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هطالعِ "ٍسصضکاس ٍ غیش ٍسصضکاس دانشجویان هقایسِ َّش ّیجاًی                          

 "داًطگاُ ضاّذ هَسدی

 دانشگاه شاهد و علوم ورزشی  گروه تربیت بدنی ستاد یارا 1  ًاّیذ طالثی                                                  

 هقذه6ِ  

تشای اتی تِ سٍحیِ فذاکاسی ، آهادگی دستیاًگیضضی ٍ رٌّی است .  ، سٍحی٬تلف پشٍسش تذًی جٌثِ ّای هجٍسصش داسای     

 ٬اص خَد گزضتگی ٬هْاس کشدى خَیطتي تِ ٌّگام دستیاتی تِ پیشٍصی ٬خَیطتٌذاسی تِ ٌّگام سٍیاسٍیی تا ًاهالیوات  ٬پزیشش ضکست 

 یت ّای جسواًی است. تشخَسد هٌصفاًِ ّوِ اص دستاٍسد ّای پشداختي تِ ٍسصش ٍ فعال

ّیجاًی ٍ کاّص فطاس ّای سٍاًی ٍ ضاخص ّای  ٌَاى یک ساّثشد کٌتشل فطاس عصثی ،اص طشفی ًقص فعالیت ّای جسواًی تِ ع

 ّیجاًی  غن ٍ ًظایش آى هحقق سا تش آى داضت تا تاحیش فعالیت ّای تذًی سا تش هیضاى َّش ٬خطن  ٬اظطشاب ٬ّیجاًی هخل افسشدگی 

 شسسی قشاس دّذ .افشاد هَسد ت

ذ ٌّیجاى ّا قسوت هْوی اص صًذگی افشاد جاهعِ سا ضاهل هی ضًَذ ٍ دس صًذگی فشدی ٍاجتواعی تسیاس تاحیش گزاس تَدُ ٍ هی تَاً 

عذم هذیشیت آى ّا ٍ ًیض غفلت اص آًْا هی تَاًذ ّضیٌِ ّای ٬ًطاى دٌّذُ ی پیطشفت ٍ هَفقیت تاضذ . تی اعتٌایی ًسثت تِ ّیجاًْا  

لعات جذیذ ًطاى هی دّذ فقذاى َّش ّیجاًی هی تَاًذ آحا هخشتی سا دس صهیٌِ ّای اى تِ دًثال داضتِ تاضذ . هطای تشای اًسگضاف

 فشدی ٍ اجتواعی ایجاد ًوایذ ٍ تش عکس آهَصش ٍ تقَیت آى صهیٌِ ساص هَفقت ّای تضسگ خَاّذ تَد.

. َّش ّیجاًی ضٌاخت احساس خَد ٍ تِ کاس تشدى ایي احساس  اًیل هعتقذ است َّش ّیجاًی ساُ دیگشی تشای تاَّش تَدى است

َّش ّیجاًی فشد سا قادس هی ساصد تا خالقیات هٌاسة  خَد سا تِ خَتی کٌتشل ّا دس جْت تصوین گیشی هٌاسة دس صًذگی است 

 کٌذ .

د َّضوٌذ تِ لحاظ ّیجاًی تِ طَس افشافشدی کِ تِ لحاظ ّیجاًی َّضوٌذ است تِ ّیجاًْا تِ عٌَاى ساّی تشای پیطشفت هی ًگشد .  

 (.0551ی ٍ هایش ضاى دست یاتٌذ)سالٍَصحیحی احساسات خَدضاى سا دسک هی کٌٌٌذ تا تِ اّذاف هْن صًذگی 
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حاکی اص آى است  ،ت اًجام ضذُ دس صهیٌِ استثاط َّضی ّیجاًی تا سالهت جسواًی ٍ سٍاًیاهطالع

غیش هستقین تا سالهت استثاط داسد . ّش کِ َّش ّیجاًی ّن تِ صَست هستقین ٍ ّن تِ صَست 

ى داد کِ ( ًطا2112-0551ٍی ٍ ّوکاساى )ت سالَتش کیفیت سالهت تاحیش داسد .  هطالعا ضای َّضی ّیجاًی تِ ًحَیکذام اص اج

افتِ ّوذلی ٍ سظایت تیي ضخصی تیطتش ٍ سثک ّای هقاتلِ ای ساصش ی ٬تا افسشدگی ٍ اظطشاب اجتواعی کوتش  ٬تاالَّش ّیجاًی 

 تش ّوسَ است .

ًسثت تِ دیگشاى خَضثیي  تش تَدُ  ٬( هعتقذ ًذ افشاد تا َّش ّیجاًی تاال دیذ هخثتی ًسثت تِ صًذگی داضتِ 2111ی ٍ کاسٍسَ )ٍسالَ

 تیطتشی داسًذ.  ٍ سظایت 

ایي هطالعِ افشادی کِ دس استثاط تیي َّش ّیجاًی ٍ سٍاتط تیي فشدی سا تذست آٍسًذ . دس ( دس ّفت هطالعِ 2110ضات ٍ هالَت )  

هطاسکت دس هَقعیت ّای ٬استثاطات عاطفی   ٬َّش ّیجاًی ًوشات تاالتشی کسة کشدُ تَدُ ًذ دس ایجاد ّوذلی ٍ ّذایت خَیطتي 

( ًطاى داد کِ ٍسصش ٍ َّش ّیجاًی دٍ هقَلِ دس 0552اجتواعی ٍ استثاط تا ًضدیکاى هَفق تش تَدًذ . هطالعات )کاتضٍ استشیض 

 فطاس ّای سٍاًی هی تاضٌذ ٍ اص تشٍص ًاٌّجاسیْای سٍاًی پیطگیشی هی کٌٌذ.ٍسصش اص اظطشاب هی ستشس ٍ کاّص ا

سضذ عضت  ًَتِ خَد تِاستثاط ٍ هقایسِ تا ّوساالى  ٍ سقاتت سالن کِ تِ ٬ضشکت دس فعالیت تذًی تاعج ایجاد فشصت خَد اسصیاتی   

 (.0552کٌذ )کشیستَیچ  هی کوک ًفس ٍ خَد پٌذاسی

( َّش 0550(گضاسش کشدًذ َّش ّیجاًی تِ طَس هٌفی تا استشس ٍ افسشدگی هشتثط است .کشتیلِ )2113ٍ ّوکاساى ) ساکلَفسکِ

ّیجاًی ٍسصضکاساى ٍ غیش ٍسصضکاساى هعلَل سا هَسد تشسسی قشاس داد ٍ ًتیجِ گشفت َّش ّیجاًی ٍسصضکاساى تیطتش اص غیش 

 ى هی تاضذ.اٍسصضکاس

ّیجاًی صًاى ٍسصضکاس ٍ غیش ٍسصضکاس سا دس هْاست ّای تاص ٍ تستِ هقایسِ کشد ٍ ًتیجِ گشفت کِ ٍسصضکاساى َّش  (0841تاتص )  

َّش ّیجاًی دختش ٍسصضکاس ٍ غیش ٍسصضکاس  (0843ساساًی هقذم )اص َّش ّیجاًی تیطتشی ًسثت تِ غیش ٍسصضکاساى تشخَسداسًذ. 

ش ّیجاًی داًطجَیاى دختش ٍسصضکاس تِ دلیل تَاًایی تْتش دس قاتلیت فشدی داًطگاُ ضاّشٍد سا هقایسِ کشد ٍ گضاسش کشد کِ َّ

 تیطتش اص داًطجَیاى دختش غیش ٍسصضکاس است .
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طی تحقیقی ًطاى داد کِ افضایص سطح َّش ّیجاًی هی تَاًذ  (0843خَضثختی ٍ ّوکاساى )   

 دس کاّص هیضاى تحلیل سفتگی ضغلی هَحش تاضذ .

دّذ کِ افضایص سطح َّش ّیجاًی ٍ پاساهتش ّای آى ًقص تسیاس هَحشی دس کاساهذی افشاد داسد ٍاص  هی ًتایج پژٍّص ّا ًطاى   

دادُ ضَد  طشفی چَى َّش ّیجاًی ّن جٌثِ صیستی ٍ ّن جٌثِ هحیطی داسد یعٌی ّن هی تَاًذ تِ اسث تشسذ ٍ ّن هی تَاًذ آهَصش

یی فشاّن ًوایین. هٌاسة تشای افضایص ٍ پشٍسش تَاًا صهیٌِ ٬هَحش ٍ کاسا َاًایی .تٌاتشایي هی تَاى تا ضٌاسایی افشاد هستعذ تشای ایي ت

ٍسصش سا تِ عٌَاى یکی اص فاکتَس ّایی کِ هَجة تاال تشدى َّش ّیجاًی ص اصلی پژٍّص ایي است کِ آیا هی تَاى ستٌا تش ایي پش

 ی ضَد هعشفی ًوَد ٍ تیي َّش ّیجاًی ٍسصضکاساى تا غیش ٍسصضکاساى اختالفی ٍجَد داسد یا خیش؟ه

 

 

 

 

 سٍش تحقیق 6

 

 211 داًطگاُ ضاّذ تَدًذ  کِ تش اساس ًوًَِ گیشی تصادفی سادُ 0851-50َیاى سال تحصیلی جداًطتواهی جاهعِ آهاسی تحقیق 

ّذفوٌذ ضیَُ ًوًَِ گیشی سال ساتقِ ٍسصضی هذاٍم دس یک سضتِ تِ  8س تا حذاقل ٍسصضکاداًطجَی  011ٍ غیش ٍسصضکاس داًطجَ ی 

 اًتخاب ضذًذ .

سَال ٍ ّش سَال  01ي پشسطٌاهِ حاٍی ای ضذ.استفادُ  (0544) سایثشیا ضشیٌگجْت جوع آٍسی دادُ ّا اص پشسطٌاهِ َّش ّیجاًی  

آى هَقعیت قشاس دّذ ٍ یکی اص گضیٌِ ّا سا کِ تا حاالت سٍحی اٍ حاکی اص یک هَقعیت دس صًذگی است ٍ آصهَدًی تایذ خَد سا دس 

 تطاتق تیطتشی داسد ، اًتخاب ًوایذ ٍ ًْایتا ًوشُ ّش کذام اص هَلفِ ّا ی َّش ّیجاًی  تِ طَس جذا گاًِ هحاسثِ هی گشدد.

ای سٍحی ٍ سٍاًی خَیص ٍ حالت ّ خَد آگاّی 6آگاّی اص -0ضشیٌگ داسای پٌج هَلفِ است )  سایثش یا آصهَى َّش ّیجاًی
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خَد کٌتشلی 6 تٌظین ٍ اداسُ احساسات فشدی  -2تطخیص احساس ّای خَد ّواًگًَِ کِ ّستٌذ . 

خَد اًگیختگی 6 جْت دادى ٍ ّذایت عَاطف ٍ  -8تِ سٍش هطلَب ٍ یافتي ساُ ّای کٌتشل آى. 

هْاست اجتواعی 6 تَاًایی  -1ل دیذگاُ ّای آًْا . ّن دلی 6 حساسیت تِ عالیق دیگشاى ٍ تحو -0ّیجاى ّا تِ سوت ٍ سَی ّذف . 

 ( ایي پشسطٌاهِ سا ٌّجاسیاتی کشد.0841آٍسدى ًتایج ٍ اّذاف هَسد ًظش ( . هٌصَسی ) ایجاد ضثکِ ای تشای تِ دست

شسین جذاٍل اٍاًی ، دسصذ ٍتدس تجضیِ ٍتحلیل آهاسی یافتِ ّا ، اص آهاس تَصیفی دس تجضیِ ٍتحلیل تَصیفی یافتِ ّا تِ صَست فش

دس گشٍُ ّای هستقل ، تا تْشُ گیشی اص ًشم افضاس  tاستفادُ ضذ. دس تجضیِ ٍتحلیل استٌثاطی یافتِ ّا اص آصهَى تجاًس ٍاسیاًس لَى ٍ 

spss  هحاسثِ ضذُ است.1استفادُ ضذ . ًتایج فشض ّای تحقیق دس سطح احتوال خطا پزیشی % 

 تحج ًٍتیجِ گیشی

تا داًطجَیاى غیش ٍسصضکاس  هتفاٍت است ٍ  تِ طَس هعٌی داسی هیضاى َّش ّیجاًی داًطجَیاى ٍسصضکاسکِ ًتایج تحقیق ًطاى داد  

(  0848( ٍ تاتص )0550تحقیق تا حذٍدی تا یافتِ ّا ٍ هطالعات کشتیلش )ایي ٍسصضکاساى َّش ّیجاًی تاالتشی داسًذ .ًتیجِ 

 ّوخَاًی داسد.

 شدی هاًٌذ هْاست ّای خَد آگاّی ، خَد کٌتشلی ، خَد اًگیختگی ٍ ّن دلی  اصقاتلیت ّای فاص لحاظ داًطجَیاى ٍسصضکاس  

 ٍ دس ًتیجِ هی تَاًستٌذ تِ طَس هَحشی ًگی تیاى احساسات خَد سا هی داًستٌذ، صهاى ٍچگَ داًطجَیاى غیش ٍسصضکاستْتش تَدًذ 

سات خَد سا دسک ٍ اسصیاتی ًوایٌذ، تِ آًْا جْت احالت ّای خلقی خَد سا تٌظین ًوایٌذ ٍ تِ ًحَُ صحیح حاالت ٍ ّیجاًات ٍ احس

ًٍسثت تِ عالیق دیگشاى حساسیت داضتِ ٍ دیذگاُ ّای دیگشاى سا تحول ًوایٌذ.  اص ًظش قاتلیت ّای اجتواعی ،ًتایج ًطاى داد دٌّذ 

َاًایی ایجاد ضثکِ ای تشای تیي هْاست اجتواعی داًطجَیاى ٍسصضکاس ٍ غیش ٍسصضکاس استثاط هعٌی داسی ٍجَد داسد، ٍ ٍسصضکاساى ت

 تِ دست آٍسدى ًتایج ٍ اّذاف هَسد ًظش سا دس سطح تاال تشی ًسثت تِ غیش ٍسص ضکاساى داسًذ.

ص َّش تٌاتش ًتایج تحقیق حاظش ، ٍسصش ٍاًجام فعا لیت ّای تذًی تا َّش ّیجاًی هشتثط تَدُ ٍهی تَاًذ یکی اص ساُ ّای افضای

 ّیجاًی دس ٍسصضکاساى تاضذ.
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 اتع ٍ هآخزهٌ

 ( . َّش ّیجاًی . اًطاسات سپاّاى .0841آقایاسی ، سیشٍس ٍ ضشیفی دس آهذی ،پشٍیض ) -

 دیذ گاُ سالٍَی ٍ دیگشاى ، چاج فیط اسالم  "َّش ّیجاًی "( . 0848اکثش صادُ ، ًسشیي ) -

پایاى ًاهِ  "یشاى خَد سٍ تشسسی ساتطِ تیي َّش ّیجاًی ، فشسَدگی ضغلی ٍ سالهت سٍاى کاسکٌاى ضشکت ا "( . 0842اسذی ) -

 کاسضٌاسی اسضذ داًطگاُ عالهِ طثاطثایی .

  "هقایسِ َّش ّیجاًی دس تیي صًاى ٍسصضکاس ٍ غیش ٍسصضکاس تا هْاست تستِ ٍتاص ٍ غیش ٍسصضکاس "( . 0841تاتص ،سعیذ ) -

 .25ًطشیِ حشکت .ضواسُ 

 "طجَیاى ٍسصضکاس ٍ غیش ٍسصضکاس داًطگاُ ضاّشٍد هقایسِ َّش ّیجاًی داً "( . 0844ساساًی هقذم ، ضیَا ٍ ّوکاساى ) -

 . 0844ًطشیِ پژٍّص دس علَم ٍسصش ،

 ( َّش ّیجاًی . تشجوِ ًسشیي پاسسا .اًتطاسات سضذ.0848گلوي ،داًیل ) -

 پایاى ًاهِ کاسضٌاسی اسضذ داًطگاُ عالهِ . "تشسسی ساتطِ َّش ّیجاًی ٍ پیطشفت تحصیلی "( . 0841هٌصَسی عطا اهلل ) -

- Eman , d.(1998). "Working with emotional intelligence" New York: bantam books.             Gol 

– 

-  

- _    Mayer .J.D., Caruso,D.R .and Salovey .P. (1999) . Emotional intelligence meets traditional 

standard for inte lli gence .  

                                                                                                                                               

- 

Schutte,N.S.Malouff,j.m.Bobik,,t.d.Greeson,cJedlika,c,etal(2000) .Emotional 

intelligence and interpersonal relationships. The journal of social psychology.                  

                                                                                                           _ 
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