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 بررسی ارتباط هوش هیجانی و مهارت هاي ارتباطی دانشجویان تربیت بدنی
 عادل افکار -مجید ستوده زیگساري -مهران نصیري

 بدنی آموزشکده سماء مدیریت و برنامه ریزي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و مدرس گروه تربیت  -دانشجوي دکتري تربیت بدنی
۲۲mehran.nasiri @yahoo.com: mail-E  

 کارشناس ارشد تربیت بدنی و مدیر گروه تربیت بدنی آموزشکده سماء بندرانزلی

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز مدیریت و برنامه ریزي -دانشجوي دکتري تربیت بدنی

 چکیده
 همگی مبین است که جلب کرده خود به علمی هايپژوهش در اي رامالحظه قابل توجه هوش هیجانی هاي اخیر،در سال

 می ، واقع در .کنونی است پیچیده جوامع در فردي بین و فردي مشکالت با مقابله در نو راهکارهاي دادن نشان براي تالش

هوش  از تري مهم مراتب به نقش شغلی و تحصیلی مختلف هاي در حوزه موفقیت به فرد دستیابی در هیجانی هوش گفت توان
 ايفزاینده پیچیدگی یکم و بیست قرن يآستانه در زندگیاز طرفی دیگر ). 1990 ومایر، ساولی(باشد داشته )عمومی(شناختی 

 چنین. کندتغییر می دارند، فعالیت آن در خاص زمان یک در ها انسان که نظامی اساس بر مقررات، قواعد و و است کرده پیدا
 یک دیگر اجتماعی هايمهارت یادگیري رو این از کند ومی طلب را ايپیچیده و خاص اجتماعی و ارتباطی هايمهارت وضعیتی

 آموزش امروز دنیاي در). 1388بان، مرتضوي و مهر(است دارنظام و ايحرفه ايتوجه نیازمند نیست و خودجوش و ساده يپدیده
مؤثر  ارتباط .شودمی هایی لحاظآموزش چنین از ايمجموعه اي،حرفه و شغل هر براي و دارد، ايویژه فنی اهمیت هايمهارت

 تمهار و دادنگوش کالمی، مهارت قالب مهارت در توانمی را هاآن ترینعمده که است متکی هامهارت از ايمجموعه به خود
 ابزارهاي از یکی که دلیل اهمیت دارد این به کالمی است و هاي ارتباطی، مهارتیکی از ارکان مهارت .کرد فهرست بازخورد

 در مهارت افراد، اکثر براي حداقل گفت که باید آن، بر افزون .است آن در تأثیر و خویش محیط درك و کنترل براي کارساز بشر
). 1989 میلر،(است  تنبیه رساندن حداقل به و زندگی محیط در پاداش کسب بیشترین ابزارهاي بهترین از یکی کالم از استفاده

 سنگ مؤثر، دادن گوش که باورند این بر ارتباطات خبرگان ازبرخی. دادن استهاي ارتباطی، مهارت گوشدیگر رکن از مهارت
 انسان یادگیري آموزشی و ادراکی، فرآیندهاي در و ماست تعقل و فهم ادراك، کلید دادنگوشخوب. مهارت ارتباطی است بناي
 هايارزش اکتساب و انسان تکامل براي اساسی ابزارهاي یکی از تأثیرگذاري، براین عالوه دارد؛ ايکننده تعیین و مستقیم تأثیر

به  گیرنده از که هایییامدر واقع پ. هاي ارتباطی استبازخورد نیز رکن دیگر از مهارت). 1989بلکبرن،  و آلن(است  معنوي
 و دریافت پیام یک آیا که بدانیم مشکل است بازخورد، بدون. شوندمی اطالق بازخورد عنوان به شوندمی داده پس فرستنده
 بازخورد مهارت با مدیران هیجانی هوش میزان نشان داد که بین) 1388(رئیسی  ).1991 والدرن، و ویسنت(است شده فهمیده

 معنی رابطه شنود و کالمی مهارت دو با اما بین میزان هوش هیجانی  مدیران. آماري وجود دارد معنی دار و مستقیم رابطه
هاي هوش هیجانی و مهارتهاي اجتماعی  مؤلفه، در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که )1388( شجاعی. نشد مشاهده داري
به این نتیجه ) 1387(بشارت  ).1391به نقل از ذکایی، ( هستندشناختی دانشجویان دختر  هاي مثبت بهزیستی روانیبینپیش

در ) 1385(یوسفی . رسید که بین هوش هیجانی و مشکالت بین شخصی دانشجویان هبستگی منفی معنی دار وجود دارد
ند که طی پژوهشی  نشان داد) 2009(کارسون و همکاران .دریافت که هوش هیجانی با مهارتهاي ارتباطی رابطه مثبت دارد

با توجه  )2009کارسون و همکاران، . (هوش هیجانی داراي رابطه مثبت با کنترل فردي و رابطه منفی با خشونت کالمی میباشد
به اهمیت این دو متغیر مهم در دنیاي متحول شده امروزي و عدم توجه به دانشجویان در رشته تربیت بدنی، هدف از این 

 .هاي ارتباطی آنان استانشجویان تربیت بدنی با مهارتتحقیق، بررسی ارتباط هوش هیجانی د
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 شناسیروش
جامعه آماري . هاي میدانی جمع آوري شدها بوسیله روشتحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است که داده

نفر بعنوان نمونه  108وع در مجم. تحقیق را دانشجویان تربیت بدنی مشغول به تحصیل آموزشکده سماء بندرانزلی تشکیل دادند
هوش (و ) 1990اي، . مهارتهاي ارتباطی بارتون جی(هاي پژوهشآماري به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب و به پرسشنامه

ها نیز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ به ترتیب براي پرسشنامه  پایایی درونی پرسشنامه. پاسخ دادند) 1997ان-هیجانی بار
ها و بررسی چهار فرضیه تحقیق از  براي تجزیه و تحلیل داده. به دست آمد) 76/0(، هوش هیجانی)79/0(ي ارتباطیهامهارت
 .استفاده شد)  ≥05/0p(در سطح معنی داري  spssافزار ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن از نرم  هايآزمون
 نتایج

 ،نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون)1(جدول

 بازخورد گوش دادن کالمی هاي ارتباطی مهارت آماره 

هوش هیجانی 
 643/0 621/0 73/0 749/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معناداري
 108 108 108 108 تعداد

هاي کالمی، مهارت(هاي آن یعنینتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مثبت باال و معناداري بین متغیر مهارت هاي ارتباطی و مولفه 
 .)≥05/0p( و هوش هیجانی بود )گوش دادن و بازخورد

 ،نتایج آزمون فریدمن)2(جدول
 سطح معناداري درجه آزادي مجذور کاي هاي ارتباطیابعاد مهارت

  مهارت کالمی
445/0 
 

 
2 

 
 مهارت گوش دادن 657/0

 مهارت بازخور
 )p=657/0.(شجویان تفاوت معناداري مشاهده نشدهاي ارتباطی در بین دانبین ابعاد مهارت 
 بحث و بررسی 

هاي آن در دانشجویان تربیت بدنی خواهد هاي ارتباطی و مؤلفهبنابراین باال بودن هوش هیجانی موجب بهبود و ارتقاي مهارت
 هیجانها و از میزانی چه به فرد که معنی این به میکند؛ ارزیابی هیجانی نظر از را فرد هیجانی هوش با توجه به اینکه. شد

 که است این هیجانی درراستاي هوش توجه قابل نکته .کندمی و اداره کنترل را آنها وچگونه دارد آگاهی خود، هاي احساس
و با توجه به اینکه هوش هیجانی بر خالف هوش شناختی در طول عمر قابل افزایش  نیستند ذاتی هوش هیجانی هاي توانایی

هاي هوش هیجانی هاي افزایش قابلیتشان راههاي ارتباطیشود جهت توسعه مهارتان تربیت بدنی توصیه میاست به دانشجوی
هاي ارتباطی خود را در دنیایی که هاي مختلف تحصیلی و اجتماعی، مهارترا در خود تقویت نمایند تا ضمن موفقیت در عرصه

به نقل از   شجاعیهاي محققانی همچون این نتایج با یافته .دکند توسعه و بهبود بخشنارتباطات نقش اساسی ایفا می
 .همخوانی ندارد)1388(همخوانی دارد اما با نتایج رئیسی  ) 2009(کارسون و همکاران و  )1387(، بشارت )1391(ذکایی

بدنی بیانگر این تربیت در بین دانشجویان )کالمی، گوش دادن و بازخورد(هاي ارتباطی هاي مهارتاما مشاهده عدم تفاوت مؤلفه
هاي اند؛ زیرا مجموع مؤلفهآن  در دنیاي مدرن امروزي پی نبردههاي آن و مؤلفهمطلب است که آنها به اهمیت ارتباط، مهارت

 .دهد تا بتواند نیازهاي ارتباطی خود را به شکل مناسب و اثربخش به ثمر بنشاندهاي ارتباطی فرد را در شرایطی قرار میمهارت
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 دادن، بازخوردهاي ارتباطی، کالمی، گوشهوش هیجانی، مهارت :اژگان کلیديو

 منابع
: شـماره دوم . نشـریه مطالعـات روانشناسـی   .  بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتمـاعی ). 1384(بشارت، محمد علی  )1

44-45. 
، پایانامـه  امـه سـازان ورزشـی صـدا و سـیما     هـوش هیجـانی و مهـارت هـاي ارتبـاطی برن     بررسی ارتباط ). 1391(ذکایی، حسین )2

 .کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج
پژوهشنامه ، هاي ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران ي بین مهارت بررسی رابطه). 1388(حمید ،مهربان ؛ سعید  ،مرتضوي )3

 .16علوم انسانی و اجتماعی ، سال چهارم، شماره 
 اسالمی جمهوري سیماي و صدا انتشارات ،قراگزلو ذکاوتی علی ترجمه .)بیان معانی تحلیل ( کالمی ارتباط .)1368(جرالد میلر، )4

 .تهران اول، چاپ ایران،
. سـال سـوم  . فصـلنامه روانشناسـان ایرانـی   . رابطه هوش هیجـانی و مهارتهـاي ارتبـاطی در دانشـجویان    . )1385(یوسفی، فریده   )5

 .9شماره
 

٦) Caruso, D. R., Mayer, J. D., Salovey, P. (٢٠٠٩). Emotional intelligence and emotional leadership in 
R.E.Riggho, S.E.Murphy, and E.J. pirozzolo (Eds), Multiple intelligence and leadership mahwah, NJ: 
Lawrence Erboum. 

7) Alan, W., Blackburn, Richards (١٩٨٩). Managing Organizational Behavior, IRWIN, Inc. 
8) Salovey, P. & Mayer, J. D. (١٩٩٠) Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Perso-nality, ٩, 

١٨۵-٢١١. 
9) Vicent, R., Waldron (١٩٩١). Achieving Communication Goals In Superior - Subordinate Relationships. 

The Multi - Functionality of Unward Maintenance Tactics. 
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