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Abstract 
 Emotional intelligence, as a psychological factor influences the 
evaluation of specific situations occurring during the exercise and the 
effective decision making related to them. Thus, the present study was 
conducted to compare the effect of different soccer trainings on the 
emotional intelligence of the young football players Twenty-two 
young male football players with a mean age of 14.5 years old were 
divided into two groups (11players per each group) (the group trained 
with traditional games and the group trained with small-sided games) 
to participate in 18 training sessions appropriate to their group. 
Emotional Intelligence Questionnaire (Bradberry & Greaves, 2003) 
was used to measure emotional intelligence in the pretest and 
posttest. The results of ANCOVA showed no significant difference 
between the two groups, but the results of the dependent t-test 
showed a significant difference in the post-test compared to the 
pretest in the experimental group. Results of this study showed that 
exercise training improves emotional intelligence in the football 
players, but small-sided games further facilitate this, due to their 
nature. 
 

Extended Abstract  
Abstract  
In learning skills and athletic and non- 
athletic performances people have 
individual differences which can be 
derived of different factors same as 
physical and psychological traits. 
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Psychological traits such as cognitive 
and emotional personality. (Edwards 
2010) personality factors and physical 
activities have mutual relationship 
which means personality may affect 
participation in sports and vice versa  
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doing sports influences personality 
developments. (Allen, Magee, Vella, & 
Laborde, 2016). When research has a 
deep look at a job or profession to find 
out which factors increase a person's 
performance or stop it, emotional 
intelligence is a stronger predictor in 
comparison to the general intelligence. 
Emotions affect perception, cognition, 
neurophysiology, motivation, behavior, 
motivation of behavior, subjective 
feeling, and decision making also 
emotions facilitate or weaken sport 
performance. In most cases, 
researchers have suggested that higher 
emotional intelligence traits make 
people to be more active in athletic 
activities. However, regular physical 
activities may also make changes in 
emotional intelligence. (Stephan, Sutin 
& Terracciano 2014). On the other 
hand, Laborde (2017) believe that 
pressurized, longer, varied conditions 
and high interactional environments 
have the maximum efficiency for 
physical activities and emotional 
intelligence. According to this, recently 
a special type of exercise which is more 
common in ball sports ( Small-Sided 
Games) have been reviewed for 
improving most of the effective factors, 
also this type of exercise has specific 
characteristics mentioned by Laborde 
(2017). According to all studies the 
most important question is whether 
emotional intelligence can be 
changeable to different conditions and 
practices or not. So the purpose of this 
study is investigating the effect of two 
types of soccer training on the change 
of emotional intelligence. 

 
Materials and Methods 

In this study the statistical population 
consisted of young soccer players (11-
17 years) in Karaj clubs in 96-97season. 
Due to the vast population under the 
study, for sample selection the method 
of available sample selection was used. 
The sample consisted of 22 soccer 
players from Pars Fateh Enghelab Sport 
Complex. By random the participants 
were divided into two 11-person teams. 
In the first session, they filled an EQ 
questionnaire. In terms of time and 
number both training sessions have the 
same situation, just the way they 
practiced were different.in a session 
after the test another questionnaire 
were completed. The first group 
participated in plays in a small-sided 
game. In our study, the dimensions of 
small-sided were 36 by 27 meters, 4 
cones were used as a gateway with 120 
cm height, considering the distance of 2 
meters between the two cones of the 
gate. A small cone of 20 cm was used 
for the corners. 4 players and one 
goalkeeper played against each other in 
each game, offside rules were not 
applied, the games were started in the 
middle of the court. Each took 6 
minutes, and resting for 3 minutes in 
each game for the players. No 
instructions or feedbacks were given by 
the coach or researcher to the players 
to be close to the principles of playing 
in the field. The training of second 
group was instructive, and the common 
methods of soccer in clubs were 
performed such as (passing, free-kick, 
dribbling, etc.). The whole training and 
playing sessions were 18 which done 
twice a week on Mondays and 
Thursdays from 10 am to 12 pm at the 
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Karaj Enghelab Sports Complex and 
lasted one hour and ten minutes. 

Findings 
The test of Shapiro-Wilk was used for 
checking the normality of the data and 
it was clear that the distribution of all 
variables were normal (P≥0.05). To 
evaluate the effect of training on 
emotional intelligence in each group, 
the dependent t-test was taken, the 
results showed the meaningful 
differences for small playing group 
according to t-test (t=-2.635, p=0.025). 
And this group has progressed from 
pre-test to post-test. On the other side, 
there was no significant difference in 
the traditional training group (t=-0.252, 
p=0.806) with no significant progress. 
According to the amount of t obtained, 
it is clear that playing small training field 
had a significant effect on the 
development of emotional intelligence. 
The f-statistic of emotional intelligence 
of post-test was (2.41) which was not 
significant at the 0.05 level, it showed 
that for emotional intelligence there 
was no significant difference between 
the two groups (f (1,19) = 41.2, p = 
0/11). The pre-test of F-statistic for 
emotional intelligence was (2.11), and 
was not significant at the 0.05 level. 
These findings indicated that pre-test 
had no effect on post-test scores (f 
(1,19) = 11.2, p = 0.10). 

Conclusion 
The average results of this study 
showed that soccer exercises had an 
effect on emotional intelligence with no 
significant difference between the two 
groups in covariance analysis, also the 
results from pre-test to post-test 
showed that the small-sided game 

group had a great improvement in 
comparison to the traditional training 
group. Our findings showed that 
exercises improve emotional 
intelligence with positive effect on it. 
Emotional intelligence is capable of 
training and changeability, unlike 
traditional theories. Significant features 
of the small games are the enormous 
interaction between people and the 
pressure of the games to make quick 
decisions.In this type of training, 
players have more cooperation in order 
to get the best results and make the 
best decision about where the ball 
is.The main pillar of these types of 
games are Having interaction with the 
teams so athletes have more control of 
their emotions. Also this research 
confirmed the hypothesis of the effect 
of exercise on psychological traits, 
especially emotional intelligence 
considering that different exercises 
have different effects. Thus, it is 
recommended to coaches to identify 
the appropriate type of exercise and 
use it for athletes' mental and 
performance levels. An active lifestyle 
has significant benefits for health and 
welfare. 
Keyword: Small-Sided Games, 
Emotional intelligence, Young soccer 
players 
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 پژوهشیمقالة

بازی در زمین کوچک و سنتی بر هوش هیجانی  صورتبهمقایسه اثر تمرین 

 های جوانفوتبالیست
 

 3عباس بهرامو ، 2رسول یاعلی، 1امین بازوند

 

 رانیتهران، ا ،خوارزمی تهراندانشگاه  ،یارشد رفتار حرکت یکارشناس. 1

 مسئول( ۀنویسند). استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران 2

 ، تهران، ایرانتهران . استاد رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی3
 

 چکیده
در  آمدهشیپی خاص هاتیموقعیک عامل روانی، بر ارزیابی  عنوان بههوش هیجانی 
است. هدف از پژوهش حاضر  اثرگذار، آنهادر رابطه با  مؤثری ریگمیتصمحین ورزش و 

فوتبالیست  22ها بود. مقایسه اثر تمرینات متفاوت فوتبال بر هوش هیجانی فوتبالیست
تقسیم شدند )گروه تمرین  نفرِ 11 دو گروهسال به  5/14مرد جوان با میانگین سنی 

جلسه تمرینی متناسب با گروه خود شرکت  18سنتی و گروه بازی در زمین کوچک( و در 
گیری هوش هیجانی نامه هوش هیجانی برادبری و گریور برای اندازهند. از پرسشنمود
تک متغیره تفاوت  انسیکوواراستفاده شد. نتایج تحلیل  آزمونپسو  آزمونشیپدر 

اما نتایج آزمون تی وابسته تفاوت معناداری را در  ؛نشان نداد دو گروه نیب رامعناداری 
ر گروه تجربی نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد د آزمونشیپنسبت به  آزمونپس

ی زمین هایبازاما  ؛گرددیمتمرینات ورزشی باعث بهبود هوش هیجانی در افراد 
 .دینمایمکوچک با توجه به ماهیت خود، این امر را بیشتر تسهیل 

 
 

 مقدمه
پیوسته،  جسمانی هایتمرین ورزش، دنیای در امروزه

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

 

 
 و تاکتیکی جسمانی هایتوانائی بر عالوه رسدمی نظر

 هایو ویژگی توانمندی تخصصی، هایمهارت و

 .باشد پیشرفت ورزشی بر مؤثر عوامل از شخصیتی،
و  یورزش یاجراها افراد در (.2013)سید عامری، 

 هایتفاوت دارای هامهارت یریادگیو  یرورزشیغ
صفات  تواندمی هاتفاوت نیا لیهستند که دال یفرد

 موارد  یدارا یباشد. صفات روان یو روان یجسمان
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 یتیشخص ،یجانیه ،یمانند عوامل شناخت یمختلف
 مهمترین رسدمی نظر به(. 2010، 1است )ادواردز

 قابلیت گذارد،می اثر ورزشی اجرای بر که عاملی

-مناسب کارگیری به و هاهیجان شناسایی در ورزشکار

 برای مناسب، زمان در آنها برابر در واکنش ترین

است )امینایی،  ورزشی اجرای بهترین به رسیدن

 یارتباط یدارا یبدن تیو فعال یتیعوامل شخص .(2014
ممکن است  تیکه شخص یمعن نیبه ا .دوطرفه هستند

بگذارد و مشارکت در  ریمشارکت در ورزش تأث یبر رو
است  رگذاریتأث تیخود بر توسعه شخصنوبه  بهورزش، 

 ینظر یبنا(. م2016 ،2وال و البورده ،ی)آلن، ماگ
خوش  یتیشخص هاییژگیو ،ایرابطه نیمربوط به چن

 تیشخص یاست که توسط عوامل کل یتکامل نانةیب
(. عوامل 2008، 3شده است )روستون، بونز و هارشناخته

در  یو همدرد یکنجکاو ق،یبا احساسات، عال یجانیه
شامل، هوش،  یعوامل شناخت یارتباط است ول

است  رهیو غ یزبان هایمهارت ،یاضیاستدالل ر
و  عیوس تواناییدهنده (. هوش نشان2010)ادواردز،

شامل تالش اطراف ماست و  طیدرک مح یبرا قیعم
 یزیبه دست آوردن آن چ ای زهایچ دنیکردن، فهم
 (. به1997، 4)گوت فردسون میده انجام دیاست که با

 طیانطباق با شرا یفرد برا ییطور خالصه، هوش، توانا
 یزیرو برنامه اتیاز تجرب یریادگیبا استدالل،  دیجد

.وقتی  ستین یاست و شامل تنها دانش دانشگاه شرویپ
 دریابد تا نگردتحقیقات به درون یک شغل یا حرفه می

 چیزی چه و بردباال می عملکرد افراد را عواملی چه که
 شود،می آنها شرفتپی مانع و داردآن را ثابت نگه می

نسبت به  یتریکننده قو ینیبشپی هیجانی هوش
هوشی عمومی خواهد بود. همه ما ترکیبی از هوش 

واقع بین هوش عمومی و برخی  در. داریمهیجانی 

                                                           
1. Edwards 

2. Allen, Magee, Vella & Laborde 

3. Rushton, Bons & HUr 

4. Gottfredson 

هوش هیجانی همبستگی کم وجود دارد و  یهاجنبه
باید گفت این قلمرو اساساً مستقل است. تحوالت 

 داده،رخ هیجان و هوش هایعظیمی که در حوزه
 نزدیک ارتباط بر و برده سؤال زیر را سنتی هایدیدگاه

 وجا هوش و هیجان تأکید کرده است. دهتنیهم در و
" هوش هیجانی"شدن مفهوم  ین تحوالت به مطرحا

که  گرددی( برم1999) 5یتوسط مایر، کاروسو و سالوو
-تنیدگی هوش و هیجان تأکید میهمآشکارا بر در 

( عقیده دارد هوش هیجانی یک نوع 1999) رمای .کردند
ظرفیت روانی برای معنی بخشی و کاربرد اطالعات 

 انیو ب میتنظ ،یآگاه ۀهیجانی است که دربردارند

  .است جاناتیاز ه ایدرست دامنه
 جاناتیه کهنیبر ا یوجود دارد مبن یمحققان توافق نیب

و  نیدارند )هان یدر عملکرد ورزش یمهم ریتأث
(. 2016و آلن  7لی؛ البورده، دازو2002، 6سامبولوا

 زه،یانگ ،یولوژیزیبر ادراک، شناخت، نوروف جاناتیه
 یرگیمیحرکت، احساس موضوع و تصم انیرفتار، ب

عملکرد  فیتضع ای لیو موجب تسه گذارندیم ریتأث
 به یهوش هیجان لیدال نی. به همشوندیم یورزش

شده در نظر گرفته یعنوان عاملی مؤثر بر عملکرد ورزش
( شواهد موجود در رابطه 2018) 8است. کوپ و جکاوس

 هایدر ورزش یو عملکرد ورزش یجانیهوش ه نیب
-فرا نیدادند. بر اساس ا قرار یبررس را مورد یرقابت

هوش  نیب یتوجهکوچک اما قابل هرابط لیتحل
 محققان در نیشد. ا افتی یو عملکرد ورزش یجانیه

 به عنوان یجانیمجموع اعالم کردند ارزش هوش ه
 یدر عملکرد ورزش یاحتمال کنندهییشگویپ کی

(. در 2018است )کوپ و جکاوس،  دوارکنندهیام
ورزشکاران نخبه، بهبود عملکرد روانی در اثر گسترش 

مثبت هوش برای رسیدن به اوج عملکرد  هایهیجان

5. Mayer, Caruso & Salovey 

6. Hanin & Stambulova 

7. Dosseville 

8. Kopp & Jekauc 
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 گسترش اثر در روانی عملکرد بهبود. شوداستفاده می
 هایپژوهش در هیجانی هوش مثبت هایهیجان
شده  داده( نشان 2000) 2سی( و چرن2001) 1نیکنستانت

 3و رووک ، تورستینسون، بوالراست. اسکات، مالوف
 ینیبشی( پ2010) 4نیو مور رامالهو نز،ی( و مارت2007)

 با یارتباط مثبت یبدن تیو فعال یجانیهوش ه اندکرده
روابط و  جهینت ،یعملکرد ورزش نیهم دارند. بنابرا

 ریتحت تأث یطور فراوان امر به نیتعامالت است و ا
. در اغلب موارد، پژوهشگران ردگییقرار م جاناتیه
موجب  یجانهی هوش باالتر صفات اندکرده شنهادیپ
با فعال باشند.  یورزش تیلدر فعا شتریافراد ب شودیم

موجب  زیمنظم ن یبدن تیممکن است فعال ،حالاین 
و  انویشود )استفان، تراچ یجانیدر هوش ه رییتغ

 (2014 ،5نیسات
 مختلفی هایظرفیت یجانیهوش ه نهیزم در افراد

دارند، بعضی در حد متوسط و برخی دیگر ماهرند. به 
 قسمتی از این ظرفیت غریزی است، در ر،یما دهیعق
-یقسمت دیگر آن از تجارب زندگی آموخته م که یحال

کوشش،  لهوسی به تواندقسمت اخیر می نیو ا شود
(. 1999همکاران،  و ریتمرین و تجربه پیشرفت یابد )ما

گفته، شاید بتوان با افزایش هوش  نیبا توجه به ا
 هایهای روانی، قابلیتهیجانی در ورزشکاران، مهارت

موفقیت ورزشی آنان  کلی طور به و اجتماعی و فردی
شدن و  یاجتماع ندیفرا که یصورت را بهبود بخشید. در

 خانواده هیاول طیدر مح یجانیه هایرشد مهارت
و  یامکان دارد تا در اماکن ورزش نباشد،ب مطلو

 ،یاحیپرداخت )ر هایکاست نیبه جبران ا یآموزش
 هایطی(. مح2013 ،پوریو شمس یفراهان ،یفرخ

 یاجتماع هایاز نظام یآموزش ورزش نمونة کوچک

                                                           
1. Constantine 

2. Cherniss 

3. Schutte, Malouff, Thorsteinsson, 

Bhullar & Rooke 

4. Martins, Ramalho & Morin 

-طیکه نوجوانان در مح یو روابط شوندیم یجامعه تلق
در  یاسنقش اس کنند،یبرقرار م گریکدیبا  یورزش های

دارد  یاجتماع نیادیبن هایاکتساب باورها و ارزش
 تی(. نوع ورزش و فعال2005 ،6وریو گر ی)برادبر
 به عنواناست.  رگذاریتأث یجانیبر هوش ه زین یجسمان

 مورد یمیو ت یفرد ،یمشارکت ،یرقابت یهامثال ورزش
شده است ورزشکاران  اند و نشان دادهگرفته قرار یبررس

عواطف و  تیریمد جانات،یاز ه یگروه یهاتیفعال در
و  لنیبرخوردارند )البورده، گا یشتریبودن ب یاجتماع

  (2017 ،7واتسون
 یگرفت برا جهینت توانیالذکر متوجه به مطالب فوق با

داشته  ییباال یجانیاست که هوش ه دیورزشکاران مف
 ایرا آموزش  یجانیهوش ه توانیم نیباشند و همچن

صورت  یکم یلیراستا مطالعات خ نیدر ا یداد ول رییتغ
و همکاران  8یکرومب ه،یاول ایدر مطالعه گرفته است.

به گروه کنترل و  یصورت تصادف به راباز  کتیکر 24
را قبل و بعد از  یجانیکردند و هوش ه میتقس یشیآزما

نشان داد هوش  آنهاپژوهش  .کردند یرگیمداخله اندازه
 یدر گروه تجرب صهیخص نیو ا ابدییم رییتغ یجانیه

 ،یهمراه بود )کرومب شینسبت به گروه کنترل با افزا
 یکرومب قی(. همانند تحق2011، 9لومبارد و نواکس

شده است  انجام نهیزم نیکه در ا ی( اکثر مطالعات2011)
را  یبدن تیفعال ریتأث یبا استفاده از گروه کنترل و تجرب

 یآموزش رو اندافتهیکردند و در یدو گروه بررس یرو
 یمؤثر بوده است و در مقابل رو یتجرب یهاگروه
است  مشخصنداشته است.  ریکنترل تأث هایگروه
 یجانیندارند هوش ه یتیفعال چیکنترل که ه هایگروه

  .ندارد یچندان رییتغ آنها

5. Stephan, Terracciano & Sutin 

6. Bradbury & Graves 

7. Guillén & Watson 

8. Crombie 

9. Lombard & Noakes 
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( معتقدند 2017البورده و همکاران ) گریطرف د از
 یو دارا تریفشار، طوالنتحت یورزش هایطیمح
 یحداکثر ییکارا ی، دارامختلف و تعامل باال طیشرا
 نیند. بر اهست یجانیو هوش ه یبدن تیفعال یبرا

که در  یورزش ناتیاز تمر ینوع خاص راًیاساس اخ
 به نیاست )تمر جیار شتریب یو توپ یگروه هایورزش

از  یاریبهبود بس یکوچک( برا نیدر زم یصورت باز
قرارگرفته  یبررس مورد نهیبه یعوامل مؤثر در اجرا

نوع  نی( که ا2017 ،1دایواسکونسلوز و آلم ز،ییاست )ر
البورده و  هیمذکور در نظر هاییژگیو یدارا ناتیتمر

 شتریکه ب ناتینوع تمر نی( است. ا2017همکاران )
هستند، بر  یشناختبوم یهاییایپو کردیاز رو تهبرگرف

 یباز نیو قوان کنانیتعداد باز ن،یدر ابعاد زم رییاساس تغ
 (. به2017کلمنته و همکاران ؛ 2016است )کلمنته 

در سال  یو همکاران در پژوهش 2مثال سانتوز عنوان
 ینیبرنامه تمر ریتأث"با عنوان  2018

Skills4Genius  یبر ورزش بر رفتارها یمبتن 
بر ظهور  ینینوع برنامه تمر کیاثر  یبه بررس "خالقانه
 یحرکت تیخالقانه، شامل تفکر خالق، خالق یرفتارها
عامل مهم  4از  یکیپرداختند،  یدرون باز تیو خالق

کوچک  نیزم یبر اساس روش باز ینیروش تمر نیا
ماه  5نفر را به مدت  22 آنهاشده بود.  پوشش داده

بر ورزش  یمبتن Skills4Genius امهتحت برن
آموزش دادند.  یبه شکل سنتنفر را  18و  نددادآموزش 

 لهیوس که به ینیبرنامه تمر نیبود که ا نیا جهینت تاًینها
کوچک اجرا شد، باعث بهبود تفکر خالق،  نیزم یباز

باعث بهبود  نیو سرعت کودکان شد و همچن یچابک
 نیمهم در ا تهنک. شودیم زیخالق ن یاعمال حرکت

کوچک که  نیزم ناتیاست که اثرات تمر نیا نهیزم
 یجانیگانه است بر هوش هسه هینظر طیشرا یدارا

 ازیموضوع ن نیقرار نگرفته است و ا یبررس هنوز مورد
و با توجه به همة مطالعات  نیبنابرا دارد. قیبه تحق

                                                           
1. Reis, Vasconcellos & Almeida 

هوش  اآی که است نیسؤال مهم ا کیصورت گرفته 
مختلف  هاینیمختلف و تمر طیطبق شرا یجانیه
مطالعه  نیهدف ا نینه. بنابرا ایباشد  ریرپذییتغ تواندیم

هوش  رییتغ یفوتبال رو نیدو نوع تمر ریتأث یبررس

  .بود یجانیه

 

 پژوهش یشناسروش
-آزمونشیصورت پ به وبود  یتجرب مهیپژوهش ن نیا

  .آزمون انجام شدپس

 کنندگانشرکت
جوان  هایستیپژوهش شامل فوتبال نیا یآمار جامعة

 یشهر کرج در فصل ورزش هایسال( باشگاه 11-17)
پژوهش  جامعه مورد عیبود. با توجه به حجم وس 97-96
انتخاب نمونه از روش نمونة در دسترس استفاده  یبرا

از باشگاه پارس  ستینفر فوتبال 22شد. نمونه شامل 
ورود افراد  یارهایانقالب بود. مع یفاتح مجموعه ورزش

صورت  به نیدر تمر ینداشتن تجربه قبل قیتحق نیبه ا
و  یکوچک و نداشتن مشکل جسمان نیدر زم یباز

 یو مصاحبه با مرب یصورت خود اظهار بود که به یروان
با توجه به  نیهمچن .اطالعات به دست آمد نیا میت

صورت  هم به آن یروان یهایریگاندازه تیحساس
از افراد از اهداف پژوهش آگاه  کدامچیه نامه،پرسش

از  شیاز دست دادن ب زین قیخروج از تحق ارینبودند. مع
در نظر  تیمصدوم ای بتیغ لیبه دل ناتیجلسه از تمر 2

 یباشگاه ناتیطور منظم در تمر به آنهاشده بود.  گرفته
فرم مربوط به اطالعات  آنها نی. همچنکردندیشرکت م

 نیوالد نیکردند. همچن لینامه را تکمتیو رضا یفرد
-کردند. شرکت لینامة خود را تکمتیرضافرم  زین آنها

 مینفرِ تقس 11 میبه دو ت یصورت تصادف دگان بهکنن
نامه مربوط به هوش جلسه ،پرسش نیشدند و در اول

 میت هر دو ینیجلسات تمر .نمودند لیرا تکم یجانیه

2. Santos 
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 نیتمر وۀیش فقطبود و  کسانیبه لحاظ زمان و تعداد 
آزمون، مجدداً متفاوت بود. در ادامه و در جلسه پس آنها

 یجانینامه هوش هشد. پرسش لتکمی هانامهپرسش
است،  شده هی( ته2005وز،یوگر یکه توسط )برادبر

افراد دارد که  یجانیهوش ه یرگیاختصاص به اندازه
 ،یکل یجانیهوش ه اسیمق 5ماده و  28متشکل از 

 یسؤال(، آگاه 9) یتیریسؤال(، خود مد 6) یخودآگاه
سؤال( است که  8) روابط تیریسؤال(، مد 5) یاجتماع

 هرگز یانهیگز 6 اسیپاسخ به سؤاالت آن بر اساس مق
 نیشده است. اعتبار ا گذاری( کد6) شهی( تا هم1)

 نیو همچنشد  دأیی( ت1384) گنجی توسط نامهپرسش
 ییایپا بیشد. ضرا یرگیاندازه یو توسطآزمون  ییایپا
 یتیریخود مد، 73/0 یخودآگاه یآمده برا دست به

و  76/0روابط  تیری، مد78/0 یاجتماع ی، آگاه87/0
 بیضر نیاست. همچن 90/0 یجانینمره کل هوش ه

کل گروه  یکرونباخ برا یآن با استفاده از آلفا ییایپا
 نیا است. در هآمددست به 88/0دختران و پسران 

  بود.نظر  مد یجانیپژوهش نمره کل هوش ه

 هاداده یگردآور وةیش
دو  یفوتبال برا ینیمطالعه از دو نوع روش تمر نیا در

 نیجلسه قبل از شروع تمر نیگروه استفاده شد. در اول
کردند. گروه  لتکمی را هانامهپرسش کنندگانشرکت

. کردندیم نیکوچک، تمر نیدر زم یصورت باز به اول
 ابدییو دروازه کاهش م نیابعاد زم ینیروش تمر نیا در

 دیجز قانون آفسا به یآن طبق قواعد باز رد نیو تمر
کم  نیدر زم کنانیتعداد باز نیو همچن ردگییصورت م

 زییکم و فشرده است )ر یلیخ یاست. زمان هر دور باز
کوچک  نیما ابعاد زم قی(. در تحق2017و همکاران، 
 120مخروط به ارتفاع  4متر از 27 در 36برابر بود با 

فاصله  نیدروازه استفاده شد. همچن به عنوان متریسانت
متر بود. از مخروط  2هر دروازه  یدو مخروط برا نیب

نقاط کرنر استفاده  یبرا متریسانت 20کوچک به ارتفاع 
بان در دروازه کینفرِ و  4 میت دو ی. در هر بازدیگرد

 دیقانون آفسا هایباز . درکردندیم یباز گریمقابل همد

 کیرا با  یباز بان،زهاعمال نشد. بعد از هر گل دروا

 .کردیضربه آزاد آغاز م
اندازه  ( بهی)باز یاصل نیقبل از شروع تمر کنانیباز
و سپس طبق نظر  کردندیخود را آماده و گرم م یکاف

 کی میهر ت شدندیم میپنج نفرِ تقس میما به دو ت
 انهیدر م یشروع باز یبان داشت. در هر دور بازدروازه

زمان  قهیدق 6 یهر باز ی. براگرفتیصورت م نیزم
 3به استراحت  کنانیباز آن زا که پس شدیگرفته م

از اتالف وقت  یریجلوگ ی. براپرداختندیم یاقهیدق
 نینفر در کنار زم کی ن،یرفتن توپ از زم رونیهنگام ب
قرار داشت توپ را به  نیدر کنار زم که ییهااز توپ

با  .رساندیم شدیاز سر گرفته م دیبا یکه باز یانقطه
 کی ،نفر بود ازدهیما  قیتحق یتجرب میت کهنیتوجه به ا

از  یکیبا  یقرار داشت در هر باز رونیکه در ب ینفر
 ةاقدام هم نی. با اشدیم ضیتعو میت هر دو کنانیباز
مشارکت  یو باز نیدر هر جلسه تمر کنانیباز
 کیبان با توسط دروازه یبعد از هر گل باز .کردندیم

 ایدستور  گونهچیه هایباز . درشدیضربه آزاد آغاز م
تا با  شدیمحقق اعمال نم ای یتوسط مرب یازخوردب
هر  شود. تیکوچک رعا نیدر زم یکار اصول باز نیا

 کی یدارا یباز یبرا لیدر زمان تشک میت دو
مهاجم بودند.  کیمدافع، دو هافبک و  کیبان، دروازه

 شدیمتخصص انجام م انیکار بر اساس نظر مرب نیا
 یخط باز چهاردر  هامیحاصل شود که ت نانیتا اطم

مختلف ممکن را  یهایاستراتژ توانندیو م کنندیم
 لیه قیبر اساس تحق ینیروش تمر نیانجام دهند. ا

( 2016و همکاران ) نی( و باد2012هاس و همکاران )
بود  یصورت دستورالعمل گروه دوم به نیاتخاذ شد. تمر

 هافوتبال که در باشگاه یمعمول و عاد هایروش یعنی
زدن و  بلیضربه آزاد، در ،یکارمانند )پاس ت،اس جرای
 ایجلسه و هفته 18 یو باز نی(. کل جلسات تمررهیغ

شنبه هر هفته از دوشنبه و پنج یروزها دو بار بود که
انقالب کرج انجام  یدر مجموعه ورزش 12تا  10ساعت 
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-یطول م قهیساعت و ده دق کی. هر جلسه گرفتیم
در  96-97 یورزشدر فصل  نی. جلسات تمردکشی

 کنانیبود. باز 96 وریخرداد تا شهر نیب یفاصله زمان
بدن خود را  یاندازه کاف به نیو تمر یقبل از شروع باز

بعد از اتمام جلسات  تینها . درکردندیآماده و گرم م
 .کردند لیها را تکمنامهدو گروه پرسش کنانیباز

 یآمار هایروش
 نیانگیم یآمار هایآزمون از شاخص یبنددسته یبرا

 عیتوز یبررس یو انحراف استاندارد استفاده شد. برا
 رنوفیاسم-ها از آزمون کالموگروفنرمال بودن داده

منظور  شد. به دییکه نرمال بودن تأ دیاستفاده گرد
 یجانیهوش ه ریبر متغ ینیتمر هایروش ریتأث یبررس

استفاده شد.  یگروه نیب راههکی انسیکووار لیاز تحل
در نظر گرفته شد.  05/0 یآزمون، سطح معنادار یبرا

-گروه نیدر ب رییتغهم ریمتغ یمستقل برا یاز آزمون ت

 توانیشود م نییمستقل استفاده شد تا تع ریمتغ های

کاهش  یبرا یجانیهوش ه ریمتغ آزمونشیاز پ
آزمون  ازاستفاده شود.  یآموزش امدیخطا در پ انسیوار

هر گروه نسبت  شرفتینشان دادن پ یوابسته برا یت
 بیات شالزام نیبه خودشان استفاده شد. همچن

 نیاستفاده از ا یبودن برا یو رابطه خط یونیرگرس
 یمنظور برابربه نیبرآورده شد. آزمون لو یلیروش تحل

سطوح مختلف  یوابسته برا ریدر مورد متغ هاانسیوار
. اس .اس یافزار اس. پ. از نرمشدمستقل اجرا  ریمتغ

 .دیاستفاده گرد هالیتحل یبرا 23نسخه 

 جینتا
 هایشاخصهای جمعیت شناختی و ویژگی 1جدول 

تی مقایسه زمون آنتایج  2و جدول  هاگروه یفیتوص
 .نشان می دهدرا  ی دو گروههاپیش ازمون

 

 

 هاهای جمعیت شناختی و توصیفی ازمودنیویژگی -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر تعداد گروه

 نیدر زم یباز
 کوچک

11 
 82/0 54/14 سن

 87/19 36/112 پیش آزمون
 60/15 91/125 پس آزمون

 11 یسنت نیتمر
 93/0 45/14 سن

 19/17 91/116 پیش آزمون
 61/10 27/118 پس آزمون

 
 دو گروههای نتیجه آزمون تی مستقل برای مقایسه پیش آزمون -2جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه
 معیار

تفاوت 
 میانگین

آماره 
 تی

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

بازی در زمین 
 کوچک

11 36/112    87/19      55/4-  57/0-     20      57/0  

91/116 11 سنتیتمرین      19/17        

 هایدر نمره یتفاوت معنادار دهدینشان م 2جدول 
با  رییتغهم ریمتغ به عنوان یجانیهوش ه آزمونشیپ

وجود  سنتیتمرین و  کوچک نیدر زم یباز هایگروه

 توانیم رو، نیا از .t ،57/0 = P(20= ) -57/0ندارد 
کاهش  یبرا یجانیهوش ه ریمتغ آزمونشیاز پ
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جدول  راستفاده کرد. د یشیآزما امدیخطا در پ انسیوار
 نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن  3

 داده ها اورده شده است.

 نتایج آزمون شاپیرو ویلک -3جدول 

 گروه ها مراحل متغیر
 داری آزمون شاپیرو ویلکاسطح معن

 داریامعن درجه آزادی آماره

 هوش هیجانی

 آزمون شیپ
 981/0 11 971/0 تمرین سنتی

 نیدر زم یباز
 کوچک

90/0 11 934/0 

 پس آزمون
 723/0 11 831/0 تمرین سنتی

 نیدر زم یباز
 کوچک

926/0 11 675/0 

 رهایمتغ تمام عیتوز افتیدر توانیم 3با توجه به جدول 
 ریبر متغ ناتیتمر یاثرگذار یبررس ینرمال است. برا

وابسته استفاده  یدر هر گروه از آزمون ت یجانیهوش ه
 .مشاهده می گردد 4ول در جد نآ جینتا وشد 

 
 تمرین سنتیو  کوچک نیدر زم یبازگروه  یوابسته برا یآزمون ت جینتا -4جدول 

 میانگین گروه
انحراف 
 استاندارد

میانگین 
خطای 

 استاندارد

فاصله اطمینان 
95% 

آماره 
 تی

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

در  یباز
 نیزم

 کوچک
36/15 33/19  82/5  

حد 
 باال

37/2- 
635/2-  
 

10 
025/0  

حد  
 پایین

35/28- 

 نیتمر
 یسنت

563/1- 92/17  40/5  

حد 
 باال

68/10 
252/0-  
 

10 
806/0  

حد  
 پایین

40/13- 

گروه  یبرا یتفاوت معنادار دهدینشان م 4جدول 
 دست به یمطابق با آزمون ت کوچک نیدر زم یباز

آزمون تا پس آزمونشیگروه از پ نیو ا آمده است
 سنتیتمرین . در مقابل در گروه است داشته شرفتیپ

 گروه نیا دهدیوجود ندارد و نشان م یتفاوت معنادار
به  یت زانمی به توجه با. اندنداشته یمعنادار شرفتیپ

به صورت بازی در  نیدست آمده مشخص است تمر

 یمعنادار ریتأث یجانیهوش ه شیکوچک برافزا نیزم
 یجانیه ازنظر هوش هودو گر سهیمقا یبرا. داشته است
 انسیکووار لیمختلف از آزمون تحل ناتیبعد از تمر

 ها،شرطشیپ یاز برقرار نانیاستفاده شد و پس از اطم
مشخص  5آن در جدول  جیآزمون به عمل آمد که نتا

 است.
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تمرین و  کوچک نیدر زم یبازتفاوت گروه  یبررس یبرا یریتک متغ انسیکووار لیتحل جینتا -5جدول 

 یجانیدر هوش ه سنتی

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

آماره 

 اف
 اندازه اثر پی

 10/0 16/0 11/2 07/335 1 07/335 آزمونپیش
عضویت 
 گروهی

47/406 1 47/406 41/2 14/0 11/0 

    63/168 19 02/3204 خطا
 

در  یجانیهوش ه F ، آماره5با توجه به جدول 
معنادار  05/0( است که در سطح 41/2آزمون )پس

هوش  زانیدو گروه در م نیب دهدینشان م نیو ا ستین
f)1,19(=2/41 ) وجود ندارد یتفاوت معنادار یجانیه

, p=0/11) . میانگین تعدیل شده هوش هیجانی دو
گروه در پس آزمون )پس از حذف اثرات پیش آزمون( 

 آزمونشیپ F آمارهگزارش شده است.  6در جدول 
 05/0( است که در سطح 11/2) زین یجانیهوش ه
 آزمونشیدهد پینشان م افتهی نی. استیمعنادار ن

f)1,19(=2/11  ,) آزمون نداردبر نمرات پس یریتأث

p=0/10.)  

 

 (یجانیهوش ه آزمونشیپ رییتغهم ری)پس از کنترل متغ شدهلیتعد نیانگیم جینتا -6جدول

 انحراف استاندارد میانگین گروه
 95/0فاصله اطمینان 

 حد باال پایینحد 

 نیدر زم یباز
 کوچک

43/126 93/3 20/118 65/134 

 99/125 53/109 93/3 77/117 سنتیتمرین 

 

 یریگجهیبحث و نت

 یبدن تیو فعال یجانهی هوش اندنشان داده هاپژوهش
 .است رییتغقابل یجانیاند و هوش ههم در ارتباط با

باعث بهبود و  یبدن هایتیشرکت در ورزش و فعال
و نواکس،  ی)کرومب شودیم یجانیهوش ه رییتغ

 یهدف بررس (. پژوهش حاضر با2014، 1؛ بارلو2009
هوش  یآن رو ینیتمر هایورزش فوتبال و روش ریتأث
جوان انجام شد. بر اساس  هایستیفوتبال یجانیه
هوش  یبال روآمده، ورزش فوت دست به هاینیانگیم
 لیبر اساس تحل حال نیا دارد. با ریتأث یجانیه

                                                           
 

 یدو گروه تفاوت معنادار نیگرفته ب انجام انسیکووار
 یبازنشان داد گروه  جینتا نیوجود نداشت. عالوه بر ا

از  تمرین سنتیبه گروه  بتنس کوچک نیدر زم
داشتند. در  یمعنادار شرفتیآزمون پتا پس آزمونشیپ

 باالتر صفات اندکرده شنهادیاغلب موارد، پژوهشگران پ
 تیافراد در فعال شتریب موجب مشارکت یجانهی هوش
 یبدن تیممکن است فعال حال نیا با شود،یم یجسم

. شود یجانیدر هوش ه ارتقأو  رییموجب تغ زیمنظم ن
به  یو جسمان یورزش هایتیشده است فعال نشان داده

 دهدیکه نشان م ؛کندیکمک م تیشخص یژگیو جادیا

1. Barlow 
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در سطح صفت ممکن است از  یحت یجانیهوش ه
 رییتغقابل یکیزیف تیمشارکت مستمر در فعال قیطر

 جیموضوع با نتا نی(. ا2014 )استفان و همکاران، باشد
( 2013) کارجوو  یاکبر قیپژوهش حاضر و تحق

مثبت و  ریکردند ورزش تأث انیدارد که ب یهمخوان
 و رفتار افراد دارد. به جاناتیابراز ه یبر چگونگ یمؤثر

 یشتریکنترل ب کنند،یکه ورزش م یکسان بیترت نیا
 یفعال دارا یسبک زندگ کیخود دارند.  جاناتیبر ه
 اتو رفاه است. مطالع یسالمت یبرا یتوجهقابل یایمزا

موجب بهبود عملکرد  یبدن تینشان داده است فعال
 هامؤلفه نیاز ا یکی .شودیآن م هایو مؤلفه یروان

به نقل از البورده،  2013است )کوداما،  یجانهی هوش
 یپژوهش همخوان نیا هایافتهیموضوع با  نی( ا2016
( و 2001کنستانتین ) قیدر تحق زیصحت آن ن ودارد 

در  یمختلف اتیاست. نظر شده دییتأ (2002) 1سردایراپ
-یثابت است و نم یژگیو کیهوش  کهنیا ارتباط با

باشد وجود دارد. در  رییتغ قابل ای ریآموزش پذ تواند
هوش  دارندیم انیوجود دارد که ب یاتیمقابل آن نظر

دارد.  یریرپذییتغ تیو قابل ریآموزش پذ یجانیه
 یداراموضوع  نای با ارتباط در هامجموعة پژوهش

 هوش فقط اندگفته هاپژوهش یبرخ است. یتناقضات
 اندداشته انیب زین یبرخ .دارد ریتأث یعملکرد ورزش روی

است  رییتغ قابل یبدن تیفعال قیاز طر یجانهی هوش
جانبه  سه ةینظر راًی(. اخ2016)البورده و همکاران، 

هم منطبق  را با هادگاهید نیشده است که ا مطرح
 یتر برامناسب یکردیممکن است رو واست  هساخت

در ورزش و  یجانیهوش ه یرگیو اندازه یسازمفهوم
و  3سی؛ نل2009 ،2کوالجکزیباشد )م یبدن تیفعال

 کهنیشده عالوه بر ا مدل مطرح نی(. ا2009همکاران، 
ارتباط  یدارا یجانیو هوش ه یبدن تیفعال داردیم انیب
 ،دارند ریتأث همروی هانیو هرکدام از ا ندهستهم  با

                                                           
1. Rapisarda 

2. Mikolajczak 

مختلف  هایتیو موقع طیدارد که شرا دیتأک
استفاده  یبرا (متنوع ناتیو تمر تریفشار، طوالنتحت)

،پژوهش و آموزش در  یجانیهوش ه یعمل یایاز مزا
در نظر گرفته شود. البورده و همکاران  دیبا نهیزم نیا
 مانبا تعامل باال و ز ناتیاساس تمر نی( بر هم2017)

مطرح  ینجایهوش ه اتیاستفاده از مز یرا برا یطوالن
 دهیبه انجام رسن آدر مورد  زین یقاتیاند و تحقکرده

کم است. پژوهش حاضر در  یلیخ آنهااست اما تعداد 
 یدو مذکور انجام شد و دو گروه که هر ةینظر یراستا
داد. در پژوهش  قرار یبررس را مورد انددهیمداخله د آنها

طور  باز به کتیکر 24 (2011و همکاران،  ی)کرومب
شدند و  میتقس تجربیبه دو گروه کنترل و  یتصادف

 یرگیقبل و بعد از مداخله اندازه یجانیهوش ه ییتوانا
را  ایساعته 3 یجلسه آموزش 10 یشد. گروه تجرب

نوع آموزش هوش  چیگروه کنترل ه یانجام دادند ول
نشان داد  آنها هایافتهینکرد.  افتیرا در یجانیه

در  یژگیو نیا ییتوانا شیبا افزا یجانیآموزش هوش ه
 گرید یبا گروه کنترل همراه بود. در پژوهش سهیمقا

طور تصادفی  را به ستینت بال 20( 4،2014)بارلو و بانکز
به گروه کنترل یا تجربی تقسیم کردند. افراد گروه 

انجام دادند و  یجانیهوش ه آزمونشیپ کی ،یتجرب
شرکت کردند  ایقهیدق 30جلسه آموزش  کیسپس در 

که شامل بازخورد و بحث در مورد نمرات هوش 
در مورد  یآموزش رسم چیبود. گروه کنترل ه یجانیه

مطالعه نشان داد  نینکردند. ا افتیدر یجانیهوش ه
 شیقرار دارند، افزا یکه در گروه تجرب یافراد

نسبت به  رابدر اضط یشتریو کاهش ب یخودکارآمد
دو  قیتحق نیوجه به اهداف اکنترل را دارند. با ت طیشرا

اول  :شده است گذشته مشاهده قاتیدر تحق صهینق
در معرض  یفقط گروه تجرب قاتیتحق نیدر ا کهنیا

نوع  کهنیو دوم ا گرفتندیقرار م یجانیهوش ه

3. Nelis 

4. Banks 
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البورده و  هیمتناسب با نظر یگروه تجرب ناتیتمر
آمده  دست به جی( نبود. مطابق با نتا2017همکاران )

در  یبازازنظر گروه  زیحاضر ن قیگفت تحق توانیم
و  یکرومب هایراستا با پژوهشهم کوچک نیزم

در این  .است (2014( و بارلو و بانکز )2011همکاران )
در اثر  یجانیهوش ه دو تحقیق مشخص شده است که

اما از انجایی که در انها گروه است  رییتغقابل تمرین
لحاظ  از آنهابا  تحقیق ما کنترل فعالیتی انجام نمی داد، 

تمرین ) کنترل گروه زیرامتفاوت بود  ینیروش تمر
علت  .داشتند یجسمان تیدر مطالعة حاضر فعال (سنتی

 دیدو گروه مطالعة حاضر شا نینبود تفاوت معنادار ب
گرفت  جهینت توانیم یکل طور حجم کم نمونه باشد. به

دارند.  یهم ارتباط مثبت با یجانیورزش و هوش ه
 یمثبت ریو تأث شودیم یجانیهوش ه ارتقأورزش باعث 

خالف  بر یجانیه هوش نیآن دارد. همچن یرو
دارد.  یریرپذییآموزش و تغ تیقابل یسنت اتینظر

 نیب ادیز اریکوچک تعامل بس نیزم یهایباز یژگیو
 عیسر یریگمیتصم یبرا یفشار باز نیافراد و همچن

 یورزشکاران مجبورند برا ناتینوع تمر نیاست. در ا
 هایمیتهم خود را با تیبهتر وضع جهیبه دست آوردن نت

 تیمقابل در نظر گرفته و نسبت به موقع کنانیو باز
. رندیممکن را بگ میتصم نیتوپ بهتر یریقرارگ
 یرکن اصل هایمیتهم با یداشتن تعامل کاف نیهمچن

موارد ذکرشده مطابق با  یاست. تمام هاینوع باز نیا
 یبرا یعامل تواندی( م2017نظر البورده و همکاران )

آموزش  دگاهید اسباشد. بر اس یجانیبهبود هوش ه
 یادیز یهاتیمز یدارا ناتینوع تمر نیا زین یرخطیغ

 کهنیا لیبه دل ناتینوع تمر نیاساس ا نیهستند. بر ا
افراد قدم  شرفتیدر جهت پ میآموزش مستق ابیدر غ

تمام تالش خود را انجام دهد تا  دیفرد با دارند،یم بر
 یفیو تکل یطیمح ،یفرد یگرهامحدودمطابق با 

اساس  نیوفق دهد. بر ا گرانیخودش را با د عاًیسر

                                                           
 

 زین نیا ؛خواهد بود طیفرد مطابق با شرا یریگمیتصم
 نیبهتر تواندیشده م جانبه مطرحمنطبق با مدل سه

به فرد  شده لیتحم طیکند. ادراک شرا جادیرا ا تیمز
صورت  ورزشکاران را به ،یباز ادیز اریبس راتییدر اثر تغ

به  دنیتعامل و رس یبرا نیتمر ضدر معر میرمستقیغ
. از دهدیقرار م ژهیو تیموقعن آ در میتصم نیبهتر

 زهیانگ جادیا لیبه دل ناتینوع تمر نیا گریطرف د
 1انیو را یدس یخودمختار هیمشارکت مطابق با نظر

شکل  نیرا به بهتر ی( مؤلفه ارتباط اجتماع2008)
 یجانیهوش ه فی. بر اساس تعرکندیم تیممکن تقو

مثل  ییهاییشامل توانا یجانیهوش ه" گلمن دید از
و  یدشوار طیدادن به خود، پشتکار در شرا زهیانگ

 ریبه تأخ ،یتکانش یکنترل رفتارها ،یسرخوردگ
 ةاز غلب یریجلوگ جانات،یه میها، تنظانداختن خواسته

و  گرانیبا د یاسترس بر قدرت فکر کردن، همدل
 یاثرات بررس فیعرت نی. بر اساس ا"است یدواریام

 تواندیصورت مجموع م به یدر جمالت قبل شده
 نیا .دهد شرفتیرا در فرد پ یجانیهوش ه ییتوانا

مشخص  یخوبحاضر به قیتحق یه تجربموضوع در گرو
دو گروه تفاوت  قیتحق نیدر ا کهییجاآن . ازدیگرد
در هر گروه  کهنینداشتند و با توجه به ا یدارامعن
شده بود  ها انتخابخود آن گروه بهمختص  ناتیتمر

 ناتیاز تمر توانندیم یبعد قاتیتحق رسدیبه نظر م
با  نیاستفاده کنند. همچن سهیمقا نیا یبرا یگرید

 رییتغ تیکوچک قابل نیزم یهایباز کهنیتوجه به ا
 میمتفاوت در هر ت کنیدارند، استفاده از تعداد باز یادیز

 زین نیابعاد متفاوت زم ودو در مقابل سه(  ی)مثالً باز
با توجه به  باشد. دیمف تواندیموضوع م نیا یدر بررس

( ممکن است 2017البورده و همکاران ) دگاهید
 یانفراد یهامثالً ورزش گرید یورزش یهاتیفعال
 یجانینسبت به فوتبال بر هوش ه یمتفاوت راتیتأث

1. Deci & Ryan 
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حس  زین قیتحق نیا یخال یداشته باشند که جا

  .شودیم
بر صفات  نیتمر یاثرگذار هیفرض قیتحق نیا جینتا

و مشخص  کرد دییرا تأ یجانیهوش ه ژهیو به یروان
در  یمتفاوت راتیتأث توانندیمختلف م ناتیتمر دیگرد

 یورزش انیبه مرب نیبگذارند. بنابرا یجا به نهیزم نیا
 ناتیخودشان نوع تمر تیفعال نهیزم در گرددیم هیتوص

و  یبهبود سطح روان یو برا نندک ییشناسا امتناسب ر
 بهره ببرند. ناتیورزشکاران خود از آن تمر ییاجرا
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