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Article Type 
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 Purpose: The purpose of this research was to compare and 

prioritize the components of emotional intelligence and 

lifestyle in elite team and individual athletes in Kermanshah. 

Materials and Methods: The research method is descriptive 

and comparative. The statistical population of the research was 

all the elite team and individual athletes of Kermanshah city, 

and 160 of the elite team and individual athletes answered the 

questionnaires. The measurement tool was Weisenberg's 

(1998) emotional intelligence questionnaire and Laali et al.'s 

(2012) lifestyle questionnaire. Descriptive statistics (mean, 

standard deviation, etc.) and inferential statistics (Klomogorov 

Smirnov, Friedman test) were used. 

Findings: The results showed that there was a difference 

between the emotional intelligence of elite team and individual 

athletes in Kermanshah. Also, there was a significant 

difference between the prioritization of lifestyle components 

and emotional intelligence among individual and team elite 

athletes. 

Conclusion: It can be concluded that the structure of 

emotional intelligence and lifestyle will have a positive effect 

on the life and performance of elite athletes in Kermanshah. 
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 نخبه ورزشکاران زندگی سبک و هیجانی هوش مقایسه

 کرمانشاه شهر

 *1احمدی علی

 ایرانتهران،  نور، پیام دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه استادیار
 .)نویسنده مسئول(

 
 دهیچک

 هایمولفه بندیاولویت و مقایسه حاضر پژوهش از هدف: هدف
 انفرادی و تیمی نخبه ورزشکاران در زندگی سبک و هیجانی هوش
  .بود کرمانشاه شهر
 ایمقایسه علی نوع از و توصیفی پژوهش روش :ها روش و مواد
 انفرادی و تیمی نخبه ورزشکاران کلیۀ پژوهش آماری جامعۀ. است
 و تیمی نخبه ورزشکاران از نفر 160 که بودند کرمانشاه شهر

 پرسشنامۀ دو گیری اندازه ابزار. دادند پاسخ هاپرسشنامه به انفرادی
 همکاران و لعلی زندگی سبک و(  1998) ویزینبرگ هیجانی هوش

 و..( و استاندارد احراف میانگین،) توصیفی آمار از. بود( 1392)
 .دش استفاده( فریدمن آزمون اسمیرنوف، کلوموگروف) استنباطی

 نخبه ورزشکاران هیجانی هوش بین که داد نشان نتایج :ها یافته
 بین همچنین،. داشت وجود تفاوت کرمانشاه شهر انفرادی و تیمی

 بین در هیجانی هوش و زندگی سبک های مولفه بندی اولویت
 .تداش وجود معناداری تفاوت نیز تیمی و انفرادی نخبه ورزشکاران

 سبک و هیجانی هوش سازه شود می گیری نتیجه: گیری نتیجه
 هرش نخبه ورزشکاران عملکرد و زندگی بر مثبتی تاثیر زندگی

 .داشت خواهند کرمانشاه
 

 خود همدلی، زندگی، سبک هیجانی، هوش :کلیدی هایواژه
 نخبه ورزشکاران انگیزشی،

 

 11/05/1401: دریافت تاریخ
 27/07/1401: پذیرش تاریخ

 
 :نویسنده مسئولaliahmadi@pnu.ac.ir 

 

_________________________________ 
2. Intelligence Quotient (IQ) 
2 .Meyer & Salovy 

 مقدمه
های مربوط به روان هوش هیجانی موضوعی پرطرفدار در پژوهش

حجم  باشد وهای دیگر میو حوزه ، جامعه شناسی، مدیریتشناسی
(. 16و  9) ها را به خود اختصاص داده استوسیعی از پژوهش

که  استهای انجام شده در مورد هوش هیجانی نشان داده پژوهش
هوش هیجانی عامل موثر و تعیین کننده در برآیندهای زندگی واقعی 

و به طور کلی در  فردی،بین مناسب روابط شغلی،  مانند، موفقیت
در این رابطه، بررسی رفتار  (.10و  6) شدسالمت می باو کنش 

های عاطفی نه فقط ها و حالتها، ارزشها، نگرشهیجانی، عالقه
 ، چرا کهدشوار است، بلکه کنترل و هدایت آنها نیز مشکل است

ها و آن گونه که اطالعات رد و بدل می شود، احساسات، انگیزش
نار . بنابراین، در کعالیق قابل انتقال از مربی به یادگیرنده نیستند

های آماده سازی جسمانی و مهارتی قهرمانان و ورزشکاران به عامل
 (. 1روانی آنان برای نتیجه گیری مطلوب توجه خاصی می شود )

مرور ادبیات پژوهشی این حوزه نشان داده است که تا بیست سال 
های انجام شده در زمینه گذشته، کارکرد عواطف در پژوهش

ذهنی مورد غفلت واقع شده بود. در نتیجه، معیار بهره های فعالیت
و آزمون های مربوط به آن به عنوان تنها منبع مورد استفاده  1هوشی

برای پیش بینی موفقیت افراد در زندگی فردی و کسب و کار استفاده 
می شد. بنابراین، این معیار در شناسایی موفقیت های علمی افراد در 
مدرسه و دانشگاه نسبت به پیش بینی موفقیت در زندگی و کسب 

مفهوم (. در مقابل، 19ری برخوردار بود )و کار، از اهمیت بیشت
 2توسط مایر و سالوی 1990هوش هیجانی برای نخستین بار در سال 

هوش هیجانی نوعی پردازش اطالعات  کردندمطرح شد که بیان 
عاطفی است که شامل ارزیابی صحیح عواطف در خود و دیگران، 

، این ین. بنابراابزار مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف است
سازه می تواند پیش بینی کننده موفقیت در زندگی فردی، شغلی و 

هوش هیجانی شامل توانایی نظارت برعواطف و حتی ورزشی باشد. 
احساسات خود و دیگران ، تفاوت قائل شدن بین آنها و استفاده از 

گلمن (. 7) این مفروضات برای هدایت فکر و عمل افراد است
نی را به دو طبقه عناصر فردی و اجتماعی عناصر هوش هیجا (1998)

عناصر فردی شامل خودآگاهی، خودتنظیمی، . تقسیم نموده است
و مهارت های  خود انگیختگی است و عناصر اجتماعی شامل همدلی

ی نسبتاً ثابت اوهیش 1یسبک زندگ. از طرف دیگر، اجتماعی است
 راهیی عنی .بردیکار م به اهداف خود به دنیاست که فرد برای رس

 دوران حاصل سبک این .زندگی اهداف به رسیدن برای است

 و عینی بعد زندگی سبک دیگر، عبارت به است؛ فرد کودکی
سبک  نظریه علت، همین به .است افراد شخصیت پذیر کمیت

وی محسوب می شود. از طرف دیگر،  شخصیتزندگی آدلر، نظریه 
 این و کرد مطرحرا  3( مفهوم سبک زندگی1992اولین بار آدلر )

 را فرد شناخت او .دادند گسترش عالقمندان وی بعدها را مفهوم

-می او زندگی سبک شناخت و ادراکی سازمان شناخت مستلزم

 می اطالق اعتقاداتی و ایمان به زندگی سبک بود معتقد و دانست

 یک و کند می کسب خود زندگی اولیه روزهای در فرد که شود
سازمان بهداشت جهانی  (.15) است دار جهت ادراکی الگوی

3 . Life Style 
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  احمدی علی  483

 1401پاییز ، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 رفاه حالت به دستیابی برای تالش(، سبک زندگی سالم را 1998)

 زندگی سبک. است کرده توصیف اجتماعی و روانی، جسمی، کامل

 را انسان روانی و جسمی سالمت که است رفتارهایی شامل سالم

 دربردارندة سالم زندگی سبک دیگر، عبارت به .کنندمی تضمین

 و ورزش، تغذیه، شامل جسمانی بعد .است روانی و جسمانی ابعاد
 با مقابله اجتماعی، ارتباطات شامل روانی بعد و است، خواب

  (.15) است معنویت و مطالعه، و یادگیری های روش استرس،
 از متأثر فرد هر زندگی سبک( اظهار داشت که 2007) 1پالسکر

 این محیطی است. هایویژگی و فرد شخصیتة عمد عامل دو
د. گذارن اثرمی افراد زندگی سبک بر مختلفی طرق به هاویژگی

 در متفاوتی هایسبک برونگرا و درونگرا افراد مثال، عنوان به
 سبک بر عمر سراسر در تواندمی که مهمی عامل اما .دارند زندگی
 فقر، مانند محیطی شرایط و هاویژگی بگذارد، تأثیر افراد زندگی

 خانوادگی، شرایط و هاویژگی جامعه، اقتصادی  سیاسی اوضاع

 زمینه درمی باشد.  غیره و جنگ، همسر، یا و مادر پدر، فقدان

 های فعالیت به توان می زندگی سبک شدة شناخته های شاخص

 روابط اجتماعی، روابط بیداری، و خواب فراغت، اوقات فیزیکی،

 کرد اشاره غیره و تغذیه، آرامش، و ایمنی معنویت، خانوادگی،

 می محسوب افراد زندگی از شاهراهی منزله به کدام هر که

 و عناصربررسی  سبک زندگی، بررسی های را از یکی .شوند
 ی است که برای سبک زندگی در نظر گرفته شده استهایمؤلفه

(11 .)  
های مختلف های مختلفی به بررسی هوش هیجانی در زمینهپژوهش

مختلفی به بررسی  اند و هر کدام از زوایایپرداختهبه ویژه ورزش 
 شد مشخص (1384علیان ) پژوهش دراین سازه پرداختند. مثال، 

از  باالتر فردی بین هوش نظر از گروهی های رشته ورزشکاران
 هایخرده مقیاس در اما هستند، انفرادی هایرشته ورزشکاران

 و گروهی های رشته بین ورزشکاران معناداری تفاوت دیگر،
( 1389شعبانی بهار و همکاران )همچنین،  (.5نشد ) مشاهده انفرادی

ر د ورزشکاران ورزشی عملکرد با هیجانی هوش ارتباط با بررسی
 همدان شرکت استانی مسابقات در که گروهی و انفرادی های رشته
 ورزشی عملکرد و هیجانی هوش بین داد نشان بودند، کرده

انفرادی ارتباط وجود دارد. همچنین،  های رشته در ورزشکاران
 در میزان کلی طور به گروهی، و انفرادی های رشته ورزشکاران

تقی زاده و شجاعی (. 3تفاوت معناداری را نداشتند ) هیجانی هوش
( هوش هیجانی و انسجام تیمی را در بازیکنان نخبه و آماتور 2012)

 هوش هیجانی وتنیس روی میز بررسی و نتیجه گرفتند که بین 
انسجام تیمی در ورزشکاران نخبه رابطه مثبتی وجود دارد، اما این 

( 2012اولکان ) (.17رابطه در ورزشکاران آماتور معنی دار نبود )
سطوح هوش هیجانی ورزشکاران رشته های مختلف را با توجه به 
ویژگی های فردی مورد بررسی و نتایج نشان داد که بازیکنان رشته 

ی سطح باالتری از هوش هیجانی را نسبت به رشته های های تیم
انفرادی دارند. همچنین بین هوش هیجانی ورزشکاران با سن و 

. عیدی و همکاران (19) وضعیت تاهل رابطه مثبتی گزارش شد
 یانجیهوش ه قیورزشکاران از طر یتمندیرضا ینیب شیپ( به 1392)

_________________________________ 
1 . Plasker 

بین هوش هیجانی و  ها نشان داد افتهپرداختند. ی آن یهاو مولفه
. شتداری وجود دااورزشکاران همبستگی مثبت و معن یرضایتمند

درصد  50کننده  ینیب شیپ همدلیو  یمیدو مولفه خودتنظ ن،یهمچن
در ارتباط با سبک  .(6) ورزشکاران بودند یتمندیرضا انسیاز وار

 شایستگی اهمیت (  بر2005) 2نیکوالئو و  زندگی، تسائوسیس

 سالمت بر هیجانی هوش هایمولفه از یکی  عنوان به هیجانی

نشان  نتایج و داشت تأکید ورزشکار افراد زندگی و سبک روانی
 و عملکرد جسمی بهبود در مهمی نقش باال هیجانی هوش داد

 روابط در کنندهای نقش تعیین هیجانی نظم و داشته افراد روانی

و  یمیصم (.18)کند  می ایفا سالمت جسمی و فشارزا عوامل بین
با  یرابطه سبک زندگ با بررسیدر پژوهشی ( 1385همکاران )

سالمت  به این نتایج دست یافتند که انیدانشجوی سالمت عموم
 اصول تیرعا گار،یمصرف س ه،یورزش، نوع تغذ زانیبا م یعموم

 یارتباط معنادار دارد ول انیدانشجو تیکنترل استرس، و جنس ،یمنیا
سکونت ارتباط معناداری  تیو وضع ل،یتحص محل با سن، دانشکدة

 (.4) ندارد

بندی و بیان مطالب ارائه شده باید بیان کرد که ورزشکاران در جمع
کلیدی ترین عامل در ورزش محسوب می شوند و سایر مشاغل برای 
حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران شکل گرفته اند. ورزشکاران هم 

چون مصرف کننده اصلی خدمات می توانند مشتری محسوب شوند، 
و ابزارهای ورزشی هستند، هم می توانند شاغل در ورزش محسوب 
شوند، زیرا خود فعال و تولید کنندة ورزش هستند. از طرفی، هوش 

تواند نقش هیجانی و ابعاد آن به مثابه یک سازه روانشناختی می
ود وج بامهمی را سبک زندگی ورزشکاران داشته باشد. بنابراین، 

سبک زندگی  در ورزشکاران و ارتباط آن با  گاهیجا تیاهم
عملکرد، بررسی موضوعات مرتبط مانند هوش هیجانی به مثابه 

و  یدر سطح فرد یو اثربخش ییکارا در جهت  عامل روانشناختی
مهم،  نیپوشش ا یبرای می تواند از اهمیت برخوردار باشد. سازمان

های آن در هیجانی و مولفه سنجش تاثیر هوشمطالعه حاضر به 
 سبک زندگی ورزشکاران شهر کرمانشاه خواهد پرداخت.

 
 مواد و روش ها

جامعه روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است.  
ورزشکاران نخبه دعوت شده شهر  یۀپژوهش کل ینا یآمار

ه، کارات یو انفراد یمیت یدر رشته ها یمل یمت یکرمانشاه به اردوها
 93ر سال دتکواندو ، قایقرانی، والیبال، هندبال، بسکتبال و فوتبال 

بر مبنای جدول مورگان، نفر بود.  270بود که تعداد آنها برابر با  
پرسشنامه  170نفر بود که با توجه این وضعیت  159تعداد نمونه 

پرسشنامه  160مورد، در نهایت  10توزیع و در نهایت بعد از ریزش 
 پژوهش، این در استفاده مورد ابزارم تجزیه و تحلیل شد. سال

پرسشنامه  ین. ا( بود1998) ویزینبرگ هوش هیجانی پرسشنامۀ
خودکنترلی ، (5تا  1های گویهی )خودآگاه یۀگو 25شامل پنج بعد و 

 یهامهارت، (15تا  11های گویهانگیزش )، (10تا  6های گویه)
 بود. (25تا  21های گویههمدلی )و  (20تا  16های گویهی )اجتماع

ا بشد. پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزش گذاری 

2  .Tsaousis& Nikolaou 
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 25افراد بین  هیجانی، نمره هوش هیجانیهوش  ۀتوجه به پرسشنام
هوش  ۀبه منزل 50بود که بر این اساس، نمره کمتر از  125الی 

 100ز متوسط و نمره باالتر ا 100الی  50عاطفی پایین، نمره بین 
 نفر از اساتید 10 .ورزشکاران بودباالی  هیجانیهوش  ةنشان دهند

کردند. از  تأیید را پرسشنامه این محتوایی صوری و روایی دانشگاه
آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی 

( برای بررسی روایی سازه استفاده شد. میزان آلفای CFAتاییدی)

بود. نتایج تحلیل عاملی  87/0کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 
تاییدی پرسشنامه هوش هیجانی نشان داد که مقدار خی دو برابر 

، سطح 265درجه آزادی  22/11، مجذور خی برابر با 72/738
و ریشه میانگین مربع خطای برآورد  001/0معناداری 

RMSEA) ) بود که  0/ 76مهم نیکویی برازش برابر  شاخص
 که مناسب بودن مدل پنج عاملی هوش هیجانی را تایید کرد.

 

 
 یجانیهوش هپرسشنامۀ  تحلیل عاملی تاییدی .1شکل 

 Lifestyleسبک زندگی ) اصالح شدهابزار دوم،  پرسشنامه 

Scale( لعلی، عابدی و کجباف )سوال و  68( بود که دارای 1391
 هیکنترل وزن و تغذ ی،ورزش و تندرست ی،جسمان سالمتده عامل 

مت سال ،معنوی سالمت ی،سالمت روانشناخت ،ماریهایاز ب رییشگیپ
از  رییشگیپ ،الکل و اجتناب از داروها، مواد مخدر ی،اجتماع

(. این پرسشنامه در پژوهشات 15ی، بود )طیحوادث و سالمت مح
 ( اعتباریابی شده است. 1389مختلفی از جمله دعائی و همکاران )

-28-24-22-14پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی، روایی سواالت)
( به 36-39-40-41-44-46-47-49-52-53-54-59-60-61

و سطح معناداری آنها کمتر  3/0دلیل اینکه بار عاملی آنها کمتر از 
سوال در تحلیل عاملی  50می باشد تایید نگردید و تنها  96/1از 

سوالی که روایی آنها  18(، و 2تاییدی مورد تایید قرار گرفت شکل )
 تایید نگردید در تجزیه و تحلیل نهایی حذف شدند.
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 در لیزرل زندگی پرسشنامۀ سبک . تحلیل عاملی تاییدی2شکل

 
برای  95/0در این پژوهش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 برای پرسشنامۀ هوش هیجانی بود. 87/0سبک زندگی و 

 
 
 

 
 های آنهای، هوش هیجانی و مولفهزندگ . آلفای کرونباخ ابزار سبک1جدول
 ضریب آلفای کرونباخ سوالتعداد  خرده مقیاس
 95/0 50 سبک زندگی

 88/0 8 سالمت جسمانی
 79/0 6 ورزش و تندرستی

 88/0 6 کنترل وزن و تغذیه
 91/0 5 پیشگیری از بیماری ها
 93/0 6 سالمت روانشناختی

 90/0 3 سالمت معنوی
 82/0 3 سالمت اجتماعی

 78/0 3 اجتناب از داروها و مواد مخدر
 84/0 4 از حوادثپیشگیری 
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 72/0 6 سالمت محیطی
 87/0 25 هوش هیجانی
 82/0 5 خودآگاهی
 78/0 5 خودکنترلی

 79/0 5 انگیزش
 80/0 5 مهارت های اجتماعی

 72/0 5 همدلی

 و معیار انحراف و میانگین مانند توصیفی آمار شاخص های از
 تحلیل آزمون فریدمن و  کرونباخ،آلفای  جمله از آماری هایروش

 .شد گرفته بهره با استفاده از نرم افزار لیزرل تأییدی عاملی
 

 هایافته

برای بررسی نرمال بودن توزیع داده از آزمون غیر پارامتریک 
استفاده گردید. در این مطالعه تمامی  اسمیرنوف -کلموگروف

آزمون در جداول  متغیرها از توزیع نرمال برخودار بودند. نتایج این
 ( ارائه شده است.4-8)

 
 یرنوفاسم -کلموگروف . نتایج آزمون2جدول

 معناداری K-Sآزمون  تعداد گروه متغیر ها

 
 هوش هیجانی

821/0 80 ورزشکاران نخبه تیمی  511/0  
571/0 80 ورزشکاران نخبه انفرادی  901/0  

910/0 160 ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی  493/0  

 سبک زندگی
506/0 80 ورزشکاران نخبه تیمی  957/0  

313/1 80 ورزشکاران نخبه انفرادی  064/0  
477/0 160 ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی  935/0  

به منظور مقایسه هوش هیجانی در ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی  
 هوش هیجانی ویزینبرگ برش در آزمونبا استفاده از نقطه ی 

می گیرند،  50استفاده شد. بر اساس این روش، افرادی که کمتر از 
می  50-100دارای هوش عاطفی پایین هستند، کسانی که نمره بین 

 100گیرند دارای هوش عاطفی متوسط و کسانی که نمره ی باالی 
ی دهد که می گیرند دارای هوش هیجانی باال هستند. نتایج نشان م

ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی دارای هوش هیجانی پایین  3/1
درصد ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی دارای هوش  6/80هستند. 

درصد ورزشکاران نخبه دارای هوش  1/18هیجانی متوسط و 

هیجانی باالیی بودند. فراوانی و فراوانی درصدی هوش هیجانی 
دی که با این نقطه برش تشخیص داده ورزشکاران نخبه تیمی و انفرا

 ( آمده است.3شده اند، در جدول شماره )
 
 
 
 
 

 . فراوانی و درصد فراونی هوش هیجانی ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی3جدول
 فراوانی درصدی فراوانی نمرة هوش هیجانی وضعیت هوش هیجانی گروه

 هوش هیجانی هر دو گروه

 3/1 2 50کمتر از  هیجانی پایینهوش 
 6/80 129 50-100 هوش هیجانی متوسط

 1/18 29 100باالی  هوش هیجانی باال
 100 160 کل

 هوش هیجانی
 ورزشکاران نخبه انفرادی

 3/1 1 50کمتر از  هوش هیجانی پایین
 5/67 54 50-100 هوش هیجانی متوسط

 3/31 25 100باالی  هوش هیجانی باال
 100 80 کل

 هوش هیجانی
 ورزشکاران نخبه تیمی

 3/1 1 50کمتر از  هوش هیجانی پایین
 8/93 75 50-100 هوش هیجانی متوسط

 0/5 4 100باالی  هوش هیجانی باال
 100 80 کل
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نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها با آزمون فریدمن نشان می دهد 
، با ورزشکاران نخبۀ انفرادیمولفه های هوش هیجانی در بین  که

است. در ضمن  داری برخوردار از تفاوت معنی % 99سطح اطمینان 
ورزشکاران نخبه ی انفرادی و می توان اظهار نمود که در بین این 

 ۀاولویت برخوردار است و مولف از باالترین همدلی، مولفه تیمی
. همچنین مقدار آزمون خی ه قرار داردترین رتب در پایین خودآگاهی

و سطح معناداری مطلوب برآورد شده  975/96دو برابر با 
(. بدین معنی که بین مولفه های هوش هیجانی در s=001/0است.)

بین ورزشکاران نخبه ی ورزشی شهر کرمانشاه تفاوت معناداری 
 وجود دارد.

 

 
 های هوش هیجانی ورزشکاران نخبۀ تیمی و انفرادی بر مبنای آزمون فریدمنمولفهبندی .  اولویت4جدول 

 مولفه های هوش هیجانی
 ورزشکاران نخبۀ انفرادی ورزشکاران نخبۀ تیمی

 میانگین رتبه ای میانگین رتبه ای
 18/2 71/2 خودآگاهی
 28/2 79/2 خودکنترلی

 99/2 34/3 خود انگیزشی
 31/3 88/2 مهارت های اجتماعی

 24/4 29/3 همدلی

 
 878/11 خی دو=

 0018/0سطح معناداری: 

 975/96خی دو= 
 001/0سطح معناداری: 

 آزمون فریدمن نشان می دهند کهتعیین اولویت بر اساس نتایج 
 ورزشکاراندر بین ی سبک زندگی هامولفه معناداری بینتفاوت 

در ورزشکاران نخبۀ  بنابراین. وجود دارد ،نخبۀ انفرادی و تیمی
اولویت  از باالترین مولفۀ اجتناب از داروها و مواد مخدر، انفرادی

به ترین رت در پایین ی کنترل وزن و تغذیهبرخوردار است و مولفه 
مولفۀ اجتناب ، در بخش ورزشکاران نخبۀ تیمی . همچنین،قرار دارد

اولویت  از باالترینشناختی و سالمت روان از داروها و مواد مخدر
ترین رتبه قرار  در پایینۀ سالمت جسمانی برخوردار است و مولف

 داشت. 
 
 

 
 . نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی مولفه های سبک زندگی5جدول 

 های سبک زندگیمولفه
 ورزشکاران نخبۀ انفرادی ورزشکاران نخبۀ تیمی

 میانگین رتبه ای رتبه ایمیانگین 

 98/4 98/2 سالمت جسمانی
 70/5 86/5 ورزش و تندرستی

 38/4 74/5 کنترل وزن و تغذیه
 44/5 20/6 پیشگیری از بیماری ها
 74/4 26/6 سالمت روانشناختی

 48/6 71/5 سالمت معنوی
 87/5 34/5 سالمت اجتماعی

 79/6 75/6 اجتناب از داروها و مواد مخدر
 75/4 63/5 پیشگیری از حوادث

 سالمت محیطی
54/4 89/5 

 001/0سطح معناداری: 
 392/104 =خی دو

 001/0سطح معناداری: 
 727/52 =خی دو

 گیرینتیجه
هدف پژوهش،  تحلیل و اولویت بندی ابعاد هوش هیجانی  و سبک 
زندگی در ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی  بود.  یافته اول مطابق 

درصد ورزشکاران نخبه  3/1( حاکی از آن بود که 3نتایج جدول )
درصد  6/80تیمی و انفرادی دارای هوش هیجانی پایین هستند. 

درصد  1/18یجانی متوسط و ورزشکاران نخبه دارای هوش ه
ورزشکاران نخبه دارای هوش هیجانی باالیی بودند. همچنین، 
ورزشکاران رشته های تیمی سطح باالتری از هوش هیجانی را نسبت 

ای علیان هبه رشته های انفرادی داشتند که این یافته با نتایج پژوهش
( که سطوح هوش هیجانی ورزشکاران 2012و اولکان ) (1384)
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رشته های مختلف را بررسی و گزارش کرده بودند که بازیکنان 
رشته های تیمی سطح باالتری از هوش هیجانی را نسبت به رشته 

( و با یافتۀ شعبانی بهار و 19و  5های انفرادی دارند، همسو )
 های رشته ( که گزارش کرده بود ورزشکاران1389همکاران )

تفاوت  هیجانی هوش ندر میزا کلی طور به گروهی، و انفرادی
(. در این رابطه، ابزار و 3باشد )معناداری را نداشتند، همسو نمی

های فرهنگی و اجتماعی متفاوت پژوهش، احتماال توجیه ویژگی
کننده این مغایرت باشد. در تحلیل یافته باید بین شود که خوشبختانه 
اغلب ورزشکاران پژوهش از سطح مناسب هوش هیجانی برخوردار 

دند، اما در راستای توسعۀ هر چه بیشتر این سازه روانشناختی، بو
آگاهی بخشی و ارتقاء سطح دانش مدیران ورزشی، مربیان و 

های تئوری برای روانشناسان ورزشی جهت برنامه ریزی کالس
ورزشکاران در زمینۀ اهمیت و انتقال این مهارت فردی و بین فردی 

 حائز اهمیت خواهد بود. 
بندی اولویت که دادنشان ( 4پژوهش مطابق جدول ) یافته دیگر

های هوش هیجانی ورزشکاران نخبۀ تیمی و انفرادی شهر مولفه
 داری برخوردارمعنااز تفاوت  کرمانشاه بر مبنای آزمون فریدمن

 ورزشکاران نخبۀ انفرادیدر بین  همدلی ۀمولف در این رابطه، .بود
 در پایین ۀخودآگاهیلفاولویت برخوردار است و مو از باالترین

ود خ ورزشکاران نخبۀ تیمیدر بین داشت. همچنین، ترین رتبه قرار 
ر د ۀ خودآگاهیو مولف بوداولویت برخوردار  از باالترینانگیزشی 

های مختلف ها در پژوهشداشت. این یافتهترین رتبه قرار  پایین
 ینیپرل( و 1393(؛ امینایی وشهابی کاسب )1392عیدی و همکاران )

و  6نیز از زوایای دیگر بررسی و همسو بود )( 2006) وهالورسون
ها باید بیان کرد که هیجانات (. در تحلیل این بخش از یافته14و  2

نقش مهمی را در عملکرد و موفقیت افراد در حوزة ورزش دارد و 
های مختلف درک نحوة استفاده مناسب از این هیجانات در موقعیت

به عنوان اجزای درگیر در یک مسابقۀ ورزشی برای ورزشکاران، 
-از اهمیت خاصی برخوردار است.  بنابراین، استفاده از عواطف به

توانمندی یعنی توانایی عنوان یک عامل مهم بین فردی بر نوعی 
، برای تشخیص آنچه هادرارزیابی گذاشتن خود به جای دیگران

 یان کنند، مهارتیبکنند، بدون اینکه آنها چیزی دیگران احساس می
افزایی، آگاهی بخشی و آموزش از طریق است که نیازمند دانش

مطالعه و توسعۀ این مهارت کاربردی دارد. در این راستا،  اگر همدلی 
د، کر فیتعر گریمشاهده جهان از منظر افراد د ییرا به عنوان توانا

 ،باشند درک هیجانات دیگراندارای رفتارهای توأم با ورزشکاران 
های مهم و مدیریت بهتر موقعیتبرای  این مهارتاز توانند می

ود، شهای پر تنش ورزش بسیار دیده میچالش برانگیز که در محیط
( بیان 1392(.  در این رابطه،  عیدی و همکاران )7استفاده کنند )

توانند زمینۀ کردند که ورزشکاران با شناخت عواطف دیگران می
ستان، مربیان و همکاران ایجاد کنند و با ارتباط مناسب را با دو

های مختلف در های مناسبی را در موقعیتمدیریت عواطف، واکنش
(. بنابراین، با توجه به 6محیط ورزش و خارج از آن داشته باشند )

 یطدر مح یژه)به و یادز یعاطف هایورزشکاران با استرس این که
عملکرد شوند(، در  ییخطا یادچار اشتباه  هک یرقابت و زمان

مواجه  شود،یوارد م یگرانکه از جانب د ییانتظارات و فشارها
که بتوانند در اداره احساسات خود  یورزشکاران ین،هستند. بنابرا

 از یانجام دهند، و شناخت درست یامر را به خوب ینباشند و ا وفقم
عمل  موجب نظم و انضباط  ینداشته باشند، ا یشخو هایییتوانا
( در 2010و هالورسون  ) ینیپرل ین،آنها خواهد شد. همچن  یفکر

 یو عملکرد ورزش یجانیارتباط هوش ه ةکه دربار یپژوهش
 ینورزشکارا یدند،رس یجهنت ینانجام دادند، به ا یهاک یمورزشکار ت

تند داش یریننسبت به سا ییباال هیجانی هوش هاینمره یانگینکه م
 یجانه یریتمد گاهی،س، خودآاستر یریتمد ی،فرد یندر روابط ب

همچنین مطابق . (14) داشتند یباالتر هاینمره یزو تحمل استرس ن
 ریدرک و تفس ییکه به توانا یخودآگاهیافته این بخش، سطح 
در اشاره دارد، در  یدرون های واکنش یقاحساسات خود از طر

ورزشکاران تیمی و انفرادی  در سطح پایین تری نسبت به بقیۀ 
ورزشکاران انفرادی به دلیل  ها قرار داشت. در این راستا،مولفه

 ها وماهیت رشته و استقالل فردی احتماال کمتر نسبت به ضعف
های خود آگاه هستند و این مربیان و سایر افراد دیگر سایر ویژگی

هستند که می توانند از طریق بازخورد به آنها در رفع نواقص و 
است که ورزشکاران تیمی به ضعف ها کمک کند این در حالی 

دلیل حضور در جمع و فعالیت گروهی و تیمی بهتر نسبت به وضعی 
ضلع مهم  یکبه عنوان  ورزشکارانخود آگاهی دارند. بنابراین، 

از احساسات خود هستند، به  یآگاه یازمندن یمسابقات ورزش
 یدادو فرهنگ رو پویاییآنها ممکن است بر  که احساسات یطور

 ی(، به نقش خودآگاه1998) رابطه، گلمن یندر ا .رباشدیر گذاتأث
 اب افرادکه   کندیم یدتأک هیجانی هوش یاز اجزا یکیبه مثابه 

 یخود آگاه بوده، به زندگ یباال نسبت به حاالت روان خودآگاهی
 یشناسند و در زندگیخود را م یخود حساس هستند و حدود شخص

ابراین خودآگاهی بن دارند. یشتریب یترضا یو شغل یفرد
ورزشکاران می تواند سبک زندگی آنها را نیز جهت دهد و به 

 یاجتماع های مهارتنوعی بر نوع سبک زندگی آنها اثر گذار باشد. 
که از اهمیت  ورزشکاران بود هیجانی هوش هایمؤلفهیکی از 

باالیی برخوردار است و میزان این عامل در بین ورزشکاران تیمی 
 .(12نسبت به ورزشکاران انفرادی بیشتر بود )

از نظر  بودبیانگر آن است  (5جدول )نتایج بدست آمده از 
سبک ، ورزشکاران نخبۀ ورزشی تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه

ت تند. یافته ها بیانگرآن اسیکسانی برخوردار نیس از اولویت زندگی
اولویت اول و مولفه  از اجتناب از داروها و مواد مخدر ۀمولف

در بین ورزشکاران نخبۀ  از پایین ترین اولویت سالمت جسمانی
از نظر ورزشکاران نخبۀ انفرادی اجتناب از  .بودبرخوردار  تیمی

ه از داروها و مواد مخدر از اولویت اول و مولفۀ کنترل وزن و تغذی
-پایین ترین اولویت برخوردار بود. این یافته با نتایج برخی پژوهش

( در 2009و گالدیس و همکاران )( 1385و همکاران ) یمیصم های
(. در این ارتباط، با توجه به 13و  4یک جهت کلی قرار داشت )

های ورزشی و منش ورزشکاران و الگو بودن آنها ماهیت فعالیت
صرف داروهای غیر مجاز و مواد مخدر امری در جامعه، پرهیز از م

قابل انتظار در بین ورزشکاران نخبه انفرادی و تیمی بود. از طرفی، 
در بین ورزشکاران تیمی سالمت جسمانی در سطح پایین قرار داشت 
که درور از انتظار بود. بنابراین، ورزشکاران تیمی به دلیل اینکه 

، دهندی در کنار هم انجام میتمرینات خود را با توجه به ماهیت تیم
ممکن است در موقعیت های مختلف نتوانند به شکل انفرادی تمرین 
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  احمدی علی  489

 1401پاییز ، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و همین عامل موجب افت وضعیت جسمانی آنها شده باشد. در 
مقابل، ورزشکاران انفرادی با توجه به استقالل تمرین می توانند در 

ه مولفهای خود بپردازند. همچنین، هر موقعیتی به تمرین و فعالیت
کنترل وزن و تغذیه در ورزشکاران پایین ترین سطح را داشت. دالیل 
آن ممکن است به دانش پایین و عدم آگاهی ورزشکاران در ارتباط 
با دانش تغذیه باشد. بنابراین پیشنهاد می شود مربیان در کنار 

های تمرینی مربوط به جنبه های فنی و آماده سازی جسمانی، فعالیت
های ورزشی های دانش افزایی  تغذیه و مکملکالسبه برگزاری 

برای پر کردن این خالء ورزشی باشد. در این ارتباط گالدیس و 
( در پیوند رابطۀ هوش هیجانی و سبک زندگی 2009همکاران )

 توصیف، درک، همچون هوش هیجانی های بیان کرد که ویژگی

استرس های  با افراد کارآمد مقابله موجب مدیریت احساس، و فهم
 سالمت نتایجی همچون و می شود زندگی مهم اتفاقات و روزانه

 را بدنی سالمت و رضایت شغلی روابط، مطلوب کیفیت روانی،

 در پژوهشی با بررسی( 1385و همکاران ) یمیصم(. 13دارد ) پی در
 ی به این نتایج دست یافتند کهبا سالمت عموم یرابطه سبک زندگ

 تیرعا گار،یمصرف س ه،یورزش، نوع تغذ زانیبا م یسالمت عموم
 (. 4داشت )کنترل استرس ارتباط معنادار  ،یمنیا اصول

 است هیجانی مهارتیهوش در جمع بندی پایانی، باید بیان کرد که
 کنترل را خود خودآگاهی، روحیات طریق از تواندمی آن دارنده که

 ارزیابیاز طریق  بخشد، بهبود را آن مدیریتی خود طریق از کند،
 روابط مدیریت طریق از و کند درک را آنها تاثیر عواطف دیگران

ببرد. در  باال را دیگران و خود که روحیۀ کند رفتار ایشیوه به
ارتباط با ورزشکاران، آنها با اشکال مختلف عوامل فشارزای تمرین 
و رقابت به ویژه در سطوح قهرمانی مواجه هستند و یرای مقابله با 

ط سخت و دشوار، آشنایی با هوش هیجانی و بکارگیری آن این شرای
تواند پیامدهای مثبتی را برای آنها به همراه داشته باشد. بنابراین، می

توانند ضمن تسلط بر ورزشکاران با بکارگیری هوش هیجانی می
های فردی در ارتباط با دیگران نیز موفق عمل بکنند. بنابراین، جنبه

وزشی با حضور روانشناسان ورزشی در مورد های آمبرگزاری دوره
کاربرد عواطف و هیجانات در زندگی شخصی و ورزشی 

های فردی )ارزیابی عواطف ورزشکاران و آشنایی آنها با مهارت
خود و دیگران، خوش بینی( و بین فردی )مدیریت روابط با دیگران 

های های اجتماعی و همدردی( برای مقابله با موقعیتیا مهارت
زا جهت ایجاد شرایط الزم برای موفقیت، مهم خواهد بود. استرس
 عجین های پیچید و متعدد های با استرس در محیط ورزشی زندگی

 توانمندی کسب طریق از ها استرس این با توانایی مقابله و شده

 و عاطفی جسمی، تأمین سالمت و حفظ موجب های هیجانی
این امر می تواند سبک کند که  فراهم می را ورزشکاران روانی

مدیران ورزشی  به زندگی آنان را نیز جهت دهی نماید. بنابراین
پیشنهاد می شود ضمن آشنایی ورزشکاران با هوش هیجانی و اهمیت 
آن در زندگی فردی و ورزشی در راستای جهت دهی سبک زندگی 

 مناسب ورزشکاران تمهیدات الزم را فراهم نمایند.
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