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 چكيده

و   تأثير آموزش مؤلفه هاي هـوش هيجـاني بـر ارتقـاء سـالمت روان     تعيينحاضر به پژوهش 
حاضـر  تحقيـق  . خودپنداره دانشجويان دختر ورزشكار دانشگاه پيام نور اراك پرداختـه اسـت         

از نوع شبه تجربي است كه در قالب يك طرح تحقيـق         )  توصيفي –تحليلي  ( يك مطالعه پژوهشي  
 مزبـور پـس از پـر     نفر در طرح 24. با گروه كنترل اجرا شد   پس آزمون-از نوع پيش آزمون 
به طور تصادفي در دو گروه المت عمومي وپرسشنامه تصور از خود بك،     كردن پرسشنامه س  

اي بـه    دقيقـه 90 جلـسه  9در  سپس گروه آزمايشي. جايگزين شدند نفره ي آزمايش و گواه   12
مدت دو ماه تحت آموزش مؤلفه هاي هوش هيجـاني قـرار گرفتنـد و در پايـان جلـسات ، پـس                   

ا استفاده از آزمون آناليز كوواريانس و نـرم افـزار      ب نتايج.  گروه انجام گرفت   2آزمون برروي   
spss   يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد كه آمـوزش مؤلفـه هـاي هـوش هيجـاني                 .  تحليل شد

خودپنـدارة دانـشجويان دختـر ورزشـكار بـه طـور معنـاداري مـؤثر                سـالمت روان و    برارتقاء

رتقـاء سـالمت روان و       نتيجه آنكه آموزش مؤلفه هاي هوش هيجـاني موجـب ا           .)p>01/0(است
 .شود خودپنداره ورزشكاران مي

  

   . سالمت روانپنداره ، هوش هيجاني ،  خود: ها كليدواژه
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  مقدمه

 آرامـش و    يجـستجو  شـدت در    قرن معاصر بـه    انسان
، توسعه تعـامالت    يگسترش تكنولوژ . سالمت روان است  

 ارتباطـات، اضـطراب،     شيدارد و افـزا    همراه  را به  يانسان
 .]1[اسـت  داشـته  دنبـال  بـه و انواع تعارضات را      يافسردگ

 سالمت جـسم بـه عنـوان سـالمتي          ابتدا فقط به   اگرچه در 
؛ با پيشرفت علم و رسيدن بـه سـطحي قابـل            شد  مي توجه

قبول از سالمت جـسمي و بـا مبـارزه عليـه بـسياري از               
ر سالمت از جمله سـالمت      هاي ديگ  بيماريها، بشر به جنبه   

مفهـوم سـالمت روان شـامل       .  ]2[اسـت    كـرده  روان توجه 
ـ       ان از كارآمـدي خـود،     احساس دروني خوب بودن و اطمين

هـاي   ، ظرفيت رقابت و خودشكوفايي توانـايي      اتكاء به خود  
اشد البته با در نظر گرفتن      ب بالقوه فكري و هيجاني و غيره مي      

ها، ارائـه تعريـف جـامع از سـالمت          اي بين فرهنگ  ه تفاوت
 ، بر سر اين امر اتفاق        وجود اين  با .نمايد  مي روان غيرممكن 

دارد كــه ســالمت روان چيــزي فراتــر از نبــود  نظــر وجــود
اختالالت رواني است و آنچه مسلم است اين است كه حفظ           

  .]3[سالمت روان نيز مانند سالمت جسم حائز اهميت است 
جمله مسائلي كه در بهبـود       هاي اخير، از   اساس يافته بر

 (EQ)د مقولة هـوش هيجـاني  زندگي بشر تأثير مستقيم دار  
 (IQ)براي مدت بيش از يك صد سال بهره هوشـي         . است

دادن توانايي يـادگيري و      به عنوان تنها شاخص براي نشان     
اما ايـن مـسأله در سـالهاي        . آمد مي شمار  موفقيت فردي به  

اخير مورد بحث و چالش محافل علمي قرار گرفته است و     
، ايـدة   انـساني شدن درك بشر از مقولـه هـوش      تر با عميق 

هاي آن   توان ريشه  است كه مي    شده جديدي از هوش مطرح   
اين نوع هوش   . كرد   هاي عاملي هوش جستجو     را در نظريه  

كه به هوش هيجـاني معـروف اسـت براسـاس نظريـات             
ان، سـالوي، مـاير و     -شناساني همچون گـاردنر، بـار       روان

  .]4[است  گرفته گلمن شكل
  

ازگاري و موفقيت   مفهوم هوش هيجاني به چگونگي س     
نظريـه هـوش    . دارد هاي زنـدگي اشـاره     افراد در موقعيت  

هاي مرتبط با شـناخت و       هيجاني حوزه وسيعي از توانايي    
دارد كـه    مـي  كند و اظهار   مي بكارگيري هيجانات را توجيه   

تـر از هـوش      هوش هيجاني در عملكرد روزانه اغلب مهم      
 از ديـدگاه سـالووي و مـاير هــوش   . ]5[شـناختي اسـت   

هيجاني عبـارت اسـت از توانـايي آگـاهي، تـشخيص و             
تفكيك احساسات خـود و ديگـران و اسـتفاده از دانـش             

طــات هيجــاني در جهــت هــدايت تفكــر خــود در ارتبا
 بـااليي برخـوردار اسـت در        EQفردي كه از    . فردي ميان

چهار زمينه شناسايي، درك، كـاربرد و تنظـيم هيجانـات           
سـت هـوش هيجـاني بـه     ان معتقد ا-بار. ]6[مهارت دارد  

 ديگران در ارتبـاط بـا آنهـا         درك فرد از خود و نيز درك      
 هـوش هيجـاني     ]8[براساس نظر گلمن  . ]7[شود   مي مربوط

  (IQ)مفهومي قابل يادگيري است و برخالف بهره هوشـي          
باشـد   كه در طول زندگي سطح آن تقريباً ثابت و ايستا مي          

اش  ني قابـل توسـعه و رشـد اسـت و نتيجـه            هوش هيجا 
اري ارتباط بهتر بـا اطرافيـان       اثربخشي كار گروهي و برقر    

البته افراد براي رشد و تكامـل هـوش هيجـاني بـه           . است
. ]9[دارند   شيدن درباره خود و ديگران نياز     زماني براي اندي  

دهنـده   گفت كه فاكتورهاي تشكيل    توان به طور خالصه مي   
EQــد ــاهي   : از   عبارتن ــديريتي، آگ ــاهي، خودم خودآگ
 .]10[ماعي و رابطه اجت

وفقيت و بهبود عملكرد افراد     ازديگر عوامل مرتبط با م    
پنداره مثبـت اشـاره      توان به خود    ويژه ورزشكاران مي   و به 
. عني تصور از خود يـا ادراك خويـشتن        خودپنداره ي . كرد

ز خود يـك نقطـه نظـر عينـي از           به عبارت ديگر تصور ا    
از خـود   ها، خصوصيات و توانايي است كـه فـرد           مهارت

بر اساس تحقيقات انجام شده توسط بك و همكاران         . دارد
خودپنداره مثبـت نقـش مهمـي در كـاهش اضـطراب و             

تـوان درك فـرد از    خودپنداره را مـي  . ]11[افسردگي دارد 
خودش دانست كه در نتيجه تجربيـات فـرد بـا محـيط و              

 نظـام   خودپنـداره  .]12[گيـرد  مي رابطه او با ديگران شكل    
ـ     هـا،   ، رغبـت  هـا  ه بـا اعتقـادات، ارزش     پويايي اسـت ك

اين عوامـل بـه     . هاي فرد ارتباط دارد    استعدادها و توانايي  
ساختار  .]13[كننده مسير زندگي فرد است     نوبه خود تعيين  
گونه كه بـسياري از پژوهـشگران اظهـار          خودپنداره همان 

يدگاه فرد از آنچه واقعـاً      د(» خود واقعي «اند، شامل    داشته
دوسـت دارد   تصور فرد از آنچه      (»آل يدهخود ا «و  ) هست

هرچه اخـتالف بـين ايـن دو كمتـر      . است) درآينده بشود 
برد   مي  سر  تري به   باشد فرد از لحاظ رواني در وضع مطلوب       

ترين كليد شخصيت و رفتار انسان        شك اساسي  بدون]. 14[
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. تصويري است كه فرد در ذهـن خـود از خويـشتن دارد            
دهيم بستگي به تصويري    مي حتي كارهاي بزرگي كه انجام    

اگر تصويري كه از خود داريم      . ايم  دارد كه از خود ساخته    
پذير باشد مـسلماً بـر شخـصيت و رفتارمـان اثـر               اصالح

ــد گذاشــت ــسان از خــود دارد  . خواه ــه ان ــصويري ك ت
زنـد؛    مـي  هاي گونـاگون رقـم      استعدادهاي او را در زمينه    

باشيم مـؤثرتر   بنابراين، هرچه تصوير بهتري از خود داشته        
  ].15[تر خواهيم بود  و خالق

توانـد   هاي هوش هيجاني و اجتماعي مي      آموزش مؤلفه 
يـت  مـدت ضـامن موفق     مدت و هم در كوتـاه      هم در دراز  

دانشجويان، زندانيان و  ،گروههاي مختلف از جمله معلمين   
 تحول آخرين هيجاني هوش امروزه. ]16[ورزشكاران باشد

 در و است عاطفه و تفكر بين ي هرابط درك در مهم، و ابداع

موضـوعي كـه در    .]17[دارد زيادي اهميت روزمره زندگي
، شناسان ورزشي، مربيـان     توجه روان چند سال اخير مورد     

هـاي    ، مهـارت  اسـت   رستان و ورزشكاران قرارگرفتـه    سرپ
اهميت اين موضوع به خاطر اثبـات       . رواني يا ذهني است   

قهرمانـان و نخبگـان     تأثير يادگيري آن در بهبود عملكـرد        
وجود كلمه مهـارت  . هاي اخير بوده است  ورزشي در سال  

هـاي روانـي      بودن مهارت  دهنده اكتسابي  در اين واژه نشان   
وانند بـا   ت ، در نتيجه روانشناسان ورزشي و مربيان مي       است

هـا را بـه      گونـه مهـارت    ، اين اختصاص ساعاتي از تمرين   
هبود عملكرد آنها   ورزشكاران بياموزند و از اين طريق به ب       

شده روي ورزشكاراني كه      مطالعات انجام  .]18[كمك كنند 
اند در مقايـسه بـا سـاير     كرده هاي رواني استفاده از مهارت 

هـاي روانـي در    دهنده نقش مهم مهارت   ورزشكاران، نشان 
در سـنين   گيري موفقيت و ارتقاء عملكـرد ورزشـي          شكل

قوه ر بـال باشـد و بـه طـو       ها مي  مختلف و در انواع ورزش    
  .]19[دهد  عملكرد ورزشكار را ارتقاء مي

تنها در ايران بلكـه در سـاير          هوش هيجاني ورزشي نه   
هـاي    در مـديريت هيجـان     كشورها نيز يك روش جديـد     

تأثير . شود  مي ورزشكاران و اصالح عملكرد آنان محسوب     
هيجانات بر روي عملكرد ورزشي توسط اغلب محققـان،         

ورزشكاران چه قبل از مـسابقه،      مربيان، مديران ورزشي و     
چه حين بازي و چه بعد از مسابقه مورد تأييد قرار گرفتـه           

آميز يا عملكـرد      است و اكثر ورزشكاران عملكرد موفقيت     
دهند   منجر به شكست خود را به عوامل هيجاني نسبت مي         

درواقع هيجان و چگونگي كنار آمدن افـراد بـا آن،           ]. 20[
بر عملكـرد فـرد تـأثير       بخشي از شخصيت آدمي است و       

گذارد؛ با اين همه بـسياري از ورزشـكاران بـه دليـل               مي
دانند كـه در كـدام صـفات      پيچيدگي حاالت هيجاني نمي   

توانـايي درك،   . قوي هستند و چـه نقـاط ضـعفي دارنـد          
كارگيري مهارتهاي هيجاني در افراد       و به ) تحليل(استنباط  

ـ           وش متفاوت است و اين مجموعه از سطوح هـشياري، ه
دهد و در عملكـرد فـرد سـهم           هيجاني فرد را تشكيل مي    

شناسـي ورزشـي بـه        پژوهشگران روان ]. 21[بسزايي دارد   
انـد كـه هرچـه ورزشـكار در درك،      ايـن نتيجـه رسـيده   

شناسايي، تنظيم و ابراز دقيق هيجانـات توانمنـدتر باشـد           
گردد   عادات فكري در اختيار خواهد داشت كه موجب مي        

همچنين مربيـان و بازيكنـان از       . ر باشد كه فردي كارآمدت  
ــود مهــارت هــوش هيجــاني و اجتمــاعي در   ــق بهب طري

توانند محيط ورزشي پربـازدهي را ايجـاد          ورزشكاران مي 
بينـي    كنند و با توسل به اين مهارتها درصدد تعيين و پيش          

لـن و همكـاران در      ]. 22[موفقيت ورزشـي آنهـا باشـند        
هـاي    اني و مهارت  تحقيقي تحت عنوان ارتباط هوش هيج     

هاي فوتبال،     بازيكن در تيم   54رواني ورزشكاران بر روي     
داري بـين هـوش       هاكي و راگبي دريافتند همبستگي معني     

ــه  ــان و ب ــاني بازيكن ــي   هيج ــاي روان ــارگيري مهارته ك
گــذاري در مــسابقه و تــصويرسازي  خــودگرايي، هــدف(

كر و همكارانش     بنا به اظهار جان   ]. 23[وجود دارد   ) ذهني
احساسات ناخوشايند فشارهاي ناشي از باخـت، اسـترس         
قبل، حين و بعد از رقابـت، نيـاز بـه دريافـت خـدمات               

]. 24[اي را در ورزشكاران، ضروري سـاخته اسـت            حرفه
هاي مـوريس ورزشـكاران نيـاز بـه كنتـرل             براساس يافته 

احساسات، كنترل افكار و تغييـرات مثبـت در رفتارشـان           
 هوش هيجـاني عامـل مهمـي در       به طور كلي  ]. 25[دارند  

هاي زندگي و سالمت رواني است؛ زيرا بـر           تعيين موفقيت 
توانايي افراد براي مقابله مـؤثر بـا فـشارها و تقاضـاهاي             

  ].26[محيطي اثرگذار است 
شـناختي ورزشـكاران در اغلـب         وانتوجه به مسائل ر   

بـراي  . آنان است شناختي يستابعادز از مهمتر بسيار وقاتا
تيمهاي ورزشي ، 2008زمان مسابقات المپيك سال   مثال در   

قـرار گـرفتن در معـرض       ( به دليل تضعيف روحيـه       ايران
، اضـطراب و    )هـا   تماشا و قضاوت تماشـاگران و رسـانه       
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 را هـواداران  و مربيـان خود،  انتظارات اند استرس نتوانسته

ارتقاء  حاضر پژوهش اساس هدف برهمين. سازند برآورده
ي ورزشكاران از طريق آموزش     ارهسالمت روان و خودپند   

باشد كه در صـورت اسـتفاده        هاي هوش هيجاني مي    مؤلفه
توان انتظار داشت كـه مهمتـرين    از روشهاي پيشنهادي مي 

معضل ورزشكاران ايراني يعني مسائل رواني تأثيرگذار بر        
 اي مالحظـه  روي نتايج تمرينات و مسابقات تا حـد قابـل         

گروهـي بـراي انجـام     -ييابد و شرايط مساعد فرد      كاهش
  . تمرينات و شركت قدرتمندتر در مسابقات فراهم گردد

  روش 

  نوع تحقيق

 -تحليلـي (ش تحقيق حاضر، يك مطالعه پژوهـشي      رو
تجربي است كه در قالب يـك طـرح    از نوع شبه ) توصيفي

 پس آزمون بـا گـروه كنتـرل         -زمونتحقيق از نوع پيش آ    
يش و گـواه    كه از گروههاي آزمـا    صورت   بدين. اجرا شد 

تـأثير متغيـر      شد و گروه آزمايش تحـت       آزمون گرفته  پيش
 قرار گرفت و گروه گواه      - آموزش هوش هيجاني   -مستقل

بعـد از اتمـام جلـسات       . نكـرد  اي دريافـت   هيچ مداخلـه  
  . آموزشي از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد

  آزمودني

ورزشكار ة مورد مطالعه را كليه دانشجويان دختر        جامع
 نفربـود تـشكيل     85 كه تعداد آنهـا    اراكگاه پيام نور    دانش
بعد از پر كردن پرسشنامه سـالمت   كه از اين تعداد      داد  مي

ي برش    نفر در طرح مزبور براساس احراز نمره       24روان ،   
 ي ســالمت روان پرســشنامه  در23نمــره كــل بــاالتر از (
)GHQ28(  تـصور از  در مقيـاس    81تر از    ي پايين  و نمره

 سال، عدم داشتن اخـتالل      18-40ي سني    دامنه،   بك خود
رواني و جسماني حاد و مزمن، عالقه و توانايي برقـراري           

شـدن بـه حـضور در        ارتباط با ديگران در گـروه، متعهـد       
ه  نفـر  12به طور تصادفي در دو گـروه        ) جلسات آموزش 
 9در   سپس گروه آزمايشي  . شدند جايگزينآزمايش و گواه    

ت دو مــاه تحــت آمــوزش ي بــه مــدا  دقيقــه90جلــسه 
گونه    هيچ  و گروه گواه   گرفتند  هاي هوش هيجاني قرار     مؤلفه

  .نكردند  دريافتآموزشي

  ابزار پژوهش

آوري اطالعـات از روش   در اين پژوهش بـراي جمـع   
مصاحبه، پرسشنامه سالمت عمومي و پرسشنامه تـصور از         

شد كـه در زيـر بـه توضـيح هـر يـك               خود بك استفاده  
  .پردازيم مي

  داريافته ساختصاحبه م -1

 و بررسـي مالكهـاي    براي اطمينان از انتخاب مناسـب     
 هـر    و گـواه     هاي آزمـايش    به گروه   افراد  براي ورود  الزم

طـور جداگانـه مـورد مـصاحبه         هـا بـه    يك از آزمـودني   
  .گرفتند  قرار )DSM IVبراساس معيارهاي  (تشخيصي

  )GHQ-28(ي سالمت عمومي   پرسشنامه-2

 پرسشنامه سرندي مبتنـي بـر روش        اين پرسشنامه يك  
دهي است كه در مجموعـه بـاليني بـا هـدف             خودگزارش

رديابي كساني كه داراي يك اختالل رواني هستند، مـورد          
اين پرسشنامه داراي چهار زيرمقياس     . گيرد مي  استفاده قرار 

خوابي، اخـتالل    هاي جسماني، اضطراب و بي     نشانه: است
گلـدبرگ ضـريب    . يدر كاركردهاي اجتماعي و افـسردگ     

 را براي اين آزمون محاسبه نمـوده و         98/0آلفاي كرونباخ   
 قبولي را براي آن گـزارش كـرده اسـت          اعتبار باال و قابل   

زمـون را   در ايران نيز تقوي ضريب اعتبار كلي اين آ        . ]27[
 68/0 تـا    50/0آزمونها را بين      و ضريب اعتبار خرده    72/0

 از روش آلفـاي     اسـتفاده  و همچنين ثبـات درونـي را بـا        
 و براي خـرده مقياسـها   90/0كرونباخ براي كل پرسشنامه  

  .]28[ به دست آورد80/0 تا 60/0بين 

   پرسشنامه تصور از خود بك-3

 توسـط بـك و اسـتير و         1978ر سال   اين آزمون كه د   
 25، داراي   اسـت   گرديـده  براساس نظريه شناختي بك تهيه    

توانـايي  : ل جنبه از ويژگيهـا را كـه شـام       5ماده است كه    
هـاي   ذهني، كارآمدي شغلي، جذابيت جـسماني، مهـارت       

باشد را مـورد بررسـي و        ها مي  ها و حسن    ، عيب اجتماعي
 را بـا    88/0بـك ضـريب اعتبـار       . دهـد  مي گيري قرار  اندازه

 را بـراي ايـن      55/0استفاده از روش آزمون مجدد و روايي        
عتبار در ايران نيز محمدي ا     .]29[است كرده پرسشنامه گزارش 

  كـردن و آلفـاي     نيمـه  رسشنامه را با استفاده از روش دو      اين پ 
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 ورزشكاردانشجويان دختر  خودپنداره ارتقاء سالمت روان و بر آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني تأثير

   .]30[ است كرده  گزارش68/0 و 65/0نباخ به ترتيب كرو

  هاي هوش هيجاني برنامه آموزش مؤلفه

هـاي هـوش هيجـاني        در اين پژوهش آموزش مؤلفـه     
گرديـد    مستقل بر روي گروه آزمايش اعمال      عنوان متغير  به

رتقــاء ســالمت روانــي و خودپنــداره تــا تــأثير آن بــر ا
دانشجويان دختر ورزشكار دانشگاه پيام نور اراك مشاهده        

اي و در جريان      دقيقه 90 جلسه   9آموزشها جمعاً در    . شود
خالصـه جلـسات بـه    . شـد  دو ماه به اين دانشجويان ارائه  

 :باشد شرح زير مي

بحث كلي در مورد چارچوب آموزش : ي اول   جلسه-1

  جانيخودآگاهي هي

 شناسـايي و    -2 آشنايي با كليـت آمـوزش      -1:اهداف  
 اسـتفاده و كـاربرد صـحيح        -3بيان هيجانهـا و عواطـف       

 -5 فهــم و درك عواطـف ديگــران و خــود  -4عواطـف  
  .مديريت و تنظيم هيجانها

    
  خود ابرازي: ي دوم   جلسه-2

 -2نفـس    به  تعريف و بحث پيرامون اعتماد     -1 :اهداف
-  دسـتور   -3نفـس    بـه   عتمـاد خصوصيات افـراد داراي ا    

 ابـراز وجـود و      -4نفـس    به العملهايي براي افزايش اعتماد   
  .روشهاي ابراز وجود

  افزايش اعتماد به نفس:  جلسه ي سوم -3

 -2نفـس       بـه   تقويت خودپنداره و اعتمـاد     -1 :اهداف
 -3جويي فعال     گويي و خودالقايي و مشاركت    تكنيك خود 
  .هاي افزايش آن و راهنفس   عزت-4ال نفس با اهميت عزت

خود شكوفايي و تالش جهت رشد :  جلسه ي چهارم-4

  شخصي

 تعريـف و بحـث پيرامـون مفهـوم خـود            -1: اهداف
هاي  خود شكوفايي و ارتباط         تعريف مؤلفه   -2شكوفايي  

   تعريفي از افراد خود شكوفا-3آن با هوش هيجاني 

  مثبت انديشي  و خوش بيني:  جلسه ي پنجم-5

شناسايي و آگاهي از افكار،  احساسات و         -1: هدافا
  انديشي اثرات مثبت-3انديشي  اثرات منفي-2 اعمال منفي

  راهكارهاي تقويت تفكر مثبت :  جلسه ششم -6

نگر   نگر و منفي   هاي افراد مثبت    بيان ويژگي  -1: اهداف  

 - بيرونـي، پايـدار  -درونـي (هاي تبيينـي    معرفي سبك -2
هاي بدبينانه   پرهيز از تبيين   -3)  اختصاصي -، كلي ناپايدار

   ايجاد تغييرات مثبت در زندگي -4

  ابتكار عمل براي خود انگيزشي: جلسه هفتم-7

ون مفهوم خودگرداني   تعريف و بحث پيرام    -1: اهداف
   آموزش نظارت بر خود و تقويت خود-2 و خودانگيزشي

تقويت  تعامالت ميان ( روابط صميمانه: ي هشتم ه جلس-8

  )فردي

تمرين رفتـاري و ايفـاي       -2دهي     سرمشق -1 :اهداف
   بازخورد تقويت-3نقش 

  عقل سليم هيجاني و همدلي: ي نهم  جلسه-9

 آمـوزش   -2 آموزش عقل سـليم هيجـاني        -1: اهداف
  همدلي

 الزم به يادآوري است كه پروتكل هوش هيجاني فوق        
اين الگو بـه    ( برگرفته از الگوي توانايي ماير و سالوي بود        

دنبـال آمـوزش      و بـه  ) گردد مي  در پايين ذكر   طور مختصر 
عنـوان   هـاي مربـوط بـه       ، كـاربرگ  ها به آزمودنيها   تكنيك

شـد تـا بـا دقـت         شد و از آنها خواسـته      تكليف خانه داده  
برند و در جلـسات       كار ها را در خارج از كالس به       تكليف
  .همراه خود به كالس بياورند بعد به

 و ســالوي ايــن الگـو توســط مـاير  : الگـوي توانـايي  
شد و بر مهارت افراد در شناخت اطالعات هيجـاني          مطرح
. دارد گيري از تفكر انتزاعي اطالعات هيجاني تأكيـد     و بهره 

از نظر ماير و سـالوي هـوش هيجـاني عبـارت اسـت از               
هـا،   يي و تشخيص مفاهيم و معـاني هيجـان        توانايي شناسا 

كـردن در مـورد آنهـا و نيـز           روابط بـين آنهـا، اسـتدالل      
ها است كه موجب رشد هيجاني       گشايي بر اساس آن    ألهمس
از نظر آنهـا هـوش هيجـاني داراي چهـار           ]. 31[شود   مي

هـا،   تشخيص هيجان : از باشد كه عبارتند   ي اصلي مي    مؤلفه
  .ها ها و مديريت هيجان تسهيل هيجاني، درك هيجان

 ايران و خـارج     است كه اين پروتكل بارها در      ذكر قابل
اسـت و تمـامي      گرفتـه  قرار استفاده  ردتوسط متخصصين مو  

هاي هوش هيجاني    يانگر تأثير معنادار آموزش مؤلفه    نتايج ب 
ي روايـي ايـن پروتكـل        دهنـده  بودند و اين خـود نـشان      

 در ايران متخصصين روانشناسياين پروتكل توسط   .باشد  مي
هاي  شده و همگي مؤيد تأثير معنادار آموزش مؤلفه     گرفته بكار
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  ].37 و 36، 35، 34، 33، 32[دند هوش هيجاني بو

   نتايج

هـاي هـوش     پيش از بررسي اثربخشي آموزش مؤلفـه      
ــشجويا  ــداره دان ــالمت روان و خودپن ــر س ــاني ب ن، هيج

هاي توصيفي مـرتبط بـا متغيرهـاي پژوهـشي در            شاخص
  .است گرديده  ذكر1جدول 

هـاي   ، ميانگين و انحراف استاندارد نمـره      1در جدول   
آزمـايش و گـواه در هـر يـك از           آزمودنيهاي گروههـاي    

آزمـون    آزمـون و پـس      متغيرهاي وابسته، در مراحل پـيش     
شـود،   مي مشاهده اين جدول كه در همانطور. است  شده ارائه

ميانگين هريك از متغيرهاي وابسته، يعني سـالمت روان و          
آزمـون گـروه    آزمـون و پـس   ي پيش خودپنداره در مرحله 

هـا در      ميـانگين  كـه ايـن    درحـالي . آزمايش متفاوت است  
با  .آزمون گروه گواه تفاوت ناچيزي دارد آزمون و پس پيش

شويم كه ميانگين نمره سالمت      كمي دقت بيشتر متوجه مي    
آزمون گروه آزمايش كـاهش يافتـه        ي پس   روان در مرحله  

دانـيم در آزمـون سـالمت روان       است و همانطوركـه مـي     
. شـد با دهنده افزايش سالمت روان مي     كاهش نمرات نشان  

حال آنكه اين نمره در مرحلـه پـس آزمـون گـروه گـواه             
ــانگين . دهــد نمــي تفــاوت محــسوسي را نــشان نمــره مي
آزمون براي گـروه آزمـايش       خودپنداره نيز در مرحله پس    

ويان ورزشـكار در اثـر   يافته يعني خوپنداره دانشج    افزايش
اسـت؛ در    يافتـه  هيجاني افـزايش  هاي هوش    آموزش مؤلفه 

ه تغيير محسوسي   آزمون گروه گوا   ه در پس  حاليكه اين نمر  
  . دهد نمي را نشان

تحليل كوواريانس پـس    نتايج حاصل از روش آماري      
فرضـهاي آزمـون تحليـل كوواريـانس در          از بررسي پيش  

  . است شده  ارائه2جدول 
  

   پيش فرضهاي آزمون تحليل كوواريانس
  
برابري واريانسهاي متغير وابسته در گروههـا از طريـق           )1

  .شد مون لوين تأييدآز
همگني شيب رگرسيون نيز از طريـق آزمـون سـنجش            )2

ميزان تعامـل برابـر     ( .شد همگني شيب رگرسيون تأييد   
ن باشد بنابراي   شد كه از نظر آماري معنادار نمي       571/0

  ). گردد مي فرضيه همگني شيب رگرسيون تأييد

آزمـون را بـر نتـايج         واريانس اثر پـيش   از آنجا كه كو   
تـوان    مي2توجه با نتايج مندرج در جدول        كند با   يم تعديل
ي    بين ميانگين نمره   شده در   مشاهدهگرفت كه تفاوت      نتيجه

آمـوزش  (ي سالمت روان در گـروه آزمـايش          يافته تعديل
و گروه گـواه از لحـاظ آمـاري         ) هاي هوش هيجاني   مؤلفه

با مراجعـه بـه     . )F   ، 0001/0< P= 71/25(معنادار است   
ي  كـرد كـه ميـانگين نمـره        توان مـشاهده   ي نيز م  1جدول  

وه آزمايش كمتـر از گـروه     آزمون سالمت روان در گر     پس
هاي هـوش هيجـاني      ميزان تأثير آموزش مؤلفه   . گواه است 

شـده موجـود در        واريانس تبيـين   55/0 است، يعني    55/0
شده سالمت روانـي دو گـروه آزمـايش و           ميانگين تعديل 
هـاي    از آموزش مؤلفـه    آزمون ناشي  ي پس  گواه در مرحله  

 84/0توان آماري در اين حالت برابر        .هوش هيجاني است  
. باشـد   مـي  16/0مكان خطاي نوع دوم برابـر       است يعني ا  

توان    مي 2آمده در جدول     دست توجه به نتايج به    همچنين با 
يـانگين نمـره    شـده بـين م     مشاهدهگرفت كه تفاوت     نتيجه

 وگـواه از    شده خودپنـداره درگروههـاي آزمـايش       تعديل
 ).F    ،  001/0 < P = 25/22(لحاظ آماري معنادار اسـت      

 است يعنـي امكـان      99/0توان آماري در اين حالت برابر       
 1با مراجعه به جدول     . باشد  مي 01/0خطاي نوع دوم برابر     

آزمـون   كرد كـه ميـانگين نمـره پـس          توان مشاهده  نيز مي 
ير براي  ميزان اين تأث  . خودپنداره بيشتر از گروه گواه است     

 واريــانس 27/0معنـا كـه     اسـت بــدين 27/0خودپنـداره  
شـده خودپنـداره دو    شده موجود در ميانگين تعـديل      تبيين

هـاي   آزمون ناشي از آمـوزش مؤلفـه       گروه در مرحله پس   
  .هوش هيجاني است 

  گيري  بحث و نتيجه

هـاي هـوش     دهد كـه آمـوزش مؤلفـه        مي  ها نشان   يافته
تقـاء سـالمت روان     هيجاني در ايـن پـژوهش موجـب ار        

دانشجويان دختر ورزشكار در گروه آزمـايش نـسبت بـه           
نتايج اين پـژوهش بـا نتـايج پژوهـشهاي          . گروه گواه شد  

انجام شده توسط رجايي، ارشادي منش، اسدي، داوري و         
بيرامي مبني برهمبستگي مثبت و معنادار بين هوش هيجاني     

بت و  ، همبستگي مث  ]38[معلمان مرد و زن با سالمت روان        
معنادار بين هوش هيجاني دانشجويان دانـشگاه تهـران بـا           

  ، رابطه بين هوش هيجاني با فرسـودگي        ]39[سالمت روان 
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 مشخصه هاي توصيفي نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش و گواه : 1جدول 

  خودكارآمدي  سالمت روان      گروه

  آزمايش

  پيش آزمون

  

  پس آزمون

 ميانگين
   

  استانداردانحراف
   

 ميانگين
  

  انحراف استاندارد

32  
39/6  

22  
82/6  

50/31  
37/3  
67/45  
62/7  

  گواه

  پيش آزمون

  

  پس آزمون

 ميانگين
   

 انحراف استاندارد
   

 ميانگين
   

  انحراف استاندارد

17/30  
52/6  
92/29  
55/6  

55/29  
74/8  
42/32  
35/2  

          
  آزمون گروه آزمايش با گروه كنترل در مقياس هاي سالمت روان و خود پندارهنتايج تحليل كوواريانس مقايسه نمرات پس : 2جدول 

 مجذور اتا  توان آماري
سطح 

 معناداري
F  

ميانگين 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات
 متغير وابسته منبع

84/0  
89/0  

34/0  
55/0 

0001/0  
0001/0 

48/5  
71/25 

86/77  
58/140 

86/77  
17/281 

  پيش آزمون
  

 گروه
 سالمت روان

73/0  
99/0  

52/0  
27/0 

0001/0  
001/0 

02/30  
25/22 

35/46  
19/35 

35/46  
38/70 

  پيش آزمون
    

 گروه
 خود پنداره

                        
، ]40[شغلي و سالمت روان كاركنان شركت ايران خودرو         

هـاي هـوش هيجـاني بـر ارتقـاء            اثربخشي آموزش مؤلفه  
 و  ]41[سالمت روان زندانيان مرد زنـدان مركـزي اروميـه         

بخــشي آمــوزش هــوش هيجــاني بــر ابــراز وجــود،  اثــر
آمـوزان دبيرسـتاني    خودكارآمدي و سـالمت روان دانـش    

ها همچنـين بـا نتـايج         اين يافته  . همخواني دارد  ]42[تبريز
، تـسائوسيس و    هـاي اسالسـكي، كـارت رايـت         پژوهش

سالوي و مـاير،     نيكوالاو، سياروچي و اندرسون، اسكات،    
ي اسالسـكي و كـارت      ها بررسي. باشد كارسون همسو مي  

، سـالمت   ، اضـطراب   رابطه بين هوش هيجاني    ]26[ رايت
 ، بهزيستي و كاركرد اجتماعي را مورد تأييد قـرار         عمومي

ني به عنـوان يـك عامـل        داده و نشان داد كه هوش هيجا      
دهي روابط   بخشي و كنترل هيجانات و شكل       اصلي در نظم  

يس تسائوس. بين فردي، نقش مهمي در سالمت رواني دارد       
سـالمت  و نيكوالاو نتيجه گرفتند كه بين هوش هيجاني و          

. ]43[دار وجود دارد     ي معني  روانشناختي و جسماني رابطه   
در پژوهشي سياروچي و اندرسون به نقش هوش هيجـاني          

نتـايج  . در كاهش استرس و بهبود سالمت روان پرداختند       

ي ميـان اسـترس و       نشان داد كـه هـوش هيجـاني رابطـه         
همـه ايـن    . ]44[كند   مت روان را تعديل مي    متغيرهاي سال 

مبني بـر   ها با نتايج مربوط به فرضيه اول اين پژوهش           يافته
، باعث ارتقاء سالمت روان      اين كه آموزش هوش هيجاني    

  .دارد گردد همخواني مي
اي است كه    خودپنداره دانشجويان ورزشكار نيز پديده    
هاي  يافته. درابطه تنگاتنگي با ميزان هوش هيجاني آنها دار       

ي دوم ايـن پـژوهش مبنـي بـر افـزايش             مربوط به فرضيه  
خودپنداره دانشجويان بر اثر آموزش هوش هيجاني قابـل         

هـاي رضـاپور ميرصـالح،       اين نتيجه با يافتـه    . تبيين است 
در . باشـد  فر، آقاجاني، هامپتون و ماسون همسو مي       تمنايي

ــژوهش رضاپورميرصــالح  ــه]45[پ هــاي ابرازگــري   مؤلف
ي  پنـداره  هـاي خـوبي بـراي خـود        كننده بيني يجاني پيش ه

نشجويان بـراي شناسـايي     دانشجويان هستند و كمك به دا     
توانـد تـأثير بـسزايي در       ها مي  ها و ابراز صحيح آن     هيجان

گيـري خودپنـداره در آنهـا        افزايش شناخت خود و شكل    
داد كه بين هوش      نيز در پژوهشي نشان    ]46[فر تمنايي .باشد

هاي  يافته. دارد  وجود و خودپنداره رابطه معناداري   هيجاني  
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 نيز مبني بر اينكه آموزش هـوش هيجـاني و        ]47[آقاجاني  
، خودكارآمدي ادراك شده و خوپنداره     هاي زندگي   مهارت

بخشد با اين تحقيق همـسو        مي آموزان را بهبود   مثبت دانش 
هاي هامپتون و ماسون نيز حاكي از آن است          يافته .باشد مي
آموزش هوش هيجـاني، خودكارآمـدي وخودپنـداره         كه  

طـور اثـر     دهد و همين   مي  آموزان افزايش  مثبت را در دانش   
  .]48[ماند  داري در طول زمان پايدار مي آن به طور معني

در مقاالت باال تأثيرات هوش هيجاني مـورد بررسـي          
قرار گرفت و همگي مؤيـد ايـن نظـر بودنـد كـه هـوش           

ـ  هيجاني در تمام زمينه    لـذا يكـي از     . بخش اسـت  ا اثـر  ه
هايي كه تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته بـود تـأثير            جنبه

هاي هوش هيجاني بر روي سـالمت روان و          آموزش مؤلفه 
تحقيق حاضـر مـورد     ي ورزشكاران بود كه با       خودپنداره

گيـري كلـي    بنـابراين در يـك نتيجـه   . بررسي قرار گرفت 
يجـاني در   هـاي هـوش ه     توان گفت كه آموزش مؤلفه     مي

ــر   ــشجويان دخت ــداره دان ــاء ســالمت روان و خودپن ارتق
  .بود  ورزشكار دانشگاه پيام نور اراك مؤثر

 ورزشـكاران قويـاً بـه آمـوزش         كلـي اغلـب    طـور  به
هاي رواني و هوش هيجاني نياز دارند و اين نياز از     مهارت

گيرد، اما براي ارتباط بهتـر       مشكالت رواني سرچشمه نمي   
ؤثرتر بايـد بـه   ه منظور كارآيي بهتر و مبين جسم و ذهن ب   

هاي  بنابراين تلفيق مهارت  . ها بپردازند  يادگيري اين مهارت  
توانـد در سـوق    جسماني و توانايي هيجاني در ورزش مي   

، كارسـاز باشـد و   ادن افراد به سوي دستيابي بـه هـدف        د
سبب شود كه ورزشكاران افكار منفي را از ذهن خود دور   

نمودن افكار مثبت مهار رفتار را نيز به         كرده و با جايگزين   
كه اين خود موجب كـاهش      نحو شايسته در دست بگيرند      

گذار منفي از جمله اسـترس و اضـطراب          تأثيرفاكتورهاي  
خودپنداره مثبـت    نفس و ارتقاء   به گرديده و افزايش اعتماد   

 همچنين شناخت و ارتبـاط ميـان      . داشت خواهد دنبال را به 
 هوش هيجاني ورزشـكاران نـه تنهـا         هاي رواني و   ويژگي

تواند مربيان ورزش را در انتخاب بازيكنان و واگذاري          مي
تار و چگـونگي برخـورد   هاي مختلف و درك رف  مسئوليت

تواند به رعايت اخالق ورزشـي        كند بلكه مي   با آنها كمك  
توانـد از بـروز رفتارهـاي        عبارتي ديگر مـي    كند؛ به  كمك

بقه، انجام اعمالي كه باعـث      منظور بردن مسا   شي به غيرورز
درنهايت . كند شود پيشگيري   آسيب و صدمه به ديگران مي     

شود كه براي    مربيان پيشنهادمي  به مسئولين امور ورزشي و    
ارتقاء سطح سالمت روان و خودپنداره ورزشكاران جهت        

هاي آموزش   موفقيت در ميادين ورزشي، با برگزاري دوره      
رزش، گامي مـؤثر در     شناسان و  هوش هيجاني توسط روان   

ـ         ده ايـن   پيشرفت ورزش كشور بردارند و پژوهـشهاي آين
دهنـد كـه آيـا آمـوزش ايـن           قرار بررسي موضوع را مورد  

ازآنجايي كه مهمترين منبـع اطالعـاتي       (مهارتها به مربيان    
باشند و افزايش سطح دانـش مربيـان         ورزشكاران، مربيان مي  

تواند  مي )ندك مي   ورزشي ورزشكاران كمك   به بهبود عملكرد  
  .به ورزشكاران كمك كند و عملكرد آنها را بهبود ببخشد

اي تحقيق حاضر بـه     ه در ضمن عدم تجانس آزمودني    
، سن آزمودني، كوتـاه بـودن       هاي ورزشي   دليل تنوع رشته  

  .باشد هاي اين تحقيق مي دوره آموزش از محدوديت
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