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 9/8/91تاریخ پذیرش:                                               4/7/91تاریخ دریافت:
 

 چکیده
 ثیرأت تحت که شوندمی محسوب ورزشی هایسازمان در انسانی منابع حیاتی اجزای از مربیان

 سبک و هیجانی هوش» ۀرابط تعیین ،پژوهش این هدف. دارند قرار مختلفی متغیرهای

 المپیاد دوازدهمین در کنندهشرکت زنِ ورزشی مربیان کارآمدی گریمیانجی» با «رهبری

 شوت،) هیجانی هوش هایپرسشنامه از استفاده با الزم اطالعاتِ و بود «کشور دانشجویی

( 4981 ساله، و چالدوری) یرهبر سبک و( 1144 همکاران، و میرز) گریمربی کارآمدی ،(4998

 استفاده با که بودندورزشی  المپیاد در کنندهشرکت مربی 489 آماری ۀجامع. دش آوریجمع

و  ایسهمیهصورت ه ب نمونه عنوان به نفر 91 تعداد( 1117) فیدل و تاباچنیک فرمول از

 با رسید؛ ییدتأبه  متعددی تحقیقات در هاپرسشنامه پایایی و روایی. شدند انتخابتصادفی 

 پایایی و کردند تأیید دانشگاه استادان از تن چند را آن محتوایی و صوری روایی این، وجود

 تحلیل. شد تعیین 94/1 و 77/1 ،81/1 ترتیب به کرونباخ آلفای از استفاده با هانامهپرسش

( 4984) یکن و بارون ایچهارمرحله مدل اساس بر چندگانه و دوگانه رگرسیون روش با هاداده

 جمله از ،خود هیجانی هوش از مربیان ۀشدادراک توانایی که داد نشان نتایج. صورت پذیرفت

 تنظیم و کنترل قابلیت و مسابقه و تمرین طول در هیجانی تغییرات بر دقیق نظارت و ارزیابی

 این و دارد مربیان کارآمدی باورهای و گریمربی اعتماد بر مثبتی ثیرأت هیجانات، این ۀبهین

 نتیجه در و ورزشکار و مسابقه شرایط با متناسب رفتار و رهبری سبک اتخاذ موجب رابطه

 با ورزشکار ارتباط و نگرش تواندمی تعامل این. شودمی گریمربی یندفرا کل اثربخشی بهبود

 . بخشد بهبود نیز را آنها یادگیری و عملکرد نتیجه در و مربی

 ورزشی المپیاد مربیان، گری،مربی کارآمدی هیجانی، شهو رهبری، سبک :کلیدی واژگان

                                               :moosavi.s.j@gmail.com     Email                                                   *نویسنده مسئول:
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 مقدمه 
 مربیی ،(تماشیاگر و مربیی ورزشکار، یعنی  هاتیم موفقیت در تأثیرگذار و مهم عامل سه از میان

 تجربیات. است مطرح ،پیشرفت هر زیربنای و قوی ۀدهندسازمان یک چونان ،تیم رهبر نقش در

 طیف ، داشتنآن در و ستی دیگر اهاحرفه از متفاوت ایحرفه گریِمربی که داده نشان گذشته

مورد نیاز ییک  هایمهارتاز میان که  انددادهمطالعات نشان (. 1  است الزم هامهارت از وسیعی

 و گیریمربی کارآمیدی هیجیانی، آمیز ییک تییم، هیو رهبری و مدیریت موفقیت ، برایمربی

 او تبیدیل و مربی موفقیت به منجر تنهانه آنها شناخت که اهمیت بیشتری دارند ،رهبری سبک

 در آنیان بهتیر هیدایت و نورزشکارا با بهتر ارتباط به منجر بلکه ،شد خواهد نخبه مربی یک به

 در حتیی ییا و تییم یا ورزشکار موفقیت در ،ترتیب بدین و شودمی نیز مسابقه و تمرینی شرایط

   (.2کرد   خواهد شایانی کمک ورزشی هایسازمان در تر،وسیع ابعادی

هیای هیا و مهیارتای از تواناییشامل مجموعه شناختی است ونوعی از هو  غیر هو  هیجانی

هیا توانیایی موفقییت فیرد را در مقابلیه بیا فشیارها و شود و این مهیارتو اجتماعی می هیجانی

ثر رهبیری در هیای مهیم و می هو  هیجانی یکی از جنبه. دندههای محیطی افزایش میاقتضا

های ورزشی هو  هیجانی در زمینه. های رهبران موفق استکی از ویژگیچنین یو هم سازمان

ور ارتباط با ورزشیکاران ورز  و مدیران ورزشی به منظ شناسانِاز روان نیز مورد توجه بسیاری

مهم عملکیردی در  عاملبه عنوان  ،گریمربیآن بر کارآمدی  ۀثیر بالقوأاما تا حد زیادی ت ؛است

درجیه و »کارآمدی عبارت اسیت از در این راستا  (.3  ناشناخته باقی مانده است ،یت مربیموفق

دهد که تا چیه مییزان کارآمدی نشان می ،به بیان دیگر ؛«دهشاهداف تعیینبه  یابیدست میزانِ

مدی ( کارآ1691  1اکراز دیدگاه در .شده، نتایج مورد انتظار حاصل شده استهای انجاماز تال 

هیای مدیران بیا ایجیاد شیرایط و فرصیت ،وی ۀبه گفت شود؛کلید موفقیت سازمان محسوب می

نید. شیماری الزم مییلویحاً کارآمدی را بیشتر از کارایتها، کار سازمانآمیز در مطلوب و موفقیت

بلکیه ییافتن کارهیای  ،دادن کیار نیسیتدرست انجیام ،نخست ۀاصلی در مرحل ۀمسئل ،بنابراین

   (.1دادن آنهاست  ها بر انجامساختن منابع و فعالیتدرست و متمرکز

هایشیان اعتماد مربیان به توانایی»به  گرییمرب(، کارآمدی 1666و همکارانش   2فلتز ۀبه عقید

کارآمیدتر  شیود و مربییانِاطالق می «به آنان ددهیو یار ورزشکاران موفق بنسبت به اثرگذاری 

انید کیه تحقیقات در این زمینه نشیان داده گذارند.ثیر میر از مربیان دیگر بر ورزشکاران تأبیشت

از طیرف  (.5  و پیروزی ورزشکار یا تیم وجیود دارد داری بین کارآمدی مربیانمعنی یِعلّ ۀرابط

                                                           
1. Dereker 

2. Feltz 
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ست ا سبک رهبری عبارتگویند. از قدرت و نفوذ را سبک رهبری می رهبر ۀاستفاد ۀنحو ،دیگر

کننید و کار با دیگیران از آن اسیتفاده میی از الگوهای رفتاری دائمی و مستمری که افراد هنگام

فیراد بیرای رسییدن بیه هیدفی وقتی گروهیی از ا ؛ندکندرک میدیگران آن الگوهای رفتاری را 

گییرد. ایین هده میبه طور معمول کسی به عنوان رهبر، مسئولیت گروه را به ع ،کنندتال  می

های الزم را برای رهبری گروه داشته باشد تا بتواند اعضا را به سیمت ها و ویژگیفرد باید مهارت

و بازیکنان  مربی این نقش را بر عهده دارد ،های ورزشیهدف مورد نظر هدایت کند. در موقعیت

سبک رهبری مربی نقیش مهمیی در عملکیرد و موفقییت  ،کند. بنابراینرا هدایت و رهبری می

 (.  9گروه دارد  

سیرعت هی اوقات بهگیرند که گاکار میه گوناگونی را ب گریمربیهای بیشتر مربیان م ثر، سبک

های دیگر موقعیت نسبت به هاهبری در برخی موقعیتهای ربرخی سبک نند.کآنها را عوض می

 تا است گوناگون هایسبک و هانقش اجرای از تابعی ،ورز  در م ثر رهبری .تر هستندبمناس

 در متعیددی تحقیقیات .(7  یابید دست تیم هایهدف به و سازد برآورده را ورزشکاران نیازهای

 انجیام دودوبیه ییا مجیزا صیورت به گریبیمر کارآمدی و رهبری سبک هیجانی، هو  با رابطه

 هیجیانیِ هو  و رهبری سبک رابطۀ ( در بررسی1311بهار و همکاران  شعبانی .است پذیرفته

 دانشیجویان ورزشیی  فرهنگی المپیاد در نهمین کنندهشرکت گروهیِ ورزشیِ هایتیم مربیان

. اسیت گرایییوظیفیه مربییان، بیشتر رهبریِ سبک که کشور دریافتند سراسر ای دانشگاه پسر

 «هیجانی انسان و هو  رهبری سبک» با «گریمربی ۀو سابق گراییانسان رهبری سبک» بین

 سیبک سیوق دهنیدۀنشیان تحقییق هیایشد. یافته مشاهده داریمعنی و مستقیم همبستگی

 آنیان گیریمربی و سیابقۀ سن هیجانی، هو  افزایش با ،گراییانسان سمت به مربیان رهبری

مربییان  هو  هیجانی و سیبک رهبیریِ ۀبررسی رابط ( در1316 انلو و همکاران کیو (.1  است

 هیو  هیجیانیِ دانشگاه آزاد اسالمی دریافتنید کیه بیا افیزایش ۀ نُهِهای ورزشی منطقتیم مردِ

   (.1 یابد بخش افزایش میتحول به سبک رهبریِها مربیان، تمایل آن

تواند کمکی برای رشید و   هیجانی میکه هو نتیجه رسیدندبه این ( 2002  1دروگ و مورفی

بهبود رهبری و کارآمدی آن باشد. این مطالعه حاکی از آن بود که ادراکیات سیبک رهبیری بیا 

رهبیران و  ۀشیدادراک ای بیین کارآمیدیِمدیران ارتباطی ندارد. همچنین رابطه هو  هیجانیِ

  (.1 هو  هیجانی آنان وجود نداشته است 

                                                           
1. Drog & Morfi 
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 گونیه ارتبیاطی بیین هیو  هیجیانیِخود بیان کرد کیه هیی  ۀدر مطالعهم ( 2200  1برگوین

شتری برای پرکردن شیکاف بیین بی مطالعاتالزم است بخش وجود ندارد و هبری اثرمدیران و ر

   (.6 صورت پذیرد رآمد و هو  هیجانی میان رهبری کا ۀهای موجود و رابطنظریه

 و گیریمربی کارآمیدی ۀرابطی عنوان با پژوهشی( 2003   2کنت و سولیوان دیگری، ۀمطالع در

 انجیام (زن 51 و مرد195  هادانشکده ورزشی مربی 221 مربیان، با جامعۀ آماریِ رهبری سبک

 آمیدیکیار و دارد وجیود متغییر دو ایین بیین مثبتیی ارتباط داد نشان این تحقیق نتایج. دادند

 در ،همچنیین .کیرده اسیت تبیین را مربیان ریرهبهای سبک تغییرات از درصد 12 گریمربی

 مشاهده شدهگیریدر متغیرهای اندازه داریمعنی تفاوت هی  زن و مرد مربیان بین تحقیق این

  .(10نشد  

رسید بیه نظیر میگری، کارآمدی مربی باارتباط هو  هیجانی  حوزۀ به رغم کمبود پژوهش در

گیری مربیکارآمدی با یابی و تنظیم هیجانات( ارزاجزای هو  هیجانی  به عنوان مثال، ادراک، 

کارآمیدی مییزان مربیان سیط  المپییک را بیرای  ،(2002و همکاران   3گولد (.5مرتبط باشد  

 هیای المپییک، کنتیرل وتیعیت هیجیانیِگری بررسی کردند و مشخص شد که در رقابتمربی

 .یک مربی است یکارآمد یهای عملکرداز جنبه بعضیفقط  ،  هیجانیهوو برخی ورزشکاران 

از طریق ارتباط تواند می ،گریکارآمدی مربی وجیه ارتباط بین هو  هیجانی وت ،از طرف دیگر

 1که با استفاده از میدل هیورن این معنی گری و سبک رهبری بیان شود. بهبین کارآمدی مربی

هیا بیه یجانیات آنهکنتیرل گری، برداشت مربیان از توانایی خصوص کارآمدی مربی( در 2001 

عنیوان مثیال باورهیای  کنید  بیهبینی میها را پیشآن ه انتظاراتعنوان یک صفت شخصیتی ک

در ایین بینی کنید. ها  نظیر سبک رهبری( را پیش، رفتار آنخود ۀبه نوب دتوانمی خودکارآمدی(

اگیر همیۀ مبهم اسیت.  شده که ارجاع برخی از این تمایر استفاده« آنها»بخش چند بار از واژۀ 

کلیی شیود؛ بیه هیر حیال،  ربندی تجدید نظگردد، باید در جملهبرمی« مربیان»این تمیرها به 

عیالوه  رساند.درستی نمی، مبهم است و معنی را بهشده، با صورت و ساختار فعلیبخش مشخص

 و ادراک ورزشیکاران اثیر بر کارآمدی عملکیرد، اعتقیاداتتواند میمربیان  سبک رهبریِ ،بر این

   (.11 گذارد ب

 مختلییف، ورزشیییهای رشییته زنِ و مییرد مربییی 66 ،(2001  همکییاران و 5تلییول ۀمطالعیی در

 و فلتییز  گییریمربی کارآمییدی اولِ ۀنسییخ و( 1661  1شییوت هیجییانیِ هییو های پرسشیینامه

                                                           
1. Winberger 

2. Sullivan & Kent 

3. Gould 
4. Horn 

5. Thelwell 
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از  عیدبُ شیش بین داریمعنی همبستگی که داد نشان نتایج. کردند تکمیل را( 1661 همکاران،

. دارد وجیود گیریمربی کارآمیدی کلی ۀنمر و گریمربی کارآمدی از عدبُ چهار با هیجانی هو 

 بیه و مربییان هیجانیِ هو  افزایش با که گفتند نتایج این تفسیر در( 2001  همکاران و 2تلول

 در مناسیب توانایی و مسابقه و تمرین طول در خود هیجانی تغییرات از آنها آگاهی ،بهتر عبارت

 از( ورزشیکارانشاگردانشان   عملکرد و یادگیری در بسزایی ثیرتأ هیجانات، این تعدیل و تنظیم

  .(12داشت   خواهد آنها گریمربی کارآمدی افزایش طریق

 ،بیه مطالعیۀگریبررسی ارتباط هو  هیجانی و کارآمدی مربیی در( 2001و همکاران  3ریچارد

دیگر انسیجام ه ایین دو متغییر بیا یکینتایج نشان داد ک .پرداختندزن(  25مرد و  71مربی   66

ارتبیاط  «های اجتمیاعیتنظیم احساسات خود و مهارت»با  «اثر انگیز » ۀمثبتی دارند و م لف

سیازی توجهی با ارزیابی احساسات خود و اثر شخصییتآموزشی به میزان قابل دارد. اثر تکنیکِ

ی احساسیات دیگیران و کنتیرل های ارزیابم لفه ،ینی در ارتباط است. همچنینببا میزان خو 

ان و بیه مییز ، انسجام داردهای آنفهگری و ریز م لبا سط  کلی کارآمدی مربی ،احساسات خود

کیه ارتبیاط دریافتنید  نییز (2011 و همکیاران  یافخمی (.13کنید  بینی میزیادی آن را پیش

 وجیود دارد یگریمرب یکارآمد و (رگذاریتأث ریمتغ کیبه عنوان   یجانیهو  ه نیب یمعنادار

 ارتبیاط در گریمربی کارآمدی ایهواسط به بررسی نقشهم ( 2013  همکاران و 1هوانگ (.11 

 نتیایج. پرداختنید آمریکیایی بسیکتبال مربیی 323 بیین در رهبیری سیبک بیا هیجیانی هو 

 کارآمیدی و هیجیانی هیو  توسیط ،رهبیری سیبک دارِمعنیی و بیینپییش ۀرابط دهندۀنشان

هو  هیجانی و سبک رهبیری  رابطۀدر  ایهنقش واسط گریمربی ؛ به نحوی کهدبو گریمربی

تیعف عمیده یک محیدودیت و نقطیه به خود ۀدر مطالعن . این محققا(15  کردمیمربیان ایفا 

 و بیرونیی رواییی رو،؛ ازاییندشیمی محیدود بسیکتبال مربیان به تنها آنها ۀمطالع رسیدند؛ زیرا

 نتیجیه در شید. محیدود های دیگیر،رشیته مربییان بیه آنهیا ۀمطالع یجنتا پذیریتعمیم قابلیت

 و تیمیی متفیاوتِ ورزشیی هایرشیته مربییان دیگری با محورییت مطالعات که کردند پیشنهاد

 اسیا  همیین بر حاتر تحقیق که  شود اجرا مربیان مختلفِ مهارتیِ و تجربه سطوح و انفرادی

 هیجیانیِ هیو  از مربییان ۀشیدادراک توانایی که هددمیمطالعات نشان  .(شد اجرا و ریزیپی

 قابلییت و مسیابقه و تمیرین طیول در هیجانی تغییرات بر دقیق نظارت و ارزیابی جمله از ،خود

 و گیریمربی اعتمیاد بیر مثبتیی ثیرأتی دتوانیمی احتمیاالً هیجانیات، نای ۀبهین تنظیم و کنترل

                                                                                                                                        
1. Schutte 

2. Thelwell 
3. Richard 

4. Hwang 
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 با متناسب رفتار و رهبری سبک اتخاذ موجب بطهرا این و داشته باشد مربیان مدیکارآ باورهای

 همچنیین. گرددمی گریمربی یندفرا کل اثربخشی بهبود ،نتیجه در و ورزشکار و مسابقه شرایط

 ادگیرییی و عملکیرد ،نتیجیه در و خیود مربیی بیا ورزشکار ارتباط و نگر  دتوانمی تعامل این

  .بخشد بهبود نیز را ورزشکاران

و روابط بین هو  هیجیانی و سیبک رهبیری  ۀدر زمیندهد که نشان می یمطالعات قبلبررسی 

و  لیزوم بررسییِ بیشیتر ، بیرندر پیشینهادهای محققیا و نتایج متناقضی وجود دارد   ،یکارآمد

نقیش بیه قبلی  در مطالعات ،. از طرف دیگراست شده کیدأت ،دو ایندن شکاف موجود بین کررپُ

اهمیت  نظر بهموارد و با توجه به این  .ه استنشدتوجه ن دو ۀ بین ایدر رابطمیانجی متغیرهای 

بین  ۀرابط بررسی برایانجام چنین تحقیقاتی  ،دانشگاهیورز   ویژهو بهورز   ۀتحقیقات حوز

در داخل  کمدستکه ی  گریمربیمانند کارآمدی های عامل واسطهیک با  اًخصوصاین متغیرها، 

بیر مبنیای میدل  حاتر تحقیق ،همچنین .رسدتروری به نظر می ی نپذیرفته استانجام کشور 

هوانگ و  ۀمطالع یهانقاط تعف و محدودیتکردن طرفبر( و 2001اثربخش هورن   گریمربی

 سه متغییرِ بین ارتباط بررسیبه  ،ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با(، 2013اران  همک

 و ،مختلف دانشگاهی هایورز  مربیان زنِ رهبریِ سبک و گریمربی کارآمدی هیجانی، هو 

 ییک ،خیود ۀکیه بیه نوبی اسیت پرداخته ،مربی ایِهواسطیا  گریمیانجی نقش بررسی همچنین

 مسیائل این بررسی صدد در حاتر تحقیق ،نهایتدر  .استداخل کشور های پژوهشدر نوآوری 

دانشیگاهی  مربییان زنِ رهبیریِ سیبک و گیریمربی کارآمیدی هیجیانی، هو میزان  هک است

مربیی و  آییا و ؟ییا خییر دارد وجیود ایین سیه عامیلداری بین معنی ارتباط و آیا ؟چگونه است

 تأثیرگیذار رهبیری سیبک و هیجانی هو  بین ارتباط بر میانجی عنوان به دتوانمی او کارآمدی

  ؟یا خیر باشد

هیای مختلیف ورز  و یی مدیران و مربیان ورزشی در عرصه  این تحقیق به کاراامیداست نتای

   های رهبری در این راستا دارند، یاری برساند.تربیت بدنی و نقشی که هو  هیجانی و سبک
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 رهبری سبک و هیجانی هو  بین ارتباط در گریمربی کارآمدی ایواسطه نقش یق،تحق مفهومی مدل -1شکل 

 

 شناسیروش
نیوع  از و «توصییفی» هیاداده گیردآوری ۀنحیو حیث از ،«کاربردی» هدف لحاظ از پژوهش این

ورزشیی فرهنگیی المپییاد  دوازدهمیین در کنندهشیرکتمربییان ورزشیی است.  «همبستگی»

در دانشیگاه شیهید بهشیتی تهیران گیردهم آمدنید،  1363سال  مرداد 25 تا 19که از  دختران

هشیت  در نفرند، 113این مربیان که در مجموع  .نددهتشکیل می را آماری این پژوهش ۀجامع

تییم(، تنیی   20 ، بیدمینتون تییم( 19تیم(، بسکتبال   15تیم(، والیبال   19تسال  فو ۀرشت

 .فعالییت دارنیدتییم(  31تیم( و تکواندو   31، شنا  (تیم 31میدانی   و ، دوتیم( 20روی میز  

یک فرمول برای تعییین حیداقل حجیم میورد نییاز بیرای  (123 ص:2007  1تاباچنیک و فیدل

 که بدین شرح است: کنندمیتحقیقات رگرسیون چندگانه پیشنهاد 
N> 50 + 8m 

 بر اسا  فرمول،. (19  بین استتعداد متغیرهای پیش mمورد نیاز و  ۀحداقل حجم نمون Nکه 

 گیریمربیمیدی هیو  هیجیانی و کارآ یعنیی بیین،پیش متغیرِدو در تحقیق حاتر که شامل 

در ابتیدا اهیداف  ،د. به همین منظورنباش نفر 97 کمدست باید ها، نمونهاست( ایهاسط متغیر و

 105 رزشی تشری  شید کیهحاتر در المپیاد و هایسرپرستان و مربیان تیم همۀ پژوهش برای

شیرکت در پیژوهش اعیالم  برایدختران آمادگی خود را  مختلف ورزشی هاینفر از مربیان تیم

 هیای مختلیف ورزشییِبین رشیته ،تصادفی و ایسهمیه صورتهها بپرسشنامه ،در ادامه .کردند

 پانزده پرسشینامۀها، آوری پرسشنامه. پ  از جمعکننده در المپیاد ورزشی توزیع گردیدشرکت

                                                           
1. Tabachnick & Fidell 
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 ۀ(، نمونی1 مطیابق جیدول ورزشیی  ۀاز هشت رشیت نفر نود هایتدر ن کنار گذاشته شد و ناقص

 تحقیق فرتیات ،آزمون نیازِ مورد اطالعات آوریجمع منظور به .ندحاتر را تشکیل دادپژوهش 

 گنجانده شدند: گیریاندازه به عنوان ابزار ،استاندارد پرسشنامهسه  در

 ایین بررسیی بیرای( 1610  1سیاله و چالدوری: (LSS   ورز در رهبری مقیا  ۀپرسشنام .1

 میدل ،ییا خییر هسیتند استفاده قابل ورزشی هایموقعیت در رهبری هایتئوری ایآ هک موتوع

 رهبیری مطالعه و بررسی برای مدل همین اسا  بر .کردند ابداع را ورز  در رهبری عدیِچندبُ

 ورز  در رهبری مقیا  پرسشنامه ورز ، در موجود متغیرهای سایر با آن ارتباط و ورز  در

 نُه آموزشی، رفتار به مربوط آن س ال سیزده که دارد س الچهل  پرسشنامه این. کردند ابداع را

 بیه مربیوط سی ال هشیت آمرانیه، رفتار به مربوط س ال پنج دموکراتیک، رفتار به مربوط س ال

 5 مقییا  اسیا  بیر هیاپاسی . اسیت مثبیت بازخورد به مربوط س ال پنج و اجتماعی حمایت

. شیدند گیذاریارز ( 5 :همیشیه و 1 :اغلب ،3 :گاهی ،2 :ندرتهب ،1: هرگز  لیکرت رزشیاپنج

(. 1  انیدهدکیر یییدأت و بررسیی را پرسشنامه این فارسی ۀنسخ پایایی و روایی فراوانی تحقیقات

 و درونیی همسیانی ییقطر از را پرسشینامه ایین پایایی (1319  همکاران و یوسفی ،مثال برای

در  پرسشینامه کرونباخ لفایآ نیز حاتر تحقیق در ؛نداهکرد گزار  61/0 کرونباخ لفایآ تریب

  .قرار دارد قبولقابل ۀدر دامن که آمد دسته ب 79/0 مربیان، یک آزمون مقدماتیِ

 ۀمطالعی ۀتوسیع بیا( 0120  همکاران و 2میرز را پرسشنامه این :گریمربی کارآمدی مقیا  .2

 .اسیتشده  تشکیل ال س هجده از پرسشنامه این. کردند طراحی (1666  همکاران و فلتز ۀاولی

 ییا نفی  بیه اعتمیاد ،(نمیره 1  انیدک اطمینان یا نف  به اعتماد چهارگزینۀ از دهینمره برای

 ییا نفی  بیه اعتمیاد ،(نمیره 3  زییاد اطمینیان ییا نف  به اعتماد ،(نمره 2  متوسط اطمینان

 مربییان بیین در مقییا  ایین فارسیی ۀنسخ پایایی. (17  شد استفاده( نمره 1  کامل اطمینان

 لفیایآ که طوری به شد؛ تایید و یبررس مجدد آزمونی  آزمون و درونی همسانی طریق از ایرانی

 آزمون ی آزمون از حاصل گروهیِدرون همبستگی تریب و 71/0 با برابر پرسشنامه کل کرونباخ

 در .(11  ددار قیرار قبیولقابیل و مطلیوب حید در که بود 79/0 با برابر فاصله هفته دو با مجدد

 کیه بود 77/0 زن، مربیان اتیِمقدم ۀنمون در پرسشنامه کرونباخ لفایآ تریب نیز حاتر تحقیق

  .است پرسشنامه این پایایی نتیجه در و درونی همسانی بودنقبولقابل نگریاب

 هیو  ۀپرسشینام از مربییان، هیجیانی هیو  تعییین منظیور به: هیجانی هو  ۀپرسشنام .3

 و میایر نظیری مدل اسا  بر پرسشنامه نای هک شد استفاده( 1661  همکاران و شوت هیجانی

                                                           
1. Chelladurai & Saleh 

2. Myers 
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 ایدرجیهپینجعید بُ سیه در ال س 33 شامل پرسشنامه این. استشده  ساخته( 1666  1لویسا

 ارزییابی مقیا  در مورد س ال سیزده از این میان، .است شده گذارینمره پنج تا یک از واست 

 وریبهیره مقییا  در حیوزۀ سی ال ده و هیجیان تنظییم مقییا  در زمینۀ س ال ده هیجانات،

 خیود نظیر آزمودنی است، دهیخودگزار  آزمون یک که مقیا  این در. است هیجان( کاربرد 

 و« میوافقم حیدی تیا» ،«نظرمبی» ،«مخالفم حدی تا» ،«مخالفم کامالً» هایجمله از یکی با را

 (1311  همکیاران و جاویید خسیرو ،کشیور داخیلدر . (16  کنیدمی مشخص «موافقم کامالً»

برای تحلییل . اندهکرد ییدأت و ررسیب را پرسشنامه این سیفار ۀنسخ هنجاریابی و پایایی وایی،ر

 مفیروض هیایعامیل در ال سی 33 با عامل سه حفظ و اکتشافی عاملی تحلیل از ،رواییو تأیید 

بهیره گرفتیه  کرونبیاخ آلفای از نیز هیجانی هو  ۀپرسشنام پایایی ۀمحاسب برای و استفاده شد

در  (.20  بودنید برخیوردار قبیولیقابیل مقیدار از 11/0 تیا 99/0 از ایهدامن در هاعامل که شده

 ۀدهنیدنشیان کیه آمد دسته ب 72/0 با برابر پرسشنامه کرونباخ لفایآ تریب نیز حاتر تحقیق

  .است پرسشنامه این پایایی نتیجه در و درونی همسانی بودنقبولقابل

 و ی و پراکنیدگیمرکیز هایتعییین شیاخص بیرای توصییفی آمیاری رو از در تحلیل آماری 

 سیبک و گیریمربی کارآمیدی هیجیانی، هیو  ابعاد بین پیرسون همبستگیشامل  استنباطی

 اثیر تخمیین و متغیرهیا بیین شیدهمطرح مدل بررسی برای بعد ۀمرحل در. شد استفاده رهبری

 از تیرایب ۀمقایسی منظیور بیه و چندگانیه و دوگانه رگرسیون تحلیل از کارآمدی گریِمیانجی

 در گیریمربیی کارآمیدی ایواسیطه نقیش بررسیی منظور به (.21 شد  استفاده 2وبلس آزمون

 پیشینهاد( 1619  3کنیی و بیارون کیه روشیی از رهبیری، سیبک و هیجیانی هو  بین ارتباط

 سه باید ،آزمود را متغیر یک ایواسطه نقش بتوان اینکه برای رو  این در. شد استفاده ،اندهداد

 متغییر بیا بیینپییش متغییر رابطۀ ،رگرسیون ۀمعادل نخستین ر: دادد تشکیل رگرسیون ۀمعادل

 سیومین در و ایواسیطه متغییر بیا بیینپییش متغیر ۀرابط رگرسیون، ۀمعادل دومین در ،مالک

 بررسیی میالک متغییر بیا ایواسیطه متغییر و بیینپییش متغیر میزان رابطۀ رگرسیون، ۀمعادل

 دو بیین رابطۀ در متغیری گفت توانمی هنگامی( 1619  کنی و بارون پیشنهاد مطابق. شودمی

 .1: باشید برقیرار زییر شیرط چهیار کیه است کرده ایفا ایواسطه نقش ،مالک و بینپیش متغیر

 سیبک  میالک متغییر و( هیجیانی هو   بینپیش متغیر بین( بتا  استاندارد رگرسیون تریب

 متغییر و بیینپییش متغییر بیین (بتیا  اسیتاندارد رگرسییون تیریب .2 باشد؛ معنادار( رهبری

 متغییر بیر بیینپییش متغیر اثر کنترل از پ  .3 ؛باشد معنادار( گریمربی کارآمدی  ایواسطه

                                                           
1. Myer and Salvey 
2. Sobel test 

3. Baron and Kenny 
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 تیریب سیوم، ۀمعادلی در .1 باشید؛ داشته مالک متغیر بر معناداری اثر ایواسطه متغیر ،مالک

 طیورهب را خود معناداری یا ،مالک متغیر با بینپیش متغیر رابطۀ به مربوط استانداردِ رگرسیون

 ۀمعادل در تریب همین به نسبت آن مقدار ،معناداری حفظ صورت در یا و بدهد دست از کامل

 .  یابد کاهش معناداری نحو به نخست

 ،میالک متغییر بیا بیینپییش متغییر رابطۀ به مربوط استانداردِ رگرسیون تریب که صورتی در

 بیین ۀرابط بر شدهبررسی متغیر که گفت توانمی ،بدهد دست از کامل طورهب را خود معناداری

 رگرسیون تریب که صورتی در اما است؛ داشته کامل ایواسطه اثر ،مالک و بینپیش متغیرِ دو

 در تیریب همیین به نسبت آن مقدار اما بماند، باقی معنادار ،مالک و بینپیش متغیر به مربوط

 دو بیین ۀرابطی بر شدهپژوهش متغیر گفت توانمی ،دیاب کاهش معناداری نحو به نخست ۀمعادل

 اثر که ی ایواسطه اثر معناداریِ آزمون برای. است داشته ایواسطه اثر ،مالک و بینپیش متغیر

 ایواسطه اثر معناداریِ ،آزمون این. داد انجام را سوبل آزمون باید ی شودمی خوانده غیرمستقیم

 اثیر آییا یعنیی  اسیت صیفر با برابر غیرمستقیم اثر تریب نکهای بر مبنی صفر فرض آزمون با را

 بررسیی ،(اسیت متفیاوت صیفر از معناداری طورهب ،مالک متغیر بر بینپیش متغیر غیرمستقیم

 انجیام (20 ویراسیت  ا ا پییا  افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه (.21  دکنمی

   .دش
 

 نتایج
نشان پژوهش کنندگان تشناختی شرکجمعیت هایویژگی 1جدول ر در بخش آمار توصیفی د

 شود.داده می
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 ورزشی هایکنندگان بر اسا  نوع رشتهشرکت شناختیهای جمعیتویژگی -1جدول

ند کیه اهمربی زن در تحقیق حاتر شیرکت داشیت نود ،شودمیمشاهده  1که در جدول چنانهم

کمتیرین مشیارکت مربیوط بیه  را داشیتند و کنندهشیرکتتعدادِ بیشترین مربیان دو و میدانی 

سیال  19±7ییان والیبیال بیا مقیدار مرب راسین  االترینمیانگین ب ،مربیان والیبال بود. همچنین

 ۀسال سیابق 11±1هم مربوط به مربیان والیبال با  گریمربی ۀو میانگین بیشترین سابقتند داش

  بود. گریمربی

ایین  نید،داری ها مقیا  کمّبا توجه به اینکه داده ،های آزمون رگرسیونفرضبررسی پیشبرای 

چیون  سنجیده شیند و ویلک شاپیرو آزمونبا استفاده از  ،قبل از انجام آزمون همبستگیها داده

   یید شد.أت هاع دادهبودن توزیطبیعی ،دست آمده ب 092/0 برابر باP  مقدار

 شیاخص دو از بیین،پییش متغیرهیای بین در چندگانه خطیهمنبودنِ  فرضِپیش بررسی برای

 شیاخص در مربییان، از آمیدهدسیتهب مقادیر. شد استفاده  واریان  تورم عامل و تحمل پارامتر

 کیه بیود 10 از تیرکوچیک ،وارییان  تیورم عامل شاخص در و 01/0 از تربزرگ ،تحمل ترپارام

 . است حاتر تحقیق بینپیش متغیرهای بین چندگانه خطی همنبودِ  نشانگرِ

 پراکنیدگی نمیودار از ،«بیودنخطیی» و «هیاداده پراکنیدگی یکسانیِ» فرضِپیش دو منظور به

 پراکنیدگی نمیودار اگیر ،(2007  فییدل و تاباچنییک ظیرن مطیابق. شید اسیتفاده هیاماندهباقی

 هاماندهباقی خروجی اگر و بودننخطی ۀنشان باشد شکلهاللی یا و منحنی شکل به هاماندهباقی

 شیکل،مسیتطیل نمیودار که حالی در ؛است پراکندگی یکسانی نقض از حاکی باشد، شکلقیفی

 پراکنیدگیِ» نمیودار. اسیت پراکنیدگی یکسیانی و بیودنخطیی فیرضِپییش دو هیر بر ییدیأت

                                                  

 شاخص
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مربیان 

 زن

 60 11 11 15 11 10 6 1 6 تعداد

 %100 22/12 55/15 99/19 55/15 11/11 10 1 10 درصد

 سن

 (سال 

7 

±35  
7±19  7±31  7±36 9±36  9±37  1±39  1±31  7±31  

 ۀسابق

 گریمربی

 (سال 

3±10  1±11  52±12  1±11  1±13  5±11  1±11  3±11  1±11  
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 دو دهیدکیه نشیان میی اسیت شیده داده نمیایش 2 شیکل در کنندگانشرکت ی«هاماندهباقی

 یییدأت ،حاتر تحقیقِ مالکِ متغیرِ نمرات بین در «بودنخطی» و «پراکندگی یکسانیِ» مفروضِ

   .اندشده

 
 تحقیق کنندگانشرکت در هاماندهباقی پراکندگی نمودار -2شکل

( که مالک( و سبک رهبری  متغیر بینپیشبه منظور بررسی ارتباط بین هو  هیجانی  متغیر 

، از اسیت (1619بارون و کنیی   ایهمدل چهارمرحل رگرسیون اولِ ۀمطابق با شرط اول یا معادل

 3و  2نتیایج میدل اول در جیداول  ۀخالصی. یره  ساده یا دوگانه( استفاده شدمتغرگرسیون تک

  .است شدهیش داده نما
 

 بینی سبک رهبری از طریق هو  هیجانیپیشمدل رگرسیون  ۀخالص -2جدول 

 تریب همبستگی اول مدل
 R) 

 (2R  مربع تریب همبستگی
مربع تریب همبستگی 

 (2A.R  شدهتعدیل
 

1 52/0 279/0 291/0 

 

ول، مجیذور تیریب ا ۀکه با ورود متغیر هو  هیجیانی در مرحلی دهدمینشان  2نتایج جدول 

 ،درصید از تغیییرات متغییر میالک 2A.R( 1/29شده  همبستگی یا همان تریب تعیین تعدیل

. کندمیبینی حاتر در المپیاد دانشجویان دختر را تبیین و پیش یعنی سبک رهبری مربیان زنِ

داری و مقییدار تیرایب یییا وزن رگرسیییون هییر کییدام از سییطوح معنییی ،3در جییدول  ،در ادامیه

  .است شدهنشان داده  tزمون مرحله، بر اسا  آ بین در هریرهای پیشمتغ
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 تباط هو  هیجانی و سبک رهبریره در مدل اشدمتغیرهای وارد هایآماره -3جدول 

 tآماره 
 تریب بتای

 (β  استاندارد

 غیراستاندارد یتریب بتا
 شاخص

 دلم
خطای معیار 

 SE) 

ی تریب رگرسیون

 B) 

- - 31/0  21/1  ار ثابتمقد 
 مدل اول

10/5  0/529** 11/0  99/0  هو  هیجانی 

 .دار استمعنی  P> 01/0 در سط  **

( β  یا بتا تریب رگرسیون استانداردکه  دهدمینشان  3نتایج ترایب بتای استاندارد در جدول 

بیه عبیارت  .اسیت( معنیادار ی سبک رهبر مالک( و متغیر یجانی هو  ه بینپیشبین متغیر 

 ،بیه عبیارت دیگیر اسیت؛( معنیادار 1619بارون و کنی   ایهمرحلۀ چهارشرط اول معادل ،دیگر

درصید از  27و در حیدود  ردداری بیا سیبک رهبیری ارتبیاط داهو  هیجانی به شیکل معنیی

 ۀنتییایج گییام دوم معادلیی 5و  1در جییداول . کنییدمیتغییییرات آن را در مربیییان زن تبیییین 

 و( بیینپییش ییا بینپیش متغیر  هیجانی هو  بین ارتباط یعنی ،بارون و کنی ایهچهارمرحل

  .است شدهنمایش داده  (ایهواسط متغیر  گریمربی کارآمدی
 

 از طریق هو  هیجانی گریکارآمدی مربیبینی پیشمدل رگرسیون  ۀخالص -1جدول 

 

که با ورود متغییر هیو  هیجیانی در میدل دوم، مجیذور تیریب  دهدمینشان  1نتایج جدول 

 ایهدرصد از تغییرات متغییر واسیط 2A.R )5/20شده  همبستگی یا همان تریب تعیین تعدیل

اد دانشجویان دختیر حاتر در المپی مربیان زنِ گریِمربی در این مرحله مالک( یعنی کارآمدی 

 .  کندمیبینی را تبیین و پیش

 
 گریمربیباط هو  هیجانی و کارآمدی ه در مدل ارتشدمتغیرهای وارد هایآماره -5جدول 

 tآماره 
 تریب بتای

 (β  ارداستاند

 غیراستاندارد یتریب بتا
 شاخص

 مدل
خطای معیار 

 SE) 
تریب رگرسیونی 

 B) 
- - 39/0  11/1  مقدار ثابت 

 دل دومم
16/1  0/193** 10/0  53/0  هو  هیجانی 

 دار است.معنی   >P 01/0در سط   **

 مدل اول
 تریب همبستگی

 R) 
 مربع تریب همبستگی

 2R) 
 شدهمربع تریب همبستگی تعدیل

 2A.R) 

1 19/0 211/0 205/0 
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( β  یا بتاتریب رگرسیون استاندارد که  دهدمینشان  5نتایج ترایب بتای استاندارد در جدول 

 جیهیدر نت .است( معنادار ی سبک رهبر ایهواسط( و متغیر یجانی هو  ه بینپیشبین متغیر 

 ،بیه عبیارت دیگیر است؛معنادار  ،بارون و کنی ایهچهارمرحل ۀمعادل شرط دومِ مشخص شد که

درصید از  21و در حیدود  ردارتباط دا گریمربیداری با کارآمدی هو  هیجانی به شکل معنی

مییدل از سییوم  ۀرحلییمنتییایج  7و  9جییداول . کنییدمیتغییییرات آن را در مربیییان زن تبیییین 

   .دندهمینشان بارون و کنی را  ایهچهارمرحل
 

 گریمربیبینی سبک رهبری از طریق هو  هیجانی و کارآمدی پیشمدل رگرسیون  ۀخالص -9جدول 

مدل 
 اول

 (R  تریب همبستگی
 مربع تریب همبستگی

 2R) 
 شدهمربع تریب همبستگی تعدیل

 2A.R) 

1 59/0 311/0 261/0 
 

در  گریمربیهو  هیجانی و کارآمدی  که ترکیب وزنی دو متغیر دهدمینشان  9نتایج جدول 

درصید  2A.R) 1/26شیده  سوم، مجذور تریب همبستگی یا همان تریب تعیین تعدیل ۀمرحل

حاتر در المپیاد دانشیجویان دختیر را  زنِ یعنی سبک رهبری مربیانِ ،از تغییرات متغیر مالک

 .  کندمیبینی تبیین و پیش
 

و سبک رهبری با کنترل هو   گریمربیدر مدل ارتباط بین کارآمدی ه شدمتغیرهای وارد هایآماره -7جدول 

 هیجانی

 مقادیر همخطی

آماره 
t 

تریب 
 بتای
 استاندارد
 β) 

 غیراستاندارد یتریب بتا

 شاخص
 مدل

عامل تورم 
 واریان 

پارامتر 
 تحمل

خطای معیار 
 SE) 

تریب 
 (Bرگرسیونی  

- - - - 105/0  179/0  مقدار ثابت 
 

مدل 
 سوم

 

27/1  71/0  21/1  0/129** 129/0  535/0  هو  هیجانی 

27/1  71/0  19/2  0/217* 106/0  239/0  
کارآمدی 
 گریمربی

 دار است.معنی   >P 05/0در سط   *دار است. معنی   >P 01/0در سط   **
 

( β  یا بتا تریب رگرسیون استانداردکه  دهدمینشان  7نتایج ترایب بتای استاندارد در جدول 

. بیه اسیتمعنادار  پ  از کنترل عامل هو  هیجانی، ،و سبک رهبری گریمربیکارآمدی ین ب

پ  و به عبارت دیگر  استمعنادار  ،بارون و کنی ایهچهارمرحل ۀمعادل شرط سومِ ،عبارت دیگر
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 مشخص شد کیه  هو  هیجانی( بر متغیر مالک  سبک رهبری(، بینپیشاز کنترل اثر متغیر 

 ( اثر معناداری بر متغیر مالک  سبک رهبری( داشته است. گریمربی کارآمدی ای متغیر واسطه

 اثیر داریمعنیی بررسیی کنیی وو  بیارون ۀمعادلی چهیارمِ ۀدر نهایت و به منظور بررسی مرحلی

 فیرضِ آزمون با را ایواسطه اثر معناداری ،آزمون این. شد استفاده «سوبل» آزمون از ،ایهواسط

بیه دنبیالِ  یعنیی  دکنمی بررسی ،است صفر با برابر غیرمستقیم اثر تریب اینکه بر مبنی ،صفر

 طیورهبی ،میالک متغییر بیر بیینپییش متغییر غیرمستقیمِ اثر آیا پاس  به این پرسش است که

 مقیدار ایآ هک دهدمی نشان آزمون این ،دیگر عبارت به(. یا خیر؟ است متفاوت صفر از معناداری

 اسیت دارمعنی مقدار یک ،ایهواسط متغیر ورود از پ  ،مالک و بینپیش متغیر اثر بین کاهش

  خیر؟ یا

 گیریاندازه خطای و غیراستاندارد رگرسیون ترایب مقادیر از باید ،زمونآ نایۀمحاسب منظور به

 افیزارنیرم نکیهای هبی توجیه بیا. کیرد اسیتفاده سیوم و دوم میدل رگرسییون معیادالت در نهیاآ

 1وب تحیت و نالیینآ هایکننیدهمحاسیبه از نیدارد، را آزمون نای ۀحاسبم قابلیت ا ا پیا 

   شد. استفاده

 که داد نشان( =Z= ،1/2P 03/0  سوبل آزمون نتایج .اندشدهنمایش داده  3این نتایج در شکل 

بیه  99/0مسیر هو  هیجانی به سبک رهبیری از  کاهش مقدار تریب رگرسیون غیراستانداردِ

 هیو  بیین ارتبیاط در نسیبی ایِهواسیط بییانگر نقیش ،گریمربیکارآمدی پ  از ورود  53/0

 .است دختران دانشجویی المپیاد در حاتر دخترانِ هایتیم زنِ مربیان رهبری سبک و هیجانی

ن مقیادیر در ایی ۀبیه دلییل اسیتفاد ،گیری در شکلگزار  مقادیر غیراستاندارد و خطای اندازه

  (.21  آزمون سوبل است ۀفرمول محاسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1. http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 
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شده در ارتباط بین هو  هیجانی و سبک رهبری، مقادیر مشاهده گریمربیکارآمدی  ایهنقش واسط -3شکل

 هستند. داخل پرانتز(  گیریو خطای اندازه استانداردغیرترایب 

 

و  جیانیهیو  هیدر ارتبیاط  را« گیریمربیکارآمیدی » ایِنقش واسیطه ،نتایج خالصهبه طور 

 زیرا:  کنند؛تأیید می ،المپیاد ورزشی دانشجویان دخترحاتر در  مربیان زنِ سبک رهبریِ

 سیبک رهبیریطیور معنیاداری بیا هبی هو  هیجانی ،بارون و کنی ۀمعادل اولِ ۀمطابق مرحل .1

 (.=001/0P< ،52/0β  همراه است

کارآمیدی ی بیا معنیادار طیورهبی هیو  هیجیانی ،بیارون و کنیی ۀمعادلی دومِ ۀمطابق مرحل .2

 (.=001/0P< ،19/0β  همراه است گریمربی

کارآمیدی ، هیو  هیجیانی پی  از کنتیرل اثیر  ،بیارون و کنیی ۀمعادلی سومِ ۀمطابق مرحل. 3

  (.=001/0P< ،12/0β  همراه بود سبک رهبریطور معناداری با هب گریمربی

، اگرچه گریمربیاثر کارآمدی  پ  از کنترل ،بارون و کنی ۀمعادل چهارمِ ۀمطابق مرحل .1

سط  معناداری  ،سبک رهبریو  هو  هیجانی ۀتریب رگرسیون استاندارد  بتا( مرتبط با رابط

ها حاکی از نقش . این یافتهداشتکاهش  12/0به  52/0خود را حفظ کرد، مقدار آن از 

  (. 11  است سبک رهبریو  هو  هیجانیبین  ۀدر رابط «گریمربیکارآمدی » ای نسبیِواسطه

 
 

 

 

 گریکارآمدی مربی

 )متغیر واسطه ای(

 هوش هیجانی

 (پیش بین)متغیر 

 سبک رهبری

 (مالک)متغیر 

35/0 

(12/0

) 

32/0 

(1/0) 

25/0 

(1/0) 

66/0 

(11/0) 
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 گیریو نتیجهبحث 

ارتباط و قابلیت تبیین و  داربودنمعنی مبنی براول  ۀنتایج فرتی ،های تحقیقاسا  یافته بر

بوسیله هو  هیجانی، با مطالعه هوانگ و  ،ورزشی زنِ دار سبک رهبری مربیانِبینی معنیپیش

 ؛ستهمراستا( 1316  همکاران و نلوکیواو  (1311  همکاران و بهارشعبانی و (2013همکاران  

. در تبیین کندیید نمیأرا ت (2002  و وینبرگ (2002  مورفی و در حالی که نتایج دروگ

ورزشی از  که ارزیابی مربیان زنِ گفتچنین توان حقیق حاتر، میت یهااحتمالی یافته

در تیم و  شانرهبری د به شکل مستقیمی بر ادراکات آنها از سبک و رفتارتوانمیهیجانات خود 

تر، مربیانی که شکل غیرمستقیمی بر باورهای کارآمدی آنها تاثیر بگذارد. به عبارت دقیقبه

 مثبت بر لقیِخُ تری بر روی تنظیم هیجانات خود به منظور حفظ جوّاحسا  و کنترل دقیق

د ربازخوو خواهند داشت  ثربخشیها و رفتارهای رهبری اخود دارند، سبکخود و ورزشکاران 

 ( ورغم اشتباه در عملکردعلی ،فعالیت ۀتشویق ورزشکار به ادام مانند  ترنگرانهرفتاری مثبت

ساختار جلسات تمرین و ارزیابی  ثرترِ ریزی مبرنامه مانند  یترو تمرینی بهینه رفتار آموزشی

با سطوح متناسب  و کارآمدتر گریمربیثر عملکرد ورزشکاران، و انتحاب سبک  منظم و م

عوامل  ،از طرف دیگر(. 22  خواهند گذاشتبه نمایش  (بازیکنان و مسابقه وتِامتف مهارتیِ

از  گذار باشند کهثیرأتوانند تو سبک رهبری می هو  هیجانی بین هو  ۀدر رابطای واسطه

  ای است.ف این تحقیق نیز بررسی نقش واسطهاهدا
 مطالعات ،گریمربی کارآمدی و هیجانی هو  دارِمعنی ارتباط بر مبنی حاتر تحقیق نتایج

یید أرا ت( 1361  همکاران و بشیری و( 2013  همکاران و هوانگ ،(2001  همکاران و تلول

 هو  عدبُ شش بین داریمعنی همبستگی( 2001  همکاران و تلول ۀمطالع . دردنکنمی

. (12  داشت وجود گریبیمر کارآمدی کلیِ  ۀنمر و گریمربی کارآمدی عدِ بُ چهار با هیجانی

 به و مربیان هیجانیِ هو  افزایش با کهگفتند  نتایج این تفسیر در( 2001  همکاران و تلول

 در مناسب توانایی و مسابقه و تمرین طول در خود هیجانی تغییرات از آنها آگاهی ،بهتر عبارت

 طریق از آنها شکارانورز عملکرد و یادگیری در بسزایی ثیرأت هیجانات، این تعدیل و تنظیم

 بر صحیحی شکل به مربی اگر مثال برای. داشت خواهد شانگریمربی کارآمدی افزایش

 خواهد ورزشکاران نگر  بر مثبتی اثر باشد، داشته کنترل مسابقه یک در خود منفی هیجانات

 ورزشکار هیجانی حاالت موقعبه و صحی  تشخیص در مربی توانایی ،همچنین. گذاشت

 مربی در باور این و نف  به اعتماد تقویت به منجر ،(خشمگین عصبی، و خسته ،مضطرب 

 به را مناسب راهبردهای آموز  و بخشیانگیز  در مناسب اثرگذاری قابلیت که شد خواهد

 در یرگذارأثت عوامل بررسی در( 2002  همکاران و گولد. است آورده دست به خود ورزشکاران
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 المپیک، مسابقات در که دندبه این نتیجه رسی المپیکی سط  مربیانِ گریِمربی اثربخشی

 هیجانات برخی کردنپنهان همچنین و آنها کنترل توانایی و خود هیجانات از مربی آگاهی

 گریمربیکارآمدی  ابعاد تریناصلی از ،ورزشکاران از( آتی ۀمسابق از تر  و نگرانی  خود منفی

 گریمربی کارآمدی بینیپیش یعنی نتایج این همچنین .(11  شودمی قلمداد المپیک سط  در

 ۀنظری با مربیان، در هیجانات ۀبهین تنظیم و مدیریت و صحی  ارزیابی توانایی طریق از

 هایراه از یکی دگویمی( 1667  بندورا. دارد تناسب خوبیبه نیز( 1667  1بندورا مدیخودکارآ

 خشم، مانند منفی لقیخُ حاالت و منفی جاناتهی کاهش ،افراد در کارآمدی باورهای تغییر

 نیز به این نتیجه رسیدند( 1200  همکاران و 2پترایدز راستا این در. (5  است اتطراب و تر 

 زیرا ؛کرد تعریف نیز هیجانی خودکارآمدی عنوان به توانمی را صفتی هیجانیِ  هو  که

 ی افراد عملکرد و کارکرد کیفیت در غییرت با ی اصلی منبع عنوان به ندتوانمیراحتی به هیجانات

  .(23  باشند همراه

 طریق از رهبری سبک دارِمعنی بینیپیش قابلیت و ارتباط بر مبنی حاتر تحقیق نتایج

 کارآمدی ایهواسط نقش همچنین و( هیجانی هو  کنترل از پ   گریمربی مدیکارآ

 کنت و سالیوان مطالعات ایجنت رهبری، سبک و هیجانی هو  بین ارتباط در گریمربی

 با ایهمطالع( 2003  کنت و . سولیواندکننأیید میرا ت( 2013  همکاران و هوانگ و( 2003 

 انجام «هادانشکده ورزشی مربیان بین در آنها رهبری سبک و گریمربی کارآمدی ۀرابط» عنوان

 سبک و( 1666  فلتز یگرمربی کارآمدی هایپرسشنامه( زن 51 و مرد195  مربی 221. دادند

 ،متغیر دو این بین داد نشان تحقیق نتایج .کردند تکمیل را( 1610 هسال و ایچالدور  رهبری

 را مربیان رهبری هایسبک تغییرات از %12 گریمربی کارآمدی و دارد وجود مثبتی انسجام

 در اریدمعنی تفاوت هی  زن و مرد مربیان بین تحقیق این در ،همچنین .کرد تبیین

 ۀمطالع از ،حاتر تحقیق نوآوری و اصلی بخش .(21  نشد مشاهده گیریاندازه متغیرهای

 کارآمدی ایهواسط نقش به بررسی نامحقق این. شد گرفته( 2013  همکاران و هوانگ

 آمریکایی بسکتبال مربی 323 بین در رهبری سبک و هیجانی هو  بین ارتباط در گریمربی

 و هیجانی هو  توسط رهبری سبک دارِمعنی بینِپیش هرابط ۀدهنداننش نتایج. پرداختند

 پیش هیجانی هو  ،همچنین. بود راستاهم حاتر تحقیق نتایج با که بود گریمربی کارآمدی

 بین رابطه در جزئی ایهواسط نقش گریمربی کارآمدی و گریمربی کارآمدی دار معنی بین

 ۀمطالع به نسبت حاتر تحقیق برتری و تفاوت لبتها کرد ایفا رهبری سبک و هیجانی هو 

                                                           
1. Bandura Self-efficacy Theory 

2. Petrides 
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شده  بنا نامحقق نۀ آمطالع تعف نقاط و هامحدودیت اسا  بر( 2013  همکاران و هوانگ

 ۀمطالع رسیدند؛ زیراتعف عمده یک محدودیت و نقطه به خود ۀن در مطالعاین محققا. است

 نتایج پذیریتعمیم قابلیت و بیرونی اییرو رو،؛ ازایندشمی محدود بسکتبال مربیان به تنها آنها

 مطالعات که کردند پیشنهاد نتیجه در شد. محدود های دیگر،رشته مربیان به آنها ۀمطالع

 مهارتیِ و تجربه سطوح و انفرادی و تیمی متفاوتِ ورزشیهای رشته مربیان دیگری با محوریت

 .شد( اجرا و ریزیپی اسا  همین بر حاتر تحقیق  که شود اجرا مربیان مختلفِ

 به رهبری سبک و هیجانی هو  بین مسیر تریب کاهش گرچها ،آمدهدستهر اسا  نتایج بب

 اعمال اثر ۀنتیج در( رهبری سبک  مالک متغیر از توجهیقابل واریان  اما نیست، کامل شکل

 که ادد نشان سوبل آزمون نتایج ،دیگر عبارت به. است( گریمربی کارآمدی  ایهواسط متغیر

 ورود از پ  زن مربیان رهبری سبک و هیجانی هو  بین مسیر تریب در 1/0 کاهش

 این تایجاست. ن متغیر این نسبی ایهواسط نقش بیانگر که است دارمعنی گریمربی مدیکارآ

 هورن توسط شدههئارا گریمربی اثربخشی مدل از بخشی با راستاهم و ییدکنندهأت تحقیق

 یک را مربیان اهداف و باورها عقاید، انتظارات، خود مدل از بخشی در هورن. است( 2002 

 نتایج. بود گرفته نظر در آنها رفتار و مربیان فردی خصوصیات بین ارتباط در ایهواسط عامل

 ارتباط در ثیرگذاریأت و ایهواسط نقش ،مربیان خودکارآمدی که داد نشان نیز حاتر تحقیق

( مربی رفتار  رهبری سبک و( مربیان فردی خصوصیات از یکی عنوان به  هیجانی هو  بین

 عنوان به دتوانمی خود هیجانی توانایی از مربیان ادراک ،کند. در تحقیق حاترمی ایفا مربیان

 هایسبک و رفتار یگوپیش واقع در و آنها کارآمدی باورهای گوپیش شخصیتی صفت یک

 دیگر، عبارت به(. 25  باشد ورزشکاران تمرین و آموز  هنگام در آنها رهبری و گریمربی

 همچنین و خود هایتوانایی به نسبت آنها عقاید و باورها مربیان، شخصیتی هایویژگی

 در ثیرگذاریأت نقش ،تعامل نای هک دارند ارتباط یکدیگر با نها،آ گریمربی و رهبری هایرفتار

 . داشت خواهد مربیان آن نظارت تحت ورزشکاران رفتار و نگر  یادگیری عملکرد،

 جمله از ،خود هیجانی هو  از مربیان ۀشدادراک توانایی که گفت توانمی بندیجمع در

 تنظیم و کنترل قابلیت و مسابقه و تمرین طول در هیجانی تغییرات بر دقیق نظارت و ارزیابی

 ،رابطه این و دارد آنها مدیکارآ باورهای و گریمربی اعتماد بر مثبتی ثیرأت هیجانات، نای ۀبهین

 بهبود ،نتیجه در و ورزشکار و مسابقه شرایط با متناسب رفتار و رهبری سبک اتخاذ موجب

 ورزشکار ارتباط و نگر  دتوانمی تعامل این ،همچنین. گرددمی گریمربی یندافر کل اثربخشی

نکه نتایج ای هتوجه ببا  .بخشد بهبود نیز را آنها ادگیریی و عملکرد ،نتیجه در و خود مربی با

ترکیب را  تغییرات سبک رهبری مربیان زناز سوم تحقیق حاتر نشان داد که در حدود یک
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 ایهنقش واسط ،گریمربیو کارآمدی  دکنمیو هو  هیجانی تبیین  گریمربیوزنی کارآمدی 

نقش  ،کند و تعامل این سه متغیربین هو  هیجانی و سبک رهبری مربیان ایفا می ۀدر رابط

ن و مدیران مسئوالمربیان، به  رو،. ازاینثیرگذاری در نگر ، رفتار و عملکرد ورزشکاران داردأت

ن مدیریت ابه طور منظم و با استفاده از متخصص شودمیورزشی پیشنهاد  هایها و تیمسازمان

 بهبود متغیرهای مذکور را در مربیان هایشناسی ورزشی، تمرینات و آموز ورزشی و روان

 دنبال کنند.
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