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بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد و زن شهر کرمان
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 1استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور؛ ایران
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چکیده
هوش هیجانی به عنوان مجموعهای از تواناییها و مهارتهایی که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می
کند ،معرفی می گردد.اضطراب صفتی نیز ،به صورت استعداد فرد برای ادراك موقعیت های خاص به عنوان موقعیت های تهدیدکننده و
پاسخ دادن به آنها با درجات متفاوتی از اضطراب حالتی تعریف شده است .پژوهش ها نشان داده اندکه افراد با هوش هیجانی باال ،سطوح
پایین تری از هورمونهای استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند .همچنین ،فرضیه های جدید پیشنهاد می کنند
که زمانی که سطح اضطراب افزایش ی ابد ،کاهش شدیدی در سطح عملكرد رخ خواهد داد،هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین
ابعاد هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشكاران زن و مرد رشته های گروهی و انفرادی شهر کرمان است 2۷۲ .ورزشكار زن و مرد از
تیم های مختلف ،که تمامی آنها دارای  ۶تا  1۱سال سابقه قهرمانی بودند ،یک بار در شب قبل از مسابقه و بار دوم در فاصله نیم ساعت
مانده به انجام مسابقه پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریاشینگ و اضطراب رقابتی مارتنز ( )1۷۷۲را پر کردند .از آزمون همبستگی
کندال ،برای تعیین ارتباط متغیرها ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ،آزمون  Tنمونه های مستقل
برای مقایسه عامل های نرمال و آزمون " "Uمان -ویتنی برای مقایسه متغیرهایی که نرمال نبودند استفاده شده است .از نرم افزارهای
 spssبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .یافته ها نشان دادند که از بین ابعاد هوش هیجانی فقط خود انگیختگی با اعتماد به نفس
رابطه معنادار داشت ( )p>۲0۲۱اما رابطه همه این ابعاد به غیر از همدلی با اضطراب شناختی معنادار بود ( .)p>۲0۲۱رابطه همه ابعاد به
جز خودآگاهی و همدلی با اضطراب جسمانی معنا دار نبود ( .)p>۲0۲۱مردان از هوش هیجانی باالتری ب رخوردارند ،همچنین ثابت شد که
بین اضطراب جسمانی ،اعتماد به نفس و اضطراب شناختی در ورزشكاران مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)p>۲0۲۱هوش
هیجانی با اضطراب رقابتی در اکثر موارد ارتباط دارد .مسئولین و مدیران تیم های ورزشی باید با برنامه های آموزشی ،شناخت و آگاهی
ورزشكار را از توانایی و پتانسیل فردی افزایش دهند و در زمینه انگیزش نیز آموزشهای الزم را به ورزشكار بدهند.

واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،اضطراب رقابتی ،ورزشكاران زن و مرد
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مقدمه
با توجه به اینكه در عرصه ورزش های قهرمانی یا به عبارت دیگر رقابت های ورزشی ،آمادگی روانی
می تواند نقش مهمی در اجرای بهتر بازی کند ،لذا تحقیقات در حوزه روانشناسی ورزشی میتواند به برخی از
پرسش های مربوط به رفتارهای فردی و تیمی در ورزش و فعالیت های حرکتی پاسخ دهد (.)1
یكی از مسائل مهم در روانشناسی و ورزش ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی می باشد .هوش
هیجانی ،نوع دیگری از هوش و مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ
تصمیم های مناسب در زندگی ،توانایی مطلوب خلق و خو ،وضعیت روانی و کنترل تكانش هاست .روانشناسی
به نام گلمن میگوید :هوشبهر در بهترین حالت تنها  2۲درصد از موفقیت ها را باعث می شود و  ۰۲درصد از
موفقیتها به عوامل دیگر وابسته بوده و سرنوشت افراد در گروه مهارت هایی است که هوش هیجانی را تشكیل
می دهد ( .) ۰ ،۷ ،۱به نظر گلمن ،هوش هیجانی شامل عناصر درونی و بیرونی است .نرم افزار درونی میزان
خود اگاهی ،خو د انگاره ،احساس استقالل ،ظرفیت خود شكوفایی و قاطعیت می باشد .عناصر بیرونی نیز
روابط بین فردی ،سهولت در همدلی و احساس مسئولیت را در بر میگیرد .وی ( گلمن) مفهوم هوش
هیجانی را در  ۱حوزه  - 1آگاهی از هیجانات خود  - 2کنترل هیجانات  - 2خودانگیختگی  - ۴تشخیص
هیجانات و  - ۱کنترل روابط ،قرارداد.
از جمله مسائل مهم دیگر در روانشناسی ورزش مبحث اضطراب است .آنچه به عنوان اضطراب در ورزش
مطرح می شود ،معموال تحت عنوان اضطراب رقابتی بوده که در موقعیت های رقابت جویانه ورزشی ایجاد می
گردد و خود به دو دسته (اضطراب رقابتی حالتی و رقابت صفتی) تقسیم می شود ( .)2 ،1۰هانتون ،توماس و
ماینارد ( ) 2۲12با انجام تحقیقی نشان دادند که شدت اضطراب ورزشكاران با نزدیک شدن به مسابقه و
افزایش اعتماد به نفس آنان کاهش مییابد(.)2۷
بررسی مبانی نظری هوش هیجانی و نقش آن در بهداشت روانی نشان داده که احتماال هوش هیجانی می
تواند در میزان کاهش اضطراب رقابتی موثر باشد .تافت ( )2۲1۴نیز در پژوهش خود دریافت که بین توانایی
همدلی و هوش آزمودنی ها و سازگاری روانشناختی و عالیق زیبا شناختی آنها همبستگی مثبت و معنی دار
وجود داشتن این افراد توانایی سازش و انطباق روانشناختی باالتری برخوردار بودند ( .)2۲سارنی ( )2۲1۱در
پژوهشی روی  ۴۲۲نفر دریافت افرادی که هوش هیجانی باالتری داشتند از شادابی ،نشاط ،سرزندگی و
استقالل بیشتری برخوردار بودند .همچنین نسبت به زندگی خوشبین تر و در برابر استرس مقاوم ترند (.)12
سیاروچی و همكاران ( ،)2۲12آندریو ( )2۲1۲در مورد هوش هیجانی و رابطه آن با سالمت روانی نشان
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داده اند که هوش هیجانی از افراد در برابر استرس و اضطراب محافظت می نماید و به سازگاری و تطابق بهتر
کمک میكند .به طوری که مدیریت به نطر عواطف و هیجانات خود و دیگران و احساس رضایتمندی را به
دنبال خواهد داشت ( .) ۷، 1۱توجه هیجانی نیز نشانگر کاهش ترشح کورتیزول و فشار خون کمتر در مواجهه
با چالش های آزمایشگاهی می باشد ،این گونه شواهد ممكن است گویای این موضوع باشند که مكانیسم
های فیزیولوژیكی خاصی ارتباط بین عملكرد هیجانی و سالمت روانی را تنظیم می کنند (سالوی و همكاران
 .)21( )2۲۲۷سیاروچی و اندرسون ( ) 2۲1۱به بررسی نقش هوش هیجانی در کاهش استرس پرداختند،
نتایج نشان داد که هوش هیجانی رابطه میان استرس و متغیرهای بهداشت روان را تعدیل می کند (.)1۶
بنابراین با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین هوش هیجانی و
اضطراب رقابتی در ورزشكاران زن و مرد نیز ارتباطی وجود دارد .نتایج حاصل از این طریق بتواند با کاهش یا
افزایش هر کدام از این متغیرها به وسیله آموزش ،روان درمانی و مشاوره به مربیان و ورزشكاران کمک
نموده تا بتوانند در مسابقات موفق عمل کنند.
روش شناسی

این تحقیق از نوع همبستگی می باشد و محقق ضمن توصیف و مقایسه ابعاد هوش هیجانی و اضطراب
رقابتی ،ارتباط بین متغیر های تحقیق را بررسی کرده است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشكاران زن
و مرد رشته های مختلف شرکت کننده در مسابقات قهرمانی شهر کرمان

در سال  ۷۷می باشد که

حداقل  ۶سال سابقه عضویت در تیم های ورزشی خود را داشته اند .با بررسی آخرین آمار اعالم شده تعداد
 12۱مرد حضور داشتند که به شیوه شمارش کل (سرشماری یا تمام سرشماری) مورد بررسی قرار گرفتند،در
این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده گردید .در پرسشنامه ویژگی های فردی
متغیرهای جنسیت ،سن ،سابقه قهرمانی ،سطح مقام های قهرمانی کسب شده ،رشته ورزشی آمده است.
پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیكرت تنظیم شده است .فرم
اصلی این آزمون دارای  ۷۲سال است و از  2قسمت تشكیل شده است ،قسمت اول  ۴۲سوال قسمت دوم 2۲
سوال دارد .در قسمت اول ،هرسال حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد .ولی از قسمت دوم این آزمون به
علت عدم همخوانی داستان های آن با فرهنگ ما در تحقیق حاضر استفاده نمی شود .در اجرای مقدمات این
آزمون ،از قسمت اول ( ۴۲سوال) استفاده میشود درواقع در اعتباریابی که به عمل آمده هفت سال به علت
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همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده اند .بنابراین سی و سه سوال برای اجرای نهایی در نظر گرفته
شد،مولفه های مربوط به هوش هیجانی در این آزمون عبارتند از خودآگاهی ،خود تنظیمی خود انگیختگی،
همدلی و مهارت های اجتماعی .روایی و پایایی این آزمون در سال  1۷۷۶توسط جرابكت ( )r=۲/۶۶اعالم شد
( .)۴پرسش نامه مذکور بین  2۲نفر از مربیان و ورزشكاران توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ برای این
پرسشنامه  ۲/۷۰به دست آمد،سیاهه اضطراب رقابتی برای سنجش متغیر اضطراب رقابتی حالتی ورزشكاران
استفاده می شود .اولین فرمهین سیاه در سال  1۷۷۴توسط مارتنر ساخته شد (مارتنر )1۷۷۲ ،پرسش نامه
مذکور متشكل از  2۷سال می باشد .به طور کلی این پرسشنامه سه مستقل شناختی ،جسمانی اعتماد به
نفس را می سنجد .به هر یک از این عوا مل نوسان اختصاص داده شده که پاسخ سوال ها به صورت یک
مقیاس چهار درجه ای (نه اصال ،کمی ،نسبتاً ،خیلی) می باشد ضریب پایایی هر یک از عوامل سه گانه
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای عوامل شناختی معادل ( ۲/۷۷تا  )۲/۰1عوامل جسمانی معادل
( ۲/۰2تا  )۲/۰2برای عامل اعتماد به نفس معادل ( ۲/۰۰تا  .)۲/۷۲روایی این پرسشنامه نیز با استفاده از
روش روایی همزمان محاسبه شده است .پرسش نامه مذکور بین  2۲نفر از مربیان و ورزشكاران توزیع شد که
ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  ۲/۰2بدست آمد،پرسشنامه هوش هیجانی شب قبل از مسابقه و
پرسشنامه اضطراب رقابتی نیم ساعت قبل از انجام مسابقه توزیع و جمع آوری شد،در این پژوهش عالوه بر
آمار توصیفی ،برای آزمون فرضیه های تحقیق ضریب همبستگی کندال با توجه به اینكه حجم نمونه ها زیاد
بود ،مورد استفاده قرار گرفت .آزمون کولموگروف -اسمیرنوف به من ظور تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها،
آزمون  tمستقل برای عامل هایی که نرمال بودند ،و آزمون " "Uمان -ویتنی برای آزمونهای که نرمال نبودند
استفاده شده است .داده ها با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شد و سطح معنی داری  ۲۱/۲در نظر
گرفته شد.

2۱

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال اول  ،شماره  ،7بهمن 9318

یافته ها

در جدول  1رشته ورزشی شرکت کنندگان در پژوهش گزارش شده است .همانطور که مشاهده می کنید
بیشترین فراوانی مربوط به رشته های فوتبال والیبال و بسكتبال است
جدول  : 9توزیع نمونه تحقیق بر اساس رشته ورزشی

رشته ورزشی

فراوانی

درصد

بدمینتون
تنیس روی میزش
شنا

2۲
2۲
2۲

99 /99

فوتسال
بسكتبال
والیبال

۶۲
۶۲
۶۲

22/22

جمع کل

2۷۲

911

99 /99
99 /99
22/22
22/22

همانطور که در شكل  1مالحظه میشود اضطراب شناختی بیشترین و اضطراب جسمانی کمترین میزان را
در ورزشكاران نشان می دهند.
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شكل  2میانگین هوش هیجانی در ورزشكاران زن و مرد برآو رد شده است .مشاهده می شود ورزشكاران
مرد دارای میانگین باالتری از هوش هیجانی نسبت به ورزشكاران زن می باشند.
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نتایج شكل  2نشان می دهد که اختالف بین ورزشكاران زن و مرد در متغیر های خود تنظیمی و همدلی
قابل مالحظه می باشد .تقریباً در تمامی ابعاد هوش هیجانی ور زشكاران مرد دارای میانگین باالتری نسبت به
ورزشكاران زن می باشند.

در جدول  2ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی آورده شده است .نتایج نشان میدهند با توجه به
ضریب همبستگی کندال و سطح معناداری ،به این اعصاب شناختی با هوش هیجانی ارتباط معنی دار و
معكوسی وجود دارد ( .) p>۲0۲۱همچنین بین سهراب شناختی با خودآگاهی و خود انگیختگی ارتباط معنی
دار و مستقیم ،با خود تنظیمی و مهارتهای اجتماعی ارتباط معنی دار و معكوسی وجود دارد .تنها همدلی با
اضطراب شناختی ارتباطی ندارد ( .)p>۲0۲۱از فاکتورهای هوش هیجانی اضطراب جسمانی با خودآگاهی و
همدلی ارتباط معنادار و مستقیم ،با سایر ابعاد هوش هیجانی ارتباط معنیداری مشاهده نشده است
( .) p>۲0۲۱بین اعتماد به نفس و هوش هیجانی ارتباط معنی داری وجود ندارد ( .)p>۲0۲۱از بین
فاکتورهای هوش هیجانی تنها بین اعتماد به نفس با خود انگیختگی ارتباط معنی داری وجود دارد.
(.)p>۲0۲۱
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جدول  :2ارتباط بین هوش هیجانی  .ابعاد آن با اضطراب رقابتی
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خوداگاهی
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۲/۲۲۶

2۷2

۲/۷۷۰
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Sig
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جدول ( 2الف و ب) مقایس ه هوش هیجانی بین ورزشكاران دختر و پسر دانشجو آوره شده است بین
ورزشكاران مرد و زن پیرامون هوش هیجانی و متغیرهای همدلی ،خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد
( .) p>۲0۲۱اما بین دو جنس پیرامون متغیر های خودآگاهی ،خودانگیختگی و مهارت های اجتماعی تفاوت
معنی داری وجود ندارد (.)p>۲0۲۱
جدول ( 2الف) مقایسه ابعاد هوش هیجانی در ورزشكاران مرد و زن
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جدول ( 2ب) مقایسه ابعاد هوش هیجانی در ورزشكاران زن و مرد
شاخص

گروه

انحراف معیار

میانگین

ازمون  tمستقل
Tمحاسبه

متغیر

df

sig

شده
خود تنظیمی

هوش هیجانی

زن

1۷/۷۱

2/۶۱

مرد

21/2

2/۴1

زن

۷۶ /۷2

12/۱۰

مرد

1۲1/۲1

12/22

- 2/21۰

- 2/۷11

2۷۰

2۷۰

۲/۲21

۲/۲۲1

نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و اضطراب شناختی ارتباط معنی دار و معكوسی وجود دارد.
همچنین بین اصطراب شناختی با خودآگاهی و خود انگیختگی ارتباط معنی دار و مستقیم ،با خودتنظیمی
مهارتهای اجتماعی ارتباط معنی دار و معكوسی وجود دارد .تنها همدلی با اضطراب شناختی ارتباطی ندارد.
البته کلیه این روابط و همبستگی ها در این تحقیق بسیار ضعیف بود .یافته ها حاکی از این بودند که نتایج
تحقیق حاضر با نتایج پژوهش های پیشین (سالووی و مایر  ،1۷۷۷مایر ( ،)2۲۲۲تافت  ،1۷۷۷گلمن ،1۷۷۰
بار -ان  ،1۷۷۷مایر ( ،)2۲۲2همخوانی دارد.)22 ،2۴ ،2۶( .
با توجه به اینكه هوش هیجانی نقش تعیینکنندهای در سالمت روانی دارد و افر اد را از استرس مصون داشته،
منجر به سازگاری بهتر می شود .هوش هیجانی توانایی کنترل هیجان با گرایش به حفظ خلق و افكار مثبت
را دارد (سیاروچی و اندرسون . )2۲1۲،لذا احتماالً می توان به این نتیجه دست یافت که بین هوش هیجانی
و اضطراب شناختی ارتباط معنی دار و معكوسی وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان دادند که بین هوش هیجانی و اضطراب جسمانی ارتباط معنی داری وجود داشت .با
توجه به ضریب همبستگی کندال ،اضطراب جسمانی با هوش هیجانی ارتباط پایین معنی دار و مستقیمی
وجود دارد .از فاکتورهای هوش هیجانی ،خودآگاهی و همدلی با اضطراب جسمانی ارتباط م عنادار و مستقیم
داشتند اما بین اضطراب جسمانی با سایر ابعاد هوش هیجانی ارتباط معنیداری مشاهده نشده است .تیلور
 2۲۲۷بیان کرد که افراد با هوش هیجانی باال ممكن است به خوبی حوادث استرسزا را بپذیرند و ما افراد با
هوش هیجانی پایین در مواجهه با عوانل استرس زا ب ه افسردگی ،نومیدی و رفتارهای منفی دیگر سازگار
شوند .سیاروچی و همكاران ( ،)2۲1۲جول ( )2۲1۴نیز گزارش کردند که هوش هیجانی ساختاری است که
ارتباط بین استرس و فشارهای زندگی و سالمت روان شناختی را تعدیل می کند ( .)22 ،1۷ ،1۴به این معنا
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که کسانی که در هوش هیجانی ن مرات باالیی کسب کردند در مقابل استرس ،افسردگی باالتری را گزارش
دادند .همچنین نمرات پایین افراد در شاخص مدیریت هیجان های دیگران با گرایش خودکشی باالتر همسو
است .برخی پژوهشگران معتقدند افراد غالباً در مواجهه با عوامل اضطراب زا ،از درجه هوش هیجانی مختلفی
برخو ردارند .اینكه کدام یک از ابعاد هوش هیجانی مهمتر است ،تا حدود زیادی به ماهیت عوامل اضطراب زا و
مشكالتی بستگی دارد که توسط آن ایجاد می شود .هرچند که رابطه خود آگاهی و همدلی با اضطراب
جسمانی مثبت و پایین است و این مسئله یافته حاضر را مورد تردید قرار می دهند .چون بر خالف این
دیدگاه است خودآگاهی که باعث رابه جسمانی ارتباط پایین و مثبتی دارد جزوه مهارت های درون فردی
هوش هیجانی به شمار می رود .کسانی که دارای هوش درون فردی باال هستند ،در تماس با عواطف و
احساسات خود بوده و در بیان عقاید ،باورها و انجام کارهای خود م طمئن و قوی هستند .سطح باالی توانایی
درون فردی می تواند برای ورزشكاران مزیتی به حساب آید زیرا در شرایط اضطرار راحتتر میتوانند بر خود و
هیجانات را مسلط شده و آن را کنترل کنند (.)2۴ ،2۷
در این تحقیق بین هوش هیجانی و اعتماد به نفس ارتباط معنیداری وجود نداشت .از بین فاکتورهای هوش
هیجانی تنها بین اعتماد به نفس با خود انگیختگی ارتباط معنیداری وجود دارد .به نظر میرسد که اعتماد
به نفس ورزشكار را از انگیختگی محافظت می کند .ورزشكاران با اعتماد به نفس انگیختگی را مثبت می بینند
نه منفی .پژوهش ها حاکی از وجود ارتباط مثبت بین اعتماد به نفس با انگیختگی در بین ورزشكاران است.
(به نقل از مسیبی .) 12۰۱ ،بین سایر ابعاد هوش هیجانی با اعتماد به نفس ارتباط معنی داری مشاهده نشده
است .این یافته ها طبیعی به نظر می رسد زیرا در ارتباط با هوش هیجانی یكی از دالیلی که می توان بیان
کرد این است که هوش هیجانی و مولفه های آن با رفتارهای سازگارانه و خودآگاهانه احساسات و هیجانات
همخوانی دارد چون این نرم و هنجاری از هوش هیجانی در کشور ما وجود ندارد و با توجه به دامنه نمرات
هوش هیجانی ( ،)1۶۱- 2۱کامال مشخصی است که ورزشكاران از نظر هوش هیجانی در چه ساعتی (پایین،
متوسط یا باال) قرار میگیرند .ولی میانگین نمره هوش هیجانی ورزشكاران  x=۷۷نشان می دهد که می توان
این نمره یا امتیاز را در حد متوسط در نظر گرفت.
از بین عوامل هوش هیجانی دو عامل خود آگاهی بر خود انگیختگی بیشترین تعداد روابط پایین ،مثبت و
معن ی دار را با اضطراب رقابتی داشتند .در این زمینه می توان عنوان کرد افراد با خودآگاهی باال به حاالت
روانی خود آگاه ،و نسبت به زندگی خود حساس هستند ،مستقل بوده ،خطوط شخصی خود را میشناسند و
سالمت روانی خوبی برخوردارند ( توکلی .)12۰۷ ،مطالعات نشان داده است که هرچه افراد تجارب خود را
بهتر تحلیل توصیف و طبقه بندی کنند و نسبت به عوامل ،فرایند ها ،هیجان و اعمال خود آگاهی بازی
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داشته باشند از سالمت روانی بیشتری برخوردار و در زندگی خود موفق ترند (گلمن .)2۲1۱،از خود
انگیختگی به عنوان هدایت و تسهیل هیجانات برای دستیابی به اهداف یاد کردهاند ( .)2 ،12ورزشكار با
سطح مناسبی از خود انگیختگی قادر خواهد بود که در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های خود گام بردارد و
عالوه بر برانگیختن خود می تواند در ایجاد روحیه انگیزش در دیگران نیز نقش مهمی ایفا کند داشتن روحیه
مناسب در شرایط اضطراب زا میتواند در موفقیت ورزشكاران مفید باشد (.)21 ،1۷ ،12
ورزشگاه با خودتنظیمی باال می تواند در اداره احساسات خود موفق بوده و همچنین شناخت درستی از
توانایی های خود داشته باشد ( .)2۷ ،2۱به طور حتم این فعالیت ها در تصمیمگیری وی در شرایط اضطراب زا
تاثیر خواه د گذاشت زیرا این عمل موجب نظم و انضباط فكری ،روحی و فردی ورزشكار می شود (توکلی،
 .) 12۰۷همچنین از خود تنظیمی به کلید بهشت عاطفی یاد می شود زیرا تنها با خود کنترلی است که
می توان میزان مشخصی از احساسات را با تفكر همراه کرد و مسیر درست را در پیش گرفت .ورزشكاران
کارآمد در این معرفی می توانند از هیجان های منفی نظیر ناامیدی ،اضطراب تحریک پذیری اجتناب کنند.
این ورزشكاران در طول مسابقات ورزشی کمتر با مشكل مواجه می شوند و یا در صورت بروز مشكل به
سرعت می توانند از موقعیت مشكل زا و ناراحت کننده به شرایط مطلوب بازگردند (گلمن.)2۲12،

نتایج تحقیق

نشان داد بین مولفه های هوش هیجانی در رابطه با اضطراب رقابتی ،عوامل خود آگاهی ،خودانگیختگی،
خودتنظیمی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی به ترتیب در اولویت قرار داشتند .اینطور به نظر میرسد که
ورزشكاران در دو عامل خود آگاهی به خود انگیز ه گی هوش هیجانی وضعیت بهتری داشتند؛ جالب توجه
است که بیشترین تعداد روابط معنی دار با اضطراب رقابتی در همین دو عامل مشاهده شد .بنابراین با توجه
به اینكه هیچ تحقیقی در این زمینه مشاهده نشد به نظر می رسد ارتباط معنی داری این دو عامل را با
اضطراب رقابتی باید ب یشتر مورد دقت و بررسی قرار داد.
در توصیف متغیر های تحقیق عنوان شد که اضطراب رقابتی در بین ورزشكاران زن و مرد دانشجو تفاوت
معنی داری وجود ندارد .اضطراب شناختی بیشترین مقدار را در بین ورزشكاران داراست .اطالعات حاصل از
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین ز نان و مردان در متغیر هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد
و این برتری با مردان است .از طرفی در خرده مقیاس های هوش عاطفی بین زنان و مردان ورزشكار اختالفی
مشاهده نشد .می توان اینگونه تفسیر کرد که مردان ورزشكار به طور کلی هوش هیجانی باالتری نسبت به
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زنان داشتن د .ماهیت هوش عاطفی و روابط دوستانه برای دختران و پسران متفاوت است (سلی و
دیگلی ) 2۲12،در پسران این متغیر وابسته گروه همساالن و در دختران با میزان صمیمیت و نزدیكی اعضای
گروه ارتباط دارد (بل ،2۲12،بنتسون  .)2۲۲۷این یافته با اکثر یافته ها در تناقض است زیرا تحقیقات
مختلف از جمله پطالعات گلمن ( ،)2۲1۴سالولی ( ،)2۲۲۰سالولی ( ،)2۲1۲براکات و مایر ( ،)2۲1۴بار -اون
( ،)2۲۲۷زارع ( ،)12۷2لونت ( ) 2۲12نشان دادند که بین هوش هیجانی کلی زنان و مردان تفاوت
معنی داری وجود ندارد و اگر تفاوتی وجود دارد در بین خود مقیاس های هوش هیجانی است (،22 ۶ ،1۲
 .)21 ،22از طرفی تحقیقات هایروگر ( ،)1۷۷۶اسكات و همكاران ( ،)1۷۷۰مایر ،کاروسو و سالووی (،)1۷۷۷
مندل و پروین ( ،)2۲۲2براکات و همكاران ( ،)2۲۲۴پون ( ،)2۲۲2آنشل ( )2۲۲۷نشان داده که بین هوش
هیجانی زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد ،اما این برتری با زنان است که با نتایج تحقیق حاضر
مغایرت دارد ( .)11در پژوهشی که توسط یوسفی و خیر ( )12۷2روی آزمودنی های ایرانی انجام گرفت
مشخص گردید که پسران علی رغم داشتن ارتباط بیشتر با همساالن ،در مقایسه با دختران ،از توانایی
کمتری در درك عواطف و احساسا ت دیگران ،همدلی با آنان و نیز داشتن ارتباط دیداری با افراد برخوردارند.
به عبارت دیگر در آزمودنی های پسر ایرانی ،نمره باال در شاخص نشان دهنده ارتباط با همساالن لزوماً به
معنای برخورداری از مهارت اجتماعی مناسب یعنی درك عواطف دیگران به همدلی با آنان نیست .البته
مقیاس مورد مطالعه در پژوهش یوسفی و خیر مقیاس شاته ( )2۲1۴است که با روش مورد استفاده در این
پژوهش تفاوت دارد .این ناهمسویی در نتایج مختلف می تواند به دلیل استفاده از ابزارهای مختلف اندازه
گیری و غیر ورزشی بودن نمونه ها در دیگر پژوهش ها باشد .شاید جامعه مورد هدف پژوهش های داخلی
ورزشكار نبوده باشد .از طرفی این احتمال وجود دارد که زنان ایرانی نسبت به زنان سایر کشور های مطالعات
مذکور از هوش هیجانی پایین تری برخوردار باشند که می تواند مربوط به اختالفات ریشه دار سنتی و عرفی
جامعه ایران نسبت به جوامع غربی باشد.

نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و اعصاب شناختی ارتباط معنی دار و معكوسی وجود دارد.
همچنین بینی است را به شناختی با خودآگاهی در خود انگیختگی ارتباط معنی دار و مستقیم ،با خود
تنظیمی و مهارتهای اجتماعی ارتباط معنی دار و معكوس وجود دارد .تنها همدلی با اضطراب شناختی
ارتباطی ندارد .بین زنان و مردان تفاوتی در آستارا به رقابتی وجود ندارد اما مردان از هوش هیجانی باالتری
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نسبت به زنان برخوردارند .به دلیل ارتباط مثبت و معنی دارد و معرفی خود آگاهی و خود انگیختگی هوش
هیجانی با اضطراب رقابتی پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران تیم های ورزشی با برنامه های آموزشی،
شناخت و آگاهی ورزشگاه را از توانایی و پتانسیل فردی افزایش دهند و در زمینه انگیزش نیز آموزش های
الزم را به ورزشگاه بدهند .همچنین با توجه به اینكه مهندس اضطراب شناختی در رشته های انفرادی بیشتر
از ر شته های گروهی است پیشنهاد می گردد که در کاهش اضطراب شناختی ورزشكاران تالش بیشتری
صورت گیرد.
در زمینه انتخاب و استعدادیابی ،عالوه بر اندازه گیری فاکتور های جسمانی و مهارتی ،هوش هیجانی فرد نیز
مورد توجه قرار گیرد.
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