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چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني بر مهارتهاي رواني نوجوانان ورزشكار بود .بهاين منظور 08
دانشآموز ( 08دختر و  08پسر) داوطلب با ميانگين سني  53±8/35سال به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه
گواه و آزمايش تقسيم شدند .ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامة هوش هيجاني برادبري و گريوز براي سنجش هوش هيجاني و
پرسشنامة آمادگي رواني اوتاوا ( )OMSAT 3براي سنجش مهارتهاي رواني بود .پرسشنامههاي مورد استفاده در داخل كشور
داراي پايايي و روايي هستند .برنامة آموزش مهارتهاي هوش هيجاني به ورزشكاران نوجوان طي  58جلسه انجام گرفت .براي
تجزيهوتحليل دادهها از روشهاي آماري مانند همساني واريانسها ،آزمون كلوموگروف اسميرنوف و آزمون  tمستقل (مقايسة
ميانگينهاي دو گروه براساس تفاضل ميان نمرههاي پيشآزمون از پسآزمون) در سطح معناداري  P< 8/83استفاده شد .نتايج
نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگينهاي پسآزمون دو گروه در  0مؤلفة هوش هيجاني (خودآگاهي ،خودمديريتي ،آگاهي
اجتماعي و مديريت رابطه) و مهارتهاي رواني وجود دارد ( .)P< 8/83بنابراين بهنظر ميرسد آموزش مهارتهاي هوش هيجاني
يكي از بخشهاي مهم آمادگي رواني بهشمار ميرود كه الزمة دستيابي به اجراي بهينة ورزشي است.

واژههای کليدی
هوش هيجاني ،خودآگاهي ،خودمديريتي ،آگاهي اجتماعي ،مديريت رابطه ،مهارتهاي رواني ،نوجوان ،ورزشكار.

 - 2نويسندة مسئول  :تلفن 03293009441 :

Email :L_r_farsani@yahoo.com
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مقدمه
وقتي تحقيقات به درون يك شغل يا حرفه مينگرد تا دريابد كه چه چيز افراد را تا باال ميبرد و چه چيز آنها
را ثابت نگه ميدارد و موجب سقوط آنها ميشود ،هوش هيجاني 5پيشبينيكنندة قويتري نسبت به بهرة
هوشي عمومي خواهد بود .همة ما تركيبي از هوش هيجاني داريم .در واقع بين هوش عمومي و برخي جنبههاي
هوش هيجاني همبستگي كم وجود دارد و بايد گفت اين قلمرو اساس مستقل است .هوش هيجاني عبارت است
از شناخت ،درك و كنترل افكار و احساسات و ارتباط دادن مناسب آنها با ديگران بهگونهاي كه با هيجانات
ديگران همدلي كرده و افراد را قادر مي سازد كه براساس سطح هيجاني مناسب با ديگران تعامل كنند (.)51
تحوالت عظيمي كه در حوزههاي هوش و هيجان رخ داده ،ديدگاههاي سنتي را زير سؤال برده و بر ارتباط
نزديك و درهمتنيدة هوش و هيجان تأكيد كرده است .از پيشگامان اين تحوالت در حوزة هوش ميتوان به
گاردنر ،5805( 5به نقل از استنبرگ ) 885 ،0اشاره كرد و در حوزة هيجان از كشفيات ژوزف لي دوكس( 3به
نقل از گلمن  )5518 ،نام برد ،اما اوج اين تحوالت به مطرح شدن مفهوم «هوش هيجاني» توسط ماير و
سالووي )5888( 1برميگردد كه آشكارا بر هم تنيدگي هوش و هيجان تأكيد ميكنند ( ).
ماير ( )5880عقيده دارد هوش هيجاني ( )EIيك نوع ظرفيت رواني براي معنيبخشي و كاربرد اطالعات
هيجاني است .افراد در اين مورد ظرفيتهاي مختلف دارند .بعضي در حد متوسط و برخي ديگر ماهرند .به عقيدة
وي ،قسمتي از اين ظرفيت غريزي است ،درحاليكه قسمت ديگران از تجارب زندگي آموخته ميشود ،قسمت
اخير ميتواند بهوسيلة كوشش ،تمرين و تجربه پيشرفت يابد ( .) ،58به عقيدة كلرك)5500( 0هوش هيجاني را
ميتوان در هر سني از طريق كسب مهارتهاي ضروري و بهكارگيري آن در عملكردهاي دروني و موقعيتهاي
اجتماعي آموزش داد .فرد بالغ ميتواند هوش هيجاني را رشد دهد ،اما كودكان و نوجوانان ميتوانند اين دسته
1 . Emotional intelligence
2 . Intelligence Qam
3 . Gordner
4 . Stenburge
5 . Joseph Lee Duks
6 . Golman
7 . Mayer and Salovey
8 . Klerk
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مهارتها را از سنين اوليه فرا بگيرند .چرا كه اين مهارتها به آنها كمك ميكند تا با پستي و بلنديهاي زندگي
خود مقابله كنند .والدين ،معلمان و مربيان ميتوانند بسياري از مهارتها را با تالشهاي سنجيده و فعاليتهاي
هدفمند به كودكان و نوجوانان آموزش دهند ( .)55ارتقاي هوش هيجاني سبك زندگي جديدي است كه براي
همة كودكان و نوجوانان و بزرگساالن قابل استفاده و داراي اهميت است و بايد بهطور مستمر تكرار شوند تا فرد
بر مهارتها مسلط شود (.)5 ،55
رويكرد يادگيري اجتماعي – عاطفي 5مبتنيبر اين باور است كه كلية فرايندها و بخشهاي يك نظام
آموزشي اعم از طراحي و برنامه ريزي آموزشي و درسي يا ورزشي ،مديران ،معلمان و مربيان ورزشي و موضوعات
درسي بايد در خدمت آموزش و بهبود مهارتهاي اجتماعي و عاطفي يادگيرندگان قرار گيرند .آموزشهاي
مهارتهاي هوش هيجاني «قطعة گمشده» آموزشهاي اجتماعي و هيجاني است كه از ذهن بسياري از معلمان و
مربيان ورزشي مغفول مانده است .محيطهاي آموزش ورزش نمونة كوچكي از نظامهاي اجتماعي جامعه تلقي
ميشود .روابطي كه نوجوانان در محيطهاي ورزشي با يكدگير برقرار ميكنند ،نقش اساسي در اكتساب نگرشها،
باورها و ارزش هاي بنيادين اجتماعي دارد و درك نوجوانان را از جامعه و محيط ورزشي كه در آن قرار دارند و
رشتههاي ورزشي گروهي و انفرادي را كه در آن شركت ميكنند ،تحت تأثير قرار ميدهد .درصورتيكه فرايند
اجتماعي شدن و رشد مهارت هاي هيجاني در محيط اولية خانواده مطلوب نباشد ،امكان دارد تا در مدارس و
اماكن ورزشي و آموزشي از طريق آموزشهاي ترميمي به جبران اين كاستيها بپردازند (.) ،5 ،55
تحقيقات بسيار زيادي رابطة هوش هيجاني را با متغيرهاي بهداشت رواني در زندگي و نگرشهاي شغلي و
اينكه هوش هيجاني نقش مثبتي در سالمت رواني دارد (اسكات5880 ،؛ ماير و همكاران 888 ،؛ چرنيس،
 880؛ آستين و همكاران 880 ،؛ جين وسينها ، ) 881 ،نشان دادهاند.
تحقيقات د ر مورد هوش هيجاني و هيجانات منفي مثل خشونت و افسردگي و اضطراب حاكي از ارتباط
معكوس و منفي بين آنهاست ( .)5همچنين تحقيقات نشان ميدهد كه سطح هوش بينفردي در ورزشكاران
رشتههاي گروهي بيشتر از رشتههاي انفرادي است ( .)0از آنجا كه هوش هيجاني و روشهاي مقابله با استرس
1 . Social emotional learning
2 . Schultz and Mayer and Cherniss and Austin and Jain and Sinha
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قابل آموزش و آموختني هستند ،تحقيقات نشاندهندة تأثيرات مطلوب آموزش هوش هيجاني و افزايش
مؤلفههاي آن در نوجوانان است ( .)50،50هوش هيجاني ميتواند بهعنوان يكي از مهمترين عوامل سازگاري
افراد ،موفقيت در روابط و عملكرد شغلي باشد ( .) 8اين نتيجه در تحقيق عبدي ( )5503نيز مشهود است (.)0
براساس نتايج تحقيق آندريو ، ) 888( 5گروه افرادي كه هوش هيجاني باالتري دارند ،عملكرد بهتري را در اجرا از
خود نشان ميدهند ( .) 5كساني كه هوش هيجاني بيشتري دارند ،در رقابتهاي ورزشي موفقتر عمل ميكنند،
همچنين اين هوش از عوامل موفقيت ورزش (بهويژه در ورزشهاي گروهي) است (.)5
شايد بتوان با افزايش هوش هيجاني در ورزشكاران مهارتهاي رواني و قابليتهاي فردي و اجتماعي و بهطور
كلي موفقيت ورزشي آنان را بهبود بخشيد .همچنين باتوجه به حساسيت دورة نوجواني و اطالق دورة توفان و
فشار به آن ،اغلب نوجوانان درگير نوسانات پرشور عاطفي هستند .دوران نوجواني ،با شور و هيجان ،احساسهاي
متناقض ،تحريكات فيزيولوژيكي و عواطفي پرتنش همراه است .بنابراين هدف از طرح تحقيق بررسي تأثير
آموزش هوش هيجاني بر مهارتهاي رواني نوجوانان ورزشكار بود .چرا كه به دليل آموزشپذير بودن و قابليت
يادگيري هوش هيجاني شايد بتواند با كنترل و تنظيم هيجانات و بهكارگيري صحيح مؤلفههاي هوش هيجاني
(خودآگاهي  ،خودمديريتي ،5آگاهي اجتماعي 0و مديريت رابطه )3به اجراي بهينة ورزشي كمك كرد (.)55 ،50
اميد است كه پژوهش حاضر بتواند گامي كوچك در راستاي سالمت عاطفي و هيجاني و نيل به اوج عملكرد
در نوجوانان ورزشكار و آگاهي بيشتر معلمان و مربيان ورزشي نسبت به آموزش اين مهارتها در رشتههاي
مختلف ورزشي باشد.
روش تحقيق
جامعه و نمونه

در اين تحقيق باتوجه به موضوع و اهداف پژوهش از بين كل ورزشكاران دانشآموز شهر فارسان 08
دانشآموز ورزشكار ( 08دختر و  08پسر) كه بهطور مستمر در كانونها و باشگاههاي ورزشي در رشتههاي
1 . Andrew
2 . Self - awarness
3 . Self - management
4 . Social - awareness
5 . Management – relationship
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مختلف ورزشي شركت ميكردند ،بهصورت تصادفي انتخاب شدند .سپس بهصورت تصادفي به دو گروه آزمايشي
( 8دختر و  8پسر) و گواه ( 8دختر و  8پسر) تقسيم شدند و در پيشآزمون پرسشنامههاي هوش هيجاني
برادبري و گريوز و نيمرخ آمادگي رواني را تكميل كردند .حجم نمونه براساس حجم نمونه در مقاالت مربوط به
پژوهش حاضر تعيين شد .سپس آزمودنيهاي گروه آزمايش بهطور منظم به مدت  5هفته و طي  0جلسه در
دورة آموزشي حضور يافتند .گروه گواه در اين مدت هيچگونه آموزشي را دريافت نكرد .آموزش براساس بستة
آموزشي تدوينشده صورت گرفت .چارچوب آموزشي دربردارندة مهارتهاي خودآگاهي ،خودمديريتي ،آگاهي
اجتماعي ،مديريت رابطه ،كنترل تكانه ،حل مسئله ،مقابله با هيجانات منفي و شادكامي ،مفهوم استرس و مقابله
با آن ،مديريت زمان ،شناخت خشم و زيربناي خشم و كنترل آن بود و به شكل تمريني (نظري و عملي) انجام
گرفت .پس از اتمام دورة آموزشي با فاصلة يك هفته هر دو گروه بار ديگر پرسشنامة هوش هيجاني و نيمرخ
آمادگي رواني را تكميل كردند.
ابزار اندازهگيری

براي جمع آوري اطالعات پژوهش از دو پرسشنامة هوش هيجاني برادبري و گريوز ) 883( 5و پرسشنامة
سنجش روايي اتاوا ( )Omsat3استفاده شد ( .) ،58پرسشنامة هوش هيجاني برادبري و گريوز از دو بخش
تشكيل شده كه بخش اول آن شامل مهارت خودآگاهي و خودمديريتي و مربوط به خود شخص است (قابليت
فردي ) و بخش دوم آن شامل مهارت آگاهي -اجتماعي و مديريت رابطه است كه روي روابط فرد با ديگران
تمركز ميكند (قابليت اجتماعي .)5اين آزمون از  0سؤال  3گزينهاي تشكيل ميشود كه پاسخهاي آن بهترتيب
شامل هرگز ،بهندرت ،گاهي ،بهطور معمول ،هميشه ،تقريباً هميشه و هميشه است .محاسبة اعتبار و پايايي اين
آزمون در ايران توسط حمزه گنجي انجام گرفته ،بهطوريكه پايايي آن از طريق بازآزمايي در يك گروه  5نفري
براي چهار مهارت تشكيلدهندة هوش هيجاني و كل هوش هيجاني بهترتيب  8/15 ،8/18 ،8/0 ،8/10و 8/08
بوده است .در گروه  00نفري ديگري آزمون فقط يك بار اجرا شد و ضريب پايايي آن با استفاده از آلفاي
كرونباخ ،براي گروههاي پسران و دختران و كل گروه  8/00بهدست آمد .همة سؤاالت با كل آزمون همبستگي
1 . Bradberry, Travis and Griares, Jean
2 . Personal competence
3 . Social competence
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مثبت و معناداري داشت .حذف هيچ كدام از سؤاالت موجب افزايش چشمگير كل پايايي آزمون نشد .همة
ضرايب بهدستآمده چه از طريق دوبار اجرا و چه از طريق آلفاي كرونباخ ،در سطح  P< 8/85معنادار بود ( ).
براي سنجش عملكرد رواني از پرسشنامة سنجش رواني اتاوا ( )Omsat3استفاده شد .اين پرسشنامه در
دانشگاه اتاوا توسط جان سالمال 5ساخته شده و واعظ موسوي در سال  5518آن را اعتباريابي كرده است.
اعتباريابي مجدد اين پرسشنامه توسط صنعتي منفرد در سال  5503ارزيابي شد مقدار همبستگي  08تا 8
درصد متغير بود .تمركز  08درصد كمترين و اعتماد به نفس و نمرة كلي  Omsat3با همبستگي  0درصد
بيشترين همبستگي را نشان داد .صنعتي منفرد در اين پژوهش كه روي  555نفر از ورزشكاران تيم انجام داد.
ثبت روايي  0تا  00درصد و پايايي  10و  8درصد را براي پرسشنامه بهدست آورد.
اين آزمون از جامعترين آزمونهاي آمادگي رواني ورزشكاران است كه دوازده مهارت رواني را در سه دسته
مهارتهاي رواني پايه (هدفگزيني ،تعهد و اعتماد به نفس) ،مهارتهاي روانتني (واكنش به استرس ،كنترل
ترس ،آرميدگي و نيروبخشي) و مهارتهاي شناختي (تمركز ،بازيافت تمركز ،تصويرسازي ،تمرين ذهني و طرح
مسابقه) اندازهگيري ميكند .اين پرسشنامه شامل  00سؤال است كه بهصورت مقياس ليكرت  1سطحي است.
در مقابل هر جمله گزينههاي كامالً مخالف ،مخالف ،تا حدي مخالف ،موافق نيستم  /مخالف نيستم ،تا حدي
موافق ،موافق ،كامالً موافق قرار دارد كه بهترتيب امتيازات  5تا  1تعلق ميگيرد.
آزمودنيها براساس وضعيت فعلي يا گذشتة خود در رقابتها و تمرينات به يكي از اين هفت گزينه پاسخ
ميدهند .سؤاالت مربوط به واكنش به استرس ،كنترل ترس ،تمركز و بازيافت تمركز بهصورت معكوس نمره-
گذاري ميشوند (.)58
روش آماری

به كمك آمار توصيفي به محاسبه ميانگين ،انحراف استاندارد و نيز رسم نمودارهاي مختلف در گروهها
پرداخته شد .سپس در قسمت استنباطي با استفاده از روشهاي آماري مانند همساني واريانسها ،آزمون
كلوموگروف اسميرنوف ،آزمون تي مستقل (مقايسة ميانگينهاي دو گروه براساس تفاضل ميان نمرههاي

1 . Jon salmala
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پيشآزمون از پسآزمون براي هريك از گروهها) به بررسي و محاسبة دادهها پرداخته شد .سطح معناداري نيز
براي تمام روشهاي آماري  = 8/83در نظر گرفته شد و براي انجام محاسبات آماري از نرمافزار اكسل و SPSS
 Vr.16استفاده شد.

نتايج و يافتههای تحقيق
جدول  5اطالعات توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) مربوط به خردهمؤلفههاي هوش هيجاني (خودآگاهي،
خودمديريتي ،آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه) ،نمرة كل هوش هيجاني و مهارتهاي رواني را در مراحل
پيشآزمون و پسآزمون نشان ميدهد.
جدول  – 2ميانگين و انحراف معيار عملکرد روانی گروه کنترل و گروه آزمايش در مرحلة پيشآزمون و پسآزمون
شاخص آماری

گروه کنترل

ميانگين ±انحراف معيار

ميانگين ±انحراف معيار

خودآگاهي

5 /0 ± /3

5 /0 ± 5/3

خودمديريتي

1/ ± 0/1

3/8 ± 3/5

8/1 ± 5/

5/5 ± 3/0

متغير

آگاهي اجتماعي
مديريت رابطه
هوش هيجاني

0 / ± 8/8

18/ ± 58/0

مهارت هاي رواني

83/ ± 5 /

58/5 ± 50/

55/ ± 5/3

0/0 ± 3/

/3 ± /

55/8 ± /8

آگاهي اجتماعي

/8 ± 5/8

0/1 ± 5/5

مديريت رابطه

5/ ± 0/1

3/ ± 5/8

خودآگاهي
خودمديريتي
گروه آزمايش

هوش هيجاني
مهارت هاي رواني

يافتههاي جدول

/ ± /1

8/8 ± 3/

10/5 ± 3/

588/0 ± 8/1

58 /3 ± 8/5

0/3 ± 0/1

نشان ميدهد بين ميانگين مهارت خودآگاهي در گروههاي كنترل و آزمايش با

 t = 5/1 ،P=8/885و  df = 10تفاوت معناداري وجود دارد .با بررسي آمارههاي توصيفي (جدول  )5مشخص
شد گروه آزمايش ( )m = 0/0خودآگاهي بيشتري نسبت به گروه كنترل ( ) = 5 /0دارد .بين ميانگين مهارت
خودمديريتي در گروههاي كنترل و آزمايش با  t = /53 ،P = 8/888و  df = 10تفاوت معناداري وجود دارد و
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گروه آزمايش ( )m = 55/5خودمديريتي بيشتري نسبت به گروه كنترل ( )m = 3/8دارد .بين ميانگين مهارت
آگاهي اجتماعي در گروههاي كنترل و آزمايش با  t = 5/18 ،p = 8/8 5و  df = 10تفاوت معناداري وجود دارد
و گروه آزمايش ( )m = 0/1آگاهي اجتماعي بيشتري نسبت به گروه كنترل ( )m = 5/5دارد .بين ميانگين
مهارت مديريت رابطه در گروههاي كنترل و آزمايش با  t = 0/05 ،p = 8/05و  df = 10تفاوت معناداري وجود
دارد .با بررسي آمارههاي توصيفي مشخص ميشود گروه آزمايش (  )m = 3/مديريت رابطة بيشتري نسبت به
گروه كنترل ( )m = 8/8دارد .بين ميانگين مهارت هوش هيجاني در گروههاي كنترل و آزمايش با ،p = 8/850
 t = 8/80و  df = 10تفاوت معناداري وجود دارد و گروه آزمايش ( )m = 588/0هوش هيجاني بيشتري نسبت
به گروه كنترل (  )m = 18/دارد .بين ميانگين مهارت رواني در گروههاي كنترل و آزمايش با ،p = 8/ 85
 t = 0/ 8و  df = 10تفاوت معناداري وجود دارد .بررسي آمارههاي توصيفي نشان داد گروه آزمايش (= 05/3
 )mمهارت رواني بيشتري نسبت به گروه كنترل ( )m = 58/5دارد .ميتوان نتيجه گرفت آموزش هوش
هيجاني تأثير معناداري بر متغيرهاي خودآگاهي ،خودمديريتي ،آگاهي اجتماعي ،مديريت رابطه ،نمرة كل هوش
هيجاني و مهارت رواني دارد.

جدول  – 1مقايسة نمرههای مؤلفههای هوش هيجانی و مهارتهای روانی گروههای آزمايش و کنترل
شاخص آماری

t

df

p

خودآگاهی

9/00

01

0/002

خودمديريتی

0/95

01

0/003

آگاهی اجتماعی

9/10

01

0/012

مديريت رابطه

4/12

01

0/004

هوش هيجانی

3/04

01

0/094

مهارت روانی

1/03

01

0/010

تأثير آموزش هوش هيجانی بر مهارتهای روانی نوجوانان ورزشکار

99

بحث و نتيجهگيری
بررسي اين پژوهش نشان داد كه آموزش مهارتهاي هوش هيجاني بر رشد مؤلفههاي هوش هيجاني
( خودآگاهي ،خودمديريتي ،آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه) تأثيرگذار است .فرضيههاي مربوط به اثربخشي
آموزش هوش هيجاني در باال رفتن مؤلفههاي هوش هيجاني ،مؤيد ديدگاه بار – ان ( ) 888است كه ميگويد
هوش هيجاني و مهارتهاي هيجاني طي زمان رشد و در طول زندگي تغيير ميكند و ميتوان اين مهارتها را با
آموزش و برنامههاي اصالحي مانند روشهاي درماني ،اصالح بخشيد (.) ، 5
كرومبي و لومبارد ) 888( 5مطرح ميكنند ضعفهاي افراد در مهارتهاي هيجاني قابل جبران است
(  .) 5،هركدام از حيطههي ذكرشده تا حد زيادي به مجموعهاي از عادتها و واكنشها اشاره دراد كه با
آموزش و تمرين درست ميتوان آنها را بهبود بخشيد .براي نخستين گام تنها كافي است بدانيم اين كه تواناييها
در ما موجود است .شايان ذكر است كه هوش هيجاني دربرگيرندة مهارتهاي اكتسابي است كه با تمرين ميتوان
همة ابعاد آن را آموخت .نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد كه بين ميانگين مهارتهاي هوش هيجاني در گروه-
هاي كنترل و آزمايش تفاوت معناداري وجود دارد .همچنين با بررسي آمارههاي استنباطي و تفاوت معناداري كه
بين ميانگينهاي مؤلفههاي هوش هيجاني در گروههاي كنترل و آزمايش وجود داشت ،با اطمينان  83درصد
ميتوان نتيجه گرفت آموزش هيجاني بر افزايش مؤلفههاي هوش هيجاني تأثير داشته است .امكان آموزشپذير
بودن مهارتهاي هوش هيجاني و افزايش مؤلفههاي هوش هيجاني در تحقيقات ماير سالووي و كارسو (،)5880
گلمن ( )5880و بوياتزيس و ري ( ،)5888برادبري و گريوز ( ،)5500عليان ( ،)5503نريماني و همكاران
(  ،)550جن گاتمن ( )5501و كلرك ( )5500و نامكا ( )5500تأييد شده است (.) ،0،5 5،50،51،50، 8،58
همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش هوش هيجاني بر مهارتهاي رواني نوجوانان ورزشكار تأثير
داشته است .باتوجه به نتايج بهدستآمده و تفاوت معناداري كه بين ميانگين مهارتهاي رواني در گروههاي
كنترل و آزمايش وجود دارد( ،)P<8/83همچنين با بررسي آمارههاي استنباطي با اطمينان  83درصد ميتوان

1 . Crombi and Lombard
2 . Buyatiys and Rey
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نتيجه گرفت كه آموزش هوش هيجاني تأثير معناداري بر مهارتهاي رواني داشته و موجب بهبود آن در عملكرد
گروه آزمايش شده است.
مهارتهاي رواني مجموعهاي از حالتها ،برنامهريزيها و تواناييهاست كه عالوهبر افزودن بهزيستي رواني به
عملكرد بهتر ورزشكار كمك ميكند ( .)58مهارتهاي هوش هيجاني به افراد كمك ميكند در مقابل تحريكات
خارجي آرام ،مثبت و تحريكناپذير عمل كنند .اين افراد قادرند تكانشهاي خود را بهخوبي اداره كنند .آموزش
هوش هيجاني به افراد كمك ميكند خالق باشند و در مقابل مشكالت بهجاي احساس درماندگي و گريز يا بروز
واكنشهاي ناپخته به ابد اع و خالقيت دست بزنند و راهي براي گريز از اين بنبستها بيابند كه اين مسئله
موجب كاهش فشار رواني در آنها ميشود .افرادي كه هوش هيجاني زيادي دارند ،آمادة تغيير و يادگيريهاي
جديد در هر موقعيت و در طول تمرينات ورزشي هستند و مشكل را فرصتي براي يادگيري ميدانند .از اينرو
فشار رواني ناشي از احساس ناكامي در آنها كاهش مييابد .اين افراد قادر به درك ديگران هستند ،ازاينرو از
رفتارهاي ديگران برداشت منطقي تر دارند و كمتر تحت فشار ناشي از سوء برداشت يا عدم درك طرف مقابل قرار
ميگيرند .مهارتهاي هوش هيجاني به افراد كمك ميكند تا احساسهاي خود را ابراز كنند و با ديگران
ارتباطات خود را گسترش دهند ،زيرا مهارتهاي اجتماي يكي از مؤلفههاي اساسي هوش هيجاني است .ارتباط با
ديگران هم از جنبة حمايتي و هم از جنبة اينكه بسياري از استرسها در محيطهاي ورزشي بهدليل عدم توانايي
برقراري ارتباط با گروه يا محيط و افراد همتيمي خود رخ ميدهد ،مهم است .بنابراين توانايي در اين مهارت به
افراد كمك ميكند كه عوامل استرسزا را كنترل كنند و عملكرد رواني خود را بهبود بخشند .همچنين نتايج اين
تحقيق مؤيد ديدگاه چرنيس ( ) 888است كه ميگويد افرادي با هوش هيجاني باالتر كه در محيط كار و ورزش
قادر به انجام كار گروهي هستند ،از اينكه فشار داشته باشند ،مصون ميمانند .ازاينرو فشارهاي رواني ناشي از
اين مسئله نيز روي آنها تأثيري نخواهد داشت .محققاني چون ككس ،)5880( 5ويلي ( )5880و يولتس

5

( ) 888اين ويژگي روان ي را براي اجراي بهينه در قهرمانان تنظيم برانگيختگي ،اعتماد به نفس ،توجه و تمركز
بهتر ،تصويرسازي مثبت قبل از ورزش و تعهد عنوان ميكنند ( .)55مهارتهاي رواني توسط ورزشكاران نخبه

1 . Cox
2 . Vealy
3 . Ulutas
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براي رسيدن به اوج عملكرد استفاده ميشود .بهبود عملكرد رواني در اثر گسترش هيجانهاي مثبت هوش
هيجاني در تحقيقات اشانلزاي ،هارتل و هوپرد ،)5880( 5پارساد ( ،) 888شاتل ،) 885( 5كنستانتين

0

( ،) 885راپيسردا ( ،) 885چرنيس ( ) 880و بشارت ( )5500نشان داده شده است كه با نتايج برگرفته از اين
تحقيق همخواني و هماهنگي دارد( .) ، 5، 3،55همچنين رابطة باال بين مؤلفههاي هوش هيجاني و متغيرهاي
بهداشت رواني و سالمت عمومي در زندگي شغلي و حرفهاي و علمكرد در تحقيقات خسروجردي (،)5500
مولوي ( ،)5500عبدي ( ،)5503مليسا ( ) 881و فالح ( )5500نشان داده شده است و با نتايج بدست آمده در
اين تحقيق هماهنگي دارد ( .)3،0،55نتايج اين تحقيق با نتايج ساساني مقدم ( )5588متناقض است ( .)1وي
در تحقيق خود با عنوان «ارتباط بين هوش هيجاني و مهارتهاي رواني دانشجويان دختر كشور» به اين نتيجه
رسيد كه هيچ ارتباطي بين خودآگاهي كه يكي از مؤلفههاي اصلي هوش هيجاني است و مهارتهاي رواني وجود
ندارد .همچنين رابطة منفي بين هوش هيجاني و مهارتهاي رواني تحقيق او مشاهده نشد .شايد اين بهدليل
تفاوت در نمونههاي مورد پژوهش باشد .بهطور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه آموزش مهارتهاي هوش هيجاني
كمك ميكند ورزشكاران خودآگاهي بيشتري بهدست آورند كه اين توانايي به ورزشكار كمك ميكند كه ارزيابي
درستي از هيجانهاي خود داشته باشد و به آن واقف باشد .عالوهبر آن ،توانايي درستي از تواناييهاي خود داشته
باشد .در نتيجه در انتخاب هدف و برنامهريزي براي هدف موفقتر عمل كند و اعتماد به نفس بيشتري را بهدست
آورد .همچنين ورزشكار كمك مي كند كه سطح خودمديريتي خود را افزايش دهد و در مديريت و كنترل
احساسات و هماهنگي با ديگران ،حفظ تعادل ،خودانگيختگي ،خوشبيني و كنترل سطح برانگيختگي خود بهتر
و موفقتر عمل كند .همچنين با رشد مهارتهاي اجتماعي ورزشكاران ،كمك ميكند تا عملكرد بهتري متناسب
با هدف و عمل داشته باشند.
اين ورزشكاران بهراحتي ضعفها و قوتهاي خود را ميشناسند ،براين اساس راحتتر ميتوانند نيازهاي خود
و ديگران را برآورده كنند .ورزشكاراني كه رفتارهاي توأم با همدردي داشته باشند ،از مهارتهاي اجتماعي براي
كمك به همبازيها و همگروههاي خود بهمنظور رشد و بالندگي آنها ،تقويت احساسات و هيجانهاي مثبت در
. Ashanlzay and Hartl and Huper
. Parsad
. SHuttle
. Constantine
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آنها و كمك به آنها بهمنظور دستيابي به اهداف و نيازهايشان حمايت ميكنند .آموزش مهارتهاي هوش هيجاني
موجب بهبود مديريت رابطه در ورزشكاران ،توانايي در ادارة ارتباطات بينفردي در برانگيختن و افزايش روحية
همبازيهاي خود ،همچنين توانايي برقراري ارتباط بهتر با ديگران ميشود .مجموع اين توانايي مهارتها به بهبود
و ارتقاي مهارتهاي رواني ورزشكار منجر ميشود.
همانطور كه بحث شد ،هيجانها اطالعات هستند ،اما اين اطالعات براي كساني كه بهتر آنها را درك مي-
كنند ،مفيدترند .داشتن چنين دركي ابزار قوي و نيرومندي در دست ورزشكار بهمنظور عملكرد بهتر خواهد بود.
توانايي تنظيم هيجانها به فرد اجازه مي دهد كه سطوح برانيگختگي خود را كنترل كند و به اين وسيله عملكرد
خود را به حداكثر توان خود برساند .نتايج اين تحقيق همسو با نتايج تحقيقات سياروچي و همكاران (،) 880
بشارت ( ،)5500عبدي ( ،)5503مليسا ( ) 881يولوتيس ( ،) 881آجاي ( ،) 881فالح ( ،)5500كريمي
( ،)5500عرفاني ( ،)5500ميرغفوري و همكاران ( ،)5500آندريو ( ،) 888كرومبي و لومبارد ( ) 888و مالكوم
( ) 858مي باشد ( .)0،8،5 ،53، 8، 5، 0، ،55باتوجه به رابطة باال و مثبت هوش هيجاني با توانايي
سازگاري و تطابق ديگر متغيرهاي بهداشت رواني ،بهنظر ميرسد كه آموزش هوش هيجاني در نوجوانان ورزشكار
گروهي و انفرادي بتواند مؤلفههاي هوش هيجاني را در ورزشكاران نوجوان افزايش دهد و ضمن تأمين بهداشت
رواني ورزشكاران به سازگاري آنان با موقعيتهاي ورزشي كمك كند و نيل به اوج عملكرد را در آنان بهبود
بخشد .باتوجه به دادههاي تجربي و ارزشمند ( )EIو استفاده توسط نخبگان در عرصههاي ورزشي پيشنهاد مي-
شود كه:
الف) آموزشهاي هيجاني در ورزش كانون توجه تحقيقات تجربي آينده باشد؛ ب) برنامهريزان آموزشي،
برنامه هاي آموزشي جامعي در راستاي آموزش هوش هيجاني تهيه و تدوين كنند و در اختيار مراكز دانشگاهي،
معلمان و مربيان تربيت بدني قرار دهند و ج) مربيان و ورزشكاران به توسعة مهارتهاي هوش هيجاني اهتمام
ورزند.
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