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 چکیده
های ورزشی تیمی یازدهمین المپیاد دانشجویان زشی ورزشکاران رشتهاین پژوهش با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ور

 088شرکت کننده در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور،  ورزشکار8811بدین منظور، از میان  اجرا شده است. سراسر کشور
های موفقیت ورزشی نامهپرسشوهش، از پژ اطالعاتآوری نتخاب شدند. برای جمعآماری ا ةعنوان نمونصورت تصادفی بهورزشکار به

همبستگی ضریب ها با استفاده از دادهپس از تحلیل . استفاده شدمشخصات فردی  و فرم ثبتشرینگ و  هوش هیجانی بشارت 
 یهوش هیجان هایلفهمؤتمام ین بین همچنموفقیت ورزشی بود. هوش هیجانی و  پیرسون، نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین

داری یت ورزشی نیز ارتباط مثبت و معنابا موفق (های اجتماعی و خودانگیزیگاهی اجتماعی، مدیریت خود، مهارت، خودآخودآگاهی)
بر اساس کلی طوربه خودآگاهی در اولویت اول قرار دارد. لفةهای هوش هیجانی، مؤبندی مؤلفهنشان داد که در رتبهنتایج   .داشتوجود 
بین شخصیت ورزشکاران و موفقیت ویژه ورزشکاران حائز اهمیت است؛ زیرا به ،هیجانی در افراد آموزش هوش وهش،های این پژیافته

 واقع شود.مفید تواند میی موفقیت ورزشی ورزشکاران بینبرای پیش کند ومیپلی ایجاد  هاآن
 

 .هوش هیجانی، موفقیت ورزشی، ورزشکار: هاژهوا کلید
 

 

The relationship between emotional intelligence and achievement of team 

lympiad across the countryOstudent  th11ports athletes in the s 
 

Mir Hassan Seyed Ameri, Sheida Saeedi, Fereidoun Manafi 
 

Abstract 
This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and achievement of 
team sports athletes in the Eleventh student Olympiad across the country. The research that was of 
correlation type was conducted in through field-based method. The research sample included 1088 
athletes in twelve sport fields of whom 200 athletes were randomly chosen. In order to collect the 
research data, valid and reliable questionnaires, Besharat,s achievement  in sports questionnaire & 
Shering,s emotional Intelligence questionnaire  and a questionnaire of personal information were 
used. Data were analyzed using Pearson's correlation. The results suggest that there is a positive 
correlation between emotional intelligence and sports achievement. Also there are positive 
correlation among components of self-awareness, social self-awareness, self-management, social 
skills and motivation with sports achievement. Also results show that from among the components 
of emotional intelligence, awareness component ranks the first. In general, it is concluded that the 
teaching of emotional intelligence in individuals, especially athletes is important that because it 
creates a bridge between athletes and their success and personality and can predict the success of 
sports athletes. 
   
Keywords: Emotional Intelligence, Sports Achievement, Athletes. 
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 مقدمه
 ،پیوستهجسمانی  هایتمرین ،امروزه در دنیای ورزش

عنوان تنها عامل کلیدی موفقیت و رسیدن به اوج به
و  شودمحسوب نمی ،از پیش تعیین شده هدف اجرا،

های جسمانی و رسد عالوه بر توانائینظر میبه
های تخصصی، توانمندی و ارتتاکتیکی و مه

یشرفت ثر بر پؤامل ماز عو ،های شخصیتیویژگی
که ورزشکاران مجبور نجاآباشد. همچنین ازورزشی 

بنابراین در  ،زا رقابت کنندد در شرایط استرسهستن
در  .باشدچنین شرایطی استرس و خشم رایج می

طور بالقوه رو شدن با موقعیتی که بهنتیجه روبه
 نبا آسبب خواهد شد تا فرد در واکنش  ،فشارزاست

، 8311)بشارت،  تخوش هیجان شودها دسموقعیت
د در زا نظیر داوری بشیوع عوامل استرس .(76ص

محیطی،  جریان مسابقه، وجود شرایط نامناسب
ر جریان مسابقه، تمایل به برد واکنش تماشاگران د

-سیبآ رزشی، تجربةشدن از اخالق ودور قیمتبه

منظور تقلب رقیب، احتمال تقلب به دیدگی، مشاهدۀ
انتقاد مربی در  خ بازیکن توسط مربی وردن، توبیب

ای های مقابلهضرورت وجود مهارت ،جریان مسابقه
منظور حفظ سالمت روانی ورزشکار و ثر را بهؤم

اجتناب ناپذیر می سازد؛  8موفقیت ورزشیدستیابی به 
زا برای که ناتوانی در مقابله با عوامل استرسچرا

خواهد بود  بخشآمیز ورزشکاران زیانعملکرد موفقیت
از  3هوش هیجانیبنابراین (. 94،ص0،0881)هنین

نظر که بهاست های شخصیتی مهمی جمله ویژگی
زایی سترسرسد عملکرد ورزشکار را در شرایط امی

دهد ثیر قرار میأحت تت ،های ورزشیهمچون محیط
هوش هیجانی  شود.ثیر عوامل مزاحم میأو مانع ت

شناسی ت روانشخصیتی است که در ادبیا یتغیرم
-های مختلف، خود را بهاستنباط واسطةبهجدید 

                                                       
1. Sports Achievement 
2. Hanin 

3. Emotional Intelligence 

دهد. هوش هیجانی های گوناگون نشان میشکل
تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز ورزشی نه

ی ورزشکاران و هانادر مدیریت هیج یروش جدید
ها ثیر هیجانأت شود.اصالح عملکرد آنان محسوب می

 ،، مربیانپژوهشگرانب عملکرد ورزشی توسط اغل بر
 پس از و حین ،پیش ،مدیران ورزشی و ورزشکاران

الزم به ذکر است ئید قرار گرفته است. مورد تأمسابقه 
آمیز یا عملکرد منجر عملکرد موفقیت ،اکثر ورزشکاران

دهند خود را به عوامل هیجانی نسبت می به شکست
، هیجان و چگونگی در واقع. (711 ص،0888 ،9انشل)

بخشی از شخصیت آدمی است  آمدن افراد با آن،رکنا
ری با این همه بسیا .گذاردثیر میأت بر عملکرد فرد که

 ،هیجانی هایدلیل پیچیدگی حالتاز ورزشکاران به
دانند که در کدام صفات قوی هستند و چه نقاط نمی

 کارگیریضعفی دارند. توانائی درک، استنباط و به
د متفاوت است و این های هیجانی در افرامهارت

ح هشیاری، هوش هیجانی فرد را مجموعه از سط
دهد و در عملکرد فرد سهم بسزایی دارد تشکیل می

هوش هیجانی باال در فرد، . (188، ص0887 1کرادی)
 هایهد که چگونه فرد بالفاصله هیجاندنشان می
کار ههای مختلف بطور مناسب در موقعیتخود را به

نی مورد نیاز هیجا هایی شود حالتگیرد و باعث ممی
 که اگرطوریبه را نمایش دهد؛ و متناسب با موقعیت

هوش هیجانی  ،انگیختگی باال باشدنیازمند ، موقعیت
تواند برانگیختگی ورزشکار را باال ببرد و از طرف می

باعث  ،ازمند آرامش هیجانی باشدنی ،دیگر اگر موقعیت
که . درحالیبدهد خود آرامشورزشکار بهشود که می

 ،اگر ورزشکار هوش هیجانی ضعیفی داشته باشد
ها، تعهد در تمرینعدم ؛ماننداو  رفتارهای ناسازگار

دنبال بهرا در شکست او و عدم استقامت  کم تالش
ایی و تنظیم و شناس اما اگر در درک .داشتخواهد 

عملکرد بهتری  ،باشد توانمندتر هاابراز دقیق هیجان

                                                       
4. Anshel 
5. Cradde 
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شناسی ورزشی به د داشت. پژوهشگران روانخواهنیز 
چه ورزشکار در درک، اند که هرهاین نتیجه رسید

، تر باشدها تواناسایی، تنظیم و ابراز دقیق هیجانشنا
وی را فکری در اختیار خواهد داشت که  هایعادت

همچنین مربیان و بازیکنان از طریق  کند؛میکارآمدتر 
توانند شکاران میهارت هوش هیجانی در ورزبهبود م

، 0887، 8)مایرایجاد کنند محیط ورزشی پربازدهی را 
 هوشلین نشان داد که  هایپژوهشنتایج (. 881ص 

 ممکن را تیموفق ینیبشیپ یحدود تا یجانیه

 یکی یورزش نیادیم (.100، ص 0881، 0)لین سازدیم
در  یجانیه هوش قیتباعث موف که است یموارد از

 اریورزشکاران بس درها هیجان لکنتر .دشومیها آن

 به ورزشکار، یجانیه کنترل عدم یگاه رایز است مهم

 رهابا. دهدیم قرار ریتأث تحت را او عملکرد یکل

 هاینیتمر داشتن با یکه ورزشکار است شده مشاهده

 انتظار مورد نتیجة تواندنمی مسابقه صحنة در مناسب

 کاهش یازب بر او تسلط و تمرکز کهچرا ؛کند کسب را

-که کنترل هیجان هارقابتحین در  بنابراین ،ابدیمی

بسیار بر عملکردشان  های ورزشکاران و رقبایشان
تواند باعث تقویت هوش هیجانی می ،موثر است

، 3)گلمن کارایی بیشتر و موفقیت ورزشکاران شود
 .(30، ص 0889

 پژوهشی( در 8311) میزاکمسفیدیو  عباسیبشارت، 
هی و های گرورشتهموفقیت ورزشی یین تب"عنوان  با

که مشاهده کردند  "انفرادی بر حسب هوش هیجانی
همبستگی معناداری بین هوش هیجانی و موفقیت 

وجود های تیمی و انفرادی رشتهورزشی ورزشکاران 
 یامطالعه در( 0880) 9گولد، دیفن هاچ و موفت .دارد

 انقهرمان در یروان یهایژگیو و اتیخصوص یبررس به

ورزشکارانی که  کهند جه گرفتینت و پرداخت كیالمپ

                                                       
1. Mayer 

2. Lane 
3. Golman 

4. Gold, Dieffenhach & Moffet 

 کنترل و اضطراب با یسازگار رینظ ییهاییتوانا یدارا

 یبرا ییتوانا رقابت،به لیتما و نفسبه اعتماد آن،

 التیتما از ییباال سطح اهداف، به یو دسترس میتنظ

 جزء که بودند ییگراکمال و ینیبخوش دوارکننده،یام

و ستیج  ازاسکو .است یجانیه هوش یهااسیرمقیز
( اظهار داشتند که هوش هیجانی در 0886) 1کال
در  :برای مثال .ی مختلف ورزشی اهمیت داردهاجنبه

 ،حریفها یا تیمیهم یهاهیجانتغییر احساسات و 
یا احساس یك شخص نسبت به خودش در هنگام 

دست هرا ب تمرین، که آیا در تمرین آمادگی الزم
 با یپژوهش( در 0881) 6کاونیس .خیر یا ماآورده

 ،ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی درخصوص
ی بین هوش یافت که ارتباط مثبت و معناداردر

وجود یت ورزشی قموف های آن بامؤلفه هیجانی و
در نیز ( 0884) 7لین، لوول، لووتر و داونپورت .دارد

اری دکه ارتباط مثبت و معنا ندنشان دادخود  پژوهش 
 .بین هوش هیجانی و موفقیت ورزشی وجود دارد

 که دربارۀ پژوهشی( در 0888) 1پرلینی و هالورسون
 76ارتباط هوش هیجانی و عملکرد ورزشی بر روی 

به این نتیجه رسیدند  ،ورزشکار تیم هاکی انجام دادند
هوش هیجانی  هایکه میانگین نمرهبازیکنانی ،که

د در روابط بین فردی، باالیی نسبت به سایرین داشتن
ریت هیجان و آگاهی، مدیریت استرس، خودمدی

 .خواهند داشتباالتری  هایتحمل استرس نیز نمره
 هوش نیب رابطة( 0888) 4ویلیامز، لوجی و هسیی

 در را مسابقه از پیش اضطراب و ورزشکاران یجانیه

 .دادند قرار یمورد بررس وانیتا ورزش یمل دانشگاه

 با کنندگانشرکت که داد نشان اهلیتحل ه ویتجز

 رقابتی یشناخت اضطراب ،نییپا یجانیه هوش

دارند.  باال یجانیه هوش افراد با به نسبت بیشتری

                                                       
5. Zuskova & Stejskal 

6. Brayan Cavins 
7. Lane, Lwell & Lowther & Davonport 
8. Perlini & Halverson 

9. Williamz, Luji & Husey 
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 کنترل رینظ یجانیه هوش یهااسیمق عالوهبه

 یجانیه هوش و یفرد درون یجانیههوش  استرس،
 .دارد ارتباط مسابقه از پیش اضطراب با یفرد نیب

اثر شش هفته برنامة ( 0888) 8وکآجاهی و فات
مرد  40 بر عملکرد ورزشیرا  آموزش هوش هیجانی

بسکتبال، هندبال،  هایای رشتهغیرحرفهورزشکار 
 هیجبررسی کرده و به این نتبرداری والیبال و وزنه

را داری آموزش هوش هیجانی، تفاوت معناکه  رسیدند
آزمون آزمون نسبت به عملکرد پیشدر عملکرد پس

ها در آن کهطوریه بهشدموجب هوش هیجانی گروه 
از  . بنابراینآزمون عملکرد بهتری را نشان دادندپس

آموزش هوش هیجانی بهره برده و این برنامه را مفید 
 نیز (0880) 0. ارنست، رونالد و هامبرگانددانسته

بین هوش هیجانی و عملکرد ارتباط مثبت و معناداری 
  یافتند. ی خودهاشغلی آزمودنی

دیگران  یهاهیجانطور کلی آگاهی و توانایی درک به
آمیز در ما قدرتی را برای رسیدن به اهداف موفقیت

توانند روح کند و مربیان و بازیکنان میم میفراه
تیمی و محیط ورزشی پربازدهی را ایجاد کنند. 

االیی دارند بهتر که هوش هیجانی بهمچنین افرادی
فعل درآورند و را از قوه به خود یتوانای توانندمی
؛ شان را بشناسندها، نقاط قوت و ضعف هیجانیاناییتو

رفتارها و عملکرد ما را ها هستند که زیرا این مهارت
بنابراین  .(888، ص 0886، 3)لین کنندتعیین می

خود را  یهاهیجانورزشکاران برای اینکه بتوانند 
اهبرد افزایش عملکرد عنوان رتوانند بهمی ،کنندکنترل

های هوش هیجانی استفاده لفهؤآمیز از مموفقیت
کلی اغلب ورزشکاران قوی به آموزش طورنمایند. به

از مشکالت روانی هوش هیجانی نیاز دارند و این نیاز 
اما برای ارتباط بهتر بین جسم و  .گیردسرچشمه نمی

ری منظور کارایی بهتر و موثرتر باید به یادگیبهو ذهن 

                                                       
1. Ajayi & Fatok 
2. Ernest & Ronald & Humphrg 

3. Lane 

های تلفیق مهارتحال هربه .ها بپردازنداین مهارت
جسمانی و توانایی هیجانی در ورزش می تواند در 

کارساز و  ،هدفسوق دادن افراد به سوی دستیابی به
های روانی و مفید باشد. شناخت و ارتباط میان ویژگی

تواند مربیان تنها میهوش هیجانی ورزشکاران نه
های زیکن و واگذاری مسئولیتورزش را در انتخاب با

ها نو درک رفتار و چگونگی برخورد با آمختلف 
تواند مینیز بلکه به رعایت اخالق ورزشی  ،کمك کند
تواند از بروز رفتارهای می ؛عبارت دیگربه .کمك کند

منظور بردن مسابقه، انجام اعمالی که غیر ورزشی به
گلمن . شود پیشگیری کندباعث آسیب به دیگران می

 یهامهارت آموزش که کندیم عنوان در کتاب خود
-کوتاه در هم و درازمدت در هم ،یاجتماع و یجانیه

، 9)پرلی نی باشد فرد تیضامن موفق تواندمی مدت
  (.390، ص 0888

ارتباط حاضر بررسی  پژوهشهدف اصلی  ،در مجموع
های آن )خودآگاهی، لفهؤو مهوش هیجانی 

رت اجتماعی، خودانگیزی و خودآگاهی اجتماعی، مها
 باشد.می ورزشکارانموفقیت ورزشی  بامدیریت خود( 

 شناسیروش
شکل میدانی بهبوده که نوع همبستگی  از پژوهشاین 

 کلیةرا  پژوهشآماری این  ةجامع .تسانجام گرفته ا
کننده در های ورزشی تیمی شرکتورزشکاران رشته

تشکیل  یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور
ورزشی  پنج رشتةورزشکار در  8811 از میان .دادند

، نفر 009 ، هندبالنفر 840 ، فوتسالنفر 011  )فوتبال
 088تعداد ( نفر 840 و بسکتبالنفر  840 والیبال

عنوان نمونة ورزشکار بر اساس جدول مورگان به
انتخاب شدند.  روش تصادفیبه و آماری این پژوهش

 دو، از این پژوهش مورد نیاز برای گردآوری اطالعات
؛ شداستفاده و فرم ثبت مشخصات فردی  نامهپرسش
که  (8441)هوش هیجانی شرینگ  ةنامپرسش

                                                       
4. perlini 



  62  یجانی و موفقیت ورزشی  ورزشکاران .......ارتباط هوش ه

 

کند. میگیری را اندازه هیجانیهوش های مؤلفه
ها بر اساس مقیاس پنج و پاسخؤال بوده س 33شامل 

 شش یاند. هر آزمودنگذاری شدهارزشی لیکرت ارزش
آن مربوط  نمرۀ پنجکه  کردمیافت یه درجداگان نمرۀ

بیانگر امتیاز کل  نمره  یكها و به هر کدام از مؤلفه
نامة مؤلفة پرسش هایبود. سؤال هوش هیجانی

-مهارتمدیریت خود، آگاهی اجتماعی،  ؛خودآگاهی

پایایی سنجد. میهای اجتماعی و خودانگیزی را 
 نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخپرسش

(14/8=α( برآورد شده است. سعیدی )پایایی 8314 )
 ( گزارش کرده است. α=74/8پرسش نامة مذکور را )

 86ری ( ابزا8318نامة موفقیت ورزشی بشارت )پرسش
ای برحسب مقیاس پنج درجهای است که آزمودنی را ماده

نامه در اختیار مربیان و سنجد. پرسشلیکرت می
های تشریح هدف ورزشکاران قرار گرفت و ضمن

نامه را تکمیل ها خواسته شد که پرسشپژوهش، از آن
موفقیت  ةنامپرسشپس از اجرای  پژوهشگران. کنند

نمرۀ موفقیت ورزشی ورزشکاران را طبق  ،ورزشی
گذاری آزمون در قالب مقیاس ارزشی دستوالعمل نمره

 (1، خیلی عالی 9، عالی 3، متوسط 0، کم 8 کم)خیلی
مذکور با استفاده از  ةنامپایایی پرسش .ندمشخص کرد

( برآورد شده است. پایایی α=18/8روش آلفای کرونباخ )
 α=41/8( 8311عباسی )ه را پیش از این،  ناماین پرسش

فردی . در نهایت از فرم ثبت مشخصات کرده بودگزارش 
یر سن، رشتة هایی نظمشتمل بر گویه هاآزمودنی

ورزشی ورزشکاران  تحصیلی، مدت فعالیت در رشتة
 برای. در این پژوهش از آمار توصیفی شداستفاده 

آزمون  های مرکزی و پراکندگی،شاخص ةمحاسب
منظور تجزیه و و به ،هالفهؤبندی مرتبه برای فریدمن

 از آمار پژوهشبررسی رابطة متغیرهای  تحلیل و
افزار نرم استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون( ازطریق

 استفاده شد. 81نسخة  «اس.پی.اس.اس»

 های پژوهشیافته
نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که میانگین سن 

، هندبال 03، فوتسال 08)فوتبال  سال 0/08ورزشکاران 
، میانگین مدت سال( 08و بسکتیال  08، والیبال 00

، هندبال 7، فوتسال 1)فوتبال سال  ششفعالیت ورزشی 
درصد از  1/31باشد. می ال(س 1و بسکتیال  9، والیبال 6

کننده در یازدهمین تحصیلی ورزشکاران شرکت رشتة
ی بوده بدن تیتربهای سراسر کشور، المپیاد دانشگاه

، والیبال 1/31، هندبال 4/18، فوتسال 6/34)فوتبال 
 یدارا هاآندرصد از  0/68و  درصد( 39و بسکتیال  7/37

، 6/94)فوتبال  یبدن تیتربغیر از به رشتة تحصیلی
و بسکتیال 9/96، والیبال 6/79، هندبال 0/17فوتسال 

های توصیفی )میانگین و شاخص باشند.یم درصد(0/71
بر اساس نتایج  هوش هیجانی ةلفؤانحراف معیار( م

خودآگاهی مؤلفة : ترتیب برابربه (0حاصل از جدول )
-مهارت ،17/0 ±99/8، آگاهی اجتماعی 788/8±81/3

 64/0±18/8مدیریت خود  ،68/0±96/8ی های اجتماع
  .باشدمی 14/0±11/8خودانگیزی و 
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 های تیمیبا موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته هیجانی شهو هایلفهؤو مهیجانی همبستگی بین هوش  .2جدول 

 شاخص
 متغیر

 داریمعنا سطح ضریب همبستگی حجم نمونه

 888/8 17/8 088 ورزشیو موفقیت  هیجانیهوش 
 888/8 183/8 088 و موفقیت ورزشی های اجتماعی مهارت

 888/8 789/8 088 آگاهی اجتماعی و موفقیت ورزشی
 888/8 388/8 088 مدیریت خود و موفقیت ورزشی

 888/8 196/8 088 ورزشیو موفقیت خودآگاهی 
 888/8 781/8 088 خودانگیزی و موفقیت ورزشی

 
ارتباط مثبت و ( 8)دول یج حاصل از جابا توجه به نت

های هوش لفهؤمعناداری بین هوش هیجانی و م
هیجانی با موفقیت ورزشی وجود دارد. بیشترین 

با و موفقیت ورزشی  خودآگاهیلفة ؤبستگی بین مهم
و کمترین همبستگی بین  196/8ضریب همبستگی 

با ضریب مدیریت خود و موفقیت ورزشی  مولفة
   .باشدمی 388/8همبستگی 

 
 کننده در یازدهمین شرکت های تیمیهیجانی ورزشکاران رشته های هوشلفهؤبندی مرتبه .1جدول 

 المپیاد دانشجویی

 انحراف معیار نمیانگی های هوش هیجانیمولفه
 رتبۀ

 )فریدمن(
 اولویت بندی

 اول 87/3 788/8 81/3 خودآگاهی
 سوم 36/0 99/8 17/0                                                          اجتماعی خودآگاهی

 چهارم 38/0 187/8 64/0 مدیریت خود
 پنجم 87/0 961/8 68/0 های اجتماعیمهارت

 دوم 98/0 116/8 14/0 خودانگیزی

 
 0بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن )جدول 

در  87/3 ةخودآگاهی با رتبمؤلفة ستون سوم( 
در  98/0 ةگیزی با رتبخودانمؤلفة اولویت اول و 

آگاهی مؤلفة ترتیب اولویت دوم قرار دارد. و به

 و  38/0 ةمدیریت خود با رتب ، 36/0 ةاجتماعی با رتب
در اولویت سوم،  87/0 ةهای اجتماعی با رتبمهارت

 چهارم و پنجم قرار دارند.
                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 های هوش هیجانیلفهؤق میورزشی از طرموفقیت  ینیبشیون مرتبط با پیب رگرسینتایج ضرا .9جدول 

 مولفه
ضرایب غیر 

 استاندارد بتا
 خطای استاندارد

ضرایب استاندارد 

 بتا

 مقدار

 تی
 داریاسطح معن

 888/8 413/3 - 999/8 787/1 مقدار ثابت
 888/8 870/6 980/8 114/8 348/3 خودانگیزی
 888/8 948/3 091/8 168/8 419/8 مدیریت خود
 880/8 864/3 039/8 666/8 884/0 خودآگاهی
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در تحلیل  ،شود( مشاهده می3که در جدول )طورهمان
آگاهی رگرسیون، گام نهایی پنج مولفة خودآگاهی، 

های اجتماعی، مدیریت خود و اجتماعی، مهارت
بینی موفقیت ورزشی برای پیش خودانگیزی

های تیمی وارد معادلة رگرسیون ورزشکاران رشته
با ضریب  خودانگیزیترتیب عوامل اند که بهشده

، مدیریت خود با ضریب 980/8 یاستاندارد بتا
و خودآگاهی با ضریب استاندارد  091/8 یاستاندارد بتا

داری را برای متغیر بینی معناتوان پیش 039/8 یبتا
اند؛ این ضرایب استاندارد بتا موفقیت ورزشی داشته

ر در هر بدین معنی است که به ازای یك واحد تغیی
میزان ضریب های هوش هیجانی، بهلفهؤکدام از م

لفه، در متغیر موفقیت ورزشی ؤاستاندارد بتای همان م
رگرسیون (، معادلة 3) مطابق جدولدهد. رخ میتغییر 

بینی موفقیت ورزشی در جامعة مورد نهایی برای پیش
 شرح زیربه بر اساس ضریب تأثیر متغیرها مطالعه
 است:

)خودانگیزی( +  348/3+ 787/1شی=ورز موفقیت
 )خودآگاهی( 88/0)مدیرت خود(+ 419/8

 گیریبحث و نتیجه
 اضطراب و تنش از یمقدار با همواره یاهمسابق هر

 و یروان ،ینیتمر طیشرا به توجه با که باشدیم همراه
 با اما است متفاوت هر ورزشکار یبرا هاهمسابق یمکان

 که بود خواهد موفق یورزشکار ،عوامل نیا تمام وجود

 یهاهیجانت یریمد و کنترل ،یریپذ انعطاف با بتواند
 خود یختگیانگ از یمشخص زانیم حفظ و رقبا و خود

 لیقب از ییهامهارت با و سازد خارج یانفعال حالت از را
 و استفاده هاتیموقع از نفس به اعتماد و ینیبخوش

 بر تسلط و آرامش داشتن .کند کسب را مطلوبجة ینت

 رقبا تمرکز هم خوردنبه باعث یاگونهبه ،اوضاع

 .باشد یم ازیامت کسب یبرا راه نیبهتر و شد خواهد
 یجانیه هوش یهااسیرمقیز از یهمگ عوامل نیا

 در .تاس خورده وندیپ عملکرد ورزشکاران با است که

 ریسا بر که ستهاهیجان کنترل و شناخت عدم واقع
 و تمرکز ،یخونسرد لیاز قب ورزشکار یهاییتوانا

، 0886لین، ) داشت خواهد یمنف اثر ،یباز یزیربرنامه
 .(883ص 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی و 
ساس، موفقیت ورزشی ورزشکاران است. بر همین ا

د که بین هوش دههای پژوهش نشان مییافته
با موفقیت  های هوش هیجانیلفهؤهیجانی و م

های ورزشی تیمی یازدهمین رشتهورزشی ورزشکاران 
و معناداری وجود المپیاد دانشجویان همبستگی مثبت 

بشارت  هایپژوهشها با نتایج دارد. این یافته
لین، لوول، لووتر و  ( و0881، کاوینس )(8311)

یین این یافته همخوانی دارد. در تب( 0884داونپورت )
هم ( م0889ن )توان گفت با توجه به اظهارات گلممی

ای مشغول به فعالیت هستیم؛ نیست که در چه حوزه
ث رشد مهم این است که آموزش هوش هیجانی باع

پیشرفت، همدلی،  صفات شخصیتی از جمله انگیزۀ
، 0880)ارنست،  شودسازگاری و کنترل هیجانی می

 (. 088ص 
بندی مچنین نتایج پژوهش نشان داد که با رتبهه
خودآگاهی در اولویت  لفةؤهای هوش هیجانی، ملفهؤم

اساس  ة،لفهؤاول قرار دارد. با توجه به اینکه این م
که نسبت به شناخت ، افرادیهوش هیجانی است

ها و ضعف و عواطف خود اطمینان بیشتری دارند
خودارزیابی واقعی دارند  شناسند،ی خود را میهاقدرت

هستند؛  های خویشقوی از شایستگی یدارای حس و
کرده و در را هدایت  توانند عواطفشانمی بنابراین بهتر

  اعتماد به نفس بیشتری دارند. هااتخاذ تصمیم زمینة
د که از بین پنج مولفة هوش ندهنشان می هایافته

، مدیریت خود و خودانگیزی هیجانی صرفاً سه مولفة
برای  یداربینی معنادارای توان پیش خودآگاهی

 تیمی هستند.های موفقیت ورزشی ورشکاران رشته
این یافته با توجه به نظر گلمن که خودانگیزی زبان 

هت باشد و کوششی است در جسائق پیشرفت می
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لفه ؤاهمیت این م حد مطلوبی از موفقیت کهرسیدن به
سازد. رسیدن به موفقیت نمایان می برایرا 

که این خصیصه را زیاد دارند همیشه در ورزشکارانی
 هاآنزیادی در  اشتیاقد و محورنکارهای خود نتیجه

 برای رسیدن به اهداف )موفقیت ورزشی( وجود دارد

  .(74، ص 8311 ،بشارت(
ان زیادی پژوهشگر نتایج پژوهش حاضر با نظرات

که هوش هیجانی برای اورند بر این باست که همسو 
های مختلف زندگی مهم بینی موفقیت در جنبهپیش

ی دارند است و افرادی که هوش هیجانی باالی
ها دهند. این یافتهسازگاری بیشتری را نشان می

نظر که هوش هیجانی ئیدی است بر این نقطهأت
تمرین و  سطةواباشد و بهقابل یادگیری می یمهارت

  .شودیادگیری کسب می
گاهی خودآ ،ش هیجانیهای هولفهؤاز میان م

گی را با موفقیت ورزشی دارد. بیشترین همبست
پس  .اعتماد به نفس است گاهی مبنایخودآ

ورزشکاران به خاطر اعتماد به نفس باالیی که دارند 
که به موفقیت دهند بروز میلکرد را بهترین عم

 شود. میمنجر  هاآنورزشی 
شود که آموزش این نتیجه استنباط می طور کلیبه

رزشکاران به این ویژه وبه ،هوش هیجانی در افراد
ن شخصیت ورزشکاران بیکه  باشداهمیت می دلیل با

تواند برای کند و میپلی ایجاد می هاآنموفقیت و
بینی موفقیت ورزشی ورزشکاران مفید و ضروری پیش

 در نتیجه استفاده از هوش هیجانی .واقع شود
که طوریبه .وردآوجود میپیامدهای مطلوبی را به

دنبال آن منفی را تعدیل و به یهاهیجاناثرات 
که چرا بخشد؛ورزشکاران را بهبود می رزشیعملکرد و

سی شناسان ورزشی دستراکثر ورزشکاران به روان
-در ارتباط با روان هاآن ندارند و بنابراین اولین تجربة

نتیجه در .گیردشناسی از طریق مربی صورت می
های مختلف ورزشی باید به این آگاهی مربیان رشته

پیروزی بر یابند که ورزشکاران برای موفقیت و دست

های شخصیتی داشته حریفان خود باید چه ویژگی
 باشند.

به اینکه هوش هیجانی نظر  ،با توجه به نتایج پژوهش
توان با مداخله در هوش هیجانی می ،است پذیرارتقا

ایت نهموفقیت ورزشی و در انگیزۀ که امیدوار بود
ع ترین منبمهم کهعملکرد ورزشی ارتقا یابد. ازآنجا

انش باشند، افزایش دورزشکاران، مربیان میاطالعاتی 
هوش های آموزشی مربیان از طریق برگزاری دوره

تواند به بهبود عملکرد در این زمینه میهیجانی، 
  .کندورزشی ورزشکاران کمك 
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