرافیان
خمد را انسانهايی قايل اعیماد یيینند و را وقیی که
اا اطرافیان خمد يدی نديده ياشند يه زنها اعیماد
یکنند .همچنین سريااان یرمانند اطمینان داشیه
ياشند که اطرافیانشان يا زنها صادقانه يرخمرد یکنند،
يه کا یايی و مفقیت زنها رمجه یکنند و اطیعات
هم را يا زنان در یان یگذارند.
پژوهش

اضر ،حدوديتهايی نیز داشت که در

رعمیم و رفسیر نیايج يايد زنها را مرد رمجه قرار داد.
اازنجاکه روش رحقیق

اضر رمصیفی اا نمع

منابع
.1

همبسیهی يمد ،نمیرمان روايط يهدستز ده اا زن را
علتو علملی قلمداد کرد .در اين رحقیق يارمجهيه

.2

حدوديمدن جا عه و نممنه ز اری يه سريااان ،ا کان
رعمیم نیايج يه ديهر جما ع ز اری وجمد نخماهد
داشت .همچنین يهدلیل عد

همکاری يرخی اا

سئملین پادگانهای نظا ی ،حقق يهجای اسیفاده اا

.3

روش نممنهگیری رصادفی ،اا روش نممنهگیری
دردسیرس اسیفاده کرد .علیرغم

حدوديتهای

عمدراً روششناخیی ذکمر ،رحقیق

اضر اديیات

.4

پژوهشی در ا ینه عما ل ؤثر در سر اية اجیماعی
سريااان را غنا يخشید .يارمجهيه نیايج پژوهش اضر و
اررباط ثبت و عنیدار همش اخیقی و سر اية
روانشناخیی يا سر اية اجیماعی سريااان ،پیشنهاد

.8

یشمد فر اندهان پادگانها و سئملین ذیريط يه
نقش یغیرهای همش اخیقی و سر اية روانشناخیی
در سر اية اجیماعی سريااان رمجه ويژهای داشیه
ياشند.

.6

اسماعیلی طرای ( ،)1331رايطه همش اخیقی يا
یزان اعیماد زفرينی ديران ،فصلنا ه اخیق در علم
رفیاری 37 :)1( 5 ،و .58
اصی ی ،حمد و عباسااده ،سید یر حمد (،)1332
يررسی رايطه يین سئملیتپذيری اجیماعی و سر ايه
اجیماعی در یان اعضای هیئتعلمی دانشهاه
ارو یه ،کنفرانس يینالمللی ديريت ،چالشها و
راهکارها.
ا یرخانی ،طیبه و عارفنژاد ،حسن ( ،)1331رحلیل
رأثیر رفیار شهروندی ساا انی و سر اية روانشناخیی
ير سر اية اجیماعی ،فصلنا ه علم ديريیی ايران،
 112 :)2(7و .53
يهادری ،جعفر؛ هاشمی ،رمرج و ياياپمر ،جلیل (،)1331
رايطه سر اية روانشناخیی يا سر اية اجیماعی
دانشجميان دانشهاه ربريز ،جله رخصصی پژوهش و
سی ت ،رکز رحقیقات رمسعه اجیماعی و اررقای
سی ت گناياد 183 :)1(2 ،و .148
ر یمی ،مید؛ دنی ،سید ا مد و حمديان ،زسیه
( ،)1334يررسی رايطه يین همش اخیقی و سر اية
اجیماعی يا سئملیتپذيری دانشجميان :مرد طالعه
دانشهاه رهران ،جله فرهنگ در دانشهاه اسی ی،
 128 ،)1(8و .111
رفعیی ،شیما؛ ناهید ،رژه و ا مدیوش ،طه حمد
( ،)1333همش اخیقی دانشجميان پزشکی
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دانشهاههای علم پزشکی شهر رهران ،اخیق پزشکی.
 31 :)27(7و .71
 .7ساجدی قمچانی ،رضا و اسماعیلی شاد ،يهرنگ
( ،)1336نقش یانجی سر اية اجیماعی در رايطه
سر اية روانشناخیی يا جا عهپذيری ساا انی کارکنان
دانشهاه زااد اسی ی قمچان ،فصلنا ه طالعات فرهنهی
و اجیماعی 22 :)3(11 ،و .7
 .5سروش ،ريم ( ،)1331ا ساس سئملیت فردی و
اجیماعی ،ديهرخماهی و اعیماد اجیماعی :طالعة
نمجمانان شیراا ،جا عهشناسی کاريردی211 :)46(23 ،
و .133
 .3عطااللهی ،طاهره؛ ريیعی ،علی و ا ینی ،حمدرقی
( ،)1333رايطه همش اخیقی يا سر اية اجیماعی،
فصلنا ه اخیق در علم و فناوری 41،)3(11 ،و .23
 .11فمکميا ا ،فرانسیس ( ،)1354سر ايه اجیماعی و جا عه
دنی ،در :سر اية اجیماعی :اعیماد ،د مکراسی و
رمسعه ،کیان راجيخش ،ررجمه افشین خاکباا و سن
پميان ،رهران ،نشر شیرااه.
 .11فیلد ،جان ( ،)1358سر اية اجیماعی ،ررجمه جیل
یقی ،رهران :ؤسسه عالی پژوهش رأ ین اجیماعی.
 .12قانع ،سنگزرش؛ یرااااده ،اهراسادات؛ عظیمااده،
سید ررضی و عبدالملکی ،سین ( ،)1334يررسی
نقش سر ايههای روانشناخیی ير سر اية اجیماعی
دانشجميان رريیت يدنی دانشهاهای شهد ،پژوهشهای
کاريردی در ديريت ز ماشی 116 :)3(4 ،و .31
 .13حممدی ،ا مد؛ يمنسی ،جلیل و ر یمیااده ،یثم
( ،)1333رايطة سر اية اجیماعی و سر اية روان
شناخیی يا نقش یانجی خمدکارز دی در ديیران
رريیت يدنی ،جله رويکردهای نمين در ديريت
وراشی 33 :)7(2 ،و .23
 .14خیاریپمر ،رضیه و کاظمی ،ايرج ( ،)1353يررسی و
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یانجی سر ايه اجیماعی ،جله ديريت فرهنهی.
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ريم ( ،)1331يررسی یزان همش اخیقی ديران و
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،11شماره  ،11بهار 1311

رأثیر زن ير سر اية اجیماعی ساا ان ( طالعه مردی:
ديران يانکهای دولیی شهر اصفهان) ،فصلنا ه علمی
و پژوهشی علم اجیماعی دانشهاه زااد اسی ی وا د
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