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 چكیده
 ۀ. هدف از پژوهش حاضر مقایسآنهاستخود و دیگران و کنترل و مدیریت  اتدرک و شناخت هیجان هوش هیجانی قابلیت

-خرده از  کیهر اولویت  تعیینسپس جنسیت و  قه وساب بر اساسهای آن قیاسمها و خردهمؤلفه و ،هوش هیجانی

 دو و یک ۀمنجیان غریق درج ۀکلیآماری در این پژوهش  ۀ. جامعاست منجیان غریق هوش هیجانی در میان هایمقیاس
 صورت تصادفیزن( به 84مرد و  25غریق )منجی  011که از این میان  ،های تهران، البرز و خراسان رضوی بودنداستان

برای سنجش هوش  .شد یآورجمعساخته پژوهشگر ۀنامپرسش با استفاده ازای های فردی و زمینهاب شدند. ویژگیانتخ
 ۀمقیاس را در قالب پنج مؤلفخرده 02سؤال بود و  01که دارای  ،آن استفاده شد-هوش هیجانی بار ۀنامپرسشهیجانی از 

ها از طریق تحلیل د. دادهیسنج، سازگاری و خلق عمومی مییفشار روانفردی، هوش بین فردی، مدیریت هوش درون
ن دادند که ها نشا. یافتهشدند ها تجزیه و تحلیلمقیاسخرده بندیرتبهبرای  فریدمن کیناپارامترواریانس دو عاملی و آزمون 

های همچنین ویژگی .میان منجیان غریق وجود ندارد های آنقیاسمها و خردهمؤلفه و در هوش هیجانی داریاتفاوت معن
 پژوهشطورکلی نتایج داشتند. به جایسطح  ترتیب در باالتریناجتماعی، شادمانی و روابط بین فردی به یریپذتیمسئول

 حاضر بیانگر سطح مطلوب هوش هیجانی در منجیان غریق بود.
 

 .سابقه هوش هیجانی، منجیان غریق،: هاکلیدواژه
 

Comparison of Lifeguards' Emotional Intelligence Based on Sexuality 
and Working Experience 

 
Ali Reza Aminaee, Mohammad Reza Shahabi Kaseb 

Abstract 
Emotional intelligence is the ability to perceive and recognize one’s own and other’s emotions 
and to control and manage these emotions. The purpose of present research was to compare 
emotional intelligence, its components and subscales based on working experience and gender 
and to determine the periority of each of emotional intelligence’s subscales among lifeguards. 
Statistical populationr of this research was included of all lifeguards with degree 1 and 2 
Lifesaving Certification from provinces of Tehran, Alborz and Khorasan razavi, from which 
100 lifeguards (52 male and 48 female) were selected randomly. Demographic and 
background features were collected by a researcher-made questionnaire. For assessing 
emotional Intelligence, Bar-on emotional intelligence questionnaire was used which has 90 
questions and analyzes 15 skills with 5 components of interpersonal intelligence, intra 
personal intelligence, stress management, adaptability and common mood. Data were 
analyzed using Two-factor Analysis of Variance Test, and Non-parametric Friedman Test for 
ranking subscales. Results showed that there was no statistically significant difference among 
lifeguards in emotional intelligence, its components and subscales. Social responsibility, 
happiness and interpersonal relationship features were respectively in higher ranks. In general, 
the results of this research demonstrated desirable level of emotional intelligence for 
lifeguards.  
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 مقدمه

ورزشی برای دستیابی ورزشکاران به  انشناسروان 
 ۀمطالعباالی ورزشی همواره سعی در  هایموفقیت

 یکی از .این امر داشته اندبر  اثرگذارار و عوامل رفت
عملکرد  بینیپیش ی پیش روی آنهاهاچالش

و  رادفارسی، علیخانیعبدلی، ) است بوده ورزشکاران
 ترینرسد مهمنظر میبه. (08 .، ص0100، شاهیملک

قابلیت  ،دگذارمیبر اجرای ورزشی اثر  کهعاملی 
-کارگیری مناسببهو ها هیجانسایی شنا درورزشکار 

در برابر آنها در زمان مناسب، برای واکنش ترین 
مهارت،  جدا از بهترین اجرای ورزشی است. رسیدن به

-او بهبهینۀ قدرت، تجربه و اجرای ورزشکار، عملکرد 

قابلیت او برای داشتن هیجان  تحت تأثیرور گسترده ط
، 0آجایی) است انرژی هیجانیبهترین مناسب و کسب 

 (.5 .، ص5114
که بهبود  اندبردهامروزه مربیان و ورزشکاران پی  

 تنهاییبه جسمانی برای عملکرد ورزشی هایقابلیت
 شناختیروان هایمهارتکافی نیست و در کنار آن 

اصالنخانی، شمس و د )ننظر گرفته شونیز باید در 
شناسان روان(. 2 .، ص0141، دهکردی پورشمسی

که هوش هیجانی  نداهاین نتیجه رسیدورزشی به 
های مختلف ورزشی ایفا حیطهنقش مهمی را در 

، 5زاده و شجاعیتقی؛ 5 .، ص4511، آجایی) کندمی
 .(1311 .، ص5105

 1لووی و مایررا اولین بار سا "هوش هیجانی"عبارت  
 کنترل تواناییبرای بیان  ،(040 .، ص0001)

تمایز قائل شدن ، و هیجانات خود و دیگران احساسات
هدایت افکار  برایاستفاده از این اطالعات  و انهآبین 

 ۀ. هوش هیجانی به عقیدکار بردندبه ،و اعمال خود
از  ،هیجانی هایمهارتبه  ،(0001ی )ومایر و سالو

با  آنها، تلفیق هایجانبیان دقیق ه قبیل ادراک و

                                                                 
1. Ajayi 

2. Taghizadeh & Shojaie 
3. Salovey & Mayer 

در  هاهیجانهای شناختی، شناخت و کاربرد فرایند
لیونز و دارد ) ، اشارهآنهاشرایط مختلف و مدیریت 

. (301 .، ص5112، مایر و سالوویبه نقل از  8اشنایدر
( و گولمن 5111) 2نـ آاز قبیل بار ،دیگر پژوهشگران

هوش  ایسعی در گسترش معن ،(0004 ؛0002)
هیجانی داشتند. برای این منظور قابلیت هوش 

شخصیتی از قبیل  هایویژگیهیجانی را با دیگر 
، صمیمیت، همدلی، انگیزه و شکوفاییخودخودآگاهی، 

هوش  سازیمفهومبینی ترکیب کردند. این خوش
، 5111، 3بشارتگویند )هیجانی را مدل ترکیبی می

 .(005ص 

هوش هیجانی  ۀمختلفی در حیط هایپژوهش 
فوتبال در  برای مثال ؛ورزشکاران انجام شده است

(، 0144، رضاییثانی و فتحیزمانی ،)عبدلی
، مشکاتی و زادهنمازی کالرده، مرادی) یربازیشمش

( 5105و شجاعی، (، تنیس روی میز )تقی زاده 0140
تیمی  انفرادی وهای ورزشهای مختلف و رشته

؛ 0148، میرزاکمسفیدی بشارت، عباسی و)
 ؛0141، دهکردی پوراصالنخانی، شمس و شمسی

 توکلی،و  0140، فاروقی یعقوبی و بهار،شعبانی
ورزشکاران  ،(0101، عیدی نژاد وهمتی نژاد،رمضانی
به نقش و اهمیت هوش هیجانی در این  همگی
 ند.اهاشاره کرد هاورزش

 ،(5111) 1کالاستجزو  ازاسکو ۀعقید بنا بر 
و  هاتواناییفق مستعد داشتن ورزشکاران مو

را قادر  آنهاکه  ،اندهیجانیهای ویژه در هوش استعداد
پژوهشی در در  آنها. کندمیبه انجام کارهای بزرگ 

های واترپلو و شنا، به شتهای رورزشکاران حرفه مورد
میزان هوش هیجانی بازیکنان این  ۀبررسی و مقایس

دند که شناگران نتیجه رسی این دو رشته پرداختند و به

                                                                 
4. Lyons & Schneider 
5. Bar-On 
6. Besharat 
7. Zuskova & Stejskal 
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 پژوهشدر  .از هوش هیجانی بیشتری برخوردارند
مشخص شد که  انجام داد( 0001) 0ریکه می یدیگر
که در مسابقات جهانی موفق به دریافت جام  هاییتیم

از هوش  هاتیمنسبت به سایر  شوندمیجهانی 
، یرمی به نقل از  تابشهیجانی بیشتری برخوردارند )

 .(12و  18 .، ص0141
 ۀای به مقایسدر مطالعه( 5105زاده و شجاعی )تقی 

 88بازیکن نخبه و  81هوش هیجانی و انسجام تیمی 
. نتایج ندتنیس روی میز پرداخت ۀغیرنخببازیکن 
خبرگی در هوش  ۀنشان داد که درج اهآن پژوهش

 کهدرحالی ؛گذاردنمی تأثیر آنهای مؤلفههیجانی و 
تفاوت در هوش  از عوامل یکیتواند میجنسیت 

زمانیان، حقیقی،  .باشد غیر نخبههیجانی افراد نخبه و 
 ،پژوهشی( در 5100)صالحیان فروزنده، صدیقی و 

زن ورزشکار نخبه  031هوش هیجانی  ۀضمن مقایس
 ۀنامپرسشبا استفاده از  ،ورزشکار غیرنخبهزن  11و 

به این نتیجه دست یافتند که  ،آن-هوش هیجانی بار
ورزشکاران نخبه از غیرنخبه باالتر هوش هیجانی 

( در پژوهش 0140مرادی کالرده و همکاران ) است.
 بندیرتبههوش هیجانی با  ۀخود به تعیین رابط

. شمشیربازان در سطوح مختلف عملکردی پرداختند
مرد  11آن را برای-هوش هیجانی بار نامۀآنهاپرسش

المپیاد  در سومین کنندهشرکتزن شمشیرباز  80و 
تفاوت  پژوهش. نتایج این بردند کاربهزشی ایرانیان ور

بر اساس  شمشیربازان داری بین هوش هیجانیامعن
داری بین امعناما تفاوت  ،شمشیربازی نشان داد ۀسابق

 .مشاهده نشد شمشیرباززنان و مردان 
 ۀساز ۀشدشناختهو  شگرف تأثیراهمیت و  توجه بهبا  

 هایموفقیتهوش هیجانی بر افزایش ضریب 
 ۀسازرسد که مینظر ، بهورزشکاران ای و ورزشیحرفه

ق نیز دارای اهمیت هوش هیجانی برای منجیان غری
تواند می های نزدیک به مرگحادثه بسزایی باشد.

                                                                 
1. Meyer 

از قبیل ترس، وحشت،  آوریاضطراباحساسات 
را در ، افسردگی یا احساس گناه خوابیبیگیری، گوشه

است از ق ممکن منجیان غری .پی داشته باشد
که رنج ببرند  آسیباز پس  روانی فشاراختالالت 

مخصوصاً  ؛ی سالمت روانشان نتایج منفی داردبرا
منجر به کودک باشد. حوادث  شدهغرقکه فرد وقتی
 و جانات و احساسات خاصاغلب هی شدنغرق

، 5ولین، باترلی و لیآورامیدیسانگیزد )میشدیدی را بر
داشتن سالمت هیجانی،  ،نبنابرای .(31، ص 5110

احساسات  درک شناخت و کنترل هیجانات خود و
دیگران از جمله راهکارهای مناسب برای مدیریت 
هیجانی و حفظ هوشیاری در شرایطی است که ممکن 

 در اثر حوادث آسیب ببیند.احساسات فرد است 

 معدودی از آنهاتنها شده های انجاماز میان پژوهش 
بر  اثرگذارشناختی عوامل روانبرخی از  بررسیبه 

این عوامل  ۀ. از جملاندپرداختهعملکرد منجیان غریق 
 حوصلگی وتوان به مواردی از قبیل مقابله با بیمی

بلیت شناسایی طرح برنامه و تردید و دودلی، قا
، 1گیری و قضاوت در تشخیص خطا )گریفیستصمیم
، سطوح مختلف برانگیختگی و روانی فشار(، 5115

هیجانی از قبیل ترس، وحشت،  نترل حاالتک
افسردگی یا احساس گناه )گریفیس،  گیری،گوشه
(، احساس 5110 و همکاران، آورامیدیس؛ 5115

؛ 5110، 2کوبلنتز، موالرد و کابون) 8رضایت از خویش
(، سالمت ذهنی، قابلیت حل مسئله، 5101، 3فیلیپس

، پذیریمسئولیتشغل،  داربودنسالمت شغلی، هدف
، 1های آبیتوجه و تمرکز )شرکت ملی ایمنی مکان

از جمله  مزاحم حواس، 4های درونیپارازیت ،(5114
و  ،(5101)گریفیس و گریفیس،  افکار و هیجانات

                                                                 
2. Avramidis, Butterly, & Llewellyn 
3. Griffith  

4. Complacency 

5. Coblentz, Mollard, & Cabon 
6. Philips 
7. National Aquatics Safety Company (NASCO)  

8. Internal Noise 
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اتحادیه استانداردهای و  5115گریفیس، ) هانگیز
  .( اشاره کرد5100، 0منجیان غریق

که رسد نظر میبه آنچه تاکنون گفته شد، به توجهبا  
در منجیان غریق بخشی از ناتوانی ریشۀ توان می

جستجو  نهاآ شناختیروانهای مهارترا در عملکرد 
ق داشتن هوش هیجانی باال به منجی غریزیرا  .کرد

ای داشته باشد. کمک خواهد کرد که عملکرد بهینه
امکان این ادراک هیجانی به منجی غریق برای مثال 

 دهیجهتبا  ،م خطردر هنگاکه بتواند  دهدرا می
، خود را با محیط اطراف زاتوجه به عوامل استرس

غریق در تلفیق هیجانات و  تبحر منجی سازگار کند.
منجر به پرورش خالقیت  تواندمیهای شناختی فرایند

اطالعات در  ترتر و راحتسریع و ابتکار و پردازش
از  تواندمی او ن،ایبرعالوهمواجهه با حوادث شود. 

 کردنمتمرکزخطر برای انات خود در شرایط هیج
هوش هیجانی همچنین منجی  استفاده کند. توجه

که توجه خود را از عامل  سازدمیغریق را قادر 
هیجانی،  ادراک ویژگی یدر پرتو .دکنرها  زااسترس

 ۀبینانواقععالوه بر افزایش احتمال شناخت صحیح و 
منجی و میزان تسلط  بینیپیش، قدرت هاهیجان

راهبردهای تواند او میو  یابدمیغریق افزایش 
 هایموقعیتبرای مواجهه با  مؤثرتریای مقابله

کار به ،شدننجات افراد در حال غرق مانندزا، استرس
 بندد.

و  بر منجیان غریق فراوان محیط ریبه تأثبا توجه  
، تقویت و ارتقاء دوش آنهاستدشواری تکلیفی که بر 

منجیان غریق نیز از اهمیت  شناختیانروی هامهارت
 هایمهارت به غریقنجاتبسزایی برخوردار است. در 

اولیه و احیای قلبی  هایکمکحرکتی، فنون نجات، 
کمتر به  متأسفانهاما  ،شودمیتوجه بسیاری ریوی 

 .شودمی پرداختهمنجیان غریق  شناختیروانمسائل 
 ۀزمینر به اطالعات ناکافی د با توجه ،بنابراین

                                                                 
1. Lifeguard Standard Coalition 

بودن نامشخصمنجیان غریق و  شناختیروان
ی بر سعحاضر  پژوهش در ،در این حیطه هامهارت

-خرده تعیین اولویت هریک از برعالوهست تا آن

منجیان غریق، به میان  هوش هیجانی در هایمقیاس
بر اساس سابقه و جنسیت  نهاآهوش هیجانی  ۀمقایس

است که اثر  حاضر فرض بر این پژوهشدر  .بپردازیم
سابقه و هر کدام از اثرات اصلی در  درتعاملی جنسیت 

 .استدار ایان غریق معنمیان منج

 پژوهشروش 
 -رویدادی )علیاز نوع پس پژوهشروش این   

را کلیه  پژوهشآماری این  ۀجامعو  استای( مقایسه
از  ،دو و یک ۀمنجیان غریق زن و مرد درج

تشکیل ن رضوی، های تهران، البرز و خراسااستان
 25منجی غریق مرد ) 011که از این میان دهند، می

نفر با  84و زن ) (04/53 ± 05/8 میانگین سنی نفر با
 تصادفیصورت به (84/54 ± 05/2میانگین سنی 

 ابتدا که الزم به ذکر است شناسایی و انتخاب شدند.
به  حاضرها که مدیران آنانتخاب شدند هایی استخر

و سپس منجیان غریق  بودند وهشگرانپژهمکاری با 
 .از این استخرها انتخاب شدندصورت تصادفی به

 مرد با میانگین سابقۀ 50) باسابقهمنجیان غریق 
 ± 34/1 زن با میانگین سابقۀ 52و  01/4 ± 18/8
که  هستندشامل آن دسته از منجیان غریقی ( 84/4
 با بیش دو،یا   یک هدرج غریقنجات ۀرای گواهینامدا
مرد  51سابقه )سابقه و منجیان غریق کم 5سال پنجاز 

زن با میانگین  52و  41/5 ± 01/1 با میانگین سابقۀ
 ۀنیز شامل منجیان غریق درج (30/5 ± 00/0 سابقۀ

 .دهستنسال سابقه  پنجاز  کمتربا  دو

العات اط ۀنامپرسشآوری اطالعات از برای جمع 
امل اطالعات که ش ،ساختهپژوهشگرای فردی و زمینه

و  غریقنجاتکارت  ۀسن، جنسیت، درج، مانند فردی

                                                                 
سال سابقه به این دلیل است که منجیان غریق با این پنج انتخاب  . 5

 کنند.پیدا میرا  یک ۀنجات غریق درج ۀسابقه قابلیت شرکت در دور
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آن -بار هیجانی هوش ۀنامپرسشو  ،میزان سابقه بود
 واست  عبارت 01 دارای نامهپرسش این استفاده شد.

 هایمهارت ۀمؤلف پنجرا در  قیاسمخرده 02
 ، عزتخودابرازی، هیجانی خودآگاهی)فردی درون

فردی بین هایمهارتالل(، ، استقخودشکوفایینفس، 
اجتماعی، همدلی(،  پذیریمسئولیتفردی، )روابط بین
ی(، پذیرانعطاف، مسئله حل، گراییواقعسازگاری )

مدیریت ترس )تحمل فشار روانی و کنترل تکانه( و 
در سنجد. بینی( میخلق عمومی )شادمانی و خوش

و  13/1 نامهپرسشکل همسانی درونی  گینمیان ایران
)همدلی( تا  22/1بین  ایدامنهدر  آن یایب آلفاضر
 شدهگزارش  1/1 میانگین)کنترل تکانه( با  41/1

 .(18 .، ص0144، بارـ آن به نقل از  آقاپور) است
ها از میانگین برای توصیف آماری داده پژوهش در این

 برایو انحراف معیار و ترسیم نمودارها و جداول و 

تحلیل واریانس دو عاملی و ها از استنباط آماری داده
بندی رتبه برایفریدمن  ناپارامتریکمون آز

، با α=12/1ی دارامعنهای روانی در سطح مهارت
استفاده  04نسخۀ  0اس.پی.اس.اس افزارنرماستفاده از

 .شد

 هایافته
زیر هوش هیجانی کلی و پنج ماری آنتایج توصیف  

 هایمهارتفردی، های درون)مهارتآن  ۀمؤلف
( خلق عمومیو  فردی، سازگاری، مدیریت ترسینب

منجیان غریق  هوش هیجانی نشان داد که میانگین
 همچنین و سابقه منجیان غریق کم باسابقه بیشتر از

از  بیشتر منجیان غریق مرد هوش هیجانی میانگین
 (.0جدول ) استزن  غریق منجیان

 
سابقه و های آن برای منجیان غریق کممؤلفهیجانی و توصیف آماری میانگین و انحراف معیار هوش ه .3جدول 

 )مرد وزن( باسابقه

 تعداد

 سازگاری مدیریت ترس خلق عمومی
یهامهارت  

 بین فردی
های درون مهارت

 فردی
 جنسیت سابقه هوش هیجانی

 میانگین و
انحراف 
 استاندارد

 میانگین و
انحراف 
 استاندارد

 میانگین و
انحراف 
 استاندارد

 میانگین و
انحراف 
 استاندارد

 میانگین و
 انحراف استاندارد

 میانگین و
 انحراف استاندارد

 میانگین و
انحراف 
 استاندارد

 

05  05/84 ± 03/2  20/80 ± 01/1  11/32 ± 55/1  41/12 ± 38/3  01/001 ± 20/05  18/182 ± 00/11  11/8±01/4  مرد باسابقه 

51 84/84 ± 13/3  01/81 ± 42/3  03/31 ± 23/3  18/11 ± 54/4  84/005 ± 00/00  41/114 ± 22/15  01/1±41/5 هسابقکم    

52  11/84 ± 14/3  03/81 ± 88/1  24/38 ± 40/3  0/18 ± 80/1  50/001 ± 42/00  83/185 ± 2/10  41/2 ± 12/8   کل 

25  23/84 ± 14/2  4/14 ± 58/3  44/31 ± 53/3  8/11 ± 14/2  44/008 ± 1/01  25/110 ± 05/54  34/1±84/4  زن باسابقه 

51 25/84 ± 00/3  41/81 ± 82/1  55/32 ± 14/0  10/12 ± 21/4  41/005 ± 02/02  41/185 ± 01/10  00/0±30/5 هسابقکم    

48  28/84 ± 08/3  10/10 ± 42/3  21/38 ± 34/1  12/18 ± 03/3  0/001 ± 0/08  0/180 ± 15/18  31/2 ± 11/8   کل 

28 13/84 ± 32/2  1/81 ± 51/1  25/38 ± 12/3  1/18 ± 03/3  11/008 ± 10/05  .32/185 ± 41/50  10/4 ± 48/1  کل باسابقه 

83 2/84 ± 30/3  25/81 ± 10/1  20/38 ± 43/1  21/18 ± 51/4  32/005 ± 01/01  41/181 ± 0/13  18/5 ± 18/0 هسابقکم    

011 38/84 ± 14/3  8/81 ± 02/1  22/38 ± 58/1  38/18 ± 01/1  24/001 ± 00/05  40/180 ± 15/15  12/2 ± 15/8   کل 
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 های هوش هیجانی منجیان غریقیاسمقتوصیف آماری میانگین خرده .2جدول 
های هوش هیجانییاسمقخرده  تعداد میانگین انحراف استاندارد  

411/5  83/51  حل مسئله 011 

343/1  10/58  شادمانی 011 

511/1  18/55  استقالل 011 

111/1  13/50  تحمل استرس 011 
143/1  11/58 ییخودشکوفا 011   

418/5  00/55  خودآگاهی هیجانی 011 

141/1  83/51 ییگراواقع 011   

133/1  82/58  روابط بین فردی 011 
500/1  11/58 ینیبخوش 011   

081/5  11/51  عزت نفس 011 

815/8  18/00  کنترل تکانش 011 
510/1  31/51 پذیریانعطاف 011   

458/5  11/52  مسئولیت اجتماعی 011 
130/5  83/58  همدلی 011 

441/4  82/58 یخودابراز 011   
 
 

نتایج توصیف آماری همچنین نشان داد که میانگین 
 ،غریق رخ روانی منجیانای نیمهمقیاسهتمامی خرد

از حد میانه  ،مرد و زن و اعم از کم سابقه و باسابقه
مقیاس بین دامنۀ  نمرات برای هر خرده باالتر بود.

 (.5است )جدول   04و میانۀ نمرات  11شش تا 

 کلی هوش هیجانیتحلیل واریانس دو عاملی  ۀنتیج
ثر ت و سابقه نشان داد که ابرای جنسی غریق منجیان
 دارامعنسابقه  در ی جنسیتعاملتو اثر  ، سابقهجنسیت

 .(1)جدول  یستن

 
 سابقه و جنسیت ایمنجیان غریق برهوش هیجانی کلی تحلیل واریانس دو عاملی  ۀخالص .1جدول 

 هوش هیجانی

P F میانگین مربعات df منبع مجموع مربعات نوع سه 

400/1  100/1  351/51  0 351/51  جنسیت 

40/1  124/1  015/31  0 015/31  سابقه 

835/1  282/1  001/201  0 001/201 سابقه × جنسیت   

  188/0103  03 8/012541  خطا 

 
های خرده مقیاستحلیل واریانس دو عاملی  ۀنتیج 

فردی، هوش بین شامل هوش درون ،هوش هیجانی
 فردی، مدیریت استرس، سازگاری و خلق عمومی

نشان داد که اثر  برای جنسیت و سابقه ،منجیان غریق
در سابقه  در ی جنسیتعاملجنسیت، سابقه و اثر ت

 .(8)جدول  یستندار امعنها مقیاسخرده یک ازهیچ
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 های هوش هیجانی برای جنسیت و سابقهمقیاسی خردهتحلیل واریانس دو عامل ۀ. خالص9جدول 

P F میانگین مربعات df 
مجموع مربعات نوع 

 سه
 خرده مقیاس منبع

413/1  130/1  801/01  0 801/01  جنسیت 

 هوش درون فردی
213/1  882/1  011/13  0 011/13  سابقه 

010/1  101/1  514/5  0 514/5 سابقه × جنسیت   

  100/001  03 283/03852  خطا 

140/1  115/1  158/1  0 158/1  جنسیت 

 هوش بین فردی
011/1  110/1  24/1  0 24/1  سابقه 

035/1  001/0  011/011  0 011/011 سابقه × جنسیت   

  401/20  03 120/8018  خطا 

810/1  252/1  115/51  0 115/51  جنسیت 

 مدیریت استرس
451/1  125/1  313/5  0 313/5  سابقه 

510/1  823/0  102/12  0 102/12 سابقه × جنسیت   

  201/20  03 084/8025  خطا 

040/1  110/1  115/1  0 115/1  جنسیت 

 سازگاری
010/1  113/1  101/1  0 101/1  سابقه 

814/1  305/1  013/11  0 013/11 سابقه × جنسیت   

  181/21  03 115/2020  خطا 

402/1  101/1  332/1  0 332/1  جنسیت 

 خلق عمومی
481/1  110/1  808/0  0 808/0  سابقه 

434/1  154/1  138/0  0 138/0 سابقه × جنسیت   

  121/14  03 211/1321  خطا 

 

هر یل واریانس دو عاملی برای با بررسی بیشتر تحل
هوش هیجانی مشخص شد  هاییاسمقاز خرده یک
در سابقه  در جنسیت عاملسابقه، جنسیت و ت اثر که

 .نداردی دارامعنتفاوت بین منجیان غریق 
-بندی خردهرتبه برایآزمون فریدمن  ۀنتیج 

نشان داد  منجیان غریق هوش هیجانیهای مقیاس

، اجتماعی پذیرییتلمسئوهای مقیاسکه خرده
-برای منجیان غریق بهروابط بین فردی و  شادمانی

ند و بود اولویتمقیاس با باالترین خردهسه ترتیب 
کنترل و  گراییواقع، یبرازا خودهای مقیاسخرده

 اولویتترین مقیاس با پایینترتیب سه خردهبه تکانش
 (.2بودند )جدول 
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 های هوش هیجانیمقیاسخردهبندی ای اولویتفریدمن بر آزمون ۀ. نتیج9جدول 
هارتبهمیانگین   N  های هوش هیجانییاسمقخرده  

10/05 اجتماعی پذیرییتمسئول 011   

58/01  شادمانی 011 

18/01  روابط بین فردی 011 
15/01  همدلی 011 

40/0 ینیبخوش 011   

45/0 ییدشکوفاوخ 011   

14/0  عزت نفس 011 

44/4  حل مسئله 011 

42/1  خودآگاهی هیجانی 011 

83/1  استقالل 011 
28/2  تحمل استرس 011 

00/2 پذیریانعطاف 011   

48/8 یخودابراز 011   

31/8 گراییواقع 011   

50/8  کنترل تکانش 011 

 

 گیرینتیجه

هوش هیجانی منجیان  ۀهدف از این مطالعه مقایس 
زن و مرد( و تعیین سابقه )و کم باسابقهغریق 

 خودآگاهیهای هوش هیجانی )مقیاسهای خردههرتب
، شکوفاییخود، عزت نفس، ابرازیخودهیجانی، 

اجتماعی،  پذیریمسئولیتاستقالل، روابط بین فردی، 
ی، تحمل پذیرانعطاف، مسئله حل، گراییواقعهمدلی، 

بینی( فشار روانی، کنترل تکانه، شادمانی و خوش
   منجیان غریق بود.

دار احاضر نشان داد که تفاوت معن پژوهشنتایج  
آماری بین منجیان غریق مرد و زن در هوش هیجانی 

فردی، فردی، هوش بینهای آن )هوش درونو مؤلفه
؛ دمدیریت ترس، سازگاری و خلق عمومی( وجود ندار

که تمامی منجیان غریق در هوش  اه این معنب
ن با یکدیگر در آمربوط به  هایمهارتهیجانی و 

جستجوی انجام شده نشان  .هستندسطح یکسانی 
در مورد نقش جنسیت در  هاپژوهش دهد کهمی

از میان  .هوش هیجانی ورزشکاران بسیار کم است

از این  ،ۀ این پژوهشنتیجمطالعات صورت گرفته، 
 نظر که بین زنان و مردان در هوش هیجانی و

 پژوهش با ،ابدنمی یداری اتفاوت معن آنهای مؤلفه
تقی  پژوهشبخشی از ( و 0101توکلی و همکاران )

با بررسی آنها است.  مغایر (5105زاده و شجاعی )
جنسیتی در هوش  هایتفاوتتأثیر ورزشکاران به 

 که به نفع مردان ورزشکار بود. پی بردند،هیجانی 
 کارگیریناشی از بهبتوان علت این تفاوت را شاید 

ای سنجش هوش هیجانی بر ابزارهای متفاوت
 ۀنام( از پرسش0101توکلی و همکاران ) زیرا .دانست

 نامۀ( از پرسش5105زاده و شجاعی )و تقی ،شرینگ
 پژوهشدر  کهدرحالی، استفاده کرده بودند هشوت

نتایج  آن استفاده شده بود.-بار ۀنامحاضر از پرسش
مرادی کالرده و های با یافتههمچنین  پژوهشاین 

زاده و ه نقل از تقیب، 5111آقایی )( و 0140ان )همکار
نیز نشان  نهاآ همسوست. (1311، ص 5105شجاعی، 

ند که بین هوش هیجانی مردان و زنان ورزشکار اهداد
اظهار ( 0004گلمن )ی وجود ندارد. دارامعنتفاوت 

در  تییجنس تفاوتونه تأثیر ناشی از گکند که هیچ می
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دان و زنان ممکن است مرلبته میان افراد وجود ندارد. ا
در تر( تر و چه ضعیف)چه قویهای متفاوتی رخنیم

اما در  ،هوش هیجانی داشته باشند هایحیطه برخی از
به نقل  0)استیس و براونسطح کلی با یکدیگر برابرند 

در ( 5111آن )-بار(. 15 .، ص5118، گلمناز 
هوش هیجانی بیش  هایتحلیل نمره با ،مطالعات خود

که مردان  نشان داد غیرورزشکار، نفر از مردم 1111از 
شاید . ندرنداو زنان در هوش هیجانی کلی تفاوتی 

هوش هیجانی بین منجیان غریق ن بودن دارامعنعلت 
مبنی بر  ،(0004گلمن ) ۀبا گفترا بتوان مرد و زن 

 رسدبا بلوغ افراد به اوج خود می اینکه هوش هیجانی
، (30 .ص 5105، به نقل از گلمن 5کومار و مونیاندی)

به  هوش هیجانیحتی اگر  ،اما در کل .کرد توجیه
نداشته بستگی   نیزاجتماعی  هایمهارتو کسب بلوغ 

 مرد یامنجیان غریق زن  که رسدمینظر به باشد، باز
و  های محیطیگی به یک اندازه با نیازهم احتماالً
عث باکه هستند در ارتباط  خاص و مشابهی تکلیفی

 سهدر عرض  نهاآبین هوش هیجانی رشد یکسان 
عبارت دیگر، سابقه موجب رشد به .شدخواهد سال 

اما  .شودهوش هیجانی در میان منجیان غریق می
دلیل به ،یابد و پس از آنتا سه سال ادامه میاین رشد 

آن  باکه منجیان غریق  بودن شرایط محیطیتکراری
مختلف،  کنندگانهمراجعارتباط با ، مانند هستند مواجه

های رو شدن با غریق فعال و غیرفعال، شکستگیبهرو
، هاهای گردن و ستون مهرهسر و صورت و آسیب

ماند. این عدم تغییر تا پنج سال بعد ادامه متوقف می
سال  با سهکه بین منجیان غریق ای گونهبهیابد؛ می

سال سابقه تفاوتی سابقه و منجیان غریق با هشت 
ضمن  باید بتوانند منجیان غریق .شوددیده نمی

هیجانات دیگران درک شناخت هیجانات خود و 
رفتارهای پرخطر، با کنترل و مدیریت  هنگام بروز

و واکنش خاصی را نسبت به آن  احساسات خود رفتار

                                                                 
1. Stys & Brown 

2. Kumar & Muniandy 

 پژوهشچنین فرضی نیاز به  هرچند د.نبرگزین مالاع
 دارد. یبیشتر

منظور ارتقاء به ،غریقتنجاطبق قوانین فدراسیون  
منجیان  کمی و کیفی دانش و مهارت منجیان غریق،

کار و  ۀسال سابق پنجاز کسب  پس دو ۀدرج غریق
، قابلیت غریقنجاتآمادگی  ۀساالن ۀدور پنجگذراندن 

پیدا یک را  ۀدرج غریقنجات هایدورهشرکت در 
. بر همین (51 .، ص0144)اسفندیاری،  کردخواهند 

ایم تا نظر گرفتهسال در پنجرا  ۀ الزمبقسا ،اساس
ی ارتواند معیزمانی می ۀفاصلبررسی کنیم که آیا این 

شناختی )هوش های روانبرای کسب برخی از مهارت
 الزم برای ارتقاء منجی غریق شود؟  هیجانی(

نتایج  ورزشی،مطالعات غیر گرفتن با درنظر 
(، 5101) 1شیپلی، جکسون و سگرست هایپژوهش

کومار و مونیاندی ( و 5100) 8، یاکوب و شاهرفیجو
کاری تفاوت  ۀکه سابق استهداد نشان( 5105)

که  دهدمیدر هوش هیجانی افراد نشان  را داریامعن
در حوزۀ حاضر مغایر است. اما  پژوهشبا نتایج 

  شدهانجام هایپژوهشاکثر  شناسی ورزشی،روان
اران نخبه و ورزشکتفاوت بین  دهند که معیارنشان می

بوده و  نهاآسطح مهارتی  ناموفقموفق و  غیرنخبه و
عبارت . بهافراد نشده است ۀخاصی به سابق اشارۀ

بودن یا بودن افراد دلیل بر نخبهباسابقهدیگر، 
به  پژوهشیکمتر همچنین در . یستن نهاآبرتربودن 

ورزشکاران بر اساس  شناختیبررسی ویژگی روان
 از طرف دیگرداخته شده است. پرا نهآورزشی  ۀسابق

 اندکرده( اعالم 4 .، ص0144انی و همکاران )اصالنخ
ورزشی  هایفعالیتکه گرایش به ورزش و انجام 

در ورزش( موجب ارتقاء هوش  حضور ۀ)سابق دارنظام
های کسب موفقیت در حیطه ساززمینهو  هیجانی

و همین امر فرایند خبرگی در  شودمیمختلف ورزشی 
که ازآنجابه این ترتیب،  کندمیرا تسهیل  مهارت

                                                                 
3. Shipley, Jackson, & Segrest 

4. Jorfi, Yaccob, & Shah 
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داری بین منجیان غریق اتفاوت معنپژوهش حاضر 
آقایی  یهابا یافته ،سابقه نشان ندادو کم باسابقه

 .، ص5105 ،زاده و شجاعیتقیبه نقل از ، 5111)
 (0140) موحدی، الحسینی و نزاکت ،حسینی (،1311

سینی و ( همسو است. ح5105و تقی زاده و شجاعی )
حضور در  ۀکه سابق اندکرده( اعالم 0140همکاران )

 ۀو تجرب تیم ملی و سطح کیفیت بازی ورزشکاران
بر هوش  تواندنمیای مختلف فرامنطقه هایمیدان

 بگذارد. تأثیر ورزشکارانن در آهای مؤلفههیجانی و 
های بخشی از یافتهبا  حاضر پژوهشنتایج  حال،بااین

(، مرادی کالرده و 0144ران )اصالنخانی و همکا
های زمانیان و همکاران ( و یافته0140همکاران )

 0اسدیو  ، اصفهانیمغایر است. سوفلو (5100)
ند اهخود نشان داد پژوهشدر  ( نیز5104 .، ص5100)

ورزشکاران و هوش  ۀداری بین تجربامعن ۀکه رابط
 پژوهشهای با یافتهکه  ،وجود داردا نهآهیجانی 
چنین نتیجه ا نهآعالوه بر این، ایر است. حاضر مغ

های حساس برای شرکت در رخداد گرفتند که
بتوانند ا نهآکه  شودمیتجربه موجب ورزشکاران کم

و از این خود را تقویت کنند  شناختیروان هایویژگی
یکی  رسدمینظر به داشته باشند.اجرای خوبی طریق 

و  هاپژوهش میان این آمدهوجوداز دالیل تفاوت به
ما به ارزیابی  اگرچهاین است که حاضر  پژوهش

آیا که  دانیمنمیاما  ،ایمپرداخته 5منجیان غریق فعال
مشغول به  خود ۀمنجیان غریق در تمامی دوران سابق

در  ،یا خیر؟ بنابراین اندبوده)فعال(  غریقنجاتکار 
)مدت زمان  ریکا ۀداشتن سابق تنها غریق نجات
دلیلی بر تجربه، نخبگی و  (غریق نجاتکارت  داشتن
 .یستای بودن نحرفه

رسد نظر میبه ،حاضر پژوهشهای بر اساس یافته 
سال  سهحدود آوردن دستبهاز  پسمنجیان غریق 

                                                                 
1. Soflu, Esfahani, & Assadi 

مادگی در سال جاری بوده آ ۀی غریقی که موفق به گذراندن دور. منج  5
 .مشغول به کار نجات غریق استدر حال حاضر و 

های ویژگیبرخی از از لحاظ  کمدستفعال،  ۀسابق
 مانند های هوش هیجانی(مقیاس)خرده شناختیروان

        .شده باشندسال سابقه  تهشق با حدود منجیان غری
سال  پنج درنظرگرفتن که ذکر شد، علت طورهمان

، ارتقاء کمی و  سابقه برای ارتقاء سطح منجیان غریق
 اعالم شده است آنهاکیفی دانش و مهارت 

های اما نباید ویژگی .(51 .، ص0144)اسفندیاری، 
های شناختی منجیان غریق را در کنار ویژگیروان

های که در دورهازآنجا نادیده گرفت.ا نهآ مهارتی
و مهارتی  المللی معیارو بین یک ۀدرج غریقنجات

با  روازاین ،شودده میان غریق آزمومنجیجسمانی 
توجه به ارتقاء یکسان هوش هیجانی منجیان غریق 

منجیان غریق که شود پیشنهاد میسال،  سهاز  پس
 جایبه) فعال ۀسابق سال سه کسباز  پس دو ۀدرج

 سال دوو  یک ۀدرج برای سابقه سال پنج کسب
های ، در صورت داشتن ویژگی(المللیبرای بین سابقه

های دورهبتوانند در  ،قبولقابل مهارتی و جسمانی
الزم به  .کنندالمللی( شرکت و بین یک ۀارتقاء )درج
 را غریقنجاتسطح  مالک ارتقاء اگر که ذکر است

در منجی غریق  مهارتی ی وجسمان هایویژگیفقط 
های آزمون دورهبا توجه به اینکه ، نظر بگیریم

 ،است ۀ یکدرج آزمون المللی تا حدی دشوارتر ازبین
 المللی و بین ۀسال فاصله برای دور دوتعیین علت 

نامشخص  یک ۀدرج ۀبرای دورفاصله سال  پنج
مبنی بر  پژوهشگرانکید با توجه به تأ .خواهد بود

های ر کنار ویژگیشناختی دهای روانمهارتتوجه به 
-(، به2. ، ص0141انی و همکاران، جسمانی )اصالنخ

این تواند یکی از رسد هوش هیجانی نیز مینظر می
 حدودحاضر،  پژوهشکه با توجه به نتایج  ،باشد امور
برای رسیدن به  غریقنجاتدر فعال  ۀسال سابق سه
سایر تن هدف کافی است. البته برای یاف این

بیشتر در  هایپژوهششناختی به های روانویژگی
 است.نیاز این حیطه 

حاضر همچنین نشان داد که عامل  پژوهشنتایج 
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دار آماری در هوش اسابقه تفاوت معن درجنسیت 
فردی، هوش های آن )هوش درونهیجانی و مؤلفه

فردی، مدیریت ترس، سازگاری و خلق عمومی( بین
های جستجو پس ازق نشان نداد. ریدر بین منجیان غ

در ارتباط با اثر  ی کهجامع پژوهش ،در منابع شدهانجام
یافت باشد تعاملی جنسیت و سابقه در ورزشکاران 

 .مقایسه کرد نآرا با  پژوهشبتوان نتایج این  ، تانشد
بیشتری  مطالعاتبنابراین در این زمینه هنوز به 

 نیازمندیم.
که مشخص شد  ،پژوهش نای هایبا توجه به یافته 

 فردیحاضر در هوش بین پژوهشمنجیان غریق 
 اجتماعی و همدلی( پذیریمسئولیتفردی، )روابط بین

در باالترین  بینی( )شادمانی و خوش و خلق عمومی
، مسئله حل، گراییواقعسازگاری )اما در  ،سطح هستند

مدیریت ترس )تحمل فشار روانی و  و (یپذیرانعطاف
های هوش هیجانی مؤلفهنسبت به سایر نه( کنترل تکا
ن نظر گرفتبا درمجموع، . درهستند تریپاییندر سطح 

ن و آ هایمقیاسمیانگین هوش هیجانی کلی و خرده
هوش  ۀمشخص شد که نمر معیار ۀبا نمرا نهآ ۀمقایس

از حد میانه  آن هایمقیاسخردههیجانی و تمامی 
تمامی شت که دا اظهار توانمیباالتر بوده است و 

 ،باسابقهسابقه و اعم از زن و مرد و کم ،منجیان غریق
های از لحاظ کاربرد هوش هیجانی و برخی مهارت

، عزت خودابرازییجانی، ه خودآگاهی) شناختیروان
، استقالل، روابط بین فردی، خودشکوفایینفس، 

 حل، گراییواقعاجتماعی، همدلی،  پذیریمسئولیت
ی، تحمل فشار روانی، کنترل پذیرانعطاف، مسئله

همگی در سطح مطلوب ( بینیتکانه، شادمانی و خوش
-که منجیان غریق به ابه این معن ؛آلی هستندو ایده

احساسات و هیجانات خود شناخت و  نسبت بهخوبی 
این هیجانات را در مواقع  توانندمیآگاهی دارند و 

ر عالوه بآنها، خطر به خوبی کنترل و مدیریت کنند. 
 فردی مناسبی هوش بیناز  ،هوش درون فردی باال

نه تنها تعامل ا نهآ ترتیب،به این  .دارندنیز برخور

 ،دارندهای آبی با همکاران و مدیران مکان یسبمنا
حاضر در  ه کنندگانمراجعبا  نیز بلکه روابط مناسبی

ه به . منجی غریقی کایجاد می کنندآبی  هایمحیط
را  مکان آبی به ندگانکنهمراجعخوبی هیجانات 

عملکرد مناسبی برای  تواندمیشناسایی و درک کند 
منجی  ترتیبداشته باشد. به این ا نهآحفظ جان 

 ،با مدیریت استرس خود در شرایط دشوار ،غریق
 کند مناسب را به خوبی شناسایی هایراهکارتواند می

. یکی دیگر مبادرت ورزدعملیات نجات مناسبی  به و
نیاز در آن منجی غریق  رسدمیکه به نظر از شرایطی 

به کنترل هیجانات و مدیریت احساسات خود دارد 
منتهی به احیای قلبی ریوی است.  شدگیغرقحوادث 

در  شناختیروانعوامل  تأثیرالبته جهت بررسی 
بیشتری  هایپژوهشعملکرد منجیان غریق نیاز به 

  است.

 پیشنهادهایی برای پژوهش
 ۀدر حیط پژوهش به مندعالقه پژوهشگرانبرای 
این فرض  دنبرای آزمو شودمیپیشنهاد  غریقنجات
موجب ارتقاء هوش هیجانی  غریقنجات احتماالًکه 

میزان  درنظرگرفتنبا  ،شوددر منجیان غریق می
هوش  ۀبررسی و مقایس ، بهانهآسابقه و فعال بودن 

عادی و افرادی که افراد  بامنجیان غریق  هیجانی
 بپردازند.اند شده غریقنجاتهای ضی دورهمتقا

 :منابع

اجرایی  ۀنامآیین(. 0144اسفندیاری، ب. ) .0
. جمهوری اسالمی ایران غریق نجاتفدراسیون 

 غریق نجاتچاپ چهارم. تهران. فدراسیون 
 جمهوری اسالمی ایران.

 پور شمسی . وا شمس، .ع م. انی،اصالنخ .5
 و یهیجان هوش ۀرابط(. 0141. )پ دهکردی،

 نخبه سالبزرگ ورزشکاران در شخصیتی عوامل
 .اول شماره. انسان حرکت علوم. نخبه غیر و
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 . وثانی، س.حزمانی .عبدلی، ب .م.ع، نیااصالنخ .1
(. هوش هیجانی در 0144. )رضایی، زفتحی

. سال شناسان ایرانی روانورزشکاران معلول. 
 .58 -02 صص .50ششم. شماره 

هوش  ایمقایسه. بررسی (0144) .، مآقاپور .8
هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر 

زن و اسالمی تبریز.  آزادورزشکار دانشگاه 
 صص . سال اول. شماره سوم.مطالعات خانواده

52-85. 

. ر ،کمسفیدی میرزا . ور غ. عباسی، .ع م. بشارت، .2
 هایورزش در ورزشی موفقیت تبیین(. 0148)

. هیجانی هوش حسب بر فردی و گروهی
 (.15 پیاپی) 8 شماره. سیزدهم سال. المپیک
 .03-41 صص

 در هیجانی هوش ۀمقایس(. 0141. )س تابش، .3
 غیر و( بسته و باز مهارت با) ورزشکار زنان بین

 .85-11 صص .50 ۀشمار. حرکت. ورزشکار

 . ور م. نژاد،همتی .ر نژاد،رمضانی .م توکلی، .1
 و هیجانی هوش ۀرابط(. 0101. )ح عیدی،
 دانشجویان در استرس با مقابله هایروش

. ورزش شناسیروان و حرکتی رفتار. ورزشکار
 .800 -810 صص .2 ۀشمار

. ر ا. موحدی، . وم الحسینی، نزاکت .ح س. حسینی، .4
 ایحرفه ورزشکاران هیجانی هوش ۀمقایس(. 0140)
 هایویژگی از برخی اساس بر ،ورزشکاران غیر و

 انجمن .ورزش و نیروا سالمت همایش. فردی
 .0140 ماهبهمن. ایران شناسیروان

. ح فاروقی، و .ا یعقوبی، .غ.ر بهار،شعبانی .0
 عملکرد و هیجانی هوش ارتباط تعیین(. 0140)

 در پژوهش. همدان استان ورزشکاران ورزشی

 .05 -40صص . 54 ۀشمار. ورزشی علوم

. رضایی، زفتحی . وزمانی ثانی، س.ح .عبدلی، ب .01
انسجام گروهی در  ۀکنندبینیپیشمنابع (. 0144)

پژوهش بازیکنان فوتبال از دیدگاه هوش هیجانی. 
 .41-31صص . 52 ۀ. شماردر علوم ورزشی

ملک  . وع ،رادعلیخانی .فارسی، ع.ر .عبدلی، ب .00
هوش  و کارآمدی خود(. ارتباط 0100. )شاهی، م

لیگ برتر.  هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست
صص . 5 ۀ. شمارشناسی ورزشیمطالعات روان

01- 018. 

. ز مشکاتی، . وم زاده،نمازی .ب کالرده، مرادی .05
 بندیرتبه با هیجانی هوش ۀرابط تعیین(. 0140)

 متفاوت سطوح در اپه ۀاسلح شمشیربازان
 اسالمی آزاد جشنواره و همایش دانشگاه. عملکرد
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