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   ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در فوتبالیست های نخبه ناشنوا

، مهدی 4مجید اسماعیل زاده 3محمد حسن عرب نژاد ،2، علیرضا صابری کاخکی1سلمان سلطانی نژاد

 5پیروز

. استادیار دانشگاه فردوسی مشهد2.کارشناس ارشد رفتارحرکتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 4،1  

. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بم5ناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، . دانشجوی کارش3  

 مقدمه
 حین رقابت، تجربۀ آسیب در واکنش تماشاگران محیطی، بد شرایط وجود نظیر، اضطراب زا استرس و عوامل

حفظ  به منظور را مؤثر ای مقابله های مهارت وجود ضرورت مسابقه، جریان در مربی عصبانیت و انتقاد دیدگی قبلی،

 اضطراب زا عوامل با مقابله در ناتوانی زیرا کند؛ می اجتنابناپذیر ورزشی موفقیت به دستیابی و ورزشکار روانی سالمت

 های ویژگی جمله به نظر می رسد از(1). بود  خواهد و مخرب زیانبخش ورزشکاران موفقیت آمیز عملکرد برای

 قرار تأثیر و استرس زا به هنگام رقابتهای ورزشی تحت موقعیتهای اضطراب رد را ورزشکار عملکرد که مهمی شخصیتی

است  هیجانی هوش و روانی مهارتهای و به نوعی نقش تعدیل کننده ای دارد شود مزاحم می عوامل تأثیر مانع و دهد می

 هیجانی دیگر، هوش عبارت هب است؛ دیگران و خود هیجانات کنترل و فهم ابراز، ادراک، توانایی شامل هوش هیجانی .(2)

 که ارتباطی برقراری و کردن فکر جهت آن در از استفاده و دارند هیجانی بار که اطالعاتی مناسب پردازش از است عبارت

تحقیقات نشان داده که ورزشکاران موفق، مستعد داشتن توانایی ها و استعدادهای ویژه در هوش هیجانی (. 3است ) الزم

ی (. با توجه به اهمیت روزافزون فعالیت های بدنی و ورزش برا4) ر به انجام کارهای بزرگ می کنداندکه آنها را قاد

رابطه با ه به فقدان مطالعات انجام شده در داخل کشور در همین اساس و با توجمعلوالن به خصوص ناشنوایان، بر

می  فوتبالیستهای نخبه ناشنوا در هیجانی هوش های و مؤلفه اضطراب بین رابطۀ بررسیناشنوایان هدف از پژوهش حاضر 

 باشد.

 شناسیروش 
مطالعه حاضر شامل تمامی فوتبالیست های ناشنوا آماری جامعه  .بودهمبستگی  - مطالعه حاضر از نوع توصیفی

 .آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدنداز  نفر 01 که 1931شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور 

و پرسشنامه هوش ( α =90/1) (1399) برگر سیاهه اضطراب اسپیلاز  به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق

تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب  جهت تجزیه و(. 5( استفاده شد )α =89/1( )2119) فارنهام و پیترایدز هیجانی

  استفاده شد.همبستگی پیرسون 
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 هايافته
 رايب همبستگی بین مؤلفه های اضطراب و هوش هیجانی. ض1جدول 

همچنین بین هوش هیجانی و اضطراب صفتی رابطه و بین هوش هیجانی و اضطراب حالتی یافته ها نشان داد 

 هوشوخرده مقیاسهای  نمره کل اضطراب )حالتی، صفتی( بین. همچنین (P<15/1)وجود دارد  معنی داری معکوس

 نگرش و کنترل خوشبینی دیگران، و خود عواطف از هیجانات، آگاهی و عواطف اجتماعی، کنترل مهارتهای شامل: هیجانی

 (.1دارد )جدول  وجود معنی داری رابطۀ مثبت

 

 

 گیری نتیجه
 صفتی رابطه جانی و اضطراببین هوش هی و همچنین بین هوش هیجانی و اضطراب حالتییافته ها نشان داد 

 (2115) منین وهمکارانو  (2113)  نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات آنجال (.P<15/1)دارد معنی داری وجود معکوس 

از دالیل احتمالی همسو بودن این یافته ها، می توان به سطح فعالیت و رقابت )نخبگی( نمونه های مورد  .می باشد همسو

 همبستگی ورزشکاران در اضطراب با هوش هیجانی تمامی مؤلفۀ های بین داد نشان ها ین یافتههمچنبررسی اشاره داشت. 

( همسو می باشد. بنابراین 2110فاتوکان ) ( و آجاهی2110الورز )این یافته ها با نتایج  .دارد وجود معنی داری معکوس

به هنگام رقابت مستلزم داشتن هوش هیجانی  روانی و فشارهای عواطف هیجانات،وکنترل  تعدیل جهت بنظر می رسد،

 هر درکاهش را هیجانی هوش های مؤلفه تعامل تأثیر توان می شد، گفته آنچه به باالیی نسبت به رقیب می باشد. با توجه

پیشنهاد می  .مطرح کرد تیمی و ورزشی موفقیت به منظور ورزشکاران، میان در موجود های تنش و اضطراب چه بیشتر

 عات تجربی بر روی تک تک مؤلفه های هوش هیجانی و اضطراب صورت گیرد.شود مطال
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Introduction: The purpose of this study is to review the relationship between emotional 

intelligence and anxiety of the participant deaf football players in the state championships. 

the present study is of correlative-descriptive type. 

Method: The population of the present study included all the participant deaf football 

players in the state championships in 1390 year ,and 70 of were randomly selected. The 

research tools were Spielberger anxiety (1983) and Emotional Intelligence Questionnaire 

Pytraydz and Farnham (2003) was used. For data analysis, descriptive statistics and 

Pearson's correlation coefficient was used.   

Results: Findings showed between emotional intelligence and state anxiety and trait 

anxiety between emotional intelligence and there was a significant inverse relationship 

(p<0/05).  

Conclusion: So it seems,  When athletes adjust the power and control emotions and stress 

during competition have, Can interact constructively with the team, the players, referees 

and spectators to show fair play and attractive. 
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