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1

محمدحسين قزوينه ،1فرشاد تجاری ،2و علی

زارعی3

 .1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی تربیتبدنی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
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چکیده
با توجه به اهميت اثربخشی مربيان در جهت هدايت و موفقيت ورزشکاران ،مدنظر قرار دادن عوامل
مؤثر و مرتبط روانشناختی در اين راستا میتواند مؤثر واقع گردد .از اين رو ،هدف از اين مطالعه
بررسی روابط علّی هوش هيجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربيان ورزشی با در نظر داشتن نقش
واسطهای خودکارآمدی است 300 .مربی ورزشی از طريق روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای
و به صورت تصادفی انتخاب شدند و مقياس هوش هيجانی -اجتماعی بار-آن ( ،)2000پرسشنامه
هوش معنوی جامع آمرام و دراير ( ،)2007خودکارآمدی شرر ( )1982و اثربخشی مربيگری فيلتز و
همکاران ( )1999را تکميل کردند .با توجه به يافتههای پژوهش حاضر میتوان از خودکارآمدی به
عنوان نقش واسطهای جزئی در مدل مفهومی پژوهش ياد کرد .عالوه بر اين هوش هيجانی و هوش
معنوی نيز بر اثربخشی مربيان ورزشی تأثيرگذار بودند .لذا داشتن هوش هيجانی و هوش معنوی
الزمۀ رسيدن به اثربخشی مطلوب است و به عنوان دو متغير مهم میتوانند نقش مهمی در پيشبينی
خودکارآمدی و اثربخشی مربيان ايفا کنند.
کلیدواژهها :جنبههای روانشناختی ،مربی ورزشی ،هيجان ،عملکرد ،ورزشکاران

1. Email: mh.ghazvineh@gmail.com
2. Email: farshad.tojari@gmail.com
3. Email: dr_alizarei@yahoo.com
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مقدمه
در جوامع متمدن امروزی ماهیت مشکالتی که برای
بشر به وجود میآید متفاوت از نوع مشکالتی است که
انسانهای اولیه با آنها رو به رو بودهاند .مشکالت
امروزی ما بیشتر در قالب ارتباطهای انسانی رخ می-
نماید که استفاده از راهکار جنگ و گریز یعنی
برخوردهای هیجانی و انفعالی شدید در مقابله با آنها
ناکارآمد است (قربانی .)2000 ،ساختار مغز انسان ،با
وجود رشد سرسامآوری که در علوم ریاضیات و منطق
داشته است ،از نظر عواطف با انسانهای اولیه تفاوت
چندانی نکرده است .هنوز واکنش انسان در هنگام
خشم ،جریان یافتن خون به سمت دستها و افزایش
ضربان قلب است .در واقع با وجود رشد بسیار باالی
خردورزی انسان که فاصله زیادی با اجدادش پیدا کرده،
عواطف و احساساتش تغییر زیادی نکرده و انسان در
این زمینه رشد چشمگیری نداشته است .خیلی پیشتر از
آن که مغز متفکر و منطقی پدید آید ،مغز هیجانی وجود
داشته است .بنابراین میتوان گفت اگر چه مغز انسان
در قرن  21زندگی میکند ولی قلب او در دوره پارینه
سنگی است (یانگ  .)2002 1،برای چندین دهه روی
جنبههایی از هوش مانند استدالل منطقی ،مهارتهای
ریاضی ،علوم مهندسی و  ...تأکید زیادی میگردید که
نماد آن هوش شناختی ارثی است که با تجربیات
زندگی قابل تغییر نیست و سرنوشت ما به مقدار زیادی
به واسطه این استعدادها رقم میخورد .اما همیشه این
سؤال مطرح بود که چگونه میتوانیم زندگیمان را بهتر
و شادابتر کنیم؟ ویژگیهای زندگی اجتماعی و لزوم
تعامل با دیگران کاربرد بسیاری از هیجانها را که
روزگاری از بهترین و در دسترسترین ابزارهای بشری
بودند ،تحتالشعاع خود قرار داده است .هوش هیجانی2
1. Young
2. Emotional Intelligence
3. Mayer, Roberts, Barsade

امروزه به عنوان یك پدیده مورد توجه نه تنها حاوی
بخشهای نظری روانشناختی است ،بلکه در میدان
عمل با ارتقأ آن میتوان برای بسیاری از مشکالت
نهفته زندگی پاسخهای مناسبی یافت .هوش هیجانی
در بردارندۀ آگاهی ،تنظیم و بیان درست دامنهای از
هیجانات است .لذا توانایی شناخت ،ابراز و کنترل این
هیجانات یکی از ابعاد مهم هوش هیجانی است و
ناتوانی فرد در هر کدام از این تواناییها منجر به
اختالالتی نظیر اختالالت اضطرابی و خلقی خواهند شد
که حاکی از نقص خودگردانی هیجانی است که ویژگی
کلیدی هوش هیجانی است .هوش هیجانی شامل
توانایی استدالل دقیق در مورد احساسات عاطفی برای
ارتقاء سطح تفکر و برقراری ارتباطات اجتماعی است
(مایر ،روبرتز و بارسا د2008 ، 3؛ رامی ا.)2016 ، 4
توصیفهای داده شده از هوش هیجانی به همان قدمت
رفتار انسانی است .هوش هیجانی حسی است درونی
که تا حدی نامحسوس است .هوش هیجانی تعیین
میکند چگونه رفتار خود را مدیریت کنیم ،چگونه با
مشکالت اجتماعی کنار بیاییم و چگونه تصمیماتی
بگیریم که به نتیجۀ مثبت ختم شود (برادبری و
گراویس 2008 5،؛ ترجمه گنجی .)2010 ،بار ـ آن و
پارکر )2000(6معتقدند که هوش هیجانی مجموعهای
از تواناییها ،قابلیتها و مهارتهایی است که فرد برای
سازگاری مؤثر با محیط و به دست آوردن موفقیت در
زندگی کسب میکند .صفت هیجان در این نوع هوش
یك رکن اساسی است که آن را از هوش شناختی
متمایز میکند .از نظر آنها هوش هیجانی و
مهارتهای اجتماعی ـ هیجانی در زمان رشد ،تغییر
میکنند و میتوان از طریق آموزش و برنامههای

4. Ramya
5. Bradbury & Graves
6. Bar-on& Parker
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اصالحی آنها را بهبود بخشید .ثورندای ك)1937(1
هوش اجتماعی را توانایی درک دیگران و عاقالنه عمل
کردن در ارتباطات بشری تعریف میکند .از این نقطه
نظر فرد باهوش کسی است که در هنگام قرار گرفتن
در یك جمع بتواند احساسات و عواطف دیگران را به
خوبی درک کند و با آنها رابطه خوبی برقرارکند.
هوش هیجانی بر پایه دادههای علمی و تجربی استوار
است و شامل قابلیتهای پایهای قابل آموختن است که
میتواند بر ارتقأ چگونگی تفکر فرد اثر بگذارد .هوش
هیجانی رفتاری آموختنی است به این معنی که شما
میتوانید به احساسات خودتان آگاه شوید ،آنها را
بشناسید و در جهت کسب نتایج مثبت آنها را مدیریت
کنید و قادر باشید در دیگران نیز چنین رفتاری را ایجاد
کنید .وجود این خصیصه میتواند برای ورزشکاران
بسیار با اهمیت باشد .موفقترین ورزشکاران ،هنرمندان
و بازرگانان نشان دادهاند که میتوانند به خودشان
انگیزه دهند و دائماً تالش کنند تا به کمال مطلوب
برسند .یکی دیگر از شاخصهای افراد با هوش هیجانی
باال کنترل ،به تأخیر انداختن و یا از بین بردن
تکانههایی است که مانع رسیدن به اهداف میشوند.
این نوع مهارتها فقط از طریق جدیت و پشتکار حاصل
میشود .در نتیجه از لحاظ اجتماعی این افراد کوشاتر
هستند و میتوانند ناکامیهای زندگی را بهتر تحمل
کنند .آنها به ندرت نگرش و اهداف بلندمدت انتخابی
را رها میسازند .کنترل حاالت روانی برای هر فردی
غیرممکن است؛ اما میتوان زمانی را که فرد در آن
وضعیت روانی خوب یا بد قرار دارد تحت کنترل درآورد.
تعادل میان این دو حالت روانی ،نحوه و سرشت زندگی
را پایهگذاری مینماید.
روانشناسان ابتدا هوش هیجانی را تعریف کردند و
سپس با اضافه کردن انواع جدیدی از هوش تحت

عنوان «هوش معنوی» و «هوش وجودی» که متوجه
مفاهیمی نظیر مرگ و زندگی است ،سعی در تکمیل
تعریف خود نمودند .هوش معنوی اولین بار در سال
 2000از سوی متفکران غربی چاپ شد و این نقطه
عطفی بود برای انتشار این موضوع که ذهن چگونه کار
میکند .در میان پژوهشهایی که انواع مختلف هوش
را بررسی کردهاند ،گاردنر )1993(2پیش قدم کار بر
روی هوشهای چندگانه در هاروارد است .او تالش
میکرد به مردم کمك کند بفهمند هوش چندگانه
است .پژوهشهای گاردنر داللت بر انواع متفاوت هوش
دارد که نسبتاً مستقل از یکدیگر رشد پیدا میکنند و هر
مهارت ،مخصوص ناحیهای از مغز است که باالترین
سطح آن هوش معنوی است .هوش معنوی نسبت به
آموزش غیردینی و دانش واقعبینانه با شهود ،نگرش و
خردمندی رابطه نزدیكتری دارد .ماهیت
غیراختصاصی و کلنگر آن ادراک فرد را گسترش
میدهد و آن را عمق میبخشد .این امر به غنیسازی
روابط و بهبود شرایط کار روزمره کمك میکند عالوه
بر این حرکت به سوی خودشکوفایی و رشد معنوی،
بیشتر به هوش معنوی مربوط میشود تا نیاز به کنترل
خود و پایبند آیین و رسوم بودن .به نظر میرسد افرادی
که هوش معنوی یکپارچه دارند ممکن است سبك
زندگی متفاوتی داشته باشند .هوش معنوی به هوش
هیجانی مرتبط است و تمرین آن شامل توسعۀ درون
فردی و حساسیت بین فردی است .پرداختن توجه به
موضوع فکری ،احساسات و پرورش همدلی قسمتی از
آگاهی فزاینده از زندگی معنوی درونی است .مؤید این
ادعا نیز اشاره به پژوهشهایی است که محققان به آن
اشاره کردهاند .به عنوان نمونه آمرا م )2009( 3در
پژوهش خود نشان داد که هوش هیجانی با هوش
معنوی رابطه معناداری دارد.

1. Thorndike
2. Gardner

3. Amram
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از طرفی حجم گستردهای از ادبیات مربوط به نقش
هوش هیجانی در خودکارآمدی حکایت از آن دارد که
رشد هوش هیجانی ،از طریق شکلدهی اقدامات
انطباقی ،منجر به شناسایی عوامل منتهی به
خودکارآمدی شده و فرد را برای تغییر خودکارآمدی در
جهت مثبت هدایت میکند .هوش هیجانی نوعی
فراتوانایی است که مشخص میکند چگونه بتوانیم از
سایر مهارتهای خود از جمله خودکارآمدی به بهترین
وجه ممکن استفاده کنیم .این پدیده از مسیر تغییر
مثبت در خودکارآمدی امکانپذیر است (سالسکی و
کارت رایت .)2002 1،هوش هیجانی آموزشپذیر است
و وقتی آموخته شد باعث ارتقاء شناخت احساسات خود
و دیگران ،بهبود خودکارآمدی ،افزایش کنترل
هیجانات ،توانایی ادارۀ مطلوب خلقوخو و افزایش توان
حل مسئله و انعطافپذیری فرد میگردد .آموزش و
ارتقاء هوش هیجانی ،خودکارآمدی افراد را بهبود
میبخشد و این بهبودی نیز پایدار میماند .در همین
راستا محققان مختلف با توجه به اهمیت امر هر یك
بعضاً در پژوهشهای جداگانه اقدام به بررسی این دو
مفهوم (هوش هیجانی و خودکارآمدی) نموده و نتایجی
در راستای تأیید رابطه بین آنها گزارش کردهاند .آمرام
و درایر ( ،)2007بنیس ،)2007( 2عادل اوغالری و
شنل ،)2014(3قرهتپه و همکاران ( ،)2015صیادی و
همکاران ( ،)2016االدوان و الخیاط ،)2016(4حسین-
نژاد و میرانی ( ،)2017و عمر دیو )2018(5از این دست
محققان بودند و نتایج پژوهشهای آنها مهر تأییدی
بر اهمیت توجه به این نوع از متغیرهاست.
7
خودکارآمدی 6که با مطالعات آلبرت باندورا ()1977
وارد پیشینه روانشناسی شد ،توانایی فرد در انجام یك
عمل خاص در کنار آمدن با یك موقعیت ویژه است .به

عبارتی ،خودکارآمدی به قضاوتهای افراد در رابطه با
تواناییهایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی
شدۀ عملکرد اطالق میشود .خودکارآمدی یکی از
مهمترین مؤلفههای کسب موفقیت و سازش یافتگی
است و در حیطۀ روانشناسی مثبت قرار میگیرد .نظریۀ
خودکارآمدی بر این فرض مبتنی است که باور افراد در
مورد تواناییها و استعددهایشان اثرات مطلوبی بر
اعمال آنها دارد و مهمترین عامل تعیینکننده رفتار
است .خودکارآمدی بر انتخاب رفتار ،تالش و پشتکار و
پیگیری اهداف مؤثر است و نحوۀ مواجهه با موانع و
چالشها را تعیین میکند .خودکارآمدی در انجام
مشاغل پرهیجان و استرسآمیز مانند مربیگری اهمیت
اساسی دارد و در ارتباط بین مقتضیات شغلهای
هیجانی و ناهماهنگی خلقی نقش حائل و تعدیلکننده
دارد .کسانی که احساس خودکارآمدی باالتری دارند در
اکثر زمینهها موفقترند و در تعامالت هیجانی دشوار
برخورد مناسبتری از خود نشان میدهند .طبق نظر
باندورا هنگامی که افراد تحت فشار روانی قرار دارند،
آنهایی که در مواجهه با مشکالت خود را توانمند و
کارآمد میدانند ،تالشهای بیشتری برای مقابله و کنار
آمدن با مشکالتشان انجام میدهند ،افرادی که در
رویارویی با مشکالت خود را ناتوان و ناکارآمد میدانند،
به آسانی تسلیم میشوند و احساس افسردگی ،اضطراب
و ناامیدی میکنند .از این رو آنچنان که باید و شاید
نمیتوانند متناسب با عملی که در پیشرو دارند،
اثربخش باشند و در نتیجه با کاهش بهرهوری مواجه
میشوند .اثربخشی به عنوان میزان یا حدی که یك
سازمان (افراد) اهداف بلندمدت و کوتاهمدت خود را
تحقق ببخشد و عوامل استراتژیك مؤثر خود را بشناسد
و خواستههایش را برآورده کند ،تعریف میشود (رابینز8،

1. Slaski & Cartwright
2. Bennis
3. Adilogullari & Senel
4. Al adwan & Al khayat

5.Omar Dev
6. Self-Efficacy
7. Bandura.A
8. Robbins

قزوینه :بررسی روابط علّی هوش هیجانی و هوش معنوی ...

43

 .)2001پژوهشهای متعددی در مورد متغیرهای مطرح
شده در زیربنای نظری پژوهش صورت گرفته است .به
زعم محققانی همچون کوزس و پوسن ر،)2010( 1
مختاری و همکاران ( ،)2014نورن ی،)2014( 2
چیپومور و ،)2015( 3منوریان و همکاران (،)2015
جمشیدی و همکاران ( ،)2016مسعد ،)2016(4هاشمی
و مرزبان ( ،)2018بین هوش هیجانی و اثربخشی رابطه
وجود دارد.
امروزه تربیتبدنی را فرآیندی آموزشی ـ تربیتی
میدانند که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد
انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است .تربیتبدنی
شامل کسب و پردازش مهارتهای حرکتی ،توسعه و
نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سالمت،
کسب دانش علمی درباره فعالیتهای جسمانی و تمرین
و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیتهای جسمانی
به عنوان وسیلهای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان
است .برای عینیت بخشیدن به فواید تربیتبدنی،
مربیان باید در تدوین برنامههای کامل و انتخاب
آگاهانه فعالیتها کوشا باشند تا از این طریق نهایت
استفاده نصیب ورزشکاران گردد .با توجه به تخصصی
بودن حوزه ورزش مانند سایر حوزههای علمی ،تنها
کسانی میتوانند در این حوزه به فعالیت بپردازند که از
دانش و تخصص کافی در این زمینه برخوردار باشند.
پر واضح است که این افراد مربیان ورزش هستند.
مربیان خبره و دانشآموخته میتوانند با بهرهگیری از
علوم مختلف ،متربیان خود را از هر رده سنی که باشند
به نتایج مطلوب و دلخواه برسانند .اگر مربیان
میخواهند که در جامعۀ ما آیندۀ تربیتبدنی را متأثر
سازند ،باید نقشی فعال و هدایتگرانه ایفا نمایند؛ که
این مستلزم داشتن دانش و آگاهی روانشناختی باال و
به روز در حوزۀ ورزش و تربیتبدنی است.

سازمانهای ورزشی که وظیفه آموزش مربیان ورزش
را برعهده دارند و امروزه یکی از پر مخاطبترین
سازمانها در همه جوامع بشری به حساب میآیند در
این میان نقش بارزی را ایفا میکنند؛ چرا که مربیان
تیمهای ورزشی که یکی از بخشهای اصلی هر
سازمان ورزشی هستند ،سهم عمدهای در موفقیت یا
عدم موفقیت سازمانهای ورزشی را با کسب نتایج
تیمهای تحت هدایتشان به خود اختصاص دادهاند.
اگر نتوان گفت تمام موفقیت سازمانهای ورزشی به
طور حتم بخش عمدهای از موفقیت یا عدم موفقیت
این سازمانها وابسته به نتایج کسب شده توسط
تیمهای زیر مجموعه این سازمانهاست .بنابراین
شناخت خصوصیات و ویژگیهای روانی مربیان از
اهمیت ویژهای برخوردار است .چرا که انتخاب یك
مربی متناسب با شرایط محیط سازمانی میتواند تأثیر
به سزایی در افزایش کارآیی و اثربخشی مربی و در
نهایت سازمان داشته باشد و موفقیت سازمان را تاحدود
زیادی تضمین نماید .بدیهی است مربیانی که از آمادگی
روانی کافی برخوردار نباشند و خود را برای آموزش و
تربیت متربیان آماده نکرده باشند هم به افراد تحت
آموزش خود لطمه میزنند و هم در روند بهرهوری و
اثربخشی سازمانهای متبوعشان اختالل ایجاد
میکنند .برای پیشگیری از بروز چنین وضعیتی وظیفه
مدیران سازمانهای ورزشی است که با انتخاب مربیان
خوب ،کارآمد و شایسته (بهویژه از لحاظ روانی)
اثربخشی سازمانهای تحت مدیریت خود را ارتقاء دهند
و در نهایت بتوان انتظار موفقیت ورزشکاران را داشت؛
این امر جز در سایۀ درک مطلوب از عوامل
روانشناختی (هوش معنوی ،هوش هیجانی و
خودکارآمدی) که مرتبط با عملکرد مربیان هستند ،به
نظر سخت و دشوار میآید .از این رو این مطالعه با مد

1. Kouzes & Posner
2. Nureni

3. Chipumuro
4. Masaad
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نظر قرار دادن این مسأله سعی کرده است با نگاهی
چند بعدی صرفاً به اثرگذاری مستقیم عوامل بر یکدیگر
بسنده نکند و در کنار آن اثرات غیرمستقیم (نقش
واسطهای خودکارآمدی) این روابط را در جهت ارائه
پیشنهادات کاربردی به مسئولین و ذینفعان نیز مورد
توجه قرار دهد.
لذا لزوم پرداختن به مسأله تحقیق حاضر را میتوان
بهوجود آمدن ادراکی صحیح و دقیق از مسائل
روانشناختی مرتبط با عملکرد مربیان ورزشی در
راستای اثربخشی آنان دانست و به صورت کاربردی
پیشنهاداتی در خصوص اثربخشی بهتر مرییان ارائه
کرد .از طرفی عدم پرداختن به این امر میتواند ضمن
به هدر رفتن منابع در راستای بکارگیری مربیان
ناکارآمد ،باعث عدم موفقیت ورزشکاران نیز شود.
بنابراین این پژوهش در مجموع به دنبال پاسخ به این
مسألۀ مهم است که چگونه مربیان ورزشی میتوانند
اثربخش باشند و در نتیجه به موفقیت ورزشکاران
کمك نمایند؟ به بیانی دیگر مربیانی که از عوامل
روانشناختی همچون هوش معنوی ،هوش هیجانی
مناسبی برخوردارند تا چه اندازه میتوانند اثربخش
باشند؟

روششناسی
پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و از نظر روش
توصیفی -همبستگی با رویکرد مبتنی بر مدلسازی
معادالت ساختاری1است .جمعآوری دادهها به شکل
میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد.

شرکتکنندگان
جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ مربیان فعال رشتههای
مختلف ورزشی ساکن شهر تهران در هر دو بخش
آقایان و بانوان بود که دارای مدرک مربیگری معتبر از

فدراسیون مربوطه بودند و در زمان جمعآوری دادههای
تحقیق مشغول فعالیت بودند .برای انتخاب نمونه از
روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد.
ابتدا از بین هیأتهای ورزشی ،ده هیأت ورزشی به
صورت تصادفی انتخاب و سپس با مراجعه به هیأت-
های ورزشی لیست مربیان فعال در رشتههای مختلف
تهیه و از بین آنها  300مربی ورزشی (بر اساس
واریانس نمونهگیری مقدماتی) به صورت تصادفی ساده
انتخاب شدند.

ابزار و شيوۀ گردآوری دادهها
جمعآوری دادهها به شکل میدانی و با استفاده از ابزار
پرسشنامه انجام شد .محقق برای اطمینان از درک
صحیح نمونهها از سؤاالت پرسشنامهها و پاسخگویی
به سؤاالت احتمالی آنان و افزایش دقت دادههای
جمعآوری شده شخصاً اقدام به توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها نمود.
پرسشنامه محقق ساخته احوال شخصی برای
جمعآوری اطالعات شخصی نمونهها از قبیل :سن،
جنس ،سطح تحصیالت ،آخرین مدرک مربیگری،
رشته ورزشی و  ...مورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور ارزیابی هوش هیجانی از پرسشنامه هوش
هیجانی و اجتماعی بار -ان ( )2000استفاده شد .این
پرسشنامه در یك مقیاس  5ارزشی لیکرت ( 1اصالً
در مورد من صدق نمیکند) تا ( 5کامالً در مورد من
صدق میکند) با  90سؤال طراحی شده است .نمرهها
در مجموع برای هوش هیجانی و اجتماعی ،در قالب
پنج مؤلفه فردی به کار میرود .مؤلفههای پنجگانه
شامل :میان فردی ،درون فردی ،سازگاری ،مدیریت
استرس و خلق و خوی عمومی هستند .پایایی این
پرسشنامه از طریق روش همسانی درونی مورد آزمون
قرار گرفت و میزان  pبهدست آمده حاکی از رابطه
مستقیم و معنادار سؤاالت هر مقیاس با نمره کل
)1. Structural Equation Modeling (SEM
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مقیاس بود و روایی محتوایی و روایی سازه آن نیز مورد
تأیید قرار گرفت (بار-آن .)2000 ،در ایران نیز این
پرسشنامه توسط دهشیری ( )2004هنجاریابی شد و
ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آزمون –
آزمون مجدد به طور متوسط  0/74گزارش شد و
میانگین ضرایب پایایی مؤلفهها بین  0/58تا 0/90
بهدست آمد (دهشیری.)2004 ،
مقیاس هوش معنوی جامع 1،یك ابزار خودگزارشی و
دارای ماهیتی جامع و ویژگیهای قوی روانسنجی
است که توسط آمرام و درایر ( )2007ساخته و معرفی
شد .فرم تجدیدنظر شده این پرسشنامه توسط همین
مؤلفین ارائه شده است .این مقیاس شامل دو فرم کوتاه
و بلند است که فرم بلند این پرسشنامه با  83سؤال
طراحی گردید و دارای  7مؤلفه اصلی :هوشیاری ،لطف
و عنایت (رحمت) خداوندی ،معنا ،تعالی ،حقیقت ،تسلیم
و صلح و آرامش ،ثبات قدم است و در یك مقیاس 5
ارزشی لیکرت طراحی شده است .ضریب پایایی
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/97
گزارش شد و میانگین ضرایب پایایی مؤلفهها بین
 0/84تا  0/95بهدست آمد و روایی همزمان آن با سایر
پرسشنامههای معتبر مورد تأیید قرار گرفته است
(آمرام و درایر .)2007 ،در ایران نیز روایی و پایایی این
پرسشنامه در پژوهشهای متعدد مورد تأیید قرار
گرفته است .از جمله در پژوهش قاسمی و همکاران
( )2014پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/81و با استفاده از روش دو نیمه کردن برای
نیمه اول  0/87و برای نیمه دوم  0/80گزارش شد.
پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران ( ،)1982این
پرسشنامه در مقیاس  5ارزشی لیکرت از گزینه کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم تنظیم شده است و دارای 17
سؤال در قالب سه مؤلفه آغازگری رفتار ،تمایل به

1. Integrated Spiritual Intelligence
)Scale (ISIS
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تکمیل رفتار و پافشاری است .ضریب پایایی پرسش-
نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/76گزارش
شد و روایی آن از طریق روایی سازه به دست آمده است
(شرر و همکاران .)1982 ،در ایران نیز خصوصیات
روانسنجی آن رضایت بخش اعالم شده است و
همسانی درونی آزمون در پژوهش بیرامی ( )2006از
طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/79گزارش شده است.
پرسشنامه اثربخشی مربیگری فیلتز و همکاران شامل
 24سؤال است .این پرسشنامه در سال  1999توسط
فیلتز و همکارانش2ساخته شد و دربرگیرنده چهار خرده
مقیاس اثر انگیزشی ،اثر استراتژی بازی ،اثر
شخصیتسازی و اثر تکنیك آموزشی است .نمرۀ هر
سوال از ( )0اصالً مطمئن نیستم شروع میشود و به
( )9کامالً مطمئنم ختم میشود .کمترین نمرۀ این
آزمون  0و بیشترین نمره  216میتواند باشد.
نویسندگان پرسشنامه ضریب پایایی پرسشنامه را با
استفاده از روش آلفای کرونباخ و روش آزمون -آزمون
مجدد و روایی آن از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی
قابل قبول ارزیابی کردند (فیلتز و همکاران .)1999 ،در
ایران نیز در پژوهش بشیری و همکاران ( )2011ضریب
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ
مورد آزمون قرار گرفت و ضریب آلفا برای کل سؤاالت
 0/87گزارش شد.

روش پردازش دادهها
برای توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی از میانگین به
عنوان شاخص گرایش مرکزی و انحراف معیار به
عنوان شاخص پراکندگی و آزمون کلوموگروف –
اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن و از بستۀ آماری
اس پی اس اس و آموس نسخه  22به منظور تحلیل
دادهها استفاده شد.

2. Felitz et al
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شایان ذکر است در پژوهش حاضر متغیرهای هوش
هیجانی و هوش معنوی به عنوان متغیرهای برونزا و
متغیرهای خودکارآمدی و اثربخشی مربیان ورزشی به
عنوان متغیرهای درونزا مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفتند.

یافتهها
براساس یافتههای حاصل از جمعآوری دادههای
مستخرج از پژوهش  35/3درصد از شرکتکنندگان در
دامنه سنی  31تا  40سال قرار داشتند و کمترین میزان
( 38نفر) یعنی  12/7درصد در دامنه سنی  51سال و
باالتر قرار داشتند .همچنین  30/7درصد دارای مدرک
مربیگری درجه  2بوده و کمترین میزان ( 28نفر) یعنی

 9/3درصد دارای مدرک مربیگری ملی بودهاند .از
مجموع  300شرکتکنندۀ مورد بررسی  36درصد
دارای سابقۀ مربیگری بین  6تا  10سال و کمترین
میزان از نظر سابقه مربیگری ( 38نفر) یعنی 12/7
درصد دارای سابقه  16تا  20سال بودند .عالوه بر این،
نتایج جدول  1توصیف متغیرهای پژوهش را نشان می-
دهد .با عنایت به نتایج شاخصهای توزیع در بررسی
روشهای آماری استنباطی پژوهش حاضر ،مطلوب
است از روشهای پارامتریك استفاده شود .این روشها
با توجه به اهداف پژوهش در قالب تحلیل عاملی
تأییدی ،مدلسازی معادالت ساختاری کوواریانس
محور ،بررسی روایی همگرا و واگرای متغیرها مورد
استفاده قرار گرفته است.

جدول .1توصيف متغيرهای پژوهش
متغير

شاخصهای گرايش

شاخصهای

مرکزی

پراکندگی

شاخصهای توزيع

میانگین

انحراف معیار

ضریب
کجی

ضریب
کشیدگی

هوش هیجانی

299/66

7/658

0/687

0/488

آماره
K.S
0/965

هوش معنوی

15/54

1/534

-0/333

-0/103

0/705

اثربخشی
مربیگری

170/49

13/093

-0/452

0/462

0/824

خودکارآمدی

49/61

5/427

0/349

0/349

0/641

ارزیابی مدلسازی معادالت ساختاری در دو بخش
انجام گردید .بخش نخست (مدل بیرونی) تحت عنوان
مدل اندازهگیری نامیده میشود و بخش دوم (مدل
درونی) به مدل ساختاری موسوم است .در این پژوهش
با توجه پیشفرضهای استفاده از رویکرد مدلسازی
معادالت ساختاری یعنی توزیع نرمال دادهها و همچنین
اهداف تحقیق (آزمون مدل مفهومی به لحاظ تجربی

مطابق با پیشینه نظری) مناسبترین رویکرد ،استفاده
از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری کوواریانس
محور است .لذا در ابتدا مدل بیرونی مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت ،سپس مدل درونی یا به تعبیر
دیگری مدل ساختاری پژوهش که دربرگیرنده روابط
ساختاری متغیرها است ،ارزیابی شد.
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ارزيابی مدل بيرونی
جدول -2نتايج تحليل مدل بيرونی
متغير

کد

مؤلفهها

بارعاملی

I_P
B_P

میانفردی
درونفردی

0/87
0/79

AD

سازگاری

0/91

MS
MO

مدیریت استرس
خلقوخوی عموی

0/88
0/86

مؤلفهها

هوش هیجانی ( )CR = 0/93 ; α = 0/89

اثربخشی مربیان ( )CR = 0/86 ; α = 0/82
MOT

انگیزشی

0/72

S
T
C

استراتژی
آموزشی
شخصیت سازی

0/79
0/88
0/91

هوش معنوی ( )CR = 0/91 ; α = 0/85
AW
KI
ME
EX
TR
PE
CO

هوشیاری
لطف و عنایت خدا
معنا
تعالی
حقیقت
آرامش
ثابت قدم

0/65
0/84
0/77
0/79
0/79
0/82
0/87

خودکارآمدی ( )CR = 0/90 ; α = 0/85
B_B
T_C
IN

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد بارهای
عاملی تمامی مؤلفههای مورد بررسی در این پژوهش
مناسب است (در منابع مختلف نقاط برش حداقلی تا
مطلوب را جهت ارزیابی بارهای عاملی معرفی کردهاند؛
اما اکثر محققان بر حداقل نقطه برش  0/4اجماع نظر
دارند) .با مد نظر قرار دادن این نکته میتوان بیان کرد
که تمامی مؤلفهها از بارعاملی مطلوبی برخوردارند.

آغازگری رفتار
تمایل به تکمیل رفتار
پافشاری

0/78
0/84
0/87

همچنین پایایی متغیرها نیز با استفاده از دو آزمون
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .نتایج حاصل از هر دوی این آزمونها با
مدنظر قرار دادن ضریب پایایی مطلوب و حداقلی 0/7
برای هر متغیر نشان از این دارد که تمامی متغیرهای
پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار بودند .در ادامه
روایی همگرا و واگرای متغیرهای پژوهش نیز مورد
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بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل از این آزمونها در
جدول  3قابل مشاهدهاست.
جدول -3نتايج ارزيابی روايی و پايايی مدل بيرونی
متغير

ميانگين واريانس

حداکثر واريانس

متوسط واريانس

استخراج شده

مشترک

مشترک

0/68
0/74
0/60
0/70

0/26
0/15
0/26
0/20

0/20
0/12
0/23
0/16

اثربخشی مربیان
هوش هیجانی
هوش معنوی
خودکارآمدی

به منظور بررسی روایی همگرا و واگرای متغیرهای
پژوهش از ماکرو طراحی شده توسط پروفسور جیمز
کسگین با نام (1)STPدر قالب  3شاخص میانگین
واریانس استخراج شده ( ،)AVEحداکثر واریانس
مشترک ( )MSVو متوسط واریانس مشترک
( )ASVاستفاده شد .جهت بررسی این شاخصها
حداقل مالک قابل قبول برای میانگین واریانس
استخراج شده بیشتر از  0/5گزارش شده است و مقدار
قابل قبول برای دو شاخص حداکثر واریانس مشترک
( )MSVو متوسط واریانس مشترک ( )ASVکه
مختص برآورد روایی واگرا در مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد کواریانس محور (نرم افزار آموس)
است ،کمتر از  0/5در نظر گرفته شده است .نتایج
مربوط به این شاخصها در جدول  3قابل مشاهده
است .بر این اساس میتوان بیان داشت این شاخصها
نیز همانند شاخصهای ذکر شده قبلی به عنوان پیش
فرضهای مطلوب مدل بیرونی مورد تأیید قرار گرفتند.
ارزیابی مدل اندازهگیری مرتبه اول :در تحلیل عاملی
تأییدی مرتبه اول ،رابطه متغیرهای پنهان (متغیرهای

مشاهدهپذیر) مورد سنجش قرار میگیرد .این نوع مدل
اندازهگیری صرفاً برای اطمینان از آن است که
متغیرهای پنهان درست اندازهگیری شدهاند .به طور
کلی شاخصهایی که برای برازش مدلها در رویکرد
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده میشود را
میتوان در سه دسته تقسیم کرد .برازش مطلق،2
شاخصی که نشان میدهند که تا چه میزان مدل فرضی
پیشنهادی شبیه به مدل مشاهدات است (از جمله
شاخصهای این دسته میتوان به ریشۀ میانگین
مجذور برآورد تقریب3؛ کای دو4؛ شاخص برازندگی ؛5
شاخص نیکویی برازش 6اشاره کرد) .برازش تطبیقی 7،
نشاندهندۀ موقعیت نسبی مدل بین بدترین برازش
(صفر) و بهترین برازش (یك) است (شاخصهای این
دسته شامل شاخص نرم شده برازندگی 8و شاخص
برازندگی فزایند ه 9است) و برازش مقتص د ،10برای
مقایسه مدلهای مختلف با پارامترهای متفاوت استفاده
میشود (شاخص تعدیل برازندگی11در این دسته جای
دارد).

1. Stats Tools Package
2. Absolute fit
3. Root Mean Square Error of
Approximation
4. χ2 goodness-of-fit statistic
5. Comparative Fit Index

6. Goodness-of-Fit Index
7. Comparative fit
8. Normed Fit Index
9. Incremental Fit Index
10. Parsimonious Fit
11. Adjusted Goodness-of-Fit Index
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شکل  -1تحليل عاملی تأييدی مرتبه اول

همانگونه که شکل  1نشان میدهد تمامی بارهای
عاملی و کوواریانسهای موجود در ارتباط هر یك از
متغیرهای پنهان با یکدیگر همگی از مطلوبیت مدل

حکایت دارد .عالوه بر این شاخصهایی نیز در این
خصوص به عنوان نقطه برش (مالک) پیشروی
محققان قرار دارد .به عنوان نمونه تعدادی از آنها را
میتوان در جدول  4مشاهده کرد.
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جدول  -4نتايج برازش مدل اندازهگيری مرتبۀ اول و مالکهای برازش مدل
مقدار مشاهده

دستهبندی

شاخصهای برازش

برازش مطلق

ریشۀ میانگین مجذور برآورد
تقریب

0/046

کای دو

1/62

کمتر از 3

شاخص برازندگی

0/97

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

شاخص نیکویی برازش

0/92

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

شاخص نرم شده برازندگی

0/94

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

شاخص برازندگی فزاینده

0/97

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

شاخص توکر -لویس

0/97

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

شاخص تعدیل برازندگی

0/90

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

برازش تطبیق

برازش مقتصد

براساس یافتههای جدول  4و مقادیر مشاهده شده در
قالب سه دسته برازشهای مطلق ،تطبیقی و مقتصد با
در نظرگرفتن شاخصهای متعدد میتوان از تأیید مدل
اندازهگیری یافتههای تجربی پژوهش حاضر یاد کرد.
مدل درونی :مرحلۀ بعد مدلسازی معادالت ساختاری
ارزیابی مدل درونی است .از اینرو متغیرهایی که در

شده

مالک

نتيجه

کمتر از 0/08

برازش مطلوب
برازش مطلوب

تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفتند و اعتبار
درونی آنها تأیید شد به عنوان مدل ساختاری و ارتباط
هر یك با دیگری (براساس پیشینه نظری) مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج حاصل از این بررسی در قالب شکل
 2و جدول  5به تفصیل قابلمشاهدهاست.
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شکل  -2مدل درونی (ساختاری) پژوهش
جدول  -5نتايج مدل درونی (ساختاری) متغيرهای پژوهش
مسير

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

β

P

هوش هیجانی > خودکارآمدی

0/43

0/002

هوش هیجانی > اثربخشی

0/43

0/001

هوش معنوی > خودکارآمدی

0/50

0/001

هوش معنوی > اثربخشی

0/31

0/001

خودکارآمدی > اثربخشی

0/48

0/001

همانگونه که از نتایج جدول  5استنباط میشود
میتوان بیان کرد هوش هیجانی بر خودکارآمدی دارای
اثر مثبت و معناداری بوده است ( β = 0/43؛ 0/001
< .)Pعالوه بر این ،دیگر ضرایب مسیر که دربرگیرنده
متغیرهای پژوهش همچون هوش هیجانی بر اثربخشی

β

0/18
0/22

اثرکل

P

β

P

0/001

0/43

0/001

0/001

0/61

0/001

0/001

0/50

0/004

0/001

0/53

0/001

0/001

0/48

0/001

()P< 0/001 ، β = 0/61؛ هوش معنوی بر
خودکارآمدی ()P< 0/004 ، β = 0/50؛ هوش
معنوی بر اثربخشی ( )P< 0/001 ، β = 0/53و
خودکارآمدی بر اثربخشی ()P< 0/001 ، β = 0/48
هستند ،از اثرگذاری مثبت و معنادار حکایت دارند .در
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این پژوهش عالوه بر اینکه اثرات مستقیم متغیرها با
یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت ،مسیر غیرمستقیم و یا
به عبارت دیگر نقش واسطهای متغیر خودکارآمدی نیز
در ارتباط علی متغیرهای هوش هیجانی و هوش
معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی نیز مد نظر قرار
گرفت .با توجه به پروتکل بررسی نقش واسطهای در
مدلسازی معادالت ساختاری از تکنیك بوت
استراپینگ و بررسی سه حالت اثرات مستقیم ،غیر
مستقیم و اثرات کل استفاده شد .در نهایت همانگونه
که جدول  5نشان میدهد میتوان با اطمینان 99
درصد بیان کرد خودکارآمدی به عنوان نقش واسطهای
جزئی ،در ارتباط علی بین هوش هیجانی و هوش
معنوی بر اثربخشی مربیان ورزشی معنادار بوده است.

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی روابط علی هوش هیجانی
و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی با مالحظه
نقش واسطهای خودکارآمدی شکل گرفت .همانگونه
که نتایج این مطالعه نشان داد فرضیات مطرح شده در
این پژوهش مانند فرضیاتی که اثرگذاری مستقیم و
غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر را مطرح کرده بودند ،با
عنایت به نتایج مدل تجربی به تأیید رسیدند.
نتایج نشان داد هوش هیجانی بر خودکارآمدی مربیان
اثر مثبت و معناداری دارد ( .)P< 0/001زمانی که
مربیان ورزشی بتوانند هیجانهای خود را به خوبی
کنترل کنند ،هیجانهای ورزشکاران را به درستی
تشخیص دهند ،در زمان مناسب تصمیمگیری کنند و
به صورت همزمان هیجانهای ورزشکاران و خود را
جهتدهی کنند ،بر عملکرد خود واقف خواهند بود و
خود را کارآمدتر خواهند دید .از این رو جوی را در زمینۀ
ورزشی خود پدید میآورند که در آن ورزشکاران
عملکرد مطلوبتری را از خود نشان میدهند .رفتار
مربیان و جوانگیزشی حاکم بر تیم میتواند میزان بروز

رفتارهای منفی نظیر استرس ،اضطراب و فقدان اعتماد
به نفس را متأثر سازد .بنابراین ورزشکاران با توجه به
میزان کارآمدی مربی خود ،صرف نظر از رشته ورزشی
تمایل به کاهش رفتارهای منفی را در چنین شرایطی
از خود نشان میدهند .بروز رفتارهایی مثبت از سوی
مربیان در زمینههای ورزشی میتواند میزان
خودکارآمدی را در آنها افزایش دهد .از این رو میتوان
این گونه نتیجهگیری کرد که میزان خودکارآمدی
مربیان میتواند متأثر از میزان هوش هیجانی و نحوه
کاربرد آن باشد .باید خاطر نشان کرد ایجاد یك جو
مطلوب برای ورزشکاران یکی از مهمترین وظایف
مربیان است که باید به اقتضای شرایط و موقعیتهایی
که تیم و ورزشکار در آن قرار دارد ،ایجاد شود تا بتواند
بهترین نتایج را برای تیم و ورزشکار به بار آورد .در
همین راستا میتوان به پژوهشهایی که به نتایج بعضاً
مشابهی با یافتههای مطالعه حاضر بهدست آوردند،
اشاره کرد .به عنوان نمونه بنیس ( ،)2007آمرم و درایر
( ،)2012عادل اوغالری و شنل ( ،)2014قرهتپه و
همکاران ( ،)2015صیادی و همکاران ( ،)2016االدوان
و الخیاط ( ،)2016حسیننژاد و میرانی ( ،)2017و عمر
دیو ( )2018همگی به این نکته اذعان داشتند که
ارتباطی معنادار بین هوش هیجانی و خودکارآمدی
وجود دارد .این امر مهر تأییدی بر حمایت نظری در
کنار نتایج تجربی پژوهش حاضر بود.
همچنین نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و اثربخشی
مربیان رابطه معناداری وجود دارد (.)P< 0/001
تواناییهای مرتبط با هوش هیجانی نظیر توانایی سریع
حل مسائل ،واقعگرایی و مسئولیتپذیری میتواند بر
عملکرد و اثربخشی افراد تأثیرگذار باشند .در صورتی
که مربیان ورزشی ارزیابی درستی از هوش هیجانی
خود داشته و به آن واقف باشند ،عالوه بر آن آگاهی
درستی از تواناییهای خود نیز داشته باشند ،میتوانند
در انتخاب هدف ،برنامهریزی برای رسیدن به هدف،
مدیریت و کنترل احساسات خود ،خودانگیختگی،
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بکارگیری نظمی که بتوان بر اساس آن با احساسات
دیگران هماهنگ شوند و همچنین رشد مهارتهای
اجتماعی متناسب با هدف و عمل موفق باشند .در
نتیجه اگر یك مربی بتواند در یك لحظه خاص
احساسات و عواطف خود را تشخیص داده و درک
درستی از تواناییهای خود داشته باشد خواهد توانست
با توجه به شرایط بهترین تصمیم را برگزیند .از سوی
دیگر یك مربی همراه با سطح مناسبی از
خودانگیختگی قادر خواهد بود که در جهت پیشبرد
اهداف و برنامههای خود گام بردارد ،به راحتی نقاط
ضعف و قوت خود را بشناسد و بر این اساس نیازهای
خود را برآورده سازد عالوه بر برانگیختن خود میتواند
در ایجاد روحیه و انگیزش در دیگر افراد نیز نقش مهمی
ایفا کند .افرادی که دارای سطح باالی از انگیزش و
برانگیختگی هستند قادر خواهند بود که افراد را در
جهت پیشبرد اهداف و برنامههای خودشان هدایت
کنند .البته نقش ویژگیهای فردی مربیان را نیز در
اثرگذاری هوش هیجانی بر اثربخشی نمیتوان نادیده
گرفت .به عبارت دیگر نیمرخهای جمعیتشناختی
مربیان ورزشی میتواند اثربخشی آنها را در
عرصههای ورزشی تعیین کند .نتایج نشان داد اکثر
نمونههای پژوهش دارای سابقه مربیگری و تحصیالت
باالیی بودند .با افزایش سابقه مدیریت و تحصیالت،
اثربخشی نیز افزایش مییابد .وجود سابقه مربیگری و
تحصیالت باال میتواند احتمال نائل شدن به اهداف و
در نتیجه اثربخشی مربیان را افزایش دهد .این نتیجه
پژوهش با نتایج پژوهشهای کوزس و پوسنر (،)2010
مختاری و همکاران ( ،)2014نورنی ( ،)2014چیپومورو
( ،)2015منوریان و همکاران ( ،)2015جمشیدی و
همکاران ( ،)2016مسعد ( ،)2016هاشمی و مرزبان
( )2018همخوانی دارد.
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از دیگر نتایج پژوهش این بود بین هوش معنوی بر
خودکارآمدی مربیان اثر مثبت و معناداری وجود دارد
( .)P< 0/004مربیان در زمانی که جهتگیری درونی
صحیحی نسبت به محیط پیرامون خود داشته باشند و
شخصیت وارسته و منسجمی برای خود ایجاد کرده
باشند ،میتوانند کارآمدتر عمل کنند .در واقع همانگونه
که آگور ( )1989اشاره میکند هوش معنوی میتواند
ضامن پیشرفت و عملکرد کارآمد مدیران شود .از این
رو مربیان به عنوان مدیران تیمهای ورزشی باید از
هوش معنوی باالیی برخوردار باشند که جهتدهی
مناسبی نسبت به اهداف اتخاذ نمایند .عالوه بر این
بنیس ( )2007اظهار میدارد تواناییهای مربوط به
موضوع توسعۀ آگاهی (از جمله توجه ،خودآگاهی و
خودشناسی) در درون یکی از تواناییهای اصلی ذکر
شده توسط خود که مربوط به مدیریت و آگاهی از خود
و خودشناسی بیشتر است ،کامالً جای گرفته است.
مراقبت از ورزشکاران و در دسترس بودن برای آنها
میتواند باعث عمیقتر شدن روابط و وفاداری در بین
ورزشکاران و مربیان شود .از این رو توجه وافر مربیان
ورزشی نسبت به ورزشکاران خود و در دسترس قرار
گرفتن آنها برای تماس با ورزشکاران میتواند منجر
به بهبود روابط و در نتیجه القای حس همبستگی و
تفاهم بیشتر بین مربیان و ورزشکاران میشود که این
خود ناشی از هوش معنوی مربیان است .نتیجه این
هوش معنوی ،پیشرفت در عرصه ورزش میشود .زیرا
همانگونه که ویلبر )2012( 1اظهار میدارد چنانچه
مدیران از هوش معنوی بیشتری برخوردار باشند،
پیشرفت میکنند و در حل مشکالت کارآمدتر شده و با
استفاده از شم روانی که دارند حاالت متعالی شناخت و
تفکر کلینگر را در خود ارتقاء میدهند .در این صورت
میزان هوش معنوی آنها افزایش یافته و به تبع آن
میتوانند کارآمدتر رفتار کنند و اثربخشی را برای
1. Wilber
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سازمان فراهم آورند .همچنین مربیانی که از هوش
معنوی باالیی برخوردارند ،میتوانند حس اعتماد و
خوشبینی را در ورزشکاران خود بهوجود آورند.
همانگونه که بنیس ( )2014اظهار میدارد افرادی که
دارای تواناییهای مربوط به حوزۀ فیض الهی و
موضوعاتی از جمله شعف ،زیبایی ،خوشبینی و اعتماد
میباشند ،میتوانند برای کارکنان الهام بخشتر باشند.
چنین افرادی قادر هستند شعف ،ایمان ،خوشبینی و یا
اعتماد بیشتری از خود نشان دهند که این عوامل
ویژگیهای اصلی در محیط کار میباشند .همچنین این
افراد قادر هستند «فرهنگ تجلیل» را به وجود آورند.
در زمانی که مربیان از هوش معنوی باالیی برخوردار
باشند ،میتوان این احتمال را داد که کارآمدتر از سایر
همکاران خود هستند که از نسبت هوش معنوی
پایینتری برخوردارند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
بنیس ( ،)2007کاملی و همکاران ( )2016و نوری
( )2016همخوانی دارد .به صورت کلی آنها در
پژوهشهایشان نشان دادند تمرینات و ارزشهای
معنوی که هدف آنها توسعه و پاالیش هوشیاری و
آگاهی است ،به طور مثبت بر تواناییهای ذهنی و
عملکرد شناختی تأثیرگذار بوده و میتواند خودکارآمدی
و به تبع آن اثربخشی را متأثر سازد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و
اثربخشی مربیان ارتباط معناداری وجود دارد (0/001
< .)Pتواناییهای مرتبط با موضوعات فرعی و اصلی
هوش معنوی از جمله نگرش سیستم کلینگرانه به
روابط موجود بین تمام چیزها نیز میتواند بر اثربخشی
تأثیرگذار باشد (همانگونه که در این پژوهش نیز این
نتیجه به دست آمد)؛ به طوریکه افراد به طور کلی
مشکالت خود را از چشمانداز کلی نگرانهتری رفع
نمایند .وجود این قابلیت در مربیان میتواند به آنها در

پژوهش اهدافشان کمك کند .داشتن هوش معنوی باال
و استفاده از نگرش سیستمی که در آن تمامی اجزای
ورزش (خواه ورزشهای تیمی ،خواه انفرادی) را در بر
میگیرد ،میتواند بستر مناسبی را برای هدف گذاری و
سیر در جهت رسیدن به اهداف را به دنبال داشته باشد.
همانگونه دسالریر ز )2010( 1بیان میدارد توانایی
استفاده از رویاها به عنوان حالتی از آگاهی و هوشیاری
که باعث افزایش فکر منطقی میشود .به منظور هدایت
اعمال و توسعۀ خود ،بازتاب هوش معنوی است که
میتواند متأثر از هوش هیجانی باشد که اثربخشی را
به دنبال دارد .مربیان ورزشی باید از تفکر انتزاعی و
ادراکی باالیی برخوردار باشند .زیرا آنها همواره باید
سناریوهای مختلف رسیدن به اهداف را طراحی نمایند.
همچنین آنها باید برای رهبری تیمهایشان از تفکر
انتزاعی خود بهره گیرند .زیرا بر اساس مدل رهبری
تواناییهای مرتبط با هدایت درونی از جمله آزادی از
هنجارهای اجتماعی (که حامی خالقیت است) ،آزادی
از ترس (که حامی جرأت است) و درک (که مربوط به
قضاوت خود ،قطب نمای درونی قوی ،وجدان ،ارزشها
و درستی میباشد) ،میتوانند با عملکرد و اثربخشی
افراد در تعامل باشند .همانگونه که کوزس و پوسنر
( )2010نشان دادند داشتن هوش معنوی الزمۀ رسیدن
به اثربخشی مطلوب است .از این رو زمانی که مربیان
ورزشی از ابعاد هوش معنوی خود نظیر هوشیاری،
حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت استفاده میکنند
میتوانند به این امر خوشبین باشند که به اهداف تعیین
شده برای تیم یا ورزشکار خود خواهند رسید .زیرا هوش
معنوی در تعامالت انسانی باعث پرورش روابط و توسعه
مهارتهای همدردی و شفقت میشود که این خود
باعث افزایش عملکرد اجتماعی ورزشکاران در
عرصههای مختلف ورزش میشود و آنها را قادر به
1. Deslauriers
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ایجاد روابطی با اعتماد بیشتر میکند و باعث به وجود
آمدن روح گروهی میشود .این امر بیشتر در
ورزشهای تیمی مشاهده میشود .این نتیجه پژوهش
با نتایج پژوهشهای آمرام ( ،)2009بنیس (،)2007
کوزس و پوسنر ( ،)2010میرکاظمی و همکاران
( )2013همخوانی دارد .درون مایه این پژوهشها نشان
داده است که توانایی تجربه و تقویت معنا براساس درک
سؤاالت وجودی ،احساس هدف و رسالت به نقش افراد
در ایجاد هدف و تقویت معنا در سازمان پیوند مییابد و
رسیدن به اهداف و به صورت کلی اثربخشی را تقویت
میسازد.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود خودکارآمدی بر
اثربخشی مربیان ورزشی اثرگذار است (.)P< 0/001
این نتیجه با نتایج پژوهشهای آمرام و درایر (،)2009
اسمیرش و مورگان ،)2012(1بنیس ( )2014همخوانی
دارد .در واقع منطقی به نظر میرسد مربیانی که به
صورت منطقی فکر میکنند و بر تواناییهای خود واقف
هستند ،به اهداف تعیین شده برای خود برسند .میتوان
اذعان داشت که مربیان کارآمد ،میتوانند به اهداف خود
برسند و براساس بهرهگیری از هوش هیجانی و معنوی
و همچنین تفکر استراتژیك خود ،اثربخش نیز باشند.
البته همانگونه که در مطالب قبلی اشاره شد ،میزان
اثربخشی مربیان ورزشی میتواند متأثر از سیاستهای
ورزش و نوع هدفهای در نظر گرفته شده در
تصمیمات کالن باشد .به صورت کلی مربیانی که بر
تواناییهای خود واقف هستند و شناخت واقعی از خود
و ورزشکارانشان دارند ،قاعدتاً در دستیابی به اهداف
کمتر از مربیانی که خودکارآمد نیستند ،با مشکل رو به
رو میشوند .با توجه به نتایج این پژوهش و
پژوهشهای مشابه به نظر میرسد عملکرد مربیان
آشکارا تحت تأثیر ویژگیهای روانی قرار میگیرد.
عوامل روانی در صورت اعمال و جهتدهی مناسب
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میتوانند منجر به کسب نتایج مطلوب شود .باید متذکر
شد که افزایش سطح آمادگی روانی باعث افزایش
درصد موفقیت ورزشکاران و مربیان میشود و احساس
کفایت و شایستگی در آنها به وجود میآورد که در
نهایت به اثربخشی مربیان منجر میگردد.
اگر به صورت مجمل نتایج برگرفته از پژوهش را مورد
جمعبندی قرار دهیم میتوانیم بدین گونه اذعان کنیم
که خودکارآمدی به عنوان نقش واسطهای در مدل
مفهومی پژوهش در کنار سایر اثرات مستقیم بین
متغیرها به عنوان نکتهای مهم میتواند مدنظر محققان،
ذینفعان و دستاندرکاران امر (سازمانهای ورزشی)
قرار گیرد .همچنین توجه ویژهای به هوش هیجانی و
هوش معنوی میتواند نقش سازندهای در خودکارآمدی
و اثربخشی مربیان ایفا کند .زیرا هوش معنوی با
ضرایب مسیر بیشتری بر خودکارآمدی در مقایسه با
هوش هیجانی اثرگذار است .از این رو آرمانیترین
شرایط همکاری و وجود میزان باالیی از هوش هیجانی
و هوش معنوی در مربیان است که میتوان انتظار
خودکارآمدی و اثربخشی باال را در آنها به وجود آورد.
زیرا در زمانی که مربیان خودکارآمدی باالیی داشته
باشند میتوانند اثربخشتر نیز عمل کنند .البته الزم به
ذکر است که مربیان ورزشی برای رسیدن به اثربخشی
مطلوب باید با دادن تمرینات منظم ،تشویق و
پاداشهای مناسب ،دادن بازخورد به موقع و همچنین
استفاده از راهکارهایی برای کاهش اضطراب نظیر
تمرکز بر عملکرد صحیح به جای تأکید بر برد به هر
قیمتی و همچنین هدفگذاریهای متناسب با قابلیتها
و تواناییهای ورزشکاران ،انگیزش را افزایش دهند.
نکته مهمی که در انتها باید خاطر نشان کرد این است
که همانگونه که در مدل نهایی پژوهش مالحظه
میگردد ،برای داشتن عملکرد مطلوب مربیان باید
دیدی کلنگر داشته باشند .بدین صورت که همه ابعاد
1. Smirch & Morgan
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مربیان نیاز دارند که هوش هیجانی و هوش معنوی
 پیشنهاد.مطلوبی داشته باشند تا کارآمدتر عمل کنند
میشود مربیان برای داشتن اثربخشی به صورت
سیستمی عمل کنند و فقط به یك تبیین ساده علی و
معلولی بین عوامل روانی اکتفا نکنند و عوامل میانجی
را در یك قالب سیستمی به دقت مورد بررسی قرار
 از آنجایی که هوش معنوی در مقایسه با هوش.دهند
هیجانی نقش پر رنگتری در خودکارآمدی مربیان ایفا
 پیشنهاد میشود در انتخاب مربیان ورزشی،میکند
برای تیمهای ملی بر هوش معنوی کاندیداهای
.مربیگری به عنوان یك معیار مهم تأکید شود
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مرتبط با عملکرد ورزشی و همچنین شرایط مطلوب و
نامطلوب را مورد توجه قرار دهند و با توجه وضعیت
ورزشکار و تیم و همچنین اهداف تعیین شده برای تیم
و نوع تمرینات و آمادگی ورزشکاران تدابیری برای
ایفای نقش مطلوب در ورزشکاران اتخاذ نمایند که
-  از این رو پیشنهاد می.بیشترین بازده را فراهم آورد
شود مربیان در دوره های آموزشی برای تقویت هوش
هیجانی – به خاطر قابل ارتقاء بودن هوش هیجانی
 از آنجایی که در مدل.از طریق آموزش شرکت کنند
،نهایی پژوهش نشان داده شد برای اثربخشی مربیگری
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Abstract
Considering the importance of trainers’ effectiveness in athletes’ success and
guidance, noting the influential and related psychological factors in this trend can be
applicable. Therefore, the aim of this study is to analyze the causal relations of
emotional intelligence and spiritual intelligence with sport trainers’ effectiveness
considering intermediate role of self-efficacy. 300 sport trainers through multi stage
cluster sampling are chosen randomly, and completed the emotional-social
intelligence Bar-On (2000), The comprehensive spiritual intelligence Am ram Dryer
(2007), the self-efficacy Sheerer (1982), and the trainers’ effectiveness of Felitz et al
(1999) questionnaire. Having taken into consideration the findings of this study, selfefficacy can be reminded as a partial medium role in conceptual model of study. In
addition emotional intelligence and spiritual intelligence are significant in trainers’
effectiveness. So, having emotional and spiritual intelligence to achieve ideal
effectiveness is necessary and as two important variable can have a significant role in
anticipation of trainers’ self-efficacy and effectiveness.
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