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چكيده
پژوهش حاضر اثرات آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر جهتگیری و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار را مورد بررسی قرار داد .پژوهش حاضر از نوع
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون میباشد 44 .نوجوان ورزشکار در دو گروه  24نفری آزمایش و  24نفری گواه به صورت تصادفی قرار
گرفتند .برنامة هوش هیجانی  12هفته روی ورزشکاران اجرا شد .یافتهها نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری تأثیر معناداری داشت.
عالوه بر آن ،نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر جهتگیری ورزشی مؤثر بوده و باعث افزایش آن گردید .بنابراین ،استفاده از
آموزش هوش هیجانی عامل مؤثر برای نوجوانان ورزشکار در کاهش پرخاشگری ،و همچنین عاملی مهمی در افزایش جهتگیری ورزشی میباشد.
کليد واژگان :آموزش هوش هیجانی ،جهت¬گیری ورزشی ،پرخاشگری ،ورزشکار

نفس و میهنپرستی را تقویت میکنند .در زمانی که
مقدمه

تکنولوژیهای پیشرفته مردم را در برگرفته و جهان را در

تأثیری که تربیت بدنی و ورزش بر زمینههای روانشناختی

سیطره خود در آورده است نظریه ها و دیدگاههای روان-

میگذارد بیشتر از تأثیری است که بر جسم آنها میگذارد

شناختی مختلفی برای غلبه بر آثار زیان بار پیشرفت

و میتواند در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ،استرس،

تکنولوژی توسعه زیادی پیدا کرده است .یکی از این

فشارهای روانی و افسردگی مؤثر باشد .اهمیت و نقش

دیدگاه ها هوش هیجانی است .پژوهشهای متعدد نشان

ورزش در بهبود زندگی و سالمت روانی روز به روز در

دادهاند که داشتن تحصیالت و هوش منطقی باال به تنهایی

حال افزایش است (سامرفلد 1و همکاران .)2444 ،در یکی

تضیمن کننده موفقیت نیست ،بلکه افراد نیاز به هوش

از قدیمیترین پژوهش های علمی انجام شده در مورد

اجتماعی دارند که شامل توانایی بازبینی احساسات و

روبین2

هیجانات خود و دیگران ،هدایت تفکر ،کنترل تکانهها،

و همکاران ( )1444به این نتیجه رسیدند که افکار عمومی

بکارگیری مهارتهای ارتباطی ،خودآگاهی ،تنظیم عواطف

اساساً دو وظیفه برای فعالیت ورزشی قائلند .از یك طرف

و هیجانات ،مقاومت در برابر رویدادهای ناخوشایند و

شهروند خوب بودن ،اطاعت از قوانین ،و احترام به اصول

توانایی ارزیابی ،بکارگیری و بیان هیجانات در موقع

و قوانین را یاد میدهند ،و از طرف دیگر حس تسلّط بر

مناسب است که اصطالحاً هوش هیجانی نامیده میشود

1 . Summerfeld

2 . Rubin

نقش ورزش در سالمت روانی و اجتماعی شدن،
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(کیم و لیمن .)2447 ،1در حقیقت این هوش مشتمل بر

جهتگیری ورزشکار در مواجهه با مشکالت و جلوگیری

شناخت احساسات خود و دیگران و استفاده از آن برای

از رفتارهای مخرب مانند پرخاشگری و خشم داشته باشد.

اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است .به عبارتی عاملی

هنگامی که فرد در زندگی اجتماعی خود نتواند بر

است که به هنگام شکست ،در شخص ایجاد انگیزه میکند

مشکالت خود فائق آید دچار اضطراب میشود (شولتز،6

و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی باال منجر به

 .)2444در پژوهشی که در اسپانیا توسط ملچور و

برقراری رابطه خوب با مردم میشود (میر .)2444 ،2رابین

همکاران بر روی جهتگیری ورزشی دانشجویان تربیت

( )1444در پژوهش خود به این نتیجه رسید دانشآموزان

بدنی صورت گرفت نشان داده شد که دانشآموزان پسر

و نوجوانانی که نمرههای باالیی در هوش هیجانی کسب

مدارس متوسطه نگرش مثبتتری نسبت به جهتگیری-

کردند پرخاشگری کمتری از خود نشان داده و بیشتر در

های ورزشی دارند و عالوه بر این آنها دریافتند دختران

فعالیتهای اجتماعی شرکت میکردند .فاراون)2441( 3

نسبت به پسرانی که تجارب ورزشی داشتند نسبت به

در پژوهشی در مورد نقش هوش هیجانی در افزایش

کسانی که این تجارب را نداشتند دارای جهتگیری

کارآمدی ،عملکرد مثبت ،افزایش عزت نفس و احترام به

ورزشی بیشتری بودند (فرانبس .)2442،7برای درک هر

خود در گروهی از زنان عرب به این نتیجه رسید که با

چه بهتر گرایش به منش ورزشی ،دو دیدگاه نظری ارائه

اجرای برنامههایی به منظور باال رفتن هوش هیجانی می-

شده است  .اولین دیدگاه نظریه شناختی-اجتماعی

توان در افزایش این مؤلفهها ،ایفای نقش مثبت و فعال در

بندورا( )1416است .این دیدگاه بیان می کند الگوها و

امور اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حس توانمندی و

تشویق های ارائه شده  ،تعیین کننده باورهای ورزشکاران

سازنده بودن در آنها کمك ،و از گرایش آنها به سمت

درباره رفتارهای بهنجار و نابهنجار در محیط های ورزشی

رفتارهای پر خطر جلوگیری کرد .پژوهشهای ترینیداد و

هستند .رویکرد دیگر توسط هان ( )1413ارائه شده است.

جانسون ،)2442( 4همایونی ،بنیهاشمی و گلزاده ()2414

این رویکرد مضامینی را از مدل رشدی-ساختاری بیان می

نشان داد که افراد با هوش هیجانی باال احتمال خیلی

کند که به ویژه ظرفیت شخص را در پذیرش توافقات به

کمتری دارد که به سمت مصرف سیگار یا الکل یا مواد

عمل آمده در زمینه مسائل اخالقی در برمی گیرد که این

مخدر کشیده شوند .همچنین ،هوش هیجانی باال موجب

امر در تضاد با برخوردهای خشونت آمیز است .همچنین

میشود افراد بتوانند فشار روانی را بیشتر تحمل و مدیریت

یکی از عوامل تاثیرگذار و مرابط با هیجانات جهت گیری

کرده و بیمارهای روانی مانند افسردگی احساس تنهایی و

ورزشی است .این نظریه از نظریه انگیزش بوجود آمده و

اقدام به خودکشی در آنها کاهش یابد (سیاروچی ،دین و

به معنی تالش برای غلبه بر موانع ،کسب مهارت و کنش

اندرسون .)2442 ،5توجه به هوش هیجانی به عنوان یك

بهتر است (واینبرگ و گولد .)2411 ،اسپنس و هلمریچ

ویژگی انسانی ،نقش آن در موفقیتها و شکستها ،کنترل

( )1413جهت گیری ورزشی را به طور چند بعدی و با

هیجانات و تکانهها و در نتیجه بروز و ایجاد یك رفتار

ابعاد مهارت ،کار و تالش و رقابت مفهوم سازی کرده و

مناسب با موقعیت در فرد از اهمیت فوقالعادهای

اشاره می کنند که برخی افراد حالت گرایش به پیشرفت

برخوردار است .داشتن مهارت هوش هیجانی میتواند

را با تمایل به تالش برای برتری بر دیگران و با تاکید بر

نقش مهمی در استفاده درست و مناسب از راهکارهای

سخت کوشی ،و حتی تمایل به بهتر عمل کردن نسبت به

1 . Kim & Lennon
2 . Mayer
3 . Pharaon
4 . Trinidad & Johnson

5 . Ciarrochi, Deane & Anderson
6. Shultz
7 . Franbeth
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دیگران آشکار می سازند .افراد با توجه به جهت گیری

طریق آموزش هوش هیجانی در ورزشکاران بسیار مهم

ورزشی با دالیل ،هیجانات و انگیزه های متفاوتی در

است و میتواند بر متغیرهای روانشناختی درگیر با

فعالیت های ورزشی شرکت میکنند که در موفقیت آنها

هیجانات تأثیر مثبت داشته و عملکرد ورزشکاران را بهبود

نقش مهمی دارد (فینکن بن ،مود و دینوچی.)1441 ،

دهد .عبدلی و فتحی ( )2441در پژوهشی با عنوان تأثیر

تود )2443( 1در پژوهشی که با هدف نقش جهتگیری

هوش هیجانی و مولفههایش بر روی خشم و پرخاشگری

ورزشی در اخالق و اهداف ورزشی انجام داد دریافت که

بازیکنان فوتبال دریافتند که آموزش هوش هیجانی به

دالیل ذاتی برای مشارکت در ورزش مانند افزایش اعتماد

بازیکنان فوتبال و استفاده از برنامههای آموزشی منجر به

به نفس و تسلط باال بر هیجان ،سطوح باالیی از عملکرد

رشد اجتماعی بازیکنان و کنترل آنها بر روی خشم و

را در فرد ایجاد می کند .استین برگ )2444( 2ابعاد مختلف

پرخاشگری آنها در زمان تمرین و مسابقه میشود.

جهتگیری ورزشی با توجه به جنسیت و رشتههای

کاستیلو 3و همکاران ( )2413که به تأثیر آموزش هوش

مختلف ورزشی را مورد بررسی قرار داده است .وی

هیجانی بر پرخاشگری و افسردگی نوجوانان انجام شد به

دریافت که ورزشکاران گروهی نسبت به انفرادی رقابت-

این نتیجه رسیدند نوجوانانی که تحت آموزش برنامه

طلبی بیشتری دارند .نوربخش نیز در پژوهش خود به این

آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند سطح پایینتری از

نتیجه رسید که بین ابعاد جهتگیری ورزشی در بین

پرخاشگری را نشان دادند و دارای سطح باالیی از مدیریت

دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معناداری وجود

پرخاشگری خود نسبت به قبل شدند .درویشی و همکاران

ندارد؛ اگر چه در ابعاد رقابتطلبی و هدفچینی

( )2415در پژوهشی با عنوان تأثیر هوش هیجانی بر روی

دانشجویان ورزشکار رشتههای گروهی نسبت به انفرادی

ویژگیهای روانی در دختران ورزشکاران دانش آموز به

برتری وجود دارد (نوربخش و همکاران .)2446 ،در

این نتیجه رسیدند که آموزش هوش هیجانی تأثیر مثبت بر

پژوهش الیاسی و همکاران ( )2411که به بررسی ارتباط

ویژگیهای روانی دانشآموزان میگذارد و میتواند

بین جهتگیری ورزشی و هوش هیجانی در بین

موجب کاهش پرخاشگری و افزایش ویژگیهای مثبت

ورزشکاران تیمی و انفرادی انجام شد به این نتیجه رسیدند

روحی آنها میشود (درویشی .)2415 ،در پژوهشی که

که ارتباط مثبتی بین هوش هیجانی و جهتگیری ورزشی

رمضانینژاد و همکاران ( )2446در مورد ابعاد جهتگیری

وجود دارد و هوش هیجانی با میل به برنده شدن در

ورزشی دانشجویان ورزشکار انجام شد ،هدفگزینی ،میل

ورزشکاران رابطه داشت .همچنین ،آنها به این نتیجه

به پیروزی و رقابتجویی به ترتیب از اولویت برخوردار

رسیدند که ورزشکاران انفرادی نسبت به تیمی دارای

بودند .ولی تفاوت معناداری در اولویت جهتگیری

هوش هیجانی باالتری هستند و میل به برنده شدن در آنها

ورزشی دانشجویان با توجه به ویژگی جنسیتی ،رشته

بیشتر است .پژوهش ملکی و همکاران ( )2412در مورد

تحصیلی و رشته ورزشی وجود نداشت .هانین و همکاران

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری ،استرس و

در پژوهشی دریافتند که برنده شدن به هر قیمتی در

بهزیستی روان شناختی ورزشکاران نخبه نشان داد که

ورزشکاران شیوع پیدا کرده است و بازیکنان از ابراز خشم

آموزش هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگری و

و عصبانیت و احترام اندک برای حریف خود در حین

استرس ،و افزایش بهزیستی روان شناختی آزمودنیها شد.

مسابقه استفاده میکنند و حتی مربیان و رهبران ورزشی

آنها بیان داشتند که چگونگی کنترل و تنظیم هیجانات از

نیز حتی به بازیکنان تاکید دارند که به رقیب خود اهمیت

3 . Castillo

1 . Todd
2 . Steinberg
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زیادی ندهند (هانین .)2444 ،1نظر به اینکه اجزاء هوش

از دیدگاههای مختلف است .در این برنامه سه متغیر

هیجانی شامل خود آگاهی هیجانی ،خود مهارگری

مدیریت هیجان ،ارزیابی هیجان و بیان هیجان آموزش داده

هیجانی ،خود نظم دهی هیجانی و خود انگیزشی هیجانی

میشود.

است که هریك از این موارد سطح بخصوصی از هیجانات

مقياس چندبعدی جهتگيری ورزشكار :این مقیاس در

انسان را میسنجند و تأثیری که بر فرآیند ورزش دارند،

سال  1447توسط والرند و همکاران و به منظور ارزیابی

بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش

جهتگیری ورزشکاران ساخته شد .این پرسشنامه دارای

هیجانی بر جهتگیری و پرخاشگری نوجوانان ورزشکار

 25عبارت و  5زیر مقیاس ،توجه و احترام به رقیب ،توجه

میباشد .انجام پژوهش و استفاده از نتایج آن می تواند

به قوانین ،احساس مسئولیت در ورزش ،احترام به

دستاندرکاران امور ورزشی را در برنامهریزی برای

قراردادهای اجتماعی و جهتگیری منفی نسبت به

آموزشهای کنترل هیجانات در حین و بعد از رقابتهای

همکاری در ورزش است .همایوننیا ( )2414روایی این

ورزشی و تأثیری که این کنترل و تنظیمات هیجانات بر

آزمون را از طریق تحلیل عاملی و پایایی آن به وسیله روش

جهتگیری ورزشکاران در حین رقابت و افزایش ظرفیت-

آلفا کرونباخ مورد تأیید قرار داده است ( .)4/11نتایج

ها و تواناییهای روانشناختی آنها و در نتیجه افزایش

حاکی از مناسب بودن این ابزار برای سنجش جهتگیری-

رفتارهای هیجانی مناسب یاری رساند.

های ورزشی ورزشکاران میباشد .برای تحلیل دادهها ،از
شاخصهای توصیفی برای توصیف آماری دادهها ،ضریب

روششناسی

آلفا کرونباخ برای تعیین پایایی درونی و تحلیل عاملی

روش پژوهش از نوع طرحهای نیمهآزمایشی است .جامعه

تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد .نتایج حاکی

آماری در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان ورزشکار

از پایایی  4/12برای پرسشنامة منش ورزشی بود .در

بودند .جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی

خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح

استفاده شد و  44نفر بهعنوان نمونه توسط قرعه انتخاب

معناداری ،تمامی سؤاالت ،به غیر از یك سؤال ،رابطة

شدند و به حکم قرعه بهگونهای تصادفی در دو گروه

معناداری با عاملها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی

آزمایش ( 24نفر) و گواه ( 24نفر) قرار گرفتند.

برای عامل خود باشند.

برنامه آموزشي هوش هيجاني :برنامه آموزشی هوش

پرسشنامه پرخاشگری :این پرسشنامه مشتمل بر  34ماده

هیجانی توسط حاتمی ( )2446تهیه شده "پاالیش و خود

است که  14ماده آن عامل خشم و  1ماده آن عامل تهاجم

ابزارگری عواطف" نام دارد .وجه تسمیه این برنامه این

و  1ماده عامل کینهتوزی را میسنجد .پرسشنامه

است که آزمودنی ابتدا با هدایت آزمایشگر یك سفر

پرخاشگری یك مقیاس خودگزارشدهی مداد کاغذی

دروننگرانه عاطفی انجام میدهد .در این سفر دروننگرانه

است و آزمودنی به یکی از چهارگزینه هرگز ،بندرت،

آزمودنیها وارد شبکه عواطف خود میشوند و میبایست

گاهی اوقات و همیشه پاسخ گفته و برای هر یك از 4

 5گذرگاه عاطفی را در طی جلسات آموزشی با کمك و

گزینه مذکور به ترتیب مقادیر  2 ،1 ،4و  3در نظر گرفته

هدایت آزمایشگر طی نمایند .این برنامه طی دوازده جلسه

میشود به جز ماده  11که بار عاملی منفی دارد و جهت

هر هفته یك یا دو بار دو ساعت قابل اجرا میباشد.

نمرهگذاری در آن معکوس است .افرادی که در این مقیاس

محتوی جلسات با توجه به تمام نظریات مرتبط در این

نمرة آنان از میانگین کمتر است ،پرخاشگری پایین دارند.

حوزه تدوین شده است و دارای یك زیر بنای همگرایانه

ضرایب بازآزمایی بدست آمده بین نمرههای آزمودنیها در
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دو نوبت (آزمون و آزمون مجدد) برای کل آزمودنیها

روش آماری

( ،)N=41آزمودنیهای دختر ( )N=41و آزمودنیهای

دادههای پژوهش به کمك روشهای آماری توصیفی،

پسر ( N=31به ترتیب  r=4/64 ،r=4/74و  r=4/74بوده

میانگین ،انحراف معیار و با استفاده از آزمون تحلیل

است .همچنین در پرسشنامه پرخاشگری ضرایب آلفا

کوواریانس با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه

کرونباخ برای کل آزمودنی  ،α=4/17برای آزمودنیهای

 16مورد تجزیه قرار گرفتند.

دختر  α=4/16و برای آزمودنیهای پسر  α=4/14بوده
است.
یافتهها
جدول  .4ميانگين و انحراف معيار ويژگي فردی آزمودنيها
گروه آزمايش

متغير

ميانگين

گروه کنترل
انحراف

ميانگين

انحراف معيار

14/6

4/6

14/3

4/5

قد

165/4

7/3

166/1

7/5

وزن

64/6

3/2

63/2

2/4

درصد چربی

27/7

3/2

27/4

2/1

سن

معيار

جدول  .4ميانگين و انحراف استاندارد متغير پرخاشگری و جهتگيری ورزش

گروه آزمايش و گواه در پيش آزمون و پس آزمون
شاخص

گروه کنترل

گروه آزمايش
انحراف

گروه

ميانگين

آزمایشی(پرخاشگری)

107/54

34/85

آزمایشی(جهت گیری ورزشی)

145/11

32/14

114/76

گروه گواه

147/56

14/42

147/36

معيار

ميانگين

انحراف معيار

101/23

11/62
11/61
14/14

جدول فوق نمرههای میانگین پیشآزمون و پسآزمون در

نمونه مورد مطالعه پژوهش  44نفر بودند که  24نفر گروه

متغیر پرخاشگری و جهتگیری ورزشی را در دو گروه

آزمایش و  24نفر گروه گواه تشکیل میدادند .میانگین

نشان میدهد .بر اساس این اطالعات ،میانگینهای امتیاز

سنی گروه گواه  14/3میانگین سنی گروه آزمایش 14/6

پرخاشگری گروههای آزمایشی در پسآزمون کاهش

بود .میانگین قدی گروه آزمایش  165/4بود و میانگین

چشمگیری یافته است .انحراف استاندارد متناظر برای

قدی گروه گواه  166/1بود .میانگین وزن گروه آزمایش

مقیاس هوش هیجانی در گروهها نشان میدهد که مفروضه

 64/6و میانگین وزن گروه گواه 63/2بود .درصد چربی

همگنی واریانسها برقرار است ،اما افزایش چشمگیری در

بدن گروه آزمایش 27/7و درصد چربی بدن گروه گواه

جهتگیری ورزشی گروه آزمایش و شاهد وجود دارد.

 27/4بود.
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جدول  .9نتايج تحليل کوواريانس تفاوت دو گروه در پرخاشگری
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

پسآزمون

651/564

1

651/564

خطا

4/35

64

114/536

کل

31/73

61

منابع تغييرات

F

sig

Eta

توان آزمون

5/46

4/416

4/465

4/44

جدول  .1نتايج تحليل کوواريان تفاوت دو گروه در جهتگيری ورزشي
منابع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پسآزمون

651/154

1

651/154

خطا

4/34

64

114/536

کل

31/73

61

F

sig

Eta

توان آزمون

5/44

4/421

4/463

4/47

نتایج جدول فوق نشان میدهد که مقدار سطح معناداری

بحث و نتیجهگیری

 Fبرابر با  4/416میباشد که از مقدار  α=4/45کوچکتر

نتایج این پژوهش نشان میدهد که تفاوت معناداری بین

میباشد .بنابراین ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که پس

دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون هوش هیجانی وجود

از حذف تأثیر پیشآزمون ،تفاوت معناداری بین دو گروه

دارد .به عبارت دیگر آموزش هوش هیجانی بر میزان

کنترل و آزمایش در آزمون هوش هیجانی وجود دارد .به

احترام به قواعد اجتماعی و رسمی تاثیر معناداری دارد.

عبارت دیگر ،آموزش هوش هیجانی پرخاشگری تأثیر

نتایج این پژوهش با پژوهش فاراون االریفی ()2441

معناداری داشت .بدین معنا که موجب کاهش پرخاشگری

همسو بود .او در پژوهشی در مورد نقش هوش هیجانیدر

گروه آزمایش شد .توان آزمون نیز برابر با  4/44میباشد

افزایش کارآمدی ،عملکرد مثبت ،افزایش عزت نفس و

که حاکی از اهمیت اثر عملی آموزش هوش هیجانی می-

احترام به خود در گروهی از زنان عرب به این نتیجه رسید

باشد .بنابراین ،فرضیه صفر رد و فرضیه خالف تأیید می-

که با اجرای برنامههایی به منظور باال رفتن هوش هیجانی

گردد .ن

میتواند در افزایش ایفای نقش مثبت و فعال در امور

تایج جدول فوق نشان میدهد که مقدار سطح معنادار F

اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حس توانمندی و سازنده

برابربا  4/421میباشد که از مقدار  α=4/45کوچکتر می-

بودن در آنها کمك کند و از گرایش آنها به سمت رفتارهای

باشد .بنابراین ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که پس از

پر خطر جلوگیری کند .همچنین پژوهشهای همایونی،

حذف تاثیر پیشآزمون ،تفاوت معناداری بین دو گروه

بنیهاشمی و گلزاده ( )2414نشان داد افراد با هوش

کنترل و آزمایش در آزمون هوش هیجانی وجود دارد .به

هیجانی باال احتمال خیلی کمتری دارند که به سمت

عبارت دیگر ،آموزش هوش هیجانی بر جهتگیری

مصرف سیگار یا الکل یا مواد مخدر کشیده شوند .با توجه

ورزشی تاثیر معناداری داشت بدین معنا که موجب

به ساختار و مؤلفه های هوش هیجانی نیز می توان گفت

افزایش جهتگیری ورزشی گروه آزمایش شد .توان

که ادراک و ابراز هیجانات ،تنظیم هیجانات ،بهره جویی

آزمون نیز برابر با  4/47میباشد که حاکی از اهمیت اثر

از هیجان و اداره کردن هیجان در موقعیتهای پرخطر و

عملی آموزش هوش هیجانی می باشد.

ناگوار به عنوان عامل محافظ عمل می کنند پرخاشگری
افراد را کاهش می دهند .در ادبیات پژوهشی جهت گیری
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ورزشی نیز مواردی مشابه با مؤلفه های هوش هیجانی

همسو بود .او دریافت که دالیل ذاتی برای مشارکت در

وجود دارد (فینکن بن ،مود و دینوچی1441 ،؛ واینبرگ و

ورزش مانند افزایش اعتماد بنفس و تسلط باال بر هیجان

گولد)2411 ،؛ توانایی گسترش عواطف به دیگران ،احترام

سطوح باالیی از عملکرد را در فرد ایجاد میکند و در

به خود ،اطمینان به آینده ،مسئولیت پذیری برای اعمال

مقابل اهداف بیرونی مانند بدست آوردن موقعیت اجتماعی

خود ،خودکنترلی ،کفایت خود ،درک مثبت خود،

باال را در فرد شکل می دهد .نقش هیجانات در جهت

خودتنظیم گری هیجان ها ،جذابیت کلی برای دیگران،

گیری رفتار ورزشی دارای اهمیت است زیرا برنده شدن

حس معنی داری زندگی ،دید مثبت به زندگی ،فعالیت

به هر قیمتی در ورزشکاران زیادی شیوع پیدا کرده است

اجتماعی ،حس خودمختاری ،روابط خوب با همساالن،

و بازیکنان از ابراز خشم و عصبانیت و احترام اندک برای

جستجوی حمایت ،شخصیت اجتماعی داشتن و انتظارات

حریف خود در حین مسابقه استفاده میکنند و حتی مربیان

سالم از این مواردند.

و رهبران ورزشی نیز حتی به بازیکنان تاکید دارند که به

نتایج این پژوهش با پژوهش استین برگ ( )2444ابعاد

رقیب خود اهمیت زیادی ندهند (هانین .)2444 ،1استین

مختلف جهتگیری ورزشی با توجه به جنسیت و رشته-

برگ ( )2444ابعاد مختلف جهتگیری ورزشی با توجه

های مختلف ورزشی را مورد بررسی قرار داده است

به جنسیت و رشتههای مختلف ورزشی را مورد بررسی

همسو بود .وی دریافت ورزشکاران گروهی نسبت به

قرار داده است وی نیز در یافت که ورزشکاران گروهی

انفرادی رقابتطلبی بیشتری دارند .نوربخش نیز در

نسبت به انفرادی رقابتطلبی بیشتری دارند .نتایج پژوهش

پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین ابعاد جهتگیری

حاکی از این بود که میانگینهای امتیاز رویکرد منفی به

ورزشی در بین دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت

تمرینات ورزشی گروههای آزمایشی در پس آزمون کاهش

معناداری وجود ندارد .اگر چه در ابعاد رقابتطلبی و

چشمگیری یافته است .این نتایج با پژوهش لن ( )2446و

هدف گزینی دانشجویان ورزشکار رشتههای گروهی

آجایی ( )2447همسو بوده است .یکی از منابع مهم وجود

نسبت به انفرادی برتری وجود دارد (نوربخش.)2446 ،

بستر های ارتباطی و محیط های بیرونی و حمایت های

نتایج با پژوهشهای الیاسی و همکاران ( )2411هم همسو

گسترده بیرونی است .عضویت در تیم های ورزشی و

بود .آنها به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با میل به

رقابت با افراد مختلف و تالش برای رسیدن به موفقیت

برنده شدن در ورزشکاران رابطه داشت .در واقع هوش

های ورزشی عواملی هستند که یك ورزشکار را درگیر

هیجانی سبب می شود فرد در جهت برد برود و میا به

اجتماع می کند و او می تواند با مربیان ،دوستان و

پیروزی در او افزایش یابد .در پژوهشی که رمضانی نژاد

طرفداران خود رابطه بسیار خوبی داشته باشد .این افراد با

و همکاران ( )2445بین ابعاد جهتگیری ورزشی

تشویقها و حمایت های خود باعث می شوند که ورزشکار

دانشجویان ورزشکار اولویت و ترتیب خاصی بصورت

بهتر بتواند بر مشکالت خود غلبه کند و راه درست را در

معادار وجود داشت که عبارت بود از هدفگزینی ،میل به

ورزش انتخاب کند .لن ( )2446با مطالعه ویژگیهای

پیروزی و رقابتجویی ولی تفاوت معناداری در اولویت

شخصیتی ورزشکاران و غیرورزشکاران اظهار کرد،

جهتگیری ورزشی دانشجویان با توجه به ویژگی

ورزشکاران اعتماد به نفس و خود مدیریت باالتری داشته

جنسیتی ،رشته تحصیلی و رشته ورزشی وجود نداشت.

و اجتماعیتر هستند ،و دارای ساختار شخصیتی برتر،

نتایج با پژوهش تود ( )2443در پژوهشی که با هدف نقش

سازگاری اجتماعی باالتر ،اضطراب کمتر ،تحمل بیشتری

جهتگیری ورزشی در اخالق و اهداف ورزشی انجام داد

در مقابل دردهای بدنی و صفات مردانه بیشتر هستند .کوپر
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پژوهش های انجام شده از سال  1437تا  1467را بررسی

کسب میکردند پرخاشگری کمتری از خود نشان داده و

کرد و نتیجه گرفت که ورزشکاران گرایش به برونگرایی،

بیشتر در فعالیتهای اجتماعی شرکت میکردند .توجه به

سلطهطلبی ،اعتماد به نفس ،رقابتجویی ،اضطراب پایین

هوش هیجانی بهعنوان یك ویژگی انسانی ،نقش آن در

و تحمل درد باالیی دارند .چون تمرین ورزشی در ارتباط

موفقیتها و شکستها ،کنترل هیجانات و تکانهها و در

با افزایش وضعیت روانی مثبت و کاهش وضعیت روانی

نتیجه بروز و ایجاد یك رفتار مناسب با موقعیت در فرد از

منفی ،شناخته شده است .مهارتهای تنظیم وضعیت

اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .داشتن مهارت هوش

روانی بین فردی مربوط به نمرات هوش هیجانی باال است.

هیجانی میتواند نقش مهمی در استفاده درست و مناسب

بنابراین باید به ورزشکار اجازه داده شود تا از این مکانیزم

از راهکارهای جهتگیری ورزشکار در مواجهه با

(تنظیم وضعیت روانی) آگاه باشند و آن را بکار ببرند.

مشکالت و جلوگیری از رفتارهای مخرب مانند

همچنین مثبتگرایی و خوش بینی مرتبط با هوش

پرخاشگری و خشم داشته باشد .هنگامی که فرد در زندگی

هیجانی باال ،می تواند در برطرف کردن موانع برای انجام

اجتماعی خود نتواند بر مشکالت خود فائق آید دچار

تمرین کمك کنند .فرصتهای اجتماعی حاصل از انواع

اضطراب و ناراحتی روانی میشود (شولتز و شولتز،

تمرین میتواند به عنوان یك انگیزش مثبت برای افراد با

 .)2444این نتایج با پژوهش ملکی و همکارانش هم راستا

هوش هیجانی باال عمل کند (انیوال .)2447 ،کاستیلو و

بود .آنها بیان کردند که آموزش هوش هیجانی موجب

همکاران ( )2413به نتایج مشابه این پژوهش دست یافتند.

کاهش پرخاشگری و استرس و افزایش بهزیستی روان-

آنها به نقش مهم آموزش هوش هیجانی بر کاهش

شناختی میشود و عملکرد ورزشکاران را تحت تأثیر قرار

پرخاشگری و افسردگی نوجوانان دست یافتند .سازه

میدهد (ملکی و همکاران .)2412 ،همچنین ،عبدلی و

هوش هیجانی حتی میتواند برخی از مسائل ورزشی مانند

فتحی نیز در پژوهشهای خود نتایجی مشابه بدست

عملکرد ورزشی ،کارایی رهبری در گروه ،تمرکز بر اصول

آوردند و هوش هیجانی را عاملی کنترل کننده خشم و

هیجانی تحت شرایط تنیدگیزا و کیفیت اجرا کار گروهی

پرخاشگری در نوجوانان دانستند (عبدلی و فتحی.)2441 ،

را تحت تأثیر قرار میدهد که این عوامل باعث پیشبرد

در پژوهش درویشی و همکاران ( )2415به تأثیر مثبت

عملکرد ورزشکار در مسابقات میشود و اعتماد به نفس

آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش

ورزشکار را باال میبرد .این نتایج با پژوهشهای همایوننیا

ویژگیهای مثبت روحی نوجوانان می شود (درویشی و

و همکاران ( )2414نیز همسویی داشت .آنها در پژوهش

همکاران .)2415 ،در پژوهشی که در اسپانیا بر روی

خود بهعنوان ارتباط بین هوش هیجانی با تابآوری روان-

جهتگیری ورزشی دانشجویان تربیت بدنی صورت

شناختی در بین کشتیگیران لیگ برتر ایران دریافتند که

گرفت نشان داده شد که دانشآموزان پسر مدارس متوسطه

ورزشکارانی که هوش هیجانی باالتری دارند نسبت به

نگرش مثبتتری نسبت به جهتگیریهای ورزشی دارند

تمرینات رویکرد مثبتتری دارند و بهرهوری مطلوبتری

و عالوه بر این آنها دریافتند دختران نسبت به پسرانی که

از تمرینات میبرند .از دیگر نتایج این پژوهش میتوان

تجارب ورزشی داشتند نسبت به کسانی که این تجارب را

بیان داشت که آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری تاثیر

نداشتند جهتگیری ورزشی بیشتری داشتند (فرانبس،

معناداری داشت .بدین معنا که موجب کاهش پرخاشگری

 .)2442همچنین این پژوهش با نتایج پژوهش همایون نیا

گروه آزمایش شد .این نتایج با پژوهشهای رابین ()1444

و همکاران ( )2414همسو بود .آنها نیز اشاره به این داشتند

همسو بود .او در پژوهش خود به این نتیجه رسید دانش-

که کشتیگیرانی که هوش هیجانی باالتری دارند کمتر

آموزان و نوجوانانی که نمرههایی باالیی در هوش هیجانی

دچار حالت خشم میشوند و مدیریت بهتری بر سیستم
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Abstract
The present research investigated the effects of emotional intelligence components on the orientation and
aggression of young athlete's. This research design was semi-experimental with pretest-posttest. 40 young athletes
were selected and randomly assigned in two groups with 20 experimental and 20 controls people. Emotional
intelligence program was conducted for 12 weeks on athletes. Results showed that emotional intelligence training
had significant effect in decreasing of aggression. In addition, results showed that emotional intelligence training
had significant effect on sport orientation and increased it. Therefore, the use of emotional intelligence training is
an effective factor on the reduction of aggression, and also an important factor in increasing of athlete’s sport
orientation.
Key words: Emotional Intelligence training, Sport Orientation, Aggression, Athlete
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