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 هیجانی دراي و هوش راهبردهاي مقابله، رابطه اختالالت رفتاريبررسی 

 ورزشکاران نوجوان

  3رسول حمایت طلب، 2محمودشیخ، 1نیا فیروزجاهمرتضی همایون

   *تهران دانشگاه يادانشجوي دکتر. 1

  دانشیار دانشگاه تهران. 2،3

  21/08/1392تاریخ پذیرش:                    16/05/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده

اي و هوش هیجانی در با هدف بررسی رابطه اختالالت رفتاري با راهبردهاي مقابله، پژوهش حاضر 

نوجوان  90 تعداد، ین منظوره اب. انجام شد، دراننهاي استان مازحاضر در مسابقات آموزشگاه ورزشکاران

، گودمن سه پرسشنامه اختالالت رفتاري ،هاحاضر در این رقابت پژوهشعنوان نمونه آماري ه ب، ورزشکار

ها با استفاده از روش داده. را تکمیل کردند و هوش هیجانی شاته اي بیلینگز و موسراهبردهاي مقابله

نتایج نشان . تجزیه و تحلیل شد 19ویرایش  SPSSبا استفاده از نرم افزار ، چندگانه همبستگی و رگرسیون

رابطه منفی معنادار و بین اختالالت رفتاري و ، داراي مسئلهدهاي مقابلهبین اختالالت رفتاري و راهبر داد

بین اختالالت چنین، . هم)P<0.05( معنادار وجود دارد و رابطه مثبت، مداراي هیجانراهبردهاي مقابله

داري اتفاوت معن، تحلیل رگرسیون نیز. )P<0.05( معنادار وجود دارد و رابطه منفی، رفتاري و هوش هیجانی

. )P<0.05( اي و هوش هیجانی نشان دادهاي اختالالت رفتاري و راهبردهاي مقابلهرا میان نمرات مقیاس

مقابله مبتنی بر هیجان و مقابله مبتنی بر جسمانی کردن و از میان ، از میان راهبردها، افزون بر آن

 . (P<0.05) داري داشتندامعن هاي اجتماعی با اختالالت رفتاري رابطهمهارت، هاي هوش هیجانیمولفه

اختالالت بینی معنادار توانایی پیش، اي و هوش هیجانیهاي پژوهش حاضر نشان داد راهبردهاي مقابلهیافته

اي و هوش هیجانی می توانند بخشی از اختالالت را دارند و راهبردهاي مقابله نوجوانان ورزشکاررفتاري 

  . تبیین کنند را ان ورزشکارنوجوانمربوط به اختالالت رفتاري در 
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  مقدمه

، آوردهگرفته و جهان را در سیطره خود در هاي پیشرفته مردم را در برکه تکنولوژي دورانیدر 

توسعه زیادي پیدا کرده ، فت تکنولوژيبار پیشرشناختی براي غلبه بر آثار زیانهاي رواندیدگاه

هوش هیجانی به ، هاي اخیردر سال. هوش هیجانی است، شناختیهاي روانیکی از این مولفه. است

هاي بسیاري مورد بررسی قرار گرفته است که شناختی در پژوهشهاي مهم روانعنوان یکی از مولفه

موفقیت یا عدم موفقیت در و ها قعیتبا چگونگی برخورد با مو، دهد این نوع هوشنشان می

که داشتن تحصیالت و  اندنشان داده، متعدد مطالعات. )1( هاي مختلف زندگی ارتباط داردحیطه

 هاي دیگريتواناییافراد نیاز به ، بلکه ؛به تنهایی تضیمن کننده موفقیت نیست، هوش منطقی باال

، هاکنترل تکانه، هدایت تفکر، خود و دیگران دارند که شامل توانایی بازبینی احساسات و هیجانات

مقاومت در برابر رویدادهاي ، تنظیم عواطف و هیجانات، خودآگاهی، هاي ارتباطیبکارگیري مهارت

، اکه اصطالح )2،3(بیان هیجانات در موقع مناسب است  بکارگیري و و ناخوشایند و توانایی ارزیابی

بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده  شتملم، این هوش. شودهوش هیجانی نامیده می

در شخص ، عاملی است که به هنگام شکست و براي اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است، از آن

منجر به برقراري رابطه خوب با ، هاي اجتماعی باالواسطه داشتن مهارت کند و به ایجاد انگیزه می

ممکن ، دهد بعضی از اشکال هوش هیجانینشان میشواهدي وجود دارد که  . )4شود ( مردم می

در ، طور مثاله ب ؛به انطباق بهتر منجر شوند، است افراد را از فشار روانی محافظت کرده و در نتیجه

با گرایش به حفظ یک حالت خلقی ، مهارت در مدیریت هیجان، )2200( 1دینسیاروچی و  پژوهش

تلویحات آشکاري براي پیشگیري از ، ود که این مسئلهمثبت القا شده به صورت تجربی در ارتباط ب

از ، ورزشکارانی که توانایی کنترل هیجانات دیگران را دارند. هاي افسردگی را در خود داردحالت

منجر به مصونیت از ، مندي بیشتري برخوردارند و چنین حمایتیهاي اجتماعی و رضایتحمایت

فهم و نقص در ، توانایی درك، )2003( 2لز و براونشو. )5(شود حاالت افسردگی و اضطراب می

تر را علت رفتار مخرب چنین نوجوانانی پایینمدیریت کردن هیجانات نوجوانان با هوش هیجانی 

بر سالمت روان ورزشکاران موثر ، گرانه نیزتواند از طریق اثر میانجیهوش هیجانی می. )6( دانندمی

مدیریت چنین، همو  ی با توانایی همدلی و مدیریت خلقنارتباط هوش هیجا، بطور مثال ؛باشد

گیر داشته و موجب هیجانات دیگران می تواند بر متغیرهایی که در مقابل فشار روانی اثر ضربه

 تغییري هر گرچه. )7( تاثیر بگذارد، شودپذیري روانی ورزشکار در مقابل فشارها میکاهش آسیب

 هافشار این، اما ؛کند می مقابلهبه  وادار را فرد و رود می مارش به زافشار ، کوچک چه و بزرگ چه

                                                             
1. Ciarrochi, Deane 
2. Schulz & Brown 
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 براي فرد که راهبردهایی و شرایط این با رویارویی چگونگی . نیستند ناخوشایند و بد همیشه

، کهحالیدر؛ شوندمی شمرده وي پذیريآسیب نیمرخ از بخشی، گزیندبرمی هاآن با رویارویی

 و گردد مشکالت افزایش موجب تواندمی، فشارزا عوامل با رویارویی در سبنامنا راهبرد از گیريبهره

  . )8( باشد داشته پی در مثبتی دستاوردهاي تواندمی مقابله درست هايراهبرد کارگیريب

از آن . شناسی شده استسال پیش وارد فرهنگ علم روان 85تقریبا ، اصطالح اختالالت رفتاري

ها در شناسان و افراد دیگري که با مشکالت هیجانی و رفتاري انساننروا، پزشکان، هنگام معلمان

پزشکان انجمن روان. اندهاز این اصطالح براي بیان مقصود خویش استفاده کرد، ارتباط هستند

شناختی داراي اهمیت اصطالح اختالالت رفتاري را یک سندرم یا الگوي رفتاري یا روان، آمریکا

ناتوانی ، رنج، مرگ، شود و توام با ناراحتی یا ناتوانی و یا افزایش خطر دردمیبالینی که فرد دچارش 

اي باید تظاهر با هر علت اولیه، این اختالل. اندتعریف کرده، و از دست رفتن آزادي اجتماعی است

هاي فرد رفتار انحرافی و تعارض. شناختی قلمداد شودیا زیستو شناختی روان، یک بدکاري رفتاري

نشانه نوعی ، که انحراف یا تعارض مورد نظرد مگر آننشواختالل رفتاري محسوب نمی، جامعه و

رفتار ، مشخص شد که هوش هیجانی با پرخاشگري، ايدر مطالعه. )9( بدکاري در فرد باشد

 دارد يآموزان ورزشکار ارتباط منفی معنادارهاي بدنی در دانشافسردگی و نشانه، استرس، بزهکارانه

 مربوط بوده است ضایت زندگی باالتر و اضطراب کمترهوش هیجانی باالتر با رچنین، . هم)10(

اي با استرس در هاي مقابلهمقایسه سبک") با عنوان 1390( فشارياکه شیخ و  پژوهشیدر . )11(

فتند به این نتایج دست یا، انجام دادند "ورزشکاران و غیر ورزشکاران با سطح عزت نفس باال و پایین

به ترتیب مربوط به غیر ورزشکاران با عزت ، که کمترین تا بیشترین استفاده از سبک مقابله فعال

ورزشکاران با عزت نفس پایین و ورزشکاران با عزت ، غیر ورزشکاران با عزت نفس باال، نفس پایین

  . )12( نفس باال بود

توانند حاالت هیجانی منفی را از مهارت دارند بهتر می ورزشکارانی که در تنظیم هیجانات خود

گفتند در که می نوجوانان ورزشکاري، یدر پژوهش. )13( هاي ناخوشایند جبران نمایندالیتطریق فع

گران توانا هستند حمایت اجتماعی بیشتري دریافت کرده و از این مدیریت کردن هیجانات دی

ر روي دانشجویان ورزشکار دیگر ب یدر پژوهش. )7( کردنداحساس رضایت می، حمایت بیشتر

با ، هاي هوش هیجانیلفهیکی از مو، یعنی ؛مشخص شد که توانایی مدیریت هیجانات خود، دانشگاه

بین این مولفه با ، از طرف دیگر. ناامیدي و تفکر خودکشی همبستگی منفی معنادار دارد، افسردگی

در قسمت . ار به دست آمدهمبستگی مثبت معناد، توانایی مدیریت کردن هیجانات دیگران نیز

ارتباط ، از این پژوهش مشخص شد که بین توانایی مدیریت هیجانات دیگران با ناامیدي يدیگر



  3139 پاییز، 71رفتار حرکتی شماره                                                                                                       144

 

 به توجه با که دانندمی پیچیده ینديآفر را مقابله، 1الزاروس و فولکمن. )7( منفی وجود دارد

 ـ رفتاري هايتالش و کند می تغییر، دارد آن فشارهاي و زااسترس موقعیت از فرد که هاییارزیابی

 دهند می ترجیح مردم بیشتر که معتقدند گرانپژوهش. )14( گیرد می بر در را فرد  فعال شناختی

، راهبردها این مجموع که کنند استفاده زااسترس هايموقعیت در خاصی ايمقابله هاي روش از تا

 هايتالش از ايمجموعه، ايمقابله راهبردهاي. )15( دندهمی شکل را فرد ايمقابله هايسبک

 و رودمی کارب زاتنشوضعیت  یک اصالح و تفسیر، تعبیر جهت در که است فرد رفتاري و شناختی

، مدارمسئله نوع سه به را ايمقابله هاي سبک. )16،17( شود می آن از ناشی رنج کاهش به منجر

 که هاییشناخت و رفتارها به، مدارمسئله ايمقابله سبک. اندکرده تقسیم مداراجتناب و مدارهیجان

 دو داراي، ايمقابله سبک این . شود می اطالق است زااسترس متغیر یا موقعیت تغییر هاآن هدف

 صورت ریزيبرنامه و اطالعات جستجوي، آن در و است سازيآماده، اول لفهوم که است لفهوم

 مثل هاییراهبرد و گیردمی صورت فعال مقابله و لهمسئ حل که دارد نام عمل، دوم لفهوم و گیردمی

 و رفتارها، مدارهیجان ايمقابله سبک. شودمی شامل را اطالعات تفسیر و سازماندهی، آوريجمع

 آن راهبردهاي. است زاتنش عامل به فرد پاسخ تغییر، هدف آن که شودمی شامل را هاییشناخت

 ايمقابله سبک در. است هیجانی ابعاد بر تمرکز و يپردازخیال، خود با فکري اشتغال شامل

 عاطفی حمایت جستجوي در و کندمی فرار آن از، زااسترس مسئله از گرفتن فاصله با فرد، اجتنابی

 هیجانی ايمقابله سبک دو، هابنديتقسیم از برخی. باشدمی اطرافیان به مقابله مسئولیت واگذاري و

 ايمقابله سبک صورت به را اجتنابی سبک و اندکرده سازيهوممف طبقه یک در را اجتنابی و

 همانند، مدارلهئمس ايمقابله هاي روش که دریافت) 2004( 2هالپر. )18( گیرندمی نظر در هیجانی

 از که نوجوانانی اندداده نشان هابررسی. کنندمی عمل روانی فشار برابر در روانی گیرضربه یک

 چه و مدارهیجان صورت به چه، لهئمس با رویارویی به که راهبردهایی، یعنی ؛ايمواجهه راهبردهاي

 اجتنابی راهبردهاي به که کسانی از کمتر، پردازندمی ازفشار يهاموقعیت در مدارلهئمس صورت به

  . )19( دارند منفی هايهیجان، برندمی پناه

هاي شناختی و رفتاري مورد ن تالشمقابله بعنوا، )1984( بر اساس نظریه فولکمن و الزاروس 

هاي دراهبر. )14( تعریف شده است، استفاده فرد جهت کنترل درونی و بیرونی مرتبط با ورزش

مانند کنترل فکر و (بخش است: راهبردهاي متمرکز بر تکلیف  اي در ورزشکاران شامل دومقابله

پرتی هیجانی نامطلوب و حواس مانند تخلیه) و راهبردهاي متمرکز بر هیجان (سازي ذهنیتصویر

عاطفه منفی و استفاده از ، استفاده از مقابله متمرکز بر هیجان، هاي پژوهشیاساس یافته بر. ذهنی)

                                                             
1. Folk man &  Lazarus  
2. Halper 
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. )9( دهدعاطفه مثبت را در ورزشکاران هنگام رقابت افزایش می، هاي متمرکز بر تکلیفدراهبر

. دهدعملکرد ورزشی را افزایش مینیل به هدف و ، استفاده از راهبردهاي متمرکز بر تکلیف

تصویرسازي ، اي نظیر کنترل افکارنیل به هدف ورزشکاران با استفاده از راهبردهاي مقابلهچنین، هم

 . )20( ارتباط مثبت دارد، تالش و جستجوي حمایت وذهنی 

ت کامال از موضوعا، اي در ورزشکارانهاي مقابلهاختالالت رفتاري و سبک، رابطه بین هوش هیجانی

هستیم تا پاسخی براي به دنبال آن ، پژوهشدر این . باشدشناسی ورزش میجدید در حوزه روان

شدت و چگونگی آن  ؟آیا بین هوش هیجانی و اختالالت رفتاري رابطه وجود دارد این سواالت بیابیم:

هش در پی کا، ايهاي مقابلهد از طریق هوش هیجانی و سبکشومی ؟ آیابه چه صورت است

مسیر جدیدي را به سوي درمان و به بتوانیم ، در نتیجه تا الت رفتاري ورزشکاران نوجوان بود؟اختال

  . هیمشناسان و مربیان ورزشی قرار دپیش روي روان، حداقل رساندن این اختالل در ورزشکاران

  

  پژوهشروش 

از ، براي انتخاب نمونه. دندآموزان ورزشکار استان مازندران بوتمامی دانش، جامعه آماري این پژوهش

روش تغییر ، دارگیري تصادفی نظامنمونه. دار استفاده شده استگیري تصادفی نظامروش نمونه

ها از فهرست افراد یا جامعه آزمودنی، در این روش. گیري تصادفی ساده استشکل یافته نمونه

آموز دانش 90 تعداد. وندشمیآماري که به همین منظور تهیه و تدوین گردیده است انتخاب 

هاي استان مازندران شرکت که در مسابقات آموزشگاه سال18تا  15بین سنین  ورزشکار نوجوان

خواسته شد نسخه فارسی مقیاس اختالالت از ورزشکاران . بعنوان نمونه آماري انتخاب شدند، کردند

و هوش هیجانی  )CRI(2موساي بلینگز و پرسشنامه راهبردهاي مقابله، )SDQ( 1رفتاري گودمن

، هایل ناقص پرسشنامهکمبه دلیل ت، گانکنندشرکتنفر از 10. را تکمیل کنند )SSREIT( 3شاته

میانگین سن کل . تقلیل یافت ورزشکار 80به ، و نمونه آماريند گذاشته شد از تحلیل آماري کنار

  . ) بود8/16 ±85/2(ورزشکاران 

سرپرستان عمل آمده با ه هاي برت بود که بعد از هماهنگیها به این صوآوري دادهروش جمع

از ورزشکاران ، پژوهشو ضمن ارائه توضیحات درباره اهمیت  کننده در مسابقاتهاي شرکتتیم

هاي مورد نظر را در کمال آرامش و بدون هیچ فشاري تکمیل نمایند تا از پرسشنامه کهخواسته شد 

هاي آماري میانگین و انحراف از روش، هاراي تحلیل دادهب. ها کم نشودصحت و اعتبار داده

                                                             
1. Strengths and Difficulties Questionnaire Godman 
2. Coping Responses Inventory blinks & mous 
3. Shute Self- Report E/I Test (SSREIT) 
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از نرم ، هاضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد و براي تجزیه و تحلیل داده، استاندارد

  . استفاده گردید 19ورژن  spss افزار

  پژوهش عبارت بود از:  ابزار سنجش

از پرسشنامه ، بررسی اختالالت رفتاري در این پژوهش به منظور پرسشنامه اختالالت رفتاري:

توسط گودمن  1997این پرسشنامه در سال . ) استفاده گردیدSDQ( بررسی مشکالت و نقاط قوت

 ـ بیش فعالی، مشکالت سلوك، هاي هیجانینشانهمقیاس ساخته شده است که داراي پنج خرده

 گودمن و همکاران. است مشکالت ارتباطی و رفتارهاي جامعه پسند(نقاط قوت)، کمبود توجه

پایایی کلی بدست ، محمدي، ایران در. )21( اندورد نمودهآبر 82/0پایایی این پرسشنامه را ، )1998(

هاي آن به مقیاسو براي خرده 67/0دهی را به روش آلفاي کرونباخ گزارشآمده براي فرم خود

  . )22( دست آورده استه ب 50/0 و 34/0، 69/0، 38/0، 56/0ترتیب 

براي بررسی شیوه ، )1981اي: این پرسشنامه را بیلینگز و موس (پرسشنامه راهبردهاي مقابله 

سوالی مطرح شده  32پرسشنامه در فرم  این اند کهزا ساختهگویی افراد به رویدادهاي استرسپاسخ

 ریابی شده و ضریب) هنجا1376توسط حسین قدمگاهی (، این پرسشنامه در ایران. )25( است

  . )23( گزارش شده است 79/0پایایی آن 

دهی هوش از آزمون خودگزارش، به منظور سنجش هوش هیجانی آزمون هوش هیجانی شاته:

، هال، مالوف، توسط شاته 1998این آزمون در سال . ) استفاده شدSSREIT(1هیجانی شاته

در . )13( ساخته شد )1990( 3بر اساس نظریه هوش هیجانی سالوي و مایر 2کوپر و گلدن، هاگرتی

 ؛هاي شخصیتیطور قدرتمندي با سازهه ب، نتایج نشان داد که این آزمون، این پرسشنامه مورد اعتبار

این ، در مطالعات جدیدتر. ها ارتباط داردگرائی و کنترل تکانهکمال، مانند باز بودن به تجربه

رضایت   هاي اجتماعی ومهارت، هایی که روابط بین فرديبطور معناداري با آزمون، پرسشنامه

پایایی این . نشان داد، که در مراکز سالمت روانی کار می کردنددر مورد دانشجویانی  زناشویی را

خسرو جاوید و مریم  توسط، این آزمون. بوده است 90/0 يباال، انجام شده هايپژوهشآزمون در 

باالي  ، هامقیاستمام خرده ون درآزم اعتبار. )24( به فارسی برگردانده شد 1381وفایی در سال

  دفعال. گزارش شد 75/0باالي ، رونی فرم فارسیو سازگاري د 70/0

  

  

                                                             
1. Shute Self- Report E/I Test (SSREIT) 
2. Shute,maloof,hall,hagerti,cooper &goolden 
3. Salovey & mayer 
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 نتایج 

اي و هوش هیجانی در راهبردهاي مقابله، هاي اختالالت رفتاريمیانگین و انحراف معیار نمره ـ1جدول

  نوجوانان ورزشکار

  ارتقایتوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از ، )53/2( یگیران در مولفه رفتار مطلوب اجتماعدهد که میانگین نمره کشتیاین جدول نشان می

 ، همتایانمولفه مشکل با در  و هاي اختالالت رفتاري بیشتر استنمره آنان در سایر مولفهمیانگین 

میانگین ، ايهاي مربوط به راهبردهاي مقابلهاز بین مولفه. )54/1( اندکمترین نمره را کسب کرده

 نی کردنبیشتر ودر مقابله مبتنی بر جسما، )69/2 گیران در مقابله مبتنی بر حل مسالهنمره کشتی

گیران در مولفه تنظیم هیجان مربوط به هوش نمره کشتی. ها استکمتر از سایر مولفه، )64/1(

  . را کسب کرده است )66/3( میانگین، ارزیابی هیجان کمتر و) 88/3( میانگین، هیجانی بیشتر

  

  

  

  

  عنوان میانگین انحراف معیار

 ي اجتماعیهانشانه 77/1 51/0

 مشکالت سلوك 69/1 35/0

 بیش فعال 89/1 44/0

 مشکل با همتایان 54/1 33/0

 رفتار مطلوب اجتماعی 53/2 35/0

 حل مسئله 69/2 65/0

 ارزیابی شناختی 61/2 47/0

 جلب حمایت اجتماعی 22/2 54/0

 مقابله مبتنی بر هیجان 48/2 41/0

 نمقابله مبتنی بر جسمانی کرد 64/1 51/0

 تنظیم هیجان 88/3 46/0

 ارزیابی هیجان 66/3 53/0

 هاي اجتماعیرتامه 80/3 45/0

 کاربرد هیجان 80/3 59/0

 نمره کلی هوش هیجانی 80/3 41/0
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  اياي مقابلهبینی هوش هیجانی از طریق راهبردهضریب رگرسیون چند متغیري به منظور پیش ـ2جدول

 
  

 
  

  

  

ضرایب  چنینهممزمان و با توجه به ضرایب رگرسیون چند متغیري با روش ورود ه 2مطابق جدول

توان گفت که ارتباط مثبت و معناداري بین هوش هیجانی و سه مولفه می دست آمده رگرسیون به

، با افزایش هوش هیجانی یا کاهش آن، به این ترتیب ؛)P=0.001(اي وجود دارد راهبردهاي مقابله

 . یابدافزایش یا کاهش می، اي نیزراهبردهاي مقابله

  

بینی اختالالت رفتاري از طریق راهبردهاي ب رگرسیون چند متغیري به منظور پیشضری ـ3جدول 

  ايمقابله

 
 
 
 
  

  

هاي رتاتوان گفت که ارتباط منفی و معناداري بین اختالالت رفتاري و مهمی 3مطابق جدول

هاي اجتماعی ترامه، با افزایش اختالالت رفتاري، به این ترتیب ؛)P=0.001( وجود دارد اجتماعی

  . یابد و یا برعکسکاهش می

  

  

  

  

  

  

  

  

 بینی کنندهمتغیرهاي پیش  مقدار بتا tمقدار  سطح معناداري

 مقابله مبتنی بر هیجان  - 11/0 -69/0 502/0

 کردنمقابله مبتنی بر جسمانی 27/0 47/1 069/0

 هاي اجتماعیمهارت 36/0 24/3 001/0

 بینی کنندهمتغیرهاي پیش  مقدار بتا tمقدار  سطح معناداري

 مقابله مبتنی بر هیجان 40/0 29/3 001/0

 مقابله مبتنی بر جسمانی کردن 15/0 49/1 001/0

 هاي اجتماعیمهارت 29/0 41/2 001/0



  149                                                                           ...ايبررسی رابطه اختالالت رفتاري، راهبردهاي مقابله

 
  نی و متغیر مالك اختالالت رفتاريهوش هیجا یبینماتریس همبستگی متغیر پیش ـ4جدول

  

، =r-0.11(دارد  ارتباط منفی، هاي هیجانی با تنظیم هیجاندهد که نشانهنشان می 4جدول

P=0.05( هاي ارزیابی هیجان یک از مولفه و مشکالت سلوك با هر)P=0.05, r=-0.15( ،

نمره کلی  و )P=0.05, r=-0.30( کاربرد هیجان، )P=0.05, r=-0.11( اجتماعیهايمهارت

فعالی و مشکل با مولفه بیش. رابطه منفی و معنادار دارد، )P=0.05, r=0.11( هوش هیجانی

نمره کل هوش هیجانی ارتباط منفی دارد و ، هاي هوش هیجانی و نیزتقریبا با همه مولفه، همتایان

نمره کلی چنین، . همهاي اجتماعی معنادار نیسترتایان و مهفقط ارتباط بین مشکل با همتا

، هاي هوش هیجانی و نمره کلی هوش هیجانیهاي اجتماعی با مولفهرتااختالالت رفتاري با مه

کاربرد هیجان با ، هاي هوش هیجانیالزم به ذکر است که در میان مولفه. مثبت و معنادار است

نمره 

کلی 

هوش 

 هیجانی

کاربرد 

 هیجان

مهارت 

هاي 

 اجتماعی

ارزیابی 

 هیجان

تنظیم 

 هیجان

نمره کلی 

اختالالت 

 رفتاري

رفتار 

مطلوب 

 اجتماعی

مشکل با 

 همتایان

بیش 

 فعال

مشکالت 

 سلوك

هاي نشانه

 اجتماعی

 

هاي نشانه 1          

 اجتماعی

مشکالت  29/0** 1         

 سلوك

 بیش فعال 19/0** 17/0** 1        

مشکل با  25/0** 11/0** 09/0 1       

 همتایان

رفتار  05/0 -04/0 -10/0* -22/0** 1      

مطلوب 

 اجتماعی

نمره کلی  78/0** 50/0** 66/0** 49/0** 15/0** 1     

اختالالت 

 رفتاري

تنظیم  11/0** 05/0 16/0** -11/0** 21/0** 03/0 1    

 هیجان

ارزیابی  09/0 -15/0* -19/0** -11/0* 11/0* 08/0 52/0** 1   

 هیجان

هاي مهارت 04/0 -11/0* -15/0** 04/0 26/0* -17/0** 61/0** 44/0** 1  

 اجتماعی

 1 **58/

0 

کاربرد  08/0 -30/0* -20/0** -12/0* 19/0* 07/0 69/0** 46/0**

 هیجان

1 **79/0 **74/

0 

نمره کلی  -04/0 11/0* -19/0** -11/0* -23/0** -12/0** 86/0** 74/0**

هوش 

 هیجانی
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بین ، و بیشترین ارتباط مثبت )P=0.05, r=-0.30( تگیباالترین ضریب همبس، مشکالت سلوك

  . شودمشاهده می )P=0.05, r=0.26(رفتار مطللوب اجتماعی با مولفه مهارت اجتماعی 

  

  گیريبحث و نتیجه

اي و هوش راهبردهاي مقابله، رابطه اختالالت رفتاريبررسی ارتباط بین ، هدف از این پژوهش

بین  يداراارتباط منفی و معن که نشان داد پژوهشنتایج این . ودهیجانی در ورزشکاران نوجوان ب

افزایش هوش ، عبارت دیگره ب ؛وجود داردهاي آن با اختالالت رفتاري هوش هیجانی کل و مولفه

) و 3201(1لوتمر مطالعاتبا ، نتایج. کاهش اختالالت رفتاري را در پی داشت، هیجانی

هوش هیجانی و  میاندر پژوهش خود که به ارتباط ، گریشام. باشد) همسو می2013(2گریشام

هاي اخنالالت رفتاري در نوجوانان والیبالیست پرداخته است بیان کرد که نوجوانانی که داراي مولفه

ها و حاالت توانستند تنششدند و میکمتر دچار اختالالت رفتاري می، هوش هیجانی باالتري بودند

هاي مولفه تنظیم هیجانات از بین مولفه، عالوه بر این. )25،26( نندکنترل ک روانی نابهنجار خود را

. بینی معنادار اختالالت رفتاري را داشتندهوش هیجانی کل توانایی پیشچنین، همهوش هیجانی و 

ت روانی با هوش مهاي انجام شده در زمینه ارتباط اختالالت رفتاري و سالاین نتایج با پژوهش

مقادیري که در این  که باید این نکته را یادآور شد، البته. )2،7،15(. شدباهمسو می، هیجانی

نسبت به ، پژوهش به عنوان میزان ارتباط بین اختالالت رفتاري و هوش هیجانی به دست آمده است

دست آمده ه علت کمتر بودن شدت رابطه ب. در یک راستا بوده است، اما ؛قبلی کمتر است مطالعات

خالف این ، هاي دیگر نیزپژوهش، زیرا ؛ر ضعیف بودن رابطه این متغیرها تفسیر کردرا نباید دلیل ب

هاي هاي سنی و جمعیت شناختی آزمودنیبه ویژگی، هاي بهتراحتماال تبیین. اندامر را ثابت کرده

آیا میزان رابطه بین هوش هیجانی و اختالالت رفتاري و "این که . باشدمیاین پژوهش مربوط 

ورزشکاران و  BMI ، هاي بکار رفته شدهپرسشنامه، هاوجه به سن آزمودنیاي با تي مقابلههاسبک

ها پاسخ بعدي باید به آن هايپژوهشمسائل مهمی هستند که در ، "؟تغییر می کند، عوامل دیگر

هر متغیري که بتواند ارتباط و نقش خود را در به آن است که  پژوهشنکته مهم در این . داده شود

. ري نشان دهد باید اهمیت داده شودکاهش اختالالت رفتا، گیري هوش هیجانی و به دنبال آنشکل

. نظریاتی وجود دارد، ايهاي مقابلهاختالالت رفتاري و سبک، در توجیه ارتباط بین هوش هیجانی

 و احساسات و هیجانات خود و دیگران بر نقش هوش هیجانی در توانایی کنترل، سالوي و مایر

، از نظر سالوي. )13( دناشاره دار، استفاده از این اطالعات براي هدایت تفکر و عمل شخص چنینهم

                                                             
1. Latomer 
2. Gresham 
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به گونه موثرتري ، کنندو مفهوم آن را درك میدهند نوجوانانی که هیجانات خود را تشخیص می

وجوانانی نسبت به ن، هاي منفیبهتجربه هیجانی خود را تنظیم کرده و در نتیجه در سازگاري با تجر

بررسی رابطه بین . )1( موفقیت بیشتري دارند، رل هیجانی ضعیفی برخوردارندنتکه از قدرت ک

مدار رابطه مسالهکه هوش هیجانی با سبک مقابله  اي نشان دادهاي مقابلههوش هیجانی و سبک

واجه شدن با به هنگام م، ورزشکارانی که از هوش هیجانی باالتري برخوردارند، بنابراین ؛مثبت دارد

این افراد به جاي اجتناب از . کنندمدار استفاده میبیشتر از سبک مقابله مساله، هاي زندگیچالش

 مطالعات با نتایج، این یافته. شوند و سعی در حل آن دارندله متمرکز میئبر مس، مشکالت زندگی

راهبردهاي ، نی باالتر) که نشان دادند بین هوش هیجا2002( سیاروچیو ) 2005(1نتلبک و باستین

 پژوهشبا ، اما ؛)7،11( باشدارتباط وجود دارد هماهنگ می، مدار و اضطراب کمتراي مسئلهمقابله

هیجان و بروز ، ايهاي مقابلهسبکبه ارتباط بین ، پژوهشیدر  او. همسو نبود) 2013(2توماس

اي ز روش سبک مقابلهبیان داشته است نوجوانانی که ا و هاي رفتاري پرداخته استاختالل

این نوجوانان پس از درگیر . داراي یک نوع از حاالت پرخاشگري شدند، مدار استفاده کردندمسئله

او علت این موضوع را توجه . شان شدنددچار تعارض با افکار خود و مربی، شدن در مشکالت خود

 هوش هیجانی و درباره ارتباط بین. )29( اندك مربی به شخصیت و عواطف نوجوان دانست

هاي هیجانی موجب تشخیص ) معتقدند که توانایی2004( 3مایر و سالووي، ايهاي مقابلهسبک

گسترش دامنه بینش و ایجاد نگرش ، تشخیص درست رویدادها، هاي هیجانی موثردرست پاسخ

را  مدارمقابله مساله، هاپژوهشبا توجه به اینکه بیشتر . )13( شوندها میمثبت درباره آن

برابر  اي عملی را درد و ورزشکارانی که راهبرد مقابلهاناي معرفی کردههبلمقا ترین راهبردسازگارانه

ارتباط بین هوش ، انداند کمتر دچار افسردگی و مشکالت رفتاري شدهعوامل فشارزا استفاده کرده

ان داد که مقابله مبتنی بر نتایج نش. شودروشن می، اي و اختاالت رفتاريهاي مقابلههیجانی با سبک

کند و مقابله بینی میاز تغییرات اختالالت رفتاري نوجوانان ورزشکار را پیش %32به تنهایی ، هیجان

ها این یافته. افزایش یافت %43بینی به هاي اجتماعی پیشو مهارت %42، مبتنی بر جسمانی کردن

اختالالت رفتاري توان درصد می، روانی و مشاورههاي دهنده این است که با استفاده از آموزشنشان

با ، این نتایج. هاي خود باال بردنفس ورزشکاران را از تواناییه اعتماد ب را به شدت کاهش داد و

، خود نشان دادند که عزت نفس باال پژوهشها در آن. ) همسو است1390( شیخ و افشاري پژوهش

) 2004( هالپر مطالعاتچنین، . هم)12( استرس موثر استهاي مقابله با تنیدگی و در بهبود شیوه
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ات بصورت آشکار و چه بصورت بروز احساس، یعنی ؛مدارنشان داد ورزشکارانی که بصورت هیجان

پردازند و خود را با محیط زا میهاي استرسحل مشکالت رفتاري در موقعیت، یعنی ؛مدارمساله

 د و از مواجهآورنابی روي میاجتن هاينی که به راهبردنسبت به کسا، دهنداجتماعی خود وقف می

. )19( شوندهاي منفی میکمتر دچار هیجان، ورزنداجتناب می زاهاي فشاربا موقعیت شدن

اي نظیر هاي مقابلهدخود به این نکته اشاره کرد که استفاده از راهبر پژوهشدر ، ) نیز2010(1هانی

منجر به کاهش تنش و مشکالت مربوط به ، سازي ذهنیو تصویرکنترل افکار ، ي اجتماعیهاحمایت

 هنگام در که است باور این بر، نیز )2000( 2اتکینسون، همچنین. )20( شوداختالالت رفتاري می

 بهره ، تنش مهار راستاي در خود فیزیکی و اجتماعی محیط منابع از فرد، فشارزا منابع با رویارویی

 و کارآمد مقابله کارگیريب نتیجه عنوان به ، حمایت بر تمرکز، باور دو این مشترك وجه. گیرد می

خود نشان دادند که  پژوهشدر ) 2013( 3لودو تروپ، اما ؛)30( است باالتر روان سالمت نتیجه در

گیري در اگر منطقی و کارآمد نباشد باعث ایجاد تنش در نوجوانان ورزشکار و عدم نتیجه، حمایت

کنند که این که نوجوانان فکر می ندگونه بیان کردعلت این امر را این هاآن. ودشحین مسابقات می

ها گرفته نآپس از اینکه این حمایت از ، در نتیجه ؛ها وجود داردنآحمایت براي همیشه براي 

 با رویارویی هنگام که دارند ) باور1984( 4الزاروس و کوهن. )31( شونددچار مشکل می دشومی

 هاآن. دهدمی کاهش را هاآن اثر، فشارزا عوامل بودن کنترل قابل به ایمان و باور عنصر، نیروا فشار

 کیدات دارند ثیرات فرد سالمت بر و کرده ایفا زاتنیدگی هايموقعیت با برخورد در ارزیابی که نقشی بر

 مجموع از ناشی کنیممی حساسا ما که هاییهیجان که باورند این بر، پژوهشگر دو این. کنند می

 زاهیجان موقعیتیک  به ، بهنجار دفاعی هايکار و ساز با که افرادي. است ما بهرسیده  اطالعات

 با همراه هیجانی زايآسیب احساسات مهار توانایی که دریابند است ممکن دهندمی نشان واکنش

  . )14( دارند را هاموقعیت این

ا در بر دارد که آموزش و پرورش و وزارت ورزش و بطور کلی این پیام ر، از این قبیل مطالعاتینتایج 

اتخاذ کرده  را آموزاننتایج آموزش دادن تئوریک دانش فراتر از تمرکز محدود بر نگاهیباید ، جامعه

هاي آموزشی نیاز مبرم به ساختن برنامه. آموزان داشته باشندو نگرشی جامع نسبت به آموزش دانش

. رش باشدحه کاري وزارت ورزش و مسئولین تربیت بدنی آموزش و پروباید سرلو، هوش هیجانی

یک ابزار ، بلکه مطالعاتی؛عنوان یک عامل ه ب نهبه هوش هیجانی ، در کشور شودپیشنهاد می
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خصوص نوجوانان هنترل هیجانات ورزشکاران و بککاربردي جهت ایجاد یک مسیر مناسب در جهت 

بقات و تمرین از ورزش بیزار شوند استفاده شکست در مسا ورزشکاري که ممکن است تنها با یک

هاي پذیري و راهانعطاف، هاي آموزشی کنترل هیجاناتکالس، در اکثر کشورهاي توسعه یافته. شود

ها سعی بر این در این کالس. شودبر پا می، اي در برابر اضطراب و استرس در حین ورزشمقابله

نفس و ه تقویت اعتماد ب، زم را در زمینه کنترل خود و محیطهاي الآموزش، است که ورزشکاران

ریزي و ایجاد یک حمایت و برنامه باید با، مربی ورزشکار. اي کسب کنندهاي مقابلهآموزش مهارت

هاي نوجوان را در مسیري قرار دهد که او بتواند بدون اینکه هیجان، محیط مناسب و بدون استرس

هاي با فراهم کردن سبک، ند و او را دچار یک اختالل رفتاري کندمضر و مخرب بر او غلبه ک

او را در یک مسیر مناسب براي ، اي مناسب براي نوجوان و درگیر کردن او براي حل مشکلمقابله

 و ورزش در سطح همگانی و قهرمانیهاي مرتبط با شبکه، هاي ورزشیسازمان. موفقیت قرار دهد

نیاز مورد ی براي تامین سالمت روانی و رفتاري ورزشکاران به شدت هایضرورت برپایی چنین دوره

شناسان خبره است و باید با دیدي وسیع نسبت به ایجاد یک پایگاه مشاوره و استفاده از روان
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Abstract 
 
The present study examined the relationship between behavioral disorders with 
the coping strategies and emotional intelligence of student athletes attending in 
Mazandaran tournament. To this end, 90 adolescent athletes of the intended 
tournament were selected as the sample of present study. They filled up three 
behavioral disorders questionnaire (SDQ), coping strategies and mouse Billings 
and Shute Emotional Intelligence (SSREIT). Data was analyzed by calculating the 
correlation and multiple regressions using SPSS software version 19. Results 
showed that there was a significant negative relationship between behavioral 
disorders and problematic coping strategies. In addition, there was a significant 
positive relationship between behavioral disorders and emotional-focused coping 
strategies (P<0.05).Also, there is a significant negative relationship between 
emotional intelligence and behavioral disorders (P<0.05).Regression analysis 
showed significant differences between scale scores of behavioral disorders, 
coping strategies and emotional intelligence (P<0.05). In addition, among the 
strategies, coping based on emotion and coping based on physical addres and 
among emotional intelligence components social skills had a significant 
relationship with behavioral disorders (P<0.05). The findings of this study showed 
coping strategies and emotional intelligence have the capability (ability) of 
meaningfully predicting behavioral disorders among young athletes. Also, coping 
strategies and emotional intelligence can account for (explain) some of disorders 
related to behaviors of young athletics. 
 
Keywords: Emotional intelligence, Behavioral disorders, Coping strategies, 
Young athletics. 
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