شماره  .،14بهار و تابستان  .،1397صص 131-152

پژوهش در ورزش تربیتی

طراحی مدل ارتباطی هوش هیجانی ،اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از
زندگی دانشجویان تربیتبدنی
محمدرضا اسماعیلزاده قندهاری ،1مژگان پیری ،2احمد محمودی

3

 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد
1
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
تاريخ دريافت1395/09/18 :

تاريخ پذيرش1396/02/26 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزيکی اجتماعی با
رضايت از زندگی دانشجويان تربیتبدنی دانشکدة فنی و حرفهای الزهرای مشهد بود .جامعة
آماری شامل تمامی دانشجويان رشتة تربیتبدنی دانشکدة فنی و حرفهای دخترانة الزهرای مشهد
بود که براساس آمار ،تعداد آنها  270نفر تعیین شد .روش نمونهگیری بهصورت کلشمار بود و
همة جامعه بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای هوش هیجانی
شاته و همکاران ( ،)1998اضطراب فیزيکی اجتماعی هارت و همکاران ( )1989و رضايت از زندگی
داينر و همکاران ( )1985بودند .از مدل معادالت ساختاری برای بررسی رابطة علی و معلولی
متغیرها استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضايت از زندگی اثر مثبت
معناداری دارد .همچنین ،برمبنای نتايج ،هوش هیجانی بر اضطراب فیزيکی اجتماعی و اضطراب
فیزيکی اجتماعی بر رضايت از زندگی اثر منفی معناداری دارند .درنهايت ،براساس مدل پژوهش
مشخص شد که هوش هیجانی ازطريق اضطراب فیزيکی اجتماعی بر رضايت از زندگی تأثیر مثبت
و معناداری دارد .درمجموع ،چنین بهنظر میرسد که زندگی دانشگاهی با اضطرابهای متعدد و
پیچیدهای همراه شده است و توانايی مقابله با اين اضطرابها ازطريق کسب توانمندیهای
هیجانی ،زمینة حفظ و تأمین سالمت جسمی ،عاطفی و روانی دانشجويان را فراهم میکند.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،اضطراب فیزيکی اجتماعی ،رضايت از زندگی ،معادالت ساختاری

* نویسندة مسئول

Email: Mozhganpiri@yahoo.com
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مقدمه
در نیمقرن گذشته ،بر بیماری بیشتر از سالمتی و بر آسیبشناسی عملکرد انسان بیشتر از درک
کامل از تمام ابعاد آن تکیه شده و به ویژگیهای انسان سالم و کامل کمتر توجه شده است
(تیرجیسن ،جاکوفسکی ،فراه و دیگیوسپ)2004 1،؛ اما اخیراً با ظهور رویکرد جدیدی به نام
«روانشناسی مثبت یا انسان کامل» که متمم رویکردهای قبلی است ،این روند تغییر یافته و نگاهها
متوجه نقاط قوت و کماالت انسانی شدهاند (سیلیمان و سیسکزن میهالی .)2000 2،آنچه هدف این
رویکرد است ،مسئلة پیشگیری و تأکید بر شایستهسازی است؛ نه تصحیح ضعفها .هدف دیگر این
رویکرد ،شناسایی و تعریف مفاهیمی است که به تأمین سالمتی و شادکامی افراد و بهرهمندی آنها
از زندگی سالم کمک کنند .یکی از این مفاهیم ،مفهوم کیفیت و رضایت از زندگی است که در سه
دهة گذشته ،برای تعریف و اندازهگیری عینی آن تالش زیادی شده است (شات 3و همکاران،
.)1998
احساس بهزیستی یا رضایت از زندگی یکی از ویژگیهای مهم روانی است که فرد واجد سالمت باید
از آن برخوردار باشد .رضایت از زندگی مفهوم پایدار و فراگیری است که احساس و نظر کلی افراد
یک جامعه را نسبت به جهانی که در آن زندگی میکنند ،منعکس میکند (نادری ،عسگری ،روشنی
و .)1388 ،دینر ،ساه ،لوکاس و اسمیت )1999( 4رضایت از زندگی را بهعنوان نشانهای بارز از
سازگاری موفقیتآمیز فرد با تغییر در موقعیتهای گوناگون زندگی تعریف میکنند .بررسی مفهوم و
موضوع کیفیت زندگی و رضایت از زندگی میتواند دارای اهمیت باشد .مطالعات پژوهشی متعددی
درزمینة عوامل مرتبط و مؤثر بر کیفیت و رضایت زندگی انجام شدهاند .در تعدادی از این مطالعات،
متغیرهایی همچون هوش هیجانی 5،سالمت روانی 6،اضطراب اجتماعی 7و اضطراب فیزیکی
اجتماعی 8،بهعنوان عاملهای مؤثر بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی معرفی شدهاند (گرشان،
لین و لی2002 9،؛ اکسترامرا و فرناندز200510،؛ کارادماس200611؛ پترسون.)200812،
1. Terjesen, Jacofsky, Fr & Digiuseppe
2. Seligman & Csikszentmihalyi
3. Schutte
4. Diener, Suh, Lucas & Smith
5. Emotional Intelligence
6. Mental Health
7. Social Anxiety
8. Social Physique Anxiety
9. Gershon, Lin & Li
10. Extremera & Fernandez
11. Karademas
12. Peterson
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هوش هیجانی شامل مجموعهای از تواناییها ،قابلیتها و مهارتهایی است که فرد را برای
سازشیافتگی مناسب با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز میکند (بار -آن.)2010 1،
بهعبارتدیگر ،هوش هیجانی شامل توانایی انجام استدالل دقیق درمورد احساسات عاطفی برای
ارتقای سطح تفکر است (مایر ،رابرتز و بارساد .)2008 2،همانطورکه گفته شد ،براساس برخی
مطالعات ،هوش هیجانی و ابعاد آن پیشبینیکنندة مهمی برای شاخصهای بهزیستی روانی ازجمله
رضایت از زندگی و عملکرد بینفردی محسوب میشوند (اکسترامرا و فرناندز .)2005 ،کارادماس
( )2006در پژوهشی دریافت که هوش هیجانی با جنبههای مختلف بهزیستی روانی مانند رضایت از
زندگی ارتباط دارد.
یکی از متغیرهای دیگری که در پژوهشها بهعنوان عامل مؤثر بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی
بررسی شده است ،اضطراب اجتماعی و شکل خاصی از آن به نام «اضطراب فیزیکی اجتماعی» است.
اضطراب فیزیکی اجتماعی شکلی از اضطراب اجتماعی است و هنگامی بهوجود میآید که فرد فکر
کند فیزیک بدنی او بهصورت منفی ارزیابی میشود .افرادی که با این اضطراب روبهرو هستند ،سعی
میکنند احتمال طرد اجتماعی را ازطریق خلق یک ظاهر مثبت ،بهویژه در موقعیتهای
ارزیابیشونده کاهش دهند (پترسون .)2008 ،اضطراب اجتماعی یا هراس از اجتماع بهمعنای ترس
از موردارزیابی منفی قرارگرفتن ازسوی دیگران است (مختاری و عباسزاده .)1393 ،ازآنجاییکه
بدن هر فردی جنبة بسیار مهمی از کلیت او است ،داشتن ارزیابیهای مطلوب فرد از بدن خود امر
موردانتظاری است و زمانیکه فرد قادر به ساختن این تصویر مطلوب نباشد ،این فرض ایجاد میشود
که او آثار سوءاضطراب بدنی اجتماعی را تجربه میکند (محمدی ،اسداللهی و نیازفر.)2015 ،
عالوهبراینکه بهنظر می رسد احتماالً هوش هیجانی بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشد ،با توجه به
ویژگی های آن همچون درک ،توصیف ،فهم و مدیریت احساس میتواند نقش مؤثری در مقابله با
استرسهای روزانه و اتفاقات زندگی همچون سالمت روانی ،اضطراب ،استرس و غیره داشته باشد
(گرشان ،لین و لی2002 3،؛ مهری ،ملکی و صدقی .)1390 ،همچنین ،اینکه هوش هیجانی رابطة
منفی با ناراحتیهای روانشناختی دارد (آستین ،ساکلوفسکی و ایگان ،)2005 4،احتماالً با اضطراب
فیزیکی اجتماعی بهعنوان یکی از مشکالت و ناراحتیهای روانشناختی مرتبط است که در پژوهش
حاضر به آن توجه شده است.

1. Bar-On
2. Mayer, Roberts & Barsade
3. Gershon, Lin & Li
4. Austin, Saklofske & Egan
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عالوهبر آنچه بیان شد ،چندین پژوهش درزمینة ارتباط و اثرهای متقابل هوش هیجانی ،اضطراب
فیزیکی اجتماعی ،کیفیت زندگی و رضایت از زندگی بر همدیگر ،در داخل و خارج کشور انجام
شدهاند .احدی ،نریمانی ،ابوالقاسمی و آسیایی ( )1388در پژوهش خود روی زنان شاغل  30تا 40
سالة شهرستان بجنورد دریافتند که بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطة
مثبت معناداری وجود دارد .یافتههای پژوهش نادری و همکاران ( )1388نیز نشان داد که بین
هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان رابطة مثبت معناداری وجود دارد و
هوش معنوی و هوش هیجانی بهترتیب پیشبینیکنندههای رضایت از زندگی هستند .تبرایی و
همکاران ( )1389در پژوهشی نتیجه گرفتند که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی قم ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .حیدریپور ،مشهدی و اصغری ()1392
در پژوهش خود روی افراد با معلولیت جسمی و حرکتی نتیجه گرفتند که بین هوش هیجانی و
سالمت روان ارتباط معناداری وجود ندارد .همچنین ،بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی ارتباط
معناداری مشاهده نشد .رمضانی و نظریان ( )1392در پژوهشی نتیجه گرفتند که آمادگی جسمانی
و هوش هیجانی قابلیت پیشبینی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیتدبیر شهید رجایی را
داشتند .نتایج پژوهش یگانه ،سلطانی شال ،کافی و حسین خانزاده ( )1392نشان داد که بین هوش
هیجانی ،مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت معناداری
وجود دارد .مختاری و عباسزاده ( )1393در مطالعهای با عنوان «سازة هوش هیجانی؛ حلقهای
مفقوده در تبیین اضطراب فیزیک اجتماعی (مورد مطالعه :دختران دانشجوی مقطع کارشناسی
دانشگاه تبریز)» نتیجه گرفتند که بین اضطراب فیزیکی اجتماعی با هوش هیجانی و مؤلفههای آن
(خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) همبستگی منفی معناداری
وجود دارد .این متغیرها  28درصد از تغییرات اضطراب فیزیکی اجتماعی را تبیین کردند که
خودآگاهی بیشترین تأثیر را بر اضطراب فیزیکی اجتماعی داشت .زمستانی ،سهرابی و اسمایی
( )1394در پژوهشی مطرح کردند که بین هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کردستان و دانشگاه کردستان با کیفیت زندگی آنان رابطة مثبت معناداری وجود دارد.
سامرفلد ،کلوسترمان ،آنتونی و پارکر )2006( 1نشان دادند که بین هوش هیجانی با اضطراب
اجتماعی افراد ارتباط قوی وجود دارد .فرحبخش ( )2012در پژوهشی که با هدف بررسی نقش
هوش هیجانی در کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس در شهر خرمآباد انجام شد ،دریافت که بین
هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری ارتباط مثبتی وجود دارد .آنگور و کاراگوزقلو )2013(2رابطة
1. Summerfeldt, Kloosterman, Antony & Parker
2. Üngür & Karagözoğlu
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بین هوش هیجانی ،اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از زندگی را در دانشجویان رشتة تربیت-
بدنی و علوم ورزشی بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که بین هوش هیجانی با اضطراب فیزیکی
و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی ارتباط منفی معناداری وجود داشت؛ اما بین هوش
هیجانی و رضایت از زندگی دانشجویان ارتباط معناداری بهدست نیامد .پژوهش جناآبادی ،ایزدگان،
گرگیج و عیدوزاهی ( )2014روی مدیران مدارس زاهدان نشان داد که بین هوش هیجانی با کیفیت
زندگی کاری و سالمت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد .مانهاس و شارما )2015(1در پژوهش خود
نتیجه گرفتند که بین هوش هیجانی جوانان با ابعاد کیفیت زندگی کاری آنان ارتباط مثبت
معناداری وجود دارد .علیبابایی ( )2015دریافت که بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان
دانشگاه زاهدان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد؛ اما بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی
دانشجویان ارتباط معناداری مشاهده نشد .آپته و خانداگله )2016(2در پژوهشی روی دانشجویان
دانشکدة پرستاری دریافتند که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی آنان ارتباط مثبت معناداری
وجود دارد .چاکاروارتی و الل )2016(3ارتباط بین هوش هیجانی را با اضطراب فیزیکی اجتماعی و
عملکرد دوندگان سرعت بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که بین هوش هیجانی با اضطراب
فیزیکی اجتماعی و عملکرد دوندگان ارتباط منفی معناداری وجود دارد .یافتههای دیگر نشان داد
که عملکرد بهتر دوندگان با هوش هیجانی بیشتر و اضطراب فیزیکی اجتماعی کمتر همراه بود.
همانطورکه بیان شد ،رضایت از زندگی الزمة یک زندگی مفید ،مؤثر و رضایتبخش فردی است و
شامل ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان است (کیز ،شمتکین و ریف.)2002 4،
درواقع ،رضایت از زندگی مفهومی کلی و ناشی از نحوة ادراک شخص از کل زندگی است (تیم5،
 .)2010درسراسر جهان ،دورة زندگی دانشجویی سرشار از پویایی ،تحولطلبی ،نوآوری و مجموعة
تعامالتی است که درنهایت ،به توسعة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه میانجامد .در این دوره،
پویایی بیشتری از این گروههای سنی و صنفی متبلور میشود .روش زندگی دانشجویان تحتتأثیر
عواملی چون دانش جدید ،دستیابی به پژوهش ،توسعه ،علم و فناوری ،روبهتغییر است؛ اما کیفیت
زندگی آنها نیز تغییر میکند (کاستلز .)1996 6،در بسیاری از کشورهای جهان ،دانشجویان عموماً
برحسب رفتار اجتماعیشان مطالعه میشوند (ولتی .)2002 7،امروزه ،دانشجویان متأثر از توسعه و
1. Manhas & Sharma
2. Apte & Khandagle
3. Chakarvarti & Lal
4. Keyes, Shmotkin & Ryff
5. Thimm
6. Castells
7. Welti
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اثرگذار بر آن هستند .دانشجویان تحت تأثیر فرایند فرهنگ جهانی قرار دارند و بر این فرهنگ نیز
تأثیر میگذارند (ریتزر .)1993 1،در همة جای دنیا ،تعداد دانشجویان طی دهههای اخیر افزایش
یافته است ،دورة دانشجویی نیز طوالنیتر شده است و دانشجویان بیشتری وارد فضاهای دانشگاهی
شدهاند .در ایران نیز طی دهههای اخیر ،شمار دانشجویان همواره روبهافزایش بوده است و براساس
آمار ،حدود هشت درصد از تمامی گروههای سنی  18تا  29ساله ،در سالهای اخیر وارد دانشگاهها
اعم از دولتی و غیردولتی شدهاند؛ ازاینرو ،بررسی نیازهای اساسی دانشجویان بهنحویکه آنها
بتوانند زندگی سالم و همراه با نشاطی داشته باشند ،در اولویت قرار گرفته است (رمضانی و نظریان،
)1392؛ بنابراین ،بررسی عوامل مختلف مؤثر در رضایت از زندگی دانشجویان که همواره با
اضطرابها و استرسهای متعدد و مختلفی پیوند میخورند ،ازجمله هوش هیجانی و اضطراب
فیزیکی اجتماعی میتواند اهمیت داشته باشد.
در بیان ضرورت انجام پژوهش حاضر شاید بتوان گفت با توجه به اهمیت هوش هیجانی و اضطراب
در زندگی افراد ازجمله دانشجویان و آثاری که این عوامل میتوانند بر کیفیت و رضایت از زندگی
افراد داشته باشد ،نتیجة این پژوهش میتواند راهگشای کشف برخی عوامل اثرگذار بر رضایت از
زندگی دانشجویان باشد و توجیه منطقیتری را برای ترویج توجه به هوش هیجانی و اضطراب
فیزیکی اجتماعی دربین دانشجویان و بهطورکلیتر در جامعه ایجاد کند .افزونبراین و با توجه به
اینکه زندگی دانشجویی ممکن است در افزایش مشکالتی مانند فرسودگی ،اضطراب و اختالالت
رفتاری نقش داشته باشد و بهخاطر اهمیت سالمت روانی ،عاطفی ،جسمانی و غیره در جامعة
دانشجویان ،به آزمونهای بیشتری از عوامل مثبت و منفی مرتبط با سالمت روانی ،عاطفی ،جسمانی
و غیره (بهعنوان شاخصهای رضایت از زندگی) نیاز است تا بتوان مداخالت مؤثری را برای افزایش
یا کاهش این عوامل فراهم کرد.
در تبیین مسئلة پژوهش میتوان چنین گفت که درزمینة رابطة هوش هیجانی ،اضطراب فیزیکی
اجتماعی و رضایت از زندگی ،پژوهشهای پیشین چندان هماهنگ نیستند و طیفی از همبستگی
ضعیف تا متوسط را گزارش کردهاند (گانون و رنزیجن2005 2،؛ اکسترمرا و فرناندز.)2005 ،
بههمیندلیل ،دربارة وجود این روابط همواره تردید و بررسی شده است (احدی و همکاران.)1388 ،
درخصوص تناقضات موجود ،عمدتاً به دو عامل تناقضات ناشی از نوع ابزارهای بهکارگرفتهشده و
تعامل یا واسطهگری متغیرهای دیگر نظیر ویژگیهای شخصیتی یا جمعیتشناختی در رابطة هوش
هیجانی ،اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی اشاره شده است .همچنین ،بررسیهای
1. Ritzer
2. Gannon & Ranzijn

طراحی مدل ارتباطی هوش هیجانی ،اضطراب ...

137

پژوهشگر نشان داد که مطالعهای درزمینة بررسی ارتباط بین این سه متغیر (هوش هیجانی،
اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت زندگی) در داخل کشور بهطور خاص انجام نگرفته است و بنا بر
اهمیت هوش هیجانی در تبیین این نوع اضطراب و نیز رضایت از زندگی ،پژوهش پیشرو سعی دارد
که ارتباط هوش هیجانی را با اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از زندگی بررسی کند .همچنین،
دانشجویان بهعلت قرارگرفتن در محیط دانشگاه که از جنبههای مختلف محیطی رقابتی محسوب
میشود ،درمعرض چالشهای مختلفی قرار دارند که اضطراب فیزیکی اجتماعی میتواند یکی از
آنها باشد و همچنین ،این عوامل در رضایت از زندگی دانشجویان نیز احتماالً تأثیرگذار خواهند بود.
افزونبراین ،ازآنجاییکه دختران بهویژه دختران دانشجو شاید بیشتر از دیگران دچار این نوع
اضطراب خاص باشند ،پژوهش حاضر به بررسی دختران دانشجو پرداخته است؛ بنابراین ،با توجه به
موضوعات طرحشده ،پژوهشگر بهدنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا بین هوش هیجانی،
اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت زندگی دانشجویان دختر تربیتبدنی دانشکدة الزهرای مشهد
ارتباطی وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،تعیین روابط علی میان هوش هیجانی ،اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از
زندگی درمیان دانشجویان دختر دانشکدة الزهرای مشهد است؛ بنابراین ،پژوهش ازنظر هدف،
کاربردی و بهلحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری1است
که بهصورت میدانی اجرا شد .در این پژوهش ،هوش هیجانی متغیر برونزا است و رضایت از زندگی
متغیر درونزا است و همچنین ،اضطراب فیزیکی اجتماعی متغیر میانجی است.
جامعة آماری پژوهش شامل همة دانشجویان رشتة تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشکدة دخترانة
الزهرای مشهد است که براساس آمار ،تعداد آنها  270نفر ( 189نفر دانشجوی مقطع کاردانی و 81
نفر دانشجوی مقطع کارشناسی) است .با توجه به اهداف پژوهش ،روش نمونهگیری بهصورت
کلشمار بود و همة جامعة آماری بهعنوان نمونه انتخاب شدند؛ بنابراین ،تعداد  270پرسشنامه تهیه
شد و دربین نمونهها توزیع شد که پس از جمعآوری و حذف موارد ناقص ،درنهایت  239پرسشنامه
تجزیهوتحلیل شدند.
برای جمعآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای شامل مطالعة مقاالت خارجی ،کتب فارسی و
خارجی و پایاننامههای مشابه و پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش متغیرهای پژوهش،
پرسشنامههای زیر بهکار برده شدند:
)1. Structural Equation Modeling (SEM
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 -1پرسشنامة هوش هیجانی شاته و همکاران ( :)1998این پرسشنامه دارای  33گویه و چهار
مؤلفه (ارزیابی هیجانات خود و دیگران ،تنظیم هیجانات ،بهرهجویی از هیجانات و ادراک و فهم
هیجانات) است؛
 -2پرسشنامة اضطراب فیزیکی اجتماعی هارت و همکاران ( :)1989این پرسشنامه دارای  12گویه
و سه مؤلفه (مؤلفه بدنی ،مؤلفه رفتاری و مؤلفه شناختی) است؛
 -3پرسشنامة رضایت از زندگی داینر و همکاران ( :)1985این پرسشنامه دارای  48گویه و هشت
مؤلفة سالمت عاطفی ،سالمت عمومی ،سالمت جسمانی ،درد بدنی ،محدودیت جسمانی ،عملکرد
اجتماعی ،محدودیت روانی و خستگی بانشاط است.
گویههای پرسشنامهها براساس طیف پنجارزشی لیکرت (خیلی کم = یک تا خیلی زیاد = پنج)
نمرهگذاری شدند .برای تعیین روایی محتوای پرسشنامهها ،از نظرها و راهنماییهای اساتید محترم
صاحبنظر در علم مدیریت و روانشناسی ورزشی استفاده شد و نظرهای آنها در پرسشنامة نهایی
لحاظ شد .همچنین ،برای محاسبة پایایی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .بدینمنظور،
بخش کوچکی از جامعة آماری بهصورت تصادفی ( 30نفر) انتخاب شدند و پرسشنامهها بهصورت
مقدماتی در جامعه توزیع شدند که پس از تجزیهوتحلیل دادهها نتایج در جدول شمارة یک گزارش
شده است .درنهایت ،دادههای حاصل از پرسشنامههای پژوهش با استفاده از مدل معادالت
ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل1نسخة  8/8بررسی شدند.
جدول  -1پرسشنامههای پژوهش
پرسشنامهها
هوش هیجانی
اضطراب فیزیکی اجتماعی
رضایت از زندگی

مولف
شاته و همکاران ()1998
هارت و همکاران ()1989
داینر و همکاران ()1985

تعداد گويهها
33
12
48

آلفای کرونباخ
0/87
0/83
0/89

نتایج
براساس یافتههای توصیفی مشخص شد که دانشجویان رشتة تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشکدة
دخترانة الزهرای مشهد در دامنة سنی  18تا  22سال بودند .براساس تجزیهوتحلیل ویژگیهای
جمعیتشناختی نمونههای پژوهش مشاهده شد که ازبین  239نفر دانشجویی که در پژوهش

1. Lisrel
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شرکت کردند 171 ،نفر ( 71/5درصد) دانشجویان مقطع کاردانی و  68نفر ( 28/5درصد) دانشجوی
مقطع کارشناسی بودند.
جدول  -2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش
هوش هیجانی
اضطراب فیزیکی اجتماعی
رضایت از زندگی

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

239
239
239

1
1
1/72

4/63
4/86
3/88

2/44
2/45
2/54

0/735
0/746
0/426

در جدول شمارة دو ،آمار توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش گزارش شده است .براساس
یافتهها ،میانگینهای هوش هیجانی ( ،)2/44 0±/735اضطراب فیزیکی اجتماعی ()2/45 ± 0/746
و رضایت از زندگی ( )2/54 ± 0/426دانشجویان دختر تربیتبدنی دانشکدة الزهرای مشهد بهدست
آمدهاند.
در شکلهای شمارة یک و شمارة دو ،ضرایب مسیر و مقادیر آمارة تی 1مربوط به مدل معادالت
ساختاری برای بررسی مدل ارتباطی پژوهش نمایش داده شدهاند.

1. T Value

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،14بهار و تابستان 1397

140

5/60

مؤلفه بدنی

3/96

مؤلفه رفتاری

5/69

مؤلفه شناختی

6/20

سالمت عاطفی

5/84

سالمت عمومی

5/85

سالمت جسمانی

6/15

درد بدنی

6/46

6/82
5/66
اضطراب فیزیکی اجتماعی

6/11

-5/33
3/96

5/04

-5/09

رضایت از زندگی

 5/09محدودیت جسمانی
4/28

عملکرد اجتماعی

5/33

محدودیت روانی

6/46

خستگی با نشاط

تنظیم هیجانات

6/18

هوش هیجانی
6/47

2/73

ارزیابی هیجانات در خود و دیگران 5/99

3/35

4/31

شکل  -1مقادير آمارة تی مدل پژوهش

بهرهجویی از هیجانات

4/51

ادراک و فهم هیجانات

4/31
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0/82

مؤلفه بدنی

0/41

مؤلفه رفتاری

0/46

مؤلفه شناختی

0/41

سالمت عاطفی

0/49

سالمت عمومی

0/47

سالمت جسمانی

0/57

درد بدنی

0/47

0/44

محدودیت جسمانی

0/48

0/45

عملکرد اجتماعی

0/41

محدودیت روانی

0/53

خستگی با نشاط
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0/88

0/53
0/55
اضطراب فیزیکی اجتماعی

0/56

-0/58
0/49

0/42

-0/55

ارزیابی هیجانات در خود و دیگران 0/48

تنظیم هیجانات

0/43

هوش هیجانی
0/82

بهرهجویی از هیجانات

0/42

ادراک و فهم هیجانات

0/44

رضایت از زندگی

0/49

شکل  -2مقادير بارهای عاملی مدل پژوهش

برمبنای یافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری و نتایج گزارششده در شکلهای شمارة یک و
شمارة دو مشاهده میشود که همة بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی استانداردشده) و آمارة تی از
مقادیر قابلقبولی برخوردار هستند و این شاخصها نشان میدهند که متغیرهای مشاهدهای
اندازهگیریشده بهخوبی انعکاسی از متغیرهای پنهان (هوش هیجانی ،اضطراب فیزیکی اجتماعی و
رضایت از زندگی) هستند.
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جدول  -3بارهای عاملی و مقادير آمارة تی مدل روابط متغیرهای پژوه
مسیرهای مدل
هوش هیجانی  ˂---رضایت از زندگی
هوش هیجانی  ˂---اضطراب فیزیکی اجتماعی
اضطراب فیزیکی اجتماعی  ˂---رضایت از زندگی

ضرايب رگرسیونی

مقدار تی

0/82
-0/58
-0/55

6/47
-5/33
-5/09

بر اساس یافتههای مدل پژوهش (جدول شمارة سه) میتوان گفت که هوش هیجانی بر رضایت از
زندگی ( =0/82بار عاملی ،)T = 6/47 ،اثر مثبت معنادار ،هوش هیجانی بر اضطراب فیزیکی
اجتماعی ( = -0/58بار عاملی )T = -5/33 ،و اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی
( = -0/55بار عاملی ،)T = -5/09 ،اثر منفی و معناداری داشتهاند.
همچنین ،در این پژوهش ،اثر میانجی اضطراب فیزیکی اجتماعی در ارتباط بین هوش هیجانی و
رضایت از زندگی بررسی شد .برای بررسی اثرهای غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته
ضرورت دارد که این شروط ابتدا برقرار باشند .شرط اول این است که معناداری رابطة بین متغیر
مستقل و واسط تأیید شود و شرط دوم تأیید معناداری رابطة بین متغیر واسط و وابسته است.
سپس ،درصورت برقراربودن شروط باال ضریب مسیر رابطة غیرمستقیم ،از ضرب بین ضریب مسیر
رابطة بین متغیر مستقل با واسط و ضریب مسیر رابطة بین متغیر واسط با وابسته بهدست میآید.
در ادامه ،این شروط بررسی میشوند؛ بنابراین ،براساس نتایج مشاهده میشود که «هوش هیجانی»
بر «اضطراب فیزیکی اجتماعی» با ضریب مسیر ( )-0/58و «اضطراب فیزیکی اجتماعی» بر «رضایت
از زندگی» با ضریب مسیر ( ،)-0/55تأثیر معکوس و معناداری دارند؛ بنابراین ،شروط اول و دوم
برقرار هستند و ضریب مسیر رابطة غیرمستقیم هوش هیجانی ،ازطریق متغیر میانجی اضطراب
فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی بهصورت زیر محاسبه میشود:
)-0/58( × )-0/55( = 0/32
بنابراین ،میتوان گفت که هوش هیجانی ازطریق اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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جدول  -4شاخصهای برازش مدل ارتباطی هوش هیجانی ،اضطراب فیزيکی اجتماعی و رضايت از زندگی
شاخصهای برازش
کایاسکوآر (کایدو)
درجة آزادی
نسبت کای اسکوآر به درجة آزادی ()χ2/df
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده
ریشة دوم میانگین خطای برآورد
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجارشده
شاخص برازش افزایشی

مقادير شاخصها

مالک

تفسیر

552/54
298
1/85
0/91
0/92
0/055
0/93
0/94
0/92

بین  1تا 3
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
کمتر از 0/08
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9
بیشتر از 0/9

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

با توجه به جدول شمارة چهار مشاهده میشود که شاخص نیکویی برازش )GFI(1و شاخص نیکویی
برازش تعدیلشده )AGFI( 2بهعنوان شاخصهای اصلی برازش مدل بیشتر از  0/9هستند که
نشاندهندة تأیید مدل است .نسبت کای اسکوآر به درجة آزادی ( )1/85کمتر از سه است که برای
تأیید مدل پژوهش از مقدار قابلقبولی برخوردار است .همچنین ،مقدار ریشة دوم میانگین خطای
برآورد3برابر با  0/055است و با توجه به اینکه کمتر از  0/08است ،نشان میدهد که مدل قابلقبول
است .درنهایت ،مشاهده میشود که دیگر شاخصهای برازش؛ یعنی شاخص برازش تطبیقی،)CFI(4
شاخص برازش هنجارشده )NFI(5و شاخص برازش افزایشی )IFI( 6همگی در سطح خوب و باالی
 0/9قرار دارند؛ بنابراین ،برازش مدل تأیید میشود و مدل ارتباطی پژوهش که مرکب از هوش
هیجانی ،اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت کیفیت زندگی است ،تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،تعیین مدل ارتبا طی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از
زندگی دانشجویان دختر تربیتبدنی دانشکدة فنیوحرفهای الزهرای مشهد بود .نتایج بهدستآمده از
آزمون مدل ارتباطی پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت از زندگی دانشجویان دختر
)1. Goodness of Fit (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)4. Comparative Fit Index (CFI
)5. Normed of Fit Index (NFI
)6. Incremental of Fit Index (IFI
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تربیتبدنی دانشکدة فنیوحرفهای الزهرای مشهد اثر مثبت معناداری داشته است .یافتة پژوهش با
نتایج مطالعات احدی و همکاران ( ،)1388نادری و همکاران ( ،)1388تبرایی و همکاران (،)1389
رمضانی و نظریان ( ،)1392یگانه و همکاران ( ،)1392زمستانی ،سهرابی و اسمایی (،)1394
فرحبخش ( ،)2012جناآبادی و همکاران ( ،)2014مانهاس و شارما ( ،)2015علیبابایی ( )2015و
آپته و خانداگله ( )2016همسو است .همچنین ،با نتایج پژوهش حیدریپور ،مشهدی و اصغری
( )1392و آنگور و کاراگوزقلو ( )2013که دریافتند بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی و رضایت از
زندگی ارتباط معناداری وجود ندارد ،ناهمسو بود .شاید یکی از دالیل ناهمسویی نتایج پژوهش
حاضر با یافتة این مطالعات ،تفاوت در جوامع موردمطالعه باشد .در پژوهش حیدریپور و همکاران
( ،)1392جامعة پژوهش شامل معلوالن جسمی و حرکتی بوده است .بهنظر میرسد که با توجه به
نبود ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در این مطالعه ،عوامل دیگری بهجز هوش هیجانی
بهدلیل مشکالتی که این قشر از جامعه دارند ،با کیفیت زندگی آنها مرتبط هستند و بر آن اثرگذار
هستند .در پژوهش آنگور و کاراگوزقلو ( )2013جامعة پژوهش شامل دو گروه دختران و پسران
دانشجوی رشتة تربیتبدنی و علوم ورزشی بوده است؛ درحالیکه در مطالعة حاضر ،تنها دانشجویان
دختر بررسی شدند و همچنین ،در پژوهش آنگور و کاراگوزقلو ( )2013دانشجویان به دو گروه دارای
هوش هیجانی باال و پایین تقسیم شده بودند و ارتباط آنها با رضایت از زندگی دانشجویان بررسی
شده بود که برایناساس ،ارتباط معناداری بین دانشجویان دارای هوش هیجانی باال و دانشجویان با
هوش هیجانی پایین با رضایت از زندگی دانشجویان مشاهده نشد .مرعشی ،محرابیان و مسلمان
( )1395نیز در مطالعهای نتیجه گرفتند که کارکنان با هوش معنوی باالتر ،رضایت از زندگی
بیشتری دارند .در تبیین یافتة پژوهش حاضر میتوان چنین گفت که هوش هیجانی یک پیشبین
عمده برای شاخصهای بهزیستی روانی مانند رضایت از زندگی محسوب میشود (اکسترمرا و
فرناندز .)2005 ،همچنین ،نتایج نشان داد که افراد با هوش هیجانی باال دید مثبتی نسبت به زندگی
دارند ،نسبت به دیگران خوشبینترند و رضایت بیشتری را گزارش میدهند (مایر ،سالووی و
کارسو .)2000 1،نتایج پژوهش سیتارنیوس )2000(2نشان داد که کارکنان با هوش هیجانی باالتر،
شادابتر ،بانشاطتر و سرزندهتر ،نسبت به زندگی خوشبینترند و دربرابر استرس و فرسودگی شغلی
مقاومتر هستند .با توجه به نتایج میتوان گفت که با افزایش هوش هیجانی دانشجویان ،آنها
انعطاف بیشتری برای مقابله با مشکالت خواهند داشت .افزایش هوش هیجانی باعث خواهد شد که
دانشجویان بهصورت بهتری فشارها و استرسهایی را که با آنها مواجه میشوند ،تحمل کنند.
1. Mayer, Salovey & Caruso
2. Sitarenios
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برخورد بهتری با مسائل و مشکالت داشته باشند و از زندگی خود راضی باشند و درمجموع ،به
جنبههای مثبت و روشن زندگی نگاه کنند (مختاری و عباسزاده .)1393 ،نمونههای پژوهش،
دانشجویان دختر رشتة تربیتبدنی دانشکده الزهرا بودند .مشخص است که الزمة تحصیل در این
رشته ،آشنایی با ورزش و مشارکت در فعالیتهای ورزشی است و کمتر کسی پیدا میشود که پیش
از ورود به دانشگاه و تحصیل در این رشته ،بهطور منظم ورزش نکرده باشد .فعالیتهای ورزشی
همیشه راه مؤثر و امنی برای کاهش اضطراب ،افسردگی و تنظیم هیجانات زندگی بهشمار میروند؛
بنابراین ،دانشجویان این پژوهش گروهی بودند که ورزش جزئی از زندگی آنان است ،ورزش و
مشارکت در فعالیتهای ورزشی در توانایی کنترل و تعدیل هیجانات در این افراد اثرگذار بوده است
و باعث بهوجودآمدن احساس شادی و خوشبینی بیشتری در زندگی آنان شده است؛ بنابراین،
درکنار هم قرارگرفتن این نتایج میتواند بر رضایت از زندگی دانشجویان دختر تربیتبدنی دانشکدة
الزهرا مؤثر باشد.
یافتة دیگر پژوهش حاصل از مدل ارتباطی نشان داد که هوش هیجانی اثر منفی معناداری بر
اضطراب فیزیکی اجتماعی دانشجویان دختر تربیتبدنی دانشکدة فنیوحرفهای الزهرای مشهد دارد.
این یافتة پژوهش با نتایج مطالعات مختاری و عباسزاده ( ،)1393آنگور و کاراگوزقلو ( )2013و
چاکاروارتی و الل ( )2016همسو است .سامرفلد و همکاران ( )2006نیز نشان دادند که بین هوش
هیجانی با اضطراب اجتماعی افراد ارتباط قوی منفیای وجود دارد .سالووی ،استرود ،وولری و ایپل1
( )2002نیز به این نتیجه رسیدند که افرادی که میتوانند به احساسات خود توجه کنند و آنها را
درک کنند و حالتهای خلقی خود را بازسازی کنند ،میتوانند تأثیر اتفاقات استرسزا را بهحداقل
برسانند و راحتتر با آن مقابله کنند .کیفر ،پارکر و ساکلوفسکی )2009( 2پژوهشی را با عنوان
«هوش هیجانی و سالمت جسمی» انجام دادند و در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که
دانشجویان ورزشکار نسبت به غیرورزشکار در میزان هوش هیجانی ،سالمت مربوط به آمادگی
جسمانی و کیفیت مرتبط با سالمت زندگی از سطح معناداری بیشتری برخوردارند .در بیان دالیل
همسویی نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام شده میتوان چنین گفت که درواقع ،هوش
هیجانی بهمعنای آگاهی از احساسها ،استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در زندگی،
توانایی تحمل ضربههای روحی و مهار آشفتگیهای روانی است و اعتمادبهنفس و کنترل درونی افراد
را افزایش میدهد (گلمن .)1387 3،ازآنجاییکه هوش هیجانی بهعنوان مجموعهای از مهارتهای
غیرشناختی تعریف میشود که توان فرد را در مقابله با درخواستها و فشارهای بیرونی افزایش می-
1. Salovey, Stroud, Woolery & Epel
2. Keefer, Parker & Saklofske
3. Goleman

146

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،14بهار و تابستان 1397

دهد ،چنین استنباط میشود افرادی که نمرة هوش هیجانی آنها پایین است ،توان ایستادگی
دربرابر مطالبات غیرمنطقی اجتماع را ندارند و وقتی ظاهرشان را مغایر با معیارهای زیبایی
موردقبول جامعه ارزیابی میکنند ،از قضاوت دیگران دربارة ظاهر خود دچار هراس میشوند و
اضطراب فیزیکی اجتماعی را تجربه میکنند .در الگوی توانمندی مایر ،سالووی و کارسو (،)2000
ادراک و مدیریت هیجان دو مؤلفة اساسی هوش هیجانی هستند که موجب سازگاری مؤثر با استرس
و اضطراب میشوند .به نظر گلمن ( ) 1387نیز فردی که خودآگاهی و خودکنترلی هیجانی دارد ،با
تشخیص لحظههای شروع استرس میتواند با آن مقابله کند .همچنین ،بار -آن ( )2006که هوش
هی جانی را یکی از عوامل مهم کاهش اضطراب اجتماعی میداند ،بیان میکند که فرد با کنترل
هیجانهای خود ،روشهای جدیدی برای مقابله با استرس پیدا میکند و از فشار ناشی از احساس
ناکامی در امان میماند .بهطورکلی ،این رویکرد وجود دارد که زنان و دختران نسبت به ظاهر بدنی
خود حساستر از مردان هستند .دربین ورزشکاران بهنظر میرسد که این امر بیشتر مشاهده
میشود؛ زیرا ،در جامعه این نگرش وجود دارد که ورزشکاران ازنظر فرم بدنی بهتر هستند و
ظاهرشان در جامعه ایدهآل شناخته میشود (هاسه ،پراپاوسیس و اوِنز)2002 1،؛ بنابراین ،دختران و
زنان ورزشکار بیشتر ازسوی دیگران قضاوت میشوند .قضاوتهای دیگران یکی از عوامل مهمی است
که در ارزشیابی افراد از ظاهرشان تأثیرگذار خواهد بود .اگر این قضاوتها منفی باشند ،میتوانند در
آنها اضطراب فیزیکی اجتماعی بهوجود آورند .با توجه به نتایج پژوهش بهنظر میرسد که هرچه
میزان هوش هیجانی در دختران دانشجو باالتر باشد؛ یعنی توانایی مقابلة آنها با چالش و مشکالت
بیشتر باشد ،اضطراب فیزیکی اجتماعی آنها نیز کاهش خواهد یافت .با توجه به اینکه نمونة
پژوهش دختران دانشجوی رشتة تربیتبدنی بودند ،بهنظر میرسد بهدلیل همان نگرشی که افراد
دربارة فرم بدنی ورزشکاران دارند ،ظاهر و ساختار بدنی آنها ازسوی دوستان ،اطرافیان و دیگر
دانشجویان قضاوت میشود که این قضاوتها بهویژه قضاوتهای منفی ،منجر به ایجاد اضطراب
فیزیکی اجتماعی در آنها خواهد شد .درراستای تبیین یافتة پژوهش میتوان چنین گفت که هوش
هیجانی که شامل مجموعهای از تواناییهای افراد در کنترل اضطرابها و استرسها و نیز مهار
هیجانها است و مشارکت در فعالیتهای ورزشی نیز در تنظیم هیجانات مؤثر است ،این دو نتیجه
در ترکیب با هم توانستهاند در کاهش اضطراب فیزیکی اجتماعی دانشجویان مؤثر باشند.
براساس نتایج حاصل از مدل پژوهش ،همچنین مشخص شد که اضطراب فیزیکی اجتماعی اثر
منفی معناداری بر رضایت از زندگی دانشجویان دختر تربیتبدنی دانشکدة فنیوحرفهای الزهرای
مشهد دارد که این یافته با نتیجة پژوهش آنگور و کاراگوزقلو ( )2013همسو است .رضایت از زندگی
1. Haase, Prapavessis & Owens
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عبارت است از ارزیابی شناختی عاطفی از زندگی خود .این ارزیابیها از واکنشهای احساسی نسبت
به وقایع ،بهعالوة قضاوتهای شناختی از رضایت و برآوردهشدن خواستهها تشکیل شدهاند (موسوی،
عابدی ،سیادت و مرادزاده .)1392 ،براساس تعاریف ،اضطراب فیزیکی اجتماعی شکلی از اضطراب
اجتماعی است و زمانی بهوجود میآید که فرد فکر کند فیزیک بدنی او بهصورت منفی ارزیابی
میشود (پترسون)2007 ،؛ بنابراین ،افرادی که بین ایدهآلهای بدنی ارائهشدة ظاهر خودشان
شکافی مشاهده میکنند ،به احتمال زیاد دچار نارضایتی بدنی هستند و بهدنبال آن ،اضطراب
فیزیک اجتماعی را تجربه میکنند (کاپالن و سادوک .)1394 1،در تبیین این یافتة پژوهش میتوان
چنین بیان کرد که برمبنای تعاریف ،کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت جسمی ،روانی،
اعتقادات شخصی ،میزان خوداتکایی ،ارتباطات اجتماعی و محیط زیست دارد (زحمتکشان،
باقرزاده ،اکبریان ،یزدانخواه ،میرزایی و یزدان پناه .)1391 ،درجات مختلف اضطراب اجتماعی و
اضطراب فیزیکی اجتماعی عواقب متعددی ازجمله بیماریهای جسمی و روانی و خستگی درپی
دارند و درصورت تداوم بلندمدت آنها ،سالمتی افراد دستخوش تزلزل میشود .همانطورکه پیش از
این نیز گفته شد ،دختران و زنان بیشتر نسبت به قضاوتهایی که دیگران درمورد فرم بدنی و ظاهر
فیزیکی آنها دارند ،حساس هستند .همچنین ،بهنظر میرسد دختران و زنانی که مشغول به
فعالیتهای ورزشی هستند ،به احتمال زیاد بهدلیل نگرشی که جامعه از فرم بدنی و ظاهر فیزیکی
یک فرد ورزشکار دارد ،اضطراب فیزیکی اجتماعی باالتری را تجربه خواهند کرد (هاسه و همکاران،
 )2002که این شرایط به نمونههای پژوهش نیز میتواند تعمیم داده شود؛ بنابراین ،میتوان چنین
گفت زمانیکه دانشجویان درک مطلوبی از وضعیت بدنی ،رفتار و شناختی خود ندارند ،اضطراب
فیزیکی اجتماعی نیز در آنها در سطح باالتری خواهد بود؛ بنابراین ،درگیربودن با استرس و
اضطراب بر کاهش رضایت از زندگی مؤثر است و آن را کاهش میدهد.
درنهایت ،با توجه به یافتههای پژوهش مشخص شد که هوش هیجانی ازطریق اضطراب فیزیکی
اجتماعی بر رضایت از زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد .درمجموع ،با توجه به نتایج چنین بهنظر
میرسد که زندگی دانشگاهی با اضطرابها و استرسهای متعدد و پیچیدهای عجین شده است و
توانایی مقابله با این موضوعها ازطریق کسب توانمندیهای هیجانی با مشارکت ورزشی ،زمینة حفظ
و تأمین سالمت جسمی ،عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم خواهد کرد؛ در یک جمعبندی کلی،
میتوان گفت امروزه بسیاری از پژوهشگران معتقدند که اگر فرد ازلحاظ هیجانی و کنترل استرس
توانمند باشد ،بهتر میتواند با چالشهای زندگی روبهرو شود .افرادی که توانایی تشخیص ،کنترل و
استفاده از این توانشهای هیجانی و کنترل استرس را دارند ،از زندگی خود رضایت بیشتری خواهند
1. Kaplan & Sadock’s
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 هوش هیجانی بر رضایت از زندگی اثر مثبت دارد و بر اضطراب فیزیکی اجتماعی اثر منفی دارد.شد
و همچنین اینکه هوش هیجانی با اثرگذاری منفی بر اضطراب فیزیکی اجتماعی میتواند اثر منفی
 برای بهبود و رشد رضایت،اضطراب فیزیکی را بر رضایت از زندگی دانشجویان تعدیل کند؛ ازاینرو
از زندگی دانشجویان دختر رشتة تربیتبدنی پیشنهاد میشود که مدیران و مسئوالن دانشکدة
،الزهرای مشهد با ارائة خدمات آموزشی مناسب به دانشجویان و برگزاری کارگاههای آموزشی
.دانشجویان را با مؤلفههای هوش هیجانی و تأثیر آنها بر جنبههای مختلف زندگی آشنا کنند
با توجه به اینکه در این پژوهش تنها دانشجویان دختر رشتة تربیتبدنی بهعنوان نمونه انتخاب
. پیشنهاد میشود که پژوهشهای دیگری روی دانشجویان سایر رشتهها انجام شوند،شدند
 در پژوهشی میزان هوش هیجانی اضطراب فیزیکی بدنی دانشجویان رشتههای تربیتبدنی،همچنین
.و سایر رشتهها مقایسه شود
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Abstract
The aim of present study was to determine communicative model of emotional
intelligence, physical-social anxiety and life satisfaction among physical
education students in Technical and Vocational University of Al-Zahra of
Mashhad. According to the research objectives, the sampling way was totalcomputation and all the research population were selected as sample-270
students of Technical and Vocational University of Al-Zahra of Mashhad. The
data gathered through emotional intelligence scale (Schutte et al. 1998),
physical-social anxiety inventory (Hart et al. 1989) and satisfaction with life
scale (Deiner et al. 1985). Then, structural equation model used to consider
cause and effect relationship between variables. The results showed that
emotional intelligence imposed positive and significant effect on life
satisfaction. Also, emotional intelligence imposed negative effects on psychicalsocial anxiety and psychical-social anxiety made negative effect on life
satisfaction. Finally, it is claimed that emotional intelligence had positive and
significant effect on life satisfaction through physical-social anxiety. In general,
it seems that university life involves numerous complex anxieties and the ability
to deal with these anxieties through acquiring emotional capabilities lead to
physical, emotional, and mental health of students' promotion.

Keywords: Emotional Intelligence, Physical-Social Anxiety, Life Satisfaction,
Structural Equations
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