همبستگی هوش هیجانی با کارآمدی ورزشکاران تیمی و انفرادی دانشجویان رشته تربیت بدنی
دانشگاه شمال
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نادر جعفری باللمی ،*1سحر ثنایی ،2علی اکبر مه نامی تویسرکانی
 -1مدرس دانشگاه مازندران
 -3دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده

یّای فززی ،ذاًَازگی ٍ
یگذارز .ایي ػَاهل ػوستاً تِ سغَح ًیاسهٌس 
سُّای هرتلفی تز ػولىزز ٍرسضىاراى تأثیز ه 
پسی 
یتَاًس تِایدازٍافشایصهیشاىساسگاریٍػولىزز
یّایفزٌّگی،اختواػیهزتَطاستَّ.شّیداًیػاهلیاستوِه 
ٍیژگ 
هْارتّایهثتٌیتزَّشّیداًیتزهیشاى

تْتزگزٍّیتیاًداهس.تاتَخِتِهَارزیازضسُّسفایيتحمیكتزرسیتأثیزآهَسش
ػولىززٍساسگاریٍرسضىاراىاست.رٍشتزرسی5پژٍّصحاضزتسًثالتزرسیتَغیفیـّوثستگیتیيهتغیزّایتحمیكٍ
هْارتّایهثتٌیتزَّشّیداًی،تزهیشاىػولىززٍرسضىاراىاست.خاهؼِآهاریضاهلولیِزاًطدَیاى

ارسیاتیتأثیزآهَسش
زاًطگاُضوالاستً.وًَِآهاریضاهلً  05فزاسزاًطدَیاىایيزاًطگاُاستوِتػَرتًوًَِگیزیتػازفیاًترابهَرز
گزفتِاًس.ایيزاًطدَیاىتِزٍگزٍُتیوی(ً 50فز)ٍگزٍُاًفزازی(ً 50فز)تمسینٍهَرزآسهَىلزارگزفتٌس.تزای
آسهَىلزار 
زازُّا تااستفازُاس
ایيهٌظَراسپزسطٌاهَِّشّیداًیتارـآى 7442استفازُضسُاست،سپسًتایحتسستآهسُاسترزاجٍ 
آسهَىّایآهاریهَرزتدشیٍِتحلیللزارگزفتٌس.تزایایيهٌظَراسًزمافشارSPSS55استفازُضسُاستً.تایحتزرسیتحمیك

رضتِّایاًفزازیّوثستگیهثثتهؼٌیزاریٍخَززارز(.)P=0.000
رضتِّایتیویتًِسثت 
ًطاىزازُوِتیيَّشّیداًیٍ 

کلمات کلیدیَّ :شّیداًیٍ،رسشتیویٍ،رسشاًفزازی،زاًطدَیاى 

مقدمه
طزفتّایاذیزوِزرػلَمضٌاذتی ٍػلَم

ًظزیَِّشّیداًیوِتَسظسالٍَیٍهایز ()7445هغزحضسُاستتاتلفیكپی
اػػابٍّوچٌیيرضسوَزنتَخَزآهسُچْارچَبًَیٌیتزایهغالؼٍِتحمیكزرحَسُساسشیافتگیّیداًیٍاختواػیٍ
تزًاهِّایپیطگیزاًِرافزاّنآٍرزُاست(لَپشٍّوىاراى .)5552
تسٍیي 
رلاتتّایٍرسضیهَفكتزػولهیوٌٌسّ،وچٌیيایيَّشاسػَاهلهَفمیتٍرسش

وساًیوَِّشّیداًیتیطتزیزارًسزر
تّایفززیٍ
هْارتّایرٍاًیٍلاتلی 

ٍرسشّایگزٍّی)است.ضایستتَاىتاافشایصَّشّیداًیزرٍرسضىاراى

(تٍِیژُزر
ّصّا
تّای ٍرسضی آًاى را تْثَز ترطیس (ریاحی فارساًی ٍ ّوىاراى  .)734 5زر تزذی اس پژٍ 
اختواػی ،تِ عَر ولی هَفمی 
سثهّای هماتلِ،
هْارتّای رٍاًی ـ حزوتی ،ذػَغیات ذلمی  ،

ٍیژگی رٍاى ضٌاذتی ٍرسضىاراى ضاهل غفات ضرػیتی ،
ووالگزاییٍسرتوَضیزرسغَحهتفاٍتهَفمیتٍرسضیتزرسیضسُاست(تطارت،a7332تطارت ،b7332تطارت،

ػثاسیٍضداعالسیي،7337،تَهاسٍاٍر،7442،گالس،زیفٌثاخٍهَفت،5555،هییزس،تَرگشٍهارای،7443،هییزس،لییاًش
ٍتَرگشٍ ،7441 ،یلیاهش ٍ وزیي .)5557 ،ضٌاسایی فزایٌسّای رٍاًطٌاذتی هؤثز تز هَفمیت ٍ ساسگاری ًیش پیاهسّای هْویزر
رٍاًطٌاسیوارتززیاسخولِرٍاًطٌاسیٍرسشزارز(تطارتٍّوىاراى  .)7332
یّایخسیسزرّزهَلؼیتٍزرعَلتوزیٌاتٍرسضیّستٌسٍهطىل
افزازیوَِّشّیداًیسیازیزارًسآهازُتغییزٍیازگیز 
هْارتّای َّش

ییاتس .
آىّا واّص ه 
یزاًٌس ،اس ایي رٍ فطار رٍاًی ًاضی اس احساس ًاواهی زر  
را فزغتی تزای یازگیزی ه 
یوٌستااحساساتذَزرااتزاسوٌٌسٍتِگستزشارتثاطذَزتازیگزاىزستیاتٌس.ارتثاطتازیگزاىّن
ّیداًیتِافزازووهه 
ظّایٍرسضیتِزلیلػسمتَاًاییتزلزاریارتثاطتاگزٍُیاهحیظ
استزسّازرهحی 

اسخٌثِحوایتیّناسخٌثِایيوِتسیاریاس
یزّس هْن است.افزاز تا َّش ّیداًی تاالتز وِ زر هحیظ وار ٍ ٍرسش لازر تِ اًدام وار گزٍّی
ٍ افزاز ّن تیوی ذَز رخ ه 
یهاًٌس(چزسی .)5555
ّستٌساسایيوِفطارزاضتِتاضٌس،هػَىه 
زریهفؼالیتگزٍّیهاًٌسٍرسشگزٍّیَّشّیداًیًیشتأثیزگذارتزػولىززًٍتیدِفؼالیتٍتاسیهحػَلَّشّیداًی
یرٍزًٍَِّشّیداًییهفززیاافزازهستملَّ.شّیداًییهگزٍُچِتِعَرسازُحاغل
یهگزٍٍُیهتینتِضواره 
َّشّایّیداًیافزازگزٍُتِحساب
یضَزٍچِزریهتثییيزلیكتزحاغلضزب 
خوغَّشّیداًیافزازگزٍُهحسَبه 
یزّس ٍ تِ ّویي ًسثت ًیش تأثیز گذاری آى تز ًتیدِ ٍ
یآیس.ضزیة ٍ تْزُ ای تیص اس َّش ّیداًی فزز را تِ ذَز اذتػاظ ه 
ه 
یضَز.تاتَخِتًِتایحتؼضاًضسًٍمیضًٍاوافیتَزىٍواستیتزذیتحمیماتاًدامضسُ،هحمماى
هحػَلوارٍتاسیافشٍىه 
پژٍّصحاضزتسًثالآسهَزىایيّسفّستٌسوِآیاتیيَّشّیداًیٍػولىززٍرسضی ٍرسضىاراى زر رضتِّای گزٍّی ٍ
اًفزازیراتغٍِخَززارز؟ .
متدولوژی و روش تحقیق
خاهؼًٍِوًَِ؛  تاتَخِتِهَضَعٍاّسافپژٍّصخاهؼِآهاریضاهلولیِزاًطدَیاىزاًطدَیاىتزتیتتسًیزاًطگاُضوالتِ
رضتِّایتیوی
ػٌَاىخاهؼِآهاریزرًظزگزفتِضسًس.استیيایيزاًطدَیاى05زاًطدَیٍرسضىار(50زذتزٍ50پسز)وِزر 
رضتِّایایيزاًطدَیاىػثارتاستاس5تٌیس
یوززًس تِػٌَاىًوًَِآهاریتغَرتػازفیاًترابضسًس .
ٍاًفزازیفؼالیته 
ذاویآلایاى(ً73فز)،تٌیسذاویتاًَاى(ً75فز)ٍ،الیثالتاًَاى(ً77فز)ٍ،الیثالآلایاى(ً72فز)،وِتؼسازولٍرسضىاراىزر
رضتِیگزٍّیًیشً 50فزتَزُاست.اتشاراًساسُگیزی5زرازاهِتاّواٌّگی
رضتِّایفززیً 50فزٍتؼسازولٍرسضىاراىزر 

یّا تَسیغ گززیس .ایي
پزسطٌاهِی َّشّیداًی تار -آى تِ ػٌَاىیه اتشار استاًسارزضسُ تیي آسهَزً 

زر خلسِای هطتزن ،
پاسدّایآىتِتزتیة
یتاضس وِتزاساسهسللیىزت 0گشیٌِایتَزُاست .
پزسطٌاهَِّشّیداًیتار -آىزارای 45سؤال ه 
زازُّایتحمیك
واهالً هَافمن،هَافمنً،ظزیًسارم،هرالفنٍ،واهالً هرالفنتمسینضسُاست.رٍشآهاری5تزایتدشیِ ٍتحلیل 
استزًاهِSPSS20استفازُضسُاست .
نتایج و یافتههای تحقیق
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زازُّای تسست آهسُ را ٍارز تزًاهِ  SPSSوززُ است تا هَرز تزرسی آهاری لزار زٌّس.
آًالیش تَغیفی ،پژٍّطگزاى ًرست  
تَزُاًس.تِ هٌظَر تزرسی ّز یه اس
ٍرسشّایاًفزازی 

ٍرسشّایگزٍّی،

هتغیزّای هَرز تزرسی ضاهلارسیاتیَّشّیداًی،
افتِّاتِلزارسیزاست 5
زازُاًس.ی 
اسّایَّشّیداًیرازرزٍگزٍُهَرزتزرسیلزار 
هتغیزّایفَقالذوزهحممیيهمی 
یّازرزٍگزٍُتیویٍاًفزازی 
خسٍل57فزاٍاًیآسهَزً 
شاخص
درصد

فراوانی

50

25

ٍرسشّایتیوی


50

25

ٍرسشّایاًفزازی


100

50

خوغ

جنس

ٍرسشّای

ٍرسشّایتیویٍ 05آىّازر

یّا ً 05فزاست 05،زرغسزرگزٍُ
یزّس وِتؼسازولآسهَزً 
خسٍلتاالًطاىه 
یتاضٌس .
اًفزازیهطغَلتِتحػیله 
جدول شماره  :2رشته تنیس
 Std.Deviation

 Mean

 Maximum

 Minimum

N



 2.49800
 32.08572

 23.3600
 321.9200

 27.00
 380.00

 18.00
 247.00

25
25
 25

رٍاتظػوَهی 
Total
)Valid N (list wise

یضَزً ،وزُ هیاًگیي ًوًَِ آهاری زر رٍاتظ تیي فززی هیاى تٌیس تاساى تا اًحزاف اس هؼیار
ّواى عَر وِ زر خسٍل  5هطاّسُ ه 
یتاضس .
ًوزُّاییاس73تا53.31،52ه 
 ٍ،5.24
جدول شماره  :3رشته والیبال
 Std.Deviation

 Mean

 Maximum

 Minimum

N



 4.05093
 38.39605

 22.9200
 310.4400

 29.00
 404.00

 12.00
 251.00

 25
 25
 25

رٍاتظتیيفززی 
Total
)Valid N (list wise

ًوزُّاییاس75
ستّاتااًحزافاسهؼیار ٍ،2.50
یزّسًوزُهیاًگیيًوًَِآهاریزررٍاتظتیيفززیهیاىٍالیثالی 
خسٍلً3طاىه 
تا55.45،54است .
یّا
خسٍلضوارُ52ولآسهَزً 
 Std.Deviation

 Mean

 Maximum

 Minimum

N



 3.33815
 35.49573

 23.1400
 316.1800

 29.00
 404.00

 12.00
 247.00

 50
 50
 50

رٍاتظتیيفززی 
Total
)Valid N (list wise

ًوزُّاییاس75تا
یزّسًوزُهیاًگیيًوًَِآهاریزررٍاتظتیيفززیهیاىتٌیستاساىتااًحزافاسهؼیار ٍ،3.33
خسٍلً2طاىه 
یّای تیطتز رٍاتظ تیي فززی زر تیي تٌیس
یتاضس .پژٍّطگزاىتزای تزرس 
 54زر هیاى ول ضزوت وٌٌسگاى زر پژٍّص  53.72ه 
یّا تفاٍت چٌساًی را هیاى ًوزُ
زازُاًس .تزرس 
ستّا تز اساس تفىیه خٌسیت (هزز ٍ سى) راهَرز ارسیاتی لزار  
تاساى ٍ ٍالیثالی 
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یزّس (سًاى ،53.036هززاىً.)53.706وزُ هیاًگیي رٍاتظ
هیاًگیي رٍاتظ تیي فززی سًاى ٍ هززاى تٌیس تاس ضزوت وٌٌسُ ًطاى ًو 
یزّس(سًاى،53.376هززاى .)55.576
تیيفززیسًاىٍهززاىٍالیثالیستتفاٍتاًسویراًطاىه 
5ضزیةّوثستگیتیيَّشّیداًیٍرضتِّایتیویٍاًفزازی 

خسٍل0
ضاذع 

َّشّیداًی


P

r

0.000

0.52

رضتِّایتیوی


0.000

0.16

رضتِّایاًفزازی


هتغیز


رضتِّایاًفزازیّوثستگی هثثتهؼٌیزاری
وِتیيَّشّیداًیٍرضتِّایتیویتًِسثت 

یزّس 
زازُّای خسٍلتاالًطاىه 

ٍخَززارز( .)P=0.000
بحث و نتیجه گیری
ٍرسشّایاًفزازیّوثستگی هثثت

ٍرسشّایتیویتًِسثت

یزّس وِتیيَّشّیداًیٍوارآهسی
زازُّای تحمیكًطاىه 

هؼٌی زاری ٍخَز زارز .ایي یافتِتاًتایحتحمیك پالوز ٍ سالٍَی ( ،)7442فزلساًی( ،)5552اسىاتٍ هألَف( ،)5557لپس ٍ
ّوىاراى ( ،)5553آیشى تزي ٍ ّوىاراى (ّ ،)5555الثزس تس ٍ ّوىاراى ( ٍ )5557سالٍَی ٍ ّوىاراى (ّ .)5555وچٌیي تا
یزّس وَِّشّیداًیتا
افتِّای فزلساًی(ٍ )5552ساراًی(ّ)7443وسَییزارز.تحمیماتپالوزٍسالٍَی(ً)7442طاىه 
ی 
ویفیتارتثاطهیاىفززیًیشهزتثظ استّ.وچٌیيزراّویتایيهَرزتیاىضسُاستوِافزازتاَّشّیداًیتاالارتثاعاتهثثت
یوٌٌسٍتؼاهالتهٌفیووتزیتاًشزیىاًطاىزارًس(لپسٍّوىاراى.)5553،تاتَخِتًِتایحایيتحمیك
تیطتزیتازیگزاىتزلزاره 
راُّایهؤثزتز
یتَاى اًتظارزاضتوِتزایپیطثززاّسافٍرسضییىیاس 
پژٍّصّایهطاتِاًدامگزفتِزرایيسهیٌِ ،ه 

ٍسایز
یتَاًس تًِحَهغلَتیتزػولىززٍرسضىاراى
تّایَّشّیداًیاست.ایيواره 
وارآهسیٍرسضىاراىآهَسشٍارتماءظزفی 
آىّا تیافشایس.تاتَخِتِایيوَِّشّیداًی ( )EQتزذالفَّشػوَهی ( )IQلاتل
تّایٍرسضی 
تأثیزگذاضتٍِتزهَفمی 
یضَز هزاوش آهَسضی تِ ٍیژُ ساسهاى تزتیت تسًی تواهی هساػی ذَز را غزف آهَسش
یازگیزی ٍ آهَسش است پیطٌْاز ه 
هْارتّا یارتثاعیهثتٌیتزَّشّیداًیًوَزُتاسهیٌِرضسٍارتمازػولىززٍرسضیٍسالهترٍاًیاختواػیٍرسضىاراىرا

فزاّنآٍرز .
فهرست منابع:
ٍرسشّایگزٍّىٍفززى

7ـتطارت،هحوسػلی،ػثاسی،غالهزضا،هیزساووسفیسی،رضا".)7332(،تثییيهَفمیتٍرسضىزر
تزحسةَّشّیداًى".سالسیشزّن–ضوارُ(2پیاپی )35
 5ـ ریاحی فارساًی ،لیال ،فزذی ،احوس ،فزاّاًی ،اتَالفضل ،ضوسی پَر ،پزٍاًِ" .)7345( ،تأثیز آهَسش َّش ّیداًی تز
هْارتّایرٍاًیًَخَاًاىٍرسضىار".غع50-25
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