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  چكيده
ژوهش، تعيين رابطه هوش هيجاني با رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه در سطوح متفاوت عملكرد مي باشد. شركت كنندگان، كليه    هدف پ

زن، مسابقات دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي  49مرد و  37ورزشي ايرانيان شامل  شمشيربازان اسلحه اپه شركت كننده در سومين المپياد
شمشيرباز اسلحه اپه  149زن بودند. بنابراين آزمودني هاي پژوهش  7مرد و  7زن و شمشيربازان نخبه شامل  20مرد و  29شامل  1388سال 

آن به عنوان ابزار اندازه گيري استفاده شد. براي تجزيه و - پرسشنامه بار سال قرار داشتند. از 34 -14در دامنه سني  1389بودند كه در سال 
نشان داد: رابطه مثبت و >P  05/0استفاده گرديد. يافته ها در سطح  ANOVAو  tتحليل داده ها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون 

وجود داشت. مقايسه ميانگين هاي هوش هيجاني  متفاوت عملكرد سطوحمعناداري بين هوش هيجاني و رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه در 
تفاوت معناداري بين هوش   شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سابقه شمشيربازي، سطوح سني و تحصيالت، بيانگر وجود تفاوت معنادار بود.

 هار توجه به مهارت هاي هوش هيجاني و پرورش آنبر اساس يافته هاي پژوهش حاض  هيجاني زنان و مردان شمشيرباز اسلحه اپه مشاهده نشد.
  مي تواند براي بهبود مهارت هاي شمشيربازي مد نظر مربيان و مسئولين اين رشته ورزشي قرار گيرد. شمشيربازاندر 
  

  واژگان كليدي: هوش هيجاني، رتبه بندي، شمشيرباز و سطوح عملكرد.
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 مقدمه

سرشار از رويدادهاي مثبت و منفي است كه براي هر فرد تصميم گيري در هر مورد مي تواند سرنوشت ساز دوران زندگي انسان 
كه چقدر يك  هم به شرايط فردي و هيجانات شخص بستگي دارد، اين ها هم به شرايط خاص محيطي و باشد، اين تصميم گيري

به  آن شخص مربوط مي شود تصميم را بگيرد به هوش هيجانيفرد قادر باشد در مواقع حساس كه فشار رواني زياد است بهترين 
هاي هيجاني را در ذهن خود  ها و پاسخ هوش هيجاني به اين نكته مي پردازد كه فرد چگونه اطالعات مربوط به هيجانعبارتي 

  مورد پردازش قرار مي دهد.
احساسات و هيجان هاي مثبت وضعيت هوش هيجاني نشانگر جديدترين شكل مزيت رقابتي است. تحقيقات نشان مي دهد 

الكتريكي قلب را يكنواخت و قدرت فراگيري مغز را وسيع تر مي سازد. به جاي آن كه از بروز هيجانات جلوگيري كنيم بهتر است 
ط وقتي در شراي آثار واكنشي آنها را كاهش دهيم تا فرصت كافي براي اخذ تصميمات بهتر، آينده نگري و خالقيت داشته باشيم.

بحراني تضاد قرار مي گيريم كند سازي اين فرآيند و استفاده همزمان از عقل و دل (منطق و احساس) باعث پيدا كردن راه حل 
درصد بيش از هوشبهر در موفقيت ها نقش دارد (آقايار و  70هاي بهتر مي شود. تحقيقات نشان مي دهد هوش هيجاني حدود 

  ).1385شريفي، 

پيش بيني موفقيت را ممكن مي سازد و نشانه برتري احساس (دل) به عقل (سر) نمي باشد بلكه نقطه هوش هيجاني تا حدودي 
همچنين هوش هيجاني توانايي نشان دادن هيجانات و احساسات خود و ديگران براي   ).1995، ١تالقي احساس و عقل است (گلمن

 ).1990، ٢دايت افكار و عملكردهاي شخص است (سالووي و مايرمتمايز كردن آنها از يكديگر و استفاده از اين اطالعات براي ه

كنترل هيجانات در ورزشكاران  يجاني كمك بسياري به موفقيت در آن مي كند.كه هوش ه است يكي از موارديميادين ورزشي 
ارها مشاهده شده است كه بسيار مهم است زيرا گاهي عدم كنترل هيجاني ورزشكار، به كلي عملكرد او را تحت تأثير قرار مي دهد. ب

ورزشكاري با داشتن تمرينات مناسب در صحنه مسابقه نمي تواند نتيجه مورد انتظار را كسب كند زيرا تمركز و تسلط او بر بازي 
بنابراين بايد مركز كنترل هيجان در مغز تقويت شود تا در مقابل فشارهاي رواني، استرس، شك و ترديد كارآمد  ،كاهش مي يابد

  نمايد.عمل 
: خودآگاهي به شرحخرده مقياس  15نكته قابل توجه اين است كه پرورش قابليت هاي رواني نظير هوش هيجاني كه شامل 

 ،تحمل استرس  ،روابط ميان فردي ، همدلي، مسئوليت پذيري اجتماعي خودشكوفايي، جرأت، استقالل، حرمت ذات،  هيجاني، 
خوشحالي مي باشد، باعث مي شود تا ورزشكار   و خوش بيني  ،توانايي حل مسأله  ،انعطاف پذيري ،آزمون واقعيت، كنترل تكانه

و كمتر دچار دلسردي گردد و اعتماد به  قادر به تحمل تمرينات سخت و طوالني گردد و احساس آرامش و اميد خود را حفظ كند
و موانع راه برآيد و در صورت پيروزي نيز دست از تالش نكشد نفس او نيز در مواجهه با شكست حفظ شود و در صدد رفع اشكاالت 

با درك هيجانات ديگران در زمينه ورزش بهتر مي توانيم از اشتباهات احتمالي رقبا به نفع خود و نقاط مثبت را تقويت كند. ضمناً 
 ،مؤثر است شانبسيار بر عملكرد هاآنو رقباي  انلذا در ورزشي مانند شمشيربازي كه كنترل هيجانات شمشيرباز استفاده كنيم.

  تقويت هوش هيجاني مي تواند باعث كارآيي بيشتر و موفقيت شمشيربازان گردد.

                                                            
1-Goleman  
2 -Salovey and  Mayer 
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نفر از مردم آشكار كرد در حالي كه  7700انجام گرفت تحليل نمرات هوش هيجاني بيش از ) 2000( ١آن-در تحقيقي كه توسط بار
مردان و زنان تفاوتي در هوش هيجاني كلي ندارند، مردان نمرات باالتري در خودشكوفايي، مثبت بودن، تحمل استرس، كنترل 
تكانش ها و سازگاري گرفتند در حالي كه زنان به طور معني داري نمرات باالتري در همدلي، ارتباط بين فردي و مسئوليت 

  .ماعي كسب كردنداجت
رابطه هوش هيجاني با موفقيت ورزشي در ورزشكاران حرفه اي و نيمه حرفه اي شهر شيراز را مورد  )1384(درتحقيقي حق نگهدار 

بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه هوش هيجاني در پيش بيني موفقيت ورزشي قابل توجه است و بين ميانگين نمرات هوش 
دختران ورزشكار تفاوت معناداري وجود ندارد، همچنين تفاوت معني دار بين نمرات هوش هيجاني ورزشكاران هيجاني پسران و 

 .حرفه اي و نيمه حرفه اي مشاهده نشد

با سطح مهارت شناگران شناي موزون استان اصفهان مورد را رابطه هوش هيجاني و هوش عمومي  )1386(درتحقيق سخي طبع 
پايان به اين نتيجه رسيد كه بين هوش هيجاني با سطح مهارت شناگران شناي موزون رابطه مثبت و معني بررسي قرار داد و در 

  داري وجود دارد.
) تحقيقي را با هدف تفسير هوش هيجاني نوجواناني كه بسكتبال را به عنوان فعاليت فوق برنامه خود انتخاب كرده 2009( 2زاهارا

بودند، انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه نمونه هاي تحقيق داراي هوش هيجاني مناسبي هستند و خانواده و فاكتورهاي آموزشي 
د. همچنين پيشرفت هوش هيجاني همراه با ورزش بسكتبال باعث بوجودآمدن ديد مثبت در بر هوش هيجاني آنها تأثير مي گذار

 آنها شد.

ورزشكار راگبي  3ورزشكار هاكي و 15 فوتباليست، 36 ورزشكار مرد شامل 54 در تحقيقي كه روي )2009(و همكاران 3ام لين
، نتيجه )ر از كل آنها نيز عضو تيم هاي منطقه اي بودندنف 18همگي درسطح ورزش دانشگاهي فعاليت مي كردند و ( انجام دادند 

گرفتند كه استفاده از مهارت هاي رواني هم در زمان تمرين و هم در زمان مسابقه با هوش هيجاني اين ورزشكاران ارتباط 
  .معناداري دارد

رزش تايوان مورد را در دانشگاه ملي و) رابطه بين هوش هيجاني ورزشكاران و اضطراب قبل از مسابقه 2010( 4ويليامز و همكاران
تجزيه تحليل ها نشان داد كه شركت كنندگان با هوش هيجاني پايين تر اضطراب شناختي مسابقه اي شديدتري  .بررسي قرار دادند

نسبت به آنها كه هوش هيجاني باالتري داشتند گزارش دادند. به عالوه مقياس هاي هوش هيجاني نظير كنترل استرس، هوش 
  .هيجاني درون فردي و هوش هيجاني بين فردي با اضطراب قبل از مسابقه ارتباط دارد

هدف تحقيق حاضر تعيين رابطه ، ته بودازآنجا كه در مورد ورزش شمشيربازي و رابطه آن با هوش هيجاني تحقيقي انجام نگرف
فرضيه هاي پژوهش به شكل زير مطرح و  لحه اپه در سطوح متفاوت عملكرد بودهوش هيجاني با رتبه بندي شمشيربازان اس

  گرديد:
  بين هوش هيجاني و رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه در سطوح متفاوت عملكرد رابطه وجود دارد. -
  بين ميانگين هاي هوش هيجاني شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سابقه شمشيربازي آنها تفاوت وجود دارد. -
  شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سطوح سني آنها تفاوت وجود دارد.بين ميانگين هاي هوش هيجاني  -

                                                            
1 -Bar-on 
2-Zahara 
3-Lane M. 
4-Williams et al 
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  بين ميانگين هاي هوش هيجاني شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سطوح تحصيالت آنها تفاوت وجود دارد. -
 هاي هوش هيجاني زنان و مردان شمشيرباز اسلحه اپه تفاوت وجود دارد. بين ميانگين -

  
  روش شناسي تحقيق

با توجه به طول زمان اجراي آن مقطعي، از نظر زماني حال نگر، به لحاظ استفاده از نتايج بدست آمده و هدف هاي  حاضرپژوهش 
  .انجام گرفت آن كاربردي و از نوع همبستگي مي باشد كه به شيوه پيمايشي

رت هدفمند انتخاب شدند و شامل مي باشند كه به صوسال  34تا  14نفر با دامنه سني  149افراد شركت كننده در اين پژوهش 
  افراد زير مي باشند:

نفر زن و  49ان، شامل در اصفه 1388كليه شمشيربازان اسلحه اپه شركت كننده در سومين دوره المپياد ورزشي ايرانيان سال  -
  .نفر مرد 37

 20يزد، شاملدر  1388كليه شمشيربازان اسلحه اپه شركت كننده در مسابقات سراسري دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي سال  -
  .نفر مرد 29نفر زن و 

نفر مرد كه در طي هشت سال گذشته موفق به كسب بيشترين مقام هاي  7نفر زن و  7تعدادي شمشيرباز نخبه اسلحه اپه شامل  -
  .ه اندو بيش از سايرين در اردوهاي تيم ملي حضور داشت انفرادي شده اند

پاسخنامه آن  وسؤال مي باشد  90آن كه در اصفهان هنجاريابي شده است و شامل - در اين تحقيق از پرسشنامه هوش هيجاني بار
  درجه اي ليكرت تنظيم شده است، استفاده شد.  5بر روي طيف 

  ).1388درصد گزارش گرديد (مجيدي،  93باخ فاي كرونپايايي آزمون از طريق محاسبه آل
مي شد و پس از تكميل جمع  آن بعد از هر دوره مسابقه توسط محقق به شمشيربازان زن و مرد اسلحه اپه داده-پرسشنامه بار

گرديد، البته در بخش شمشيربازان نخبه چون امكان حضور همگي آنها در يك مسابقه خاص وجود نداشت پرسشنامه ها مي آوري 
  به صورت تك تك در اختيار آنها قرار گرفت.

براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. در سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخص هاي گرايش مركزي 
ميانگين، ميانه، انحراف معيار به توصيف داده ها در بين آزمودني ها پرداخته شد. در سطح آمار استنباطي ابتدا با استفاده از  نظير

(با توجه به رتبه اي بودن مقياس اندازه گيري) به تعيين ارتباط بين هوش هيجاني و رتبه بندي  1ضريب همبستگي اسپيرمن
 ) براي مقايسه گروه هاي مختلف سني، جنسي، تحصيالت وANOVA) و (tشد و سپس از آزمون (شمشيربازان اسلحه اپه پرداخته 
  انجام گرديد. SPSS-15و با استفاده از نرم افزار  05/0شد. اين تحليل ها در سطح خطاي  سابقه شمشيربازي آنها استفاده

  
  
  
 

                                                            
1-Spearman 
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  يافته هاي تحقيق
  .نشان مي دهد، نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در سطوح متفاوت عملكرد را 1جدول شماره 

  ) نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در سطوح متفاوت عملكرد1جدول (
  ضريب تعيين        واريانس غيرمشترك         سطح معناداري                  r          فراواني                                                                  منبع                                 

  001/0%                     2/15                 848/0              921/0           86                                    وش هيجاني  و رتبه بندي در المپياده

  001/0           %             1                   990/0              995/0           49                     هوش هيجاني و رتبه بندي در مسابقات دانشجويي

  001/0%                      8/3                  962/0              981/0            14                                       بندي نخبگان بههوش هيجاني و رت

در سطوح متفاوت عملكرد شامل هوش هيجاني با رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه مشاهده مي شود،  1چنانچه در جدول شماره 
  ابطه مستقيم و بسيار بااليي داشت.مسابقات دانشجويي، المپياد و نخبگان ر

تفاوت ميانگين هاي هوش هيجاني براساس سابقه  ، گوياي آناليز واريانس يكراهه براي محاسبه احتمال معناداري2جدول شماره 
   مي باشد. شمشيربازان اسلحه اپه و تحصيليح سني وسط ،شمشيربازي

  ح سني و تحصيليوتفاوت ميانگين هاي هوش هيجاني براساس سابقه شمشيربازي، سط واريانس يكراهه براي محاسبه احتمال معناداري ) آناليز2جدول (
  F P  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع

  گروهيهوش هيجاني و                           بين 
  سابقه شمشيربازي                      درون گروهي

890/49305  2  945/24652  831/21  001/0  
91/164869  146  246/1129  

  هوش هيجاني و                           بين گروهي
  سطوح سني                              درون گروهي

556/21395  4  889/5348  995/3  004/0  

24/192780  144  752/1338  
  هوش هيجاني و                           بين گروهي
  سطوح تحصيلي                         درون گروهي

179/19347  2  589/9673  249/7  001/0  

62/194828  146  443/1334  
  

  ، نشان مي دهد:2چنانچه جدول شماره 
شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سابقه شمشيربازي آنها تفاوت معناداري وجود داشت، به اين بين ميانگين هاي هوش هيجاني  -

  ترتيب كه هر چه سابقه شمشيربازي ورزشكاران بيشتر بود نمره هوش هيجاني باالتري كسب كردند.
وجود داشت به اين ترتيب بين ميانگين هاي هوش هيجاني شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سطوح سني آنها تفاوت معناداري  -

  كه هر چه شمشيربازان سن باالتري داشتند نمرات هوش هيجاني باالتري كسب كردند.
آنها تفاوت معناداري وجود داشت و اين تفاوت  ن اسلحه اپه بر اساس سطوح تحصيليبين ميانگين هاي هوش هيجاني شمشيربازا -

  بيشتر مربوط به سطح فوق ليسانس در مقايسه با دو سطح ديپلم و ليسانس بود.
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  مستقل براي تعيين تفاوت هوش هيجاني زنان و مردان شمشيرباز اسلحه اپه مي باشد. tگوياي آزمون  3جدول شماره 
  براي تعيين تفاوت هوش هيجاني زنان و مردان شمشيرباز اسلحه اپه مستقل  t) آزمون 3جدول (

 P  درجه آزادي t  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  جنسيت  منبع

  642/0  147  466/0  9421/36  7945/328  73  مرد  نمره هوش هيجاني
    2598/39  8816/325  76  زن

  

هيجاني زنان و مردان شمشيرباز اسلحه اپه تفاوت معناداري وجود هاي هوش  بين ميانگيننشان مي دهد،  3چنانچه جدول شماره 
  فقط نمرات هوش هيجاني آقايان اندكي باالتر از بانوان بود. ،نداشت

  
  بحث و نتيجه گيري
رابطه مثبت و معناداري بين هوش هيجاني و رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه در سطوح متفاوت عملكرد  يافته ها نشان دادند كه

، همچنين ميانگين هاي هوش هيجاني شمشيربازان اسلحه اپه بر اساس سابقه شمشيربازي، سطوح سني و تحصيلي شتجود داو
  آنان تفاوت معنادار داشت و بين ميانگين هاي هوش هيجاني زنان و مردان شمشيرباز تفاوت معناداري وجود نداشت.

همراه مي باشد كه با توجه به شرايط تمريني و رواني و مكان مسابقات براي هر هر مسابقه اي همواره با مقداري از تنش و اضطراب 
ورزشكار متفاوت است اما با وجود تمام اين عوامل ورزشكاري موفق خواهد بود كه بتواند با انعطاف پذيري، كنترل و مديريت 

خارج سازد و با مهارت هايي از قبيل خوش بيني هيجانات خود و رقبا و حفظ ميزان مشخصي از انگيختگي خود را از حالت انفعالي 
و اعتماد به نفس از موقعيت ها استفاده كند و نتيجه مطلوب را كسب كند. داشتن آرامش و تسلط بر اوضاع به گونه اي باعث به هم 

وش هيجاني است خوردن تمركز رقبا خواهد شد و بهترين راه براي كسب امتياز مي باشد. اين عوامل همگي از زيرمقياس هاي ه
. در واقع عدم شناخت و كنترل هيجانات است كه بر ساير توانايي هاي ورزشكار از لكرد شمشيربازان پيوند خورده استكه با عم

  قبيل خونسردي، تمركز و برنامه ريزي بازي اثر منفي خواهد داشت. 
سابقه شمشيربازي طوالني هستند و به دليل حضور در  شمشيربازاني كه در اين تحقيق از آنها به عنوان افراد نخبه ياد شد داراي

مسابقات مختلف داخلي و خارجي جرأت فراواني در انجام حركات دارند، در مسابقات مختلف به كسب نتيجه توسط خود خوش 
ده شده كه بين هستند، به خاطر تجربه زياد بازي، در حين مسابقات نسبت به هيجانات خود آگاه هستند و در بسياري موارد دي

مي كنند و براي انجام حركات بهتر به خود بازخورد مي دهند يا از لحاظ رواني با گفتن  1موقع مسابقه يا تمرين با خود صحبت
جمالتي نظير: تالش كن مي تواني، دقت كن، دوباره سعي كن به خود انرژي مثبت مي دهند و به اين ترتيب سعي مي كنند 

  ريت نمايند.هيجانات خود را كنترل و مدي
) عنوان مي كند كه آموزش مهارت هاي هيجاني و اجتماعي هم در درازمدت و هم در كوتاه مدت مي تواند ضامن 1995گلمن (

) در مطالعه اي به بررسي خصوصيات و ويژگي هاي رواني در قهرمانان المپيك پرداخت و نتيجه 2002( ٢گولد موفقيت فرد باشد.
ي هايي نظير سازگاري با اضطراب و كنترل آن، اعتماد به نفس و تمايل به رقابت، توانايي براي تنظيم و گرفت كه آنها داراي تواناي

دسترسي به اهداف، سطح بااليي از تمايالت اميدواركننده، خوش بيني و كمال گرايي بودند كه جزء زيرمقياس هاي هوش هيجاني 

                                                            
1 -self-talk 
2 -Gold 
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اري بين ورزشكاران و افراد غيرورزشكار از نظر هوش هيجاني كلي، ) طي پژوهشي دريافت كه تفاوت معناد1384عليان ( است.
) در تحقيقي به اين 1384هوش درون فردي، هوش بين فردي، سازگاري، كنترل استرس و خلق عمومي وجود دارد. حق نگهدار (

  نتيجه رسيد كه هوش هيجاني در پيش بيني موفقيت ورزشي قابل توجيه است.
) طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از مهارت هاي رواني هم در زمان تمرين و هم در زمان 2009و همكاران ( ١ام لين

 مسابقه مي تواند مفيد باشد.

) و ام لين و همكاران همسو 1384)، حق نگهدار(1384)، عليان (2002)، گولد (1995بنابراين تحقيق حاضر با پژوهش هاي گلمن(
  مي باشد.

ل  ارتباطات بين فردي كه در محيط دانشگاه دارند، ممكن است در خرده مقياس ارتباط بين فردي نمره بيشتري دانشجويان به دلي
كسب كرده باشند و يا چون براي ادامه تحصيل خود برنامه ريزي منطقي دارند و وقت خود را براي انجام كارهاي مختلف تنظيم 

ي با محيط پيدا كرده باشند. ضمناً حضور در جمع دوستان دانشگاهي باعث مي كنند نسبت به افراد غير دانشجو سازگاري بيشتر
تشكيل گروه هاي اميدوار و شاد مي شود كه در فعاليت هاي ورزشي همكاري بيشتري با يكديگر دارند. تحصيل باعث به وجود 

دليل تحصيل و گذراندن بخشي از كه توانايي حل مسايل را بهبود مي بخشد. همچنين دانشجويان به   آمدن ذهني خالق مي شود
زمان خود در محيط دانشگاه عمالً با مسايلي روبرو خواهند شد كه باعث بهبود مسئوليت پذيري اجتماعي، همدلي و خود شكوفايي 

  در آنان خواهد شد كه اين توانايي ها باعث ارتقاء هوش هيجاني دانشجويان مي شود. 
) در تحقيقي هوش هيجاني و عملكرد ورزشي بازيكنان اتحاديه باشگاه هاي حرفه اي بيسبال را در اياالت متحده 2003( ٢زيزي

مورد بررسي قرار داد، نتايج بيانگر ارتباط نسبتاً كم بين مهارت هاي هيجاني و كارآيي ورزشي بود. داده ها بيانگر اين مطلب بودند 
ور متوسطي با كارآيي پرتاب نمودن مرتبط مي باشد ولي با كارآيي ضربه زدن ارتباط ندارد زيرا كه مؤلفه هاي هوش هيجاني به ط

ضربه زننده ها عمالً زماني براي فكر كردن در اختيار ندارند و بالفاصله پس از پرتاب توپ بايد به آن ضربه مي زدند و همچنين 
  زننده ها وجود نداشت.تفاوت معناداري بين هوش هيجاني پرتاب كننده ها و ضربه 

) به منظور بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس در ورزشكاران 1386در تحقيقي كه حسيني نيا (
پرداخت، نتيجه شد كه بين هوش هيجاني و مؤلفه هاي آن (خود كنترلي، همدلي، خودآگاهي، خود انگيزي و مهارت هاي 

  درصد اطمينان، ارتباط معنادار وجود ندارد. 95با استرس رويارويي و اجتنابي در سطح  اجتماعي) با سبك هاي مقابله
) همسو نمي باشد. از جمله داليلي كه مي توان براي توجيه 1386حسيني نيا ( و )2003اين بخش از پژوهش با تحقيقات زيزي (

فاده از ابزار اندازه گيري باشد زيرا در تحقيق زيزي و عدم همسويي با تحقيقات فوق عنوان كرد ممكن است به دليل تفاوت در است
آن استفاده گرديد، همچنين - قسمتي بار 90قسمتي استفاده شده اما در تحقيق حاضر از پرسشنامه  33حسيني نيا از پرسشنامه 

از ورزشكاران در  تفاوت در رشته ورزشي مورد بررسي نيز مي تواند يكي از داليل عدم همسويي محسوب گردد. در تحقيق زيزي
گروهي و انفرادي مقايسه گرديد اما در اين پژوهش رشته ورزسي بيسبال استفاده شد و در تحقيق بشارت و عباسي ورزش هاي 

شمشيربازان اسلحه اپه مد نظر بودند. در تحقيق حسيني نيا نيز ارتباط هوش هيجاني و سبك هاي مقابله با استرس بررسي شد اما 
   به بندي ورزشكاران مد نظر قرار گرفت.در اين پژوهش رت

                                                            
1 -Lane M 
2 -Zizzi 
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) رابطه بين هوش هيجاني ورزشكاران و اضطراب قبل از مسابقه را در دانشگاه ملي ورزش تايوان مورد 2010( ١ويليامز و همكاران
فت. نتايج ورزشكار رشته دو و ميداني قرار گر 111آن در اختيار -بررسي قرار دادند. در اين تحقيق پرسشنامه هوش هيجاني بار

پژوهش نشان داد كه شركت كنندگان با هوش هيجاني پايين تر اضطراب شناختي مسابقه اي شديدتري را نسبت به آنهايي كه 
هوش هيجاني باالتري داشتند گزارش دادند. مقياس هاي هوش هيجاني نظير كنترل استرس، هوش هيجاني درون فردي و هوش 

  . سابقه ارتباط داشتاضطراب قبل از م هيجاني بين فردي با
در رشته شمشيربازي افرادي كه سابقه بيشتري دارند بهتر مي توانند شكست ها و موفقيت ها را براي خود تعريف كنند. موفقيت 
براي آنها تنها كسب مقام نيست بلكه ياد گرفتن نحوه اجراي خاص بعضي فنون مي تواند براي آنها به منزله موفقيت تلقي شود 

آنها ي را دنبال مي كنند)، ضمناً در صورت بروز شكست نيز سعي مي كنند تمام عوامل را در نظر بگيرند و درصدد رفع (اهداف خاص
در واقع افرادي كه سابقه شمشيربازي بيشتري دارند به  برآيند، بنابراين بهتر مي توانند اضطراب قبل از مسابقه خود را كنترل كنند.

بردها و باخت هاي خود با ديدي واگرا مي نگرند. اين نوع طرز فكر باعث به وجود آمدن اميد و عالقه بيشتر در آنها مي شود و 
نحوه عملكرد خود مي نگرند و برنامه ريزي بلند مدتي را براي رفع اشكاالت خود طراحي مي كنند. آنها با ديدي واقع گرايانه به 

انتظار ندارند با وجود كاستي هايي كه نسبت به رقباي خود دارند برنده گردند، پس تالش الزم را براي برطرف نمودن عيوب خود 
انجام مي دهند. چنين افرادي ممكن است دير به روي سكوهاي قهرماني قدم گذارند اما وقتي موفق به كسب مقام شدند، دير هم 

تحقيق حاضر از اين جهت نيز مي تواند با پژوهش ويليامز و  روي سكوها پايين مي آيند (دوره قهرماني طوالني تري دارند). از
  ) همسو باشد.2010همكاران (

با افزايش سن ميانگين هوش هيجاني شمشيربازان افزايش يافت. از داليلي كه مي توان براي توجيه افزايش نشان داد كه  يافته ها 
وش هيجاني با باال رفتن سن مطرح كرد، افزايش تجربه افراد در رويارويي با هيجانات مثبت (خوشحالي) و منفي (اضطراب و ه

ترس) مي باشد. با گذشت سن هر چه بيشتر اين موارد تجربه شوند، توانايي كنترل عواطف و احساسات بيشتر مي شود و در واقع 
افزايش مي يابد و تصميماتي كه پس از آن اخذ مي گردد قابليت اتكاي بيشتري خواهد  تمرين افراد براي مواجهه با هيجانات

   داشت.
) در تحقيقي رابطه بين هوش هيجاني و سطح مهارت هاي شنا در زنان را سنجيد و يكي از نتايج اين بود كه بين 1388مجيدي (

  ن شناگر، كنترل عواطف و هيجانات بيشتر مي شود.هوش هيجاني و سن زنان شناگر رابطه وجود دارد و با افزايش سن زنا
 ) معتقدند هوش هيجاني در طول زندگي ظرفيت افزايش دارد. 2001و همكاران ( ٢سياروچي

افرادي كه به ادامه تحصيل مي پردازند با شرايط و موقعيت دانشگاه سازگاري بيشتري پيدا مي كنند و هنجارهاي محيط دانشگاه را 
باعث افزايش انعطاف پذيري آنها مي شود، روابط بين فردي بيشتري در محيط دانشگاه خواهند داشت،  رعايت مي كنند كه

شود، استقالل بيشتري در تصميم گيري هاي خود خواهند داشت و نسبت تحصيل باعث افزايش توانايي حل مسأله توسط آنها مي
ظر علمي نيز اطالعات ارزشمندي به دست مي آورند كه به كنترل به هيجانات خود آگاه تر خواهند شد، عالوه بر اين موارد از ن

توانند تفاوت هوش هيجانات آنها كمك خواهد كرد. اين موارد همگي از زير مقياس هاي هوش هيجاني به شمار مي آيند و مي
االتر داشتند نمرات هيجاني شمشيربازان بر اساس سطح تحصيالت آنها را توجيه كنند زيرا شمشيربازاني كه سطح تحصيالت ب

  باالتري در آزمون هوش هيجاني كسب كردند.
                                                            
1 -Williamz et al 
2 -Ciarochi et al  
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) رابطه بين هوش هيجاني و سطح مهارت هاي شنا در زنان را سنجيد و يكي از نتايج تحقيق اين بود كه بين هوش 1388مجيدي (
  هيجاني و سطح تحصيالت زنان شناگر همبستگي معناداري وجود ندارد.

) از اين نظر مغايرت دارد كه اين اختالف ممكن است به دليل تفاوت در رشته 1388هش مجيدي (بنابراين تحقيق حاضر با پژو
هاي ورزشي مورد بررسي در اين تحقيق با پژوهش مجيدي باشد، ضمناً در تحقيق مجيدي از پرسشنامه پيترايدز و فارنهام استفاده 

  .ده گرديد.آن استفا-شده است در حالي كه در پژوهش حاضر از پرسشنامه بار
يافته ها نشان دادند كه بين هوش هيجاني زنان و مردان شمشيرباز تفاوت معنادار وجود ندارد و خانم ها و آقايان تقريباً از نظر 
هوش هيجاني در يك سطح قرار دارند. بانوان به دليل احساسات بيشتر در مقياس هايي نظير همدلي، روابط بين فردي و آقايان به 

بيشتر در مقياس هايي نظير تحمل استرس، كنترل تكانه ها نمرات باالتري كسب مي كنند اما در كل، مي توان  دليل قاطعيت
  گفت زنان و مردان از نظر هوش هيجاني يكسان هستند.

 نفر از مردم آشكار كرد مردان و زنان 7700) انجام شد تحليل نمرات هوش هيجاني بيش از 2000آن (-در تحقيقي كه توسط بار
تفاوتي در هوش هيجاني كلي ندارند، فقط مردان نمرات باالتري در خودشكوفايي، مثبت بودن، تحمل استرس، كنترل تكانش ها و 
سازگاري گرفتند در حالي كه زنان به طور معني داري نمرات باالتري در همدلي، ارتباط بين فردي و مسئوليت اجتماعي كسب 

  كردند.
در مورد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه انجام داد مشخص گرديد بين نمرات هوش  )1382در تحقيقي كه مظاهري (

) رابطه هوش هيجاني با موفقيت ورزشي در 1384حق نگهدار ( هيجاني دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد.
اد. يكي از نتايج تحقيق اين بود كه تفاوت معناداري بين ورزشكاران حرفه اي و نيمه حرفه اي شهر شيراز را مورد بررسي قرار د

  نمرات هوش هيجاني ورزشكاران دختر و پسر وجود نداشت.
  ) همسو بود.1384) و حق نگهدار (1382)، مظاهري (2000آن (-بنابراين پژوهش حاضر با تحقيقات بار

  
  نتيجه گيري

ه با تمرين و آموزش قابل پيشرفت است. تقويت و به كار گيري خرده هوش هيجاني از مهارت هاي مهم در زندگي افراد مي باشد ك
مقياس هاي هوش هيجاني در جنبه هاي مختلف زندگي از جمله شغل، تحصيل، ورزش و ... مي تواند انسان را در رسيدن به هدف 

، در اين پژوهش نيز اين نتايج ياري نمايد. تا كنون تحقيقات فراواني ارتباط هوش هيجاني و مهارت هاي ورزشي را سنجيده اند
. حاصل شد كه هوش هيجاني با رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه در سطوح متفاوت عملكرد ارتباط مستقيم و بسيار بااليي داشت

هوش . داراي تفاوت معنادار بود و تحصيلي آنان سطوح سني ،سابقه شمشيربازي ي هوش هيجاني شمشيربازان بر اساسميانگين ها
بهتر است در كنار آموزش مهارت هاي بدني به  بنابراين. هيجاني زنان و مردان شمشيرباز اسلحه اپه داراي تفاوت معنادار نبود

اين  و توانايي حل مسأله پرداخته شود و آموزش مهارت هاي هيجاني نظير كنترل استرس، مديريت هيجانات، انعطاف پذيري
  د.شو هاداران آموزش دمهارت ها از سنين پايين تر به ورزشك
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Relationship between Emotional Intelligence and Ranking of Epee Weapon Fencers in 
Different Levels of Performance. 

 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate the relationship between emotional intelligence and ranking 
of epee weapon fencers in different levels of performance. The participants consisted of epee fencers 
who par cipated in third iranian olympiad including 37 men and 49 women, Islamic Azad universi es 
championship in 1388 including 29 men and 20 women and elite epee fencers including 7 men and 7 
women. So they were 149 epee fencers between 14-34 years old in 2010. The tool used to evaluate was 
Bar-on Emotional Intelligence Inventory. For analysing the information Spearman correlation Coefficient 
test, t-test and ANOVA test were used. The findings implied that r observed at level of P<0.05 showed: a 
positive and significant correlation between emotional intelligence and ranking of epee fencers in 
different levels of performance. Also there was a significant various between mean of emotional 
intelligence of epee fencers in levels of fencing experience, age and education. There was no significant 
correlation between emotional intelligence in men and women epee weapon fencers. According to this 
research, attention to emotional intelligence skills and bring them up in fencers can be useful for 
coaches and managers to progress fencing skills. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Ranking, Fencer and Levels of Performance. 
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