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يانس دومتغيره و آزمون تي آمده از طريق آزمون تحليل واردستهاي بهها، دادهپرسشنامة هوش هيجاني شانه توسط آزمودني

نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني ورزشكاران نخبة مرد و زن . وتحليل شدتجزيه 50/5هاي مستقل و در سطح معناداري گروه

هاي تيمي و انفرادي اختالف معناداري با همچنين هوش هيجاني ورزشكاران رشته(. <P 50/5)تفاوت معناداري وجود ندارد 

توان گفت كه به همان اندازه كه مردان ورزشكار به هوش هيجاني آمده ميدستباتوجه به نتايج به(. <P 50/5)تند يكديگر نداش

هاي همچنين ورزشكاران رشته. برندنياز دارند، زنان ورزشكار نيز در عملكرد ورزشي و پيشرفت خود از هوش هيجاني سود مي

رو ازاين. برندارتقاي هوش هيجاني نياز دارند و از آن در رشتة ورزشي خود بهره مي مشابهي به  انفرادي و تيمي هر دو به اندازة

منظور ارتقاي هوش هيجاني ورزشكاران بدون در نظر گرفتن جنسيت و نوع رشتة ورزشي براي شود كه تمريناتي بهپيشنهاد مي

 .ريزي شودكلية ورزشكاران برنامه
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 مقدمه

كننده و تأثيرگذار بر كيفيت روابط اجتماعي هاي اجتماعي و هيجاني از عوامل تعيينها و شايستگيتوانمندي

 هاخاستگاه نظري اين دسته از پژوهش(. 91)روند شمار ميهاي گوناگون زندگي و شغلي بهو موفقيت در حوزه

 .آن را پيشنهاد كردند 6و ماير 9مفهوم هوش هيجاني است كه سالوي

هيجان حالت عاطفي هوشياري يا خودآگاهي است كه در آن مفاهيمي همچون شادي، غم، ترس، نفرت يا 

عبارت ديگر، هيجان مربوط به به. هاي شناختي و ارادي متمايز استهيجان از حالت. شودعالقه تجربه مي

 .هاي خوشايند و ناگوار فرايند ذهني استژه جنبهوياحساسات به

هاي ترين تعاريف به اين مقاله هوش را مجموعه تواناييهوش تعاريف متفاوتي دارد كه يكي از نزديك

 (.9)سازد داند كه امكان كسب دانش و يادگيري و چگونگي حل مشكالت را فراهم ميشناختي مي

زباني، موسيقيايي، )شگاه هاروارد، هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون ، استاد روانشناسي دان( 919)  گاردنر

او وجود شناختي مختلفي را با عناصري از هوش . داندمي( فرديفردي و درونمنطقي، رياضي، جسمي، ميان

مورد نظر گاردنر مشتمل ( شخصي)بعد غيرشناختي . غيرشناختي يا به گفتة خودش، شخصي تركيب كرده است

 .كندفردي معرفي ميهاي ميانرواني و مهارتلفة كلي است كه وي آنها را با عناوين استعدادهاي درونبر دو مؤ

در كتابي با  0مدل رفتاري به نسبت جديدي است كه توسط دكتر دانيل گلمن( EQ/EI) 7هوش هيجاني

ايي مانند هوارد روانشناس 9195تا  9145هاي نظرية هوش هيجاني بين سال. همين عنوان مطرح كرده است

مطرح كردند و  4و جان ماير از دانشگاه نيوهامپ شاير 2يليگاردنر از دانشگاه هاروارد، پيتر سالوي از دانشگاه 

طور روزافزوني به توسعه و رشد فردي و اجتماعي افراد هوش هيجاني به. تأليفاتي در اين زمينه ارائه دادند

                                                           
1 . Salovey 

2 . Mayer 

3 . Gardner 

4 . Emotional intelligence 

5 . Daniel Goleman 

6 . Yale university 
7 . New Hampshire 
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فردي، هاي بينها، مهارتو ارزيابي رفتار، روش مديريت، نگرش بستگي دارد و راه جديدي براي درك، شناخت

 .آوردتوان و انرژي افراد فراهم مي

هوش هيجاني نوع »: كندهوش هيجاني را چنين توصيف مي( 9112) 9به نقل از جان اونيل( 9110)گلمن 

هاي اتخاذ تصميم اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش و استفاده از آن براي. ديگري از هوش است

عاملي است كه . هاستتوانايي ادارة مطلوب خلق و خوي و وضع رواني و كنترل تكانش. مناسب در زندگي است

هنگام شكست، مهارت اجتماعي يعني خوب تاكردن با مردم و كنترل هيجانات خويش در رابطه با ديگران و به

 «.توانايي تشويق و هدايت آنان است

در بهترين حالت خود تنها ( IQ) 6هوشبهر: گويددن هوش هيجاني و شناختي ميگلمن ضمن مهم شمر

ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد درصد موفقيت 95. هاي زندگي استدرصد از موفقيت 65عامل 

 .دهدهايي است كه هوش هيجاني را تشكيل ميدر بسياري از موارد در گرو مهارت

. شوندتقسيم مي( 95)و مدل تركيبي ( 92)ينة هوش هيجاني اغلب به مدل توانايي هاي موجود در زممدل

اندازهاي به هاي متنوعي دارند، اما متضاد با يكديگر نيستند و تنها چشمها به لحاظ نظري چارچوباين مدل

ولي در مدل هاي شناختي اطالعاتي هيجاني است، در مدل توانايي، تأكيد بر پردازش. نسبت متفاوتي دارند

، هيجاني و انگيزشي، سازة هوش هيجاني را شكل  هاي شخصيتيهاي عاطفي همراه با آمادگيتركيبي توانايي

و ابراز  7در آخرين تجديدنظر خود، هوش هيجاني را توانايي ادراك، ارزيابي( 9114)ماير و سالوي . دهندمي

عواطف، تعريف  2دانش عاطفي و تنظيم مدبرانةكارگيري ، شناخت، تحليل و به0عواطف، تسهيل عاطفي تفكر

 .كرده است

چراكه در . هاي ورزشي تيمي و انفرادي متمايز استبه صورت ماهوي، نيازهاي فني و روانشناختي رشته

هاي اما در رشته. سازي راهكارهاي گروهي، اهميت زيادي داردها و پيادهتيميهاي تيمي تعامل با همرشته

                                                           
1 . John O"Neil 

2 . Intelligence Quotient 

3 . Disposition 
4  . Appraisal 

5 . Emotional facilitation of thinking 
6 . Reflective regulation 
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متأسفانه . هاي ديگر داراي ارزش استحفظ و ارتقاي انگيزة دروني، تمركز فردي و برخي مهارت انفرادي، توانايي

هاي مختلف صورت گرفته ولي در حيطة مطالعات زيادي در زمينة هوش هيجاني و موفقيت افراد در زمينه

نفرادي و تيمي، هاي اخصوص نخبه و مقايسة آن در ورزشبررسي هوش هيجاني در ورزشكاران سطوح مختلف به

هاي محدود انجام گرفته در حيطة هوش هيجاني و ورزشكاران، البته پژوهش. تحقيقات كمي انجام گرفته است

 تواند موفقيت را هاي گروهي ميدهد كه اين سازه در موفقيت ورزشكاران تأثير دارد و در ورزشنشان مي

 .بيني كندپيش

، شناسايي (99)اني نشان داده كه اين سازه با سالمت رواني گرفته در زمينة هوش هيجهاي صورتپژوهش

و ( 65)، بهزيستي هيجاني (69)، سازش اجتماعي و هيجاني (66)ها و توان همدلي با ديگران محتواي هيجان

همبستگي منفي ( 92)و افسردگي ( 61)همبستگي مثبت و با درماندگي روانشناختي ( 67)رضايت از زندگي 

 .دارد

هاي تفكر و جنسيت بر هوش هيجاني به مطالعة تأثير سبك( 90 9)، كشاورزي و همكاران در تحقيقي

دانشجوي دختر و پسر نشان دادند كه بين سبك تفكر و هوش هيجاني رابطه  95 آنها پس از آزمودن . پرداختند

 .كه هوش هيجاني دختران و پسران تفاوت معناداري نداردوجود دارد، درحالي

هاي ساساني مقدم و همكاران هاي انجام گرفته در حيطة هوش هيجاني و ورزش، به پژوهششاز جمله پژوه

توان اشاره كرد كه در آن به مقايسة هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه مي( 99 9)

معنادار بيشتر از وي نشان داد كه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار به طور . صنعتي شاهرود پرداخت

در زمينة بررسي ارتباط ( 6599)تحقيق ترك و همكاران (. 4)هوش هيجاني دانشجويان دختر غيرورزشكار است 

هاي تيمي و انفرادي نشان داد بين هوش هوش هيجاني و اضطراب رقابتي بين دانشجويان ورزشكار رشته

هاي تيمي، هوش د و دانشجويان ورزشكار رشتههاي انفرادي و تيمي تفاوت معناداري وجود دارهيجاني رشته

بين هوش هيجاني و تمايل براي انجام تمرين ورزشي رابطة مثبت مشاهده شده (. 9 )هيجاني باالتري داشتند 

اي سالم رو افراد با هوش هيجاني باال ممكن است ارادة بيشتري براي تعامل با ورزشكاران حرفهازاين(. 9)است 

گر و دهد كه هوش هيجاني عامل مداخلهرو محقق احتمال ميازاين. هاي آنها عمل كنندتوصيهداشته باشند و به 

هاي دليل جديد بودن موضوع و شناسايي ويژگيهاي ورزشي باشد و تحقيق در اين مورد بهمؤثر در فعاليت
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ن و مردان نخبه ضروري هاي مختلف تيمي و انفرادي و در زنامتمايز در ورزشكاران نخبه و مقايسة آن در ورزش

 .رسدنظر ميبه

هاي انفرادي و تيمي اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت هوش هيجاني ورزشكاران نخبة زن و مرد رشته

تواند راهگشايي براي ابهامات موجود باشد، بلكه آگاهي ما را نسبت به هوش هيجاني انجام گرفت كه نه تنها مي

كند كه آيا ورزشكاران نخبة مختلف از نظر جنس و رشتة ورزشي مشخص ميدهد و ورزشكاران نخبه افزايش مي

 از نظر هوش هيجاني با يكديگر متفاوتند يا خير؟

 

 روش تحقيق

ورزشكاران ( 6552)بنا به تعريف واينز و همكاران . جامعة آماري اين تحقيق ورزشكاران نخبة كشور بودند

كنند ويا سابقة دعوت شدن به براي ردة سني خود فعاليت مي نخبه آنهايي هستند كه در باالترين سطح ممكن

عنوان نمونه ورزشكار نخبة مرد به 47ورزشكار نخبة زن و  26براي انجام اين تحقيق، (. 6 )تيم ملي را دارند 

انتخاب شدند كه براساس تعريف مذكور يا سابقة دعوت به اردوي تيم ملي را داشتند يا در سطوح باالي آن رشتة 

هاي مختلف ورزشي تيمي و انفرادي شامل فوتبال، اين افراد از رشته. ورزشي براي مثال ليگ، فعاليت داشتند

نوردي، شنا، فوتسال، واليبال، هندبال، بسكتبال، تكواندو رقابتي و پومسه، قايقراني، تنيس روي ميز، سنگ

هاي گوناگون ها و رشتهها در تيمزمودنيباتوجه به پراكندگي آ. بدمينتون، شمشيربازي و اسكي انتخاب شدند

پس از توضيحات الزم در مورد . گيري در دسترس استفاده شدها از روش نمونهآوري دادهورزشي براي جمع

 .اهداف پژوهش و كسب رضايت مشاركت آنها، پرسشنامة هوش هيجاني شاته تكميل شد

هاي هوش منظور سنجش مؤلفهبه( 9119)سؤال است كه توسط شاته و همكارانش    اين مقياس شامل 

هاي هوش اين مقياس اگرچه دربرگيرندة مؤلفه. تهيه شده است( 9115)هيجاني، براساس مدل سالوي و ماير 

بر نمرة برآورد ميزان هوش هيجاني مبتني. است( كارگيري هيجان و ادراك هيجانمديريت هيجان، به)هيجاني 

براي كامالً موافقم  0براي كامالً مخالفم تا  9اي از نمرة گزينهسؤال طيف پنج در مقابل هر. كلي همة موارد است

پايايي ويرايش فارسي اين . شوندگذاري ميصورت معكوس نمرهبه 69و  9، 0سؤال . در نظر گرفته شده است
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لفاي در پژوهش مذكور براي تعيين پايايي از روش آ. مطلوب گزارش كرده است( 97 9)مقياس را بشارت 

منظور به. بود 94/5ضريب آلفاي كرونباخ برابر با . كرونباخ و براي سنجش روايي از تحليل عوامل استفاده شد

 –هاي كلوموگروف هاي آماري توصيفي و استنباطي مانند آزمونو روش SPSS16افزار ها از نرمتحليل داده

هاي مستقل استفاده گروه tانس دومتغيره و آزمون ها و نيز تحليل وارياسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده

 .در نظر گرفته شد 50/5ها سطح معناداري در كلية آزمون. شد

 

 های تحقيقنتايج و يافته

ي، ميانگين و انحراف معيار در مورد هوش هيجاني به نهاي توصيفي از جمله فراواشاخص 9در جدول 

 .تفكيك متغيرهاي پژوهش آورده شده است

 های هوش هيجانی به تفکيك جنسيت و رشتة ورزشیآمار توصيفی نمره – 2جدول 

 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه

 181/29 91/218 54 مرد 

 395/29 59/213 91 زن 

 934/24 83/219 55 تيمی 

 999/21 49/291 82 انفرادی 

 

يت و رشتة ورزشي بر هوش هيجاني نتايج آزمون تحليل واريانس دومتغيره و تأثير عوامل جنس 6در جدول 

 .شودمالحظه مي

 نتايج آزمون تحليل واريانس دومتغيرة اثر عوامل جنسيت و رشتة ورزشی بر نمرة هوش هيجانی – 1جدول 

 Df F Sig 

 999/1 232/1 2 جنسيت

 249/1 294/1 2 رشته 

 345/1 115/1 2 رشته  جنسيت 
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معناداري بين هوش هيجاني ورزشكاران نخبة زن و مرد وجود ندارد نتايج تحليل آماري نشان داد كه تفاوت 

(50/5 P> .)هاي انفرادي و تيمي مشاهده همچنين تفاوت معناداري بين هوش هيجاني ورزشكاران نخبة رشته

 (.<P 50/5)نشد 

اي همنظور بررسي رابطة هوش هيجاني ميان دو گروه زن و مرد و همچنين بين دو گروه رشتههمچنين به

 .آمده است 7و   هاي هاي مستقل استفاده شد كه نتايج آنها در جدولگروه tتيمي و انفرادي از آزمون

  

 مستقل مربوط به مقايسة هوش هيجانی در ورزشکاران نخبة زن و مرد tنتايج آزمون  – 9جدول  

 (Sig)سطح معناداری  T Df آزمون همگنی واريانس لون 

F Sig 

295/1 984/1 935/1 -291 931/1 

هاي مستقل بين هوش هيجاني شود، نتايج آزمون تي گروهنيز مشاهده مي  طور كه در جدول همان

 (.<P 50/5)دهد ورزشكاران نخبة زن و مرد تفاوت معناداري را نشان نمي

 

ای هنتايج آزمون تی مستقل و لون مربوط به مقايسة هوش هيجانی در ورزشکاران نخبة رشته – 4جدول 

 انفرادی و تيمی

 (Sig)سطح معناداری  T Df آزمون همگنی واريانس لون 

F Sig 

994/1 594/1 488/2 -291 293/1 

 

هاي مستقل بين هوش هيجاني شود، نتايج آزمون تي گروهنيز مشاهده مي 7طور كه در جدول همان

 (.<P 50/5)دهد نمي هاي انفرادي و تيمي تفاوت معناداري را نشانورزشكاران نخبة رشته
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 گيریبحث و نتيجه

هاي انفرادي و هدف از پژوهش حاضر بررسي وضعيت هوش هيجاني در ورزشكاران نخبة مرد و زن رشته

هاي تحقيق نشان داده شد، نتايج تحقيق حاضر اين موضوع را تأييد كرد كه طور كه در يافتههمان. تيمي بود

ير معناداري ندارد كه اين نتايج با تحقيق كشاورزي و همكاران جنسيت روي نمرة كلي هوش هيجاني تأث

كه نشان دادند ارتباطي بين جنسيت دانشجويان و هوش هيجاني ( 94)و پژوهش معرفت و همكاران ( 90 9)

در مورد متغير رشته نيز . مغاير است( 15 9)ولي با نتيجة تحقيق ماليي و همكاران . وجود ندارد، همسو بود

ن داد كه نوع رشتة ورزشي اعم از تيمي يا انفرادي بودن تأثير معناداري روي نمرة كلي هوش هيجاني نتايج نشا

از جمله داليلي كه به اين اختالف منجر شدند، . مغاير است( 6599)هاي ترك فر و همكاران ندارد كه با يافته

دهند كه د، چراكه تحقيقات نشان ميدر اين تحقيق اشاره كر( هاآزمودني)توان به نخبه بودن ورزشكاران مي

 .اي دوطرف وجود داردو رابطه( 4)شود اي موجب ارتقاي هوش هيجاني ميورزش مستمر و حرفه

ها بين هاي رواني و اجتماعي و مقايسة اين ويژگياز آنجا كه تحقيقات زيادي در زمينة اثر ورزش بر ويژگي

هاي ورزشي بر ابعاد مختلف زندگي رواني دهد كه فعاليتنشان ميورزشكاران و غيرورزشكاران انجام گرفته است، 

همچنين ورزشكاران در تعامل و تقابل بيشتري با ديگران هستند و اغلب با (. 96)گذارد و اجتماعي افراد تأثير مي

ي براي هاي ورزشي فرصت بسيار مناسبموقعيت. ها، مربيان و همراهانشان به همدلي متقابل نياز دارندتيميهم

 هاي اجتماعي باال را براي ورزشكار فراهم هاي فردي در مناسبات اجتماعي، كسب مهارتنشان دادن توانايي

و با مواردي مانند ميزان ارتباط با ديگران و ( 64)پذير و اكتسابي است از آنجا كه هوش هيجاني انعطاف. آوردمي

دليل برخورداري بيشتر از اين گفت كه ورزشكاران نخبه بهتوان يابد، ميهمدلي و همراهي با آنها افزايش مي

اند، در خود افزايش هاي ورزشي متفاوتي كه با آن مواجه بودهها را در موقعيتاند اين تواناييها توانستهفرصت

 .دهند و داراي هوش هيجاني باالتري نسبت به ورزشكاران مبتدي و غيرنخبه باشند

 هاي رواني، موجب بهبود بر توسعة مهارته شده است كه ورزش عالوهدر تحقيقات مختلف نشان داد

بنابراين احتمال دارد كه افزايش هوش هيجاني در ورزشكاران . شودهاي رواني و حاالت خلقي نيز مياختالل

شود، در نتيجه هاي خلقي بهتر مينخبه مربوط به بهبود موارد مذكور باشد، يعني چون در اثر ورزش ويژگي

يجاني در زمينة مشاركت و همچنين ممكن است هوش ه. يابدهوش هيجاني ورزشكاران نخبه افزايش مي
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به اين ترتيب، افراد داراي هوش هيجاني باال بيشتر به . هاي ورزشي نقش داشته باشدماندگاري افراد در فعاليت

هاي ورزشي دارند آورند و چون احساس رضايتمندي بيشتري نسبت به فعاليتورزش و مسابقات ورزشي روي مي

كنند، احتمال آنكه ورزش مورد نظر را ادامه دهند و به مرحلة و عملكرد بهتر و موفقيت بيشتري كسب مي

و موفقيت ( 64)و عملكرد شغلي ( 90)چراكه هوش هيجاني با فعاليت روزمره . نخبگي برسند، زيادتر است

توان گفت كه ورزشكاران بنابراين با استدالل و تكيه بر تحقيقات مذكور مي. رابطة مثبت دارد( 90)ورزشكاران 

خورد، براي ها به چشم ميهاي اندكي كه در اين نمرهچون از هوش هيجاني بااليي برخوردارند، تفاوتنخبه 

كه هوش ( 97 9)كه در تحقيق بشارت و همكاران درحالي. ها كافي نيستمعنادار كردن تفاوت ميان نمره

دانشجويان رشتة تربيت بدني هاي تيمي بود و نه انفرادي، از كنندة موفقيت در ورزشبينيهيجاني عامل پيش

عنوان آزمودني استفاده شده بود كه اين دانشجويان ممكن است ورزشكاراني مبتدي و غيرنخبه دانشگاه تهران به

اند و سطوح هوش هيجاني آنها بسيار متفاوت و متأثر بنابراين همگي هوش هيجاني بااليي نداشته. يا نخبه باشند

 .از عوامل گوناگوني بوده است

توان براي اختالف نتايج حاصل از تحقيق پيش رو با برخي تحقيقات ديگر كه در آن بين دليل ديگري كه مي

هاي تيمي و انفرادي تفاوت معناداري در هوش هيجاني وجود داشته است، بيان كرد به سن زنان و مردان يا رشته

كه با افزايش طوريي با سن رابطه دارد، بهاند كه هوش هيجانگردد، زيرا تحقيقات نشان دادهها برميآزمودني

كننده براي بروز اختالف بين نتايج اين تواند عاملي تبيينيابد و اين خود ميسن، هوش هيجاني نيز افزايش مي

 .هاي سني ديگر صورت گرفته است، باشدتحقيق با تحقيقاتي كه روي دانشجويان با رده

نبود رابطة معنادار بين جنسيت و هوش هيجاني مربوط به تحقيقات  آمده در مورددستاز آنجا كه نتايج به

هاي فرهنگي، بومي، اقتصادي، نحوة تربيت و عواملي از توان نتيجه گرفت كه تفاوتمي( 62، 64)خارجي است 

هاي خود و هايي در اجتماعي بودن افراد و نحوة كنترل و مديريت هيجانتوانند به تفاوتاين دست كه مي

 .ان منجر شوند، روي اين اختالف تأثيرگذار استديگر

ماير و سالوي (. 66)روند شمار ميها سه مؤلفة اصلي هوش هيجاني بهكارگيري و ارزيابي هيجانتنظيم، به

هيجاني، ( تسهيل)سازي در مدل تجديدنظرشدة هوش هيجاني، چهار مؤلفة ادراك هوش هيجاني، آسان( 9114)

 هيجاني به ( ارزيابي)ادراك . هيجاني را براي اين سازه مشخص كردند( مهار)شناخت هيجاني و مديريت 
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براساس اين تعريف، . شودهاي هيجاني در خود و ديگران گفته ميهاي بنيادين فرد براي ثبت محركتوانايي

از ادراك،  اين سطح. يابدهرچه سطح هوش هيجاني فرد باالتر باشد، ادراك و ارزيابي هيجاني وي نيز افزايش مي

هاي محيطي و افزايش توان برقراري روابط مثبت و سازنده، موجب افزايش عملكرد افزايش قدرت ارزيابي محرك

 هاي مؤثر و موفق ورزشي در هاي ارتباطي و عاطفي الزم را براي فعاليتشود و زمينهيافتة فرد ميسازش

 .كندهاي گروهي فراهم ميفعاليت

هاي هوش هيجاني به فرايندهايي گفته عنوان يكي ديگر از مؤلفههيل هيجاني بهسازي يا تسخصيصة آسان

هاي حافظة اختصاصي، شود كه براساس آنها، عاطفه، فكر را با توجه به تقدم مشكالت، به كار انداختن ذخيرهمي

ح هوش هيجاني براين اساس، هرچه سط(.  6)سازد تغيير خلق و فرايندهاي اطالعاتي پنهان، روان و آسان مي

كند كه با سازماندهي افكار، حافظه و محتويات سازي به فرد بيشتر كمك ميفرد باالتر باشد خصيصة آسان

طور مثبت اي كه موفقيت ورزشي را بهتر به مسائل مربوط به ورزش مواجه شود، پديدهيافتهطور انسجامحافظه به

ازي هيجاني با تغييرات مثبت خلقي به سازش بهتر فرد با سعالوه، خصيصة آسانبه. دهدتحت تأثير قرار مي

 .كندهاي محيطي كمك ميمحيط و محرك

اي مربوط به نامگذاري شناخت هيجاني كه مؤلفة ديگر هوش هيجاني است، به فرايندها و ساختارهاي حافظه

هاي هيجاني و موقعيتكند كه فرد چگونه معناهاي هيجاني شناخت هيجاني تعيين مي. شودها گفته ميهيجان

بينانة بر افزايش احتمال شناخت صحيح و واقعدر پرتو اين خصيصة هوش هيجاني، عالوه. را شناسايي كند

يابد و راهبردهاي مقابلة مؤثرتري بيني و ميزان تسلط فرد افزايش مي، قدرت پيش(هامعناها و موقعيت)ها هيجان

بر اين اساس شناخت . روندكار ميهاي ورزش و مسابقه بهجمله استرسزا از هاي استرسبراي مواجهه با موقعيت

 .كندكارامد، به افزايش موفقيت ورزشي كمك مي  بيني، كنترل و راهبردهاي مقابلةهيجاني، با سازوكارهاي پيش

ي رشد منظور ارتقاها در خود و ديگران بهها نيز به توانايي فرد براي تنظيم هيجانهيجان( مهار)مديريت 

ها قرار گيرد، فرايندهايي كه قدرت مديريت وقتي در خدمت سازماندهي هيجان. شودهيجاني و عقلي گفته مي

. كنندهاي هيجاني پيشگيري ميشوند، از بحرانسادگي دچار اغتشاش و آشفتگي ميدر ساية مديريت ضعيف به

براساس اين . طرح كرد، تبيين ساختاري استتوان مهاي ذكرشده در قسمت قبل ميتبيين ديگري كه براي يافته

هاي هوش هيجاني كه پيوستگي و انسجام دارد، با تعامل و تأثير متقابل، نقش يكديگر را تبيين، ساختار مؤلفه
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ها عبارت ديگر تأثير متقابل مؤلفههاي هوش هيجاني و بهبه اين ترتيب، ساختار مؤلفه. كنندتقويت و تكميل مي

هاي منظور تبيينطور يكپارچه و منسجم و بهها، بههاي هر يك از مولفهها و نقشيل خصيصهبا تقويت و تكم

 .هاي هوش هيجاني در ورزشكاران مختلف سهم دارندگفته در باال بودن و نزديك نمرهپيش

 هاي انفرادي و گروهياستدالل ديگري كه براي معنادار نبودن اختالف هوش هيجاني در ورزشكاران رشته

هاي خود تيميهاي انفرادي مدام در قالب يك تيم با همتوان عنوان كرد، اين است كه ورزشكاران نخبة رشتهمي

هاي فردي و اجتماعي و تعاملي خود را شوند و در اين حين مهارتو مربيان و سرپرستان به مسابقات اعزام مي

هاي تيمي هايشان با ورزشكاران نخبة ورزشرهدهند كه افزايش هوش هيجاني آنها و نزديك بودن نمارتقا مي

 صورت گروهي و با تعامل با ديگر ورزشكاران انجام هاي انفرادي نيز بهجلسات تمريني ورزش. شودمنجر مي

 .هاي گروهي استگيرد و از اين نظر شبيه به ورزشمي

مده از تحقيقات حائز اهميت آدستهمچنين بايد به اين نكته اشاره كردكه نقش ابزار سنجش در نتايج به

توان وجود تناقضات در تحقيقات از آنجا كه ابزارهاي متفاوتي براي سنجش هوش هيجاني وجود دارد، مي. است

از ( 90 9)براي مثال در تحقيق كشاورزي ارشدي و همكاران . مختلف را ناشي از استفاده از ابزار متفاوت دانست

ستفاده شد كه نتايج تحقيق حاضر از نظر رابطة جنسيت و هوش سؤالي گلمن ا 19مقياس هوش هيجاني 

هيجاني با آن مغاير بود و يا در تحقيقات ديگر از ابزارهايي مانند پرسشنامة هوش هيجاني ماير و كاراسو و سالوي 

 . استفاده شده است(  9)يا پرسشنامة هوش هيجاني سيبريا شيرينگ ( 4)، پرسشنامة برادبري و گريوز (9)

هاي فرهنگي، سطح تبحر و كيفيت هاي اجتماعي، وضعيت اجتماعي، تفاوتعالوه عواملي چون ميزان مهارتبه

تواند هوش هيجاني را به ميزان بيشتري هاي شخصيتي ميو ويژگي( 5 )هاي ورزشي فرد در اجراي مهارت

به ورزشكاران مستعد، صرف هاي هوش هيجاني بنابراين آموزش مهارت. اي ايفا كندتوسعه دهد و نقش واسطه

 .تواند ابزاري براي نيل به موفقيت باشدنظر از نوع رشته و جنسيت مي
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