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  چكيده
المپيـاد دانشـجويان    هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني مربيان با انسجام تيمي ورزشكاران پنجمين

كاربردي اسـت و بـه   روش تحقيق از نوع همبستگي و از نظر هدف . بود 1390 سال در كشور نور پيام هاي دختر دانشگاه
كننده در پنجمـين   شركت) نفر 1068(و ورزشكاران ) نفر 86(جامعة آماري كلية مربيان . شكل ميداني انجام گرفته است

 285نفـر از مربيـان و    70گيري مورگـان،   براساس جدول نمونه. هاي پيام نور كشور بود المپياد دانشجويان دختر دانشگاه
گيري تصادفي ساده استفاده  ها از روش نمونه آوري داده نمونة آماري انتخاب شدند و براي جمععنوان  نفر از ورزشكاران به

تيمـي كـارون اسـتفاده     انسجام شرينگ و پرسشنامة سيبريا هيجاني هوش براي گردآوري اطالعات از دو پرسشنامة. شد
ها بـا اسـتفاده از    شد و پايايي پرسشنامهها توسط هشت تن از استادان رشتة مديريت ورزشي تأييد  روايي پرسشنامه. شد

هـاي آمـار توصـيفي و     هـا از روش  وتحليـل داده  بـراي تجزيـه  . دسـت آمـد   به 81/0و  79/0ترتيب  روش آلفاي كرونباخ به
 هـوش  يهـا  مؤلفـه  همة بين داد، نتايج نشان. استفاده شد) ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه(استنباطي 
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   مقدمه
شناسي علمي در اواخر قرن نوزدهم ميالدي، سعي بر آن بوده است كه  گيري روان از هنگام شكل

هاي متفاوت بررسي  شناخت او نسبت به پديده شخصيت آدمي، مناسبات اجتماعي، چگونگي تفكر و
اي كه  پديده. اي به نام هوش، كشفي بسيار جذاب و چشمگير بود در اين بين كشف پديده. شود
گذارد، توجه همگان را  هاي زيستي و وراثتي دارد و عوامل محيطي و اجتماعي نيز بر آن تأثير مي ريشه

  ).4(به خود جلب كرد 
هاي غيرشناختي است كه توانايي موفقيت فرد را در  ها و مهارت از توانايياي  هوش هيجاني دسته

ها، اغلب به تركيبي  نتايج حاصل از پژوهش). 11(دهد  مقابله با فشارها و اقتضاهاي محيطي افزايش مي
عنوان بهترين شاخص صالحيت فردي اشاره دارند  به) مانند هوش(از دانش، مهارت و صفات ژنتيكي 

باال با سالمت،  1هر حال شواهد تحقيقاتي اين حوزه نشان از آن دارد كه هوش هيجاني، به )21(
ها و  توانمندي). 22،7(هاي كاري ارتباط دارد  تر در محيط شادماني، زندگي كارامدتر و عملكرد مطلوب

ي و كننده و تأثيرگذار بر كيفيت روابط اجتماع هاي تعيين هاي اجتماعي و هيجاني از عامل شايستگي
 شايد ،هوش هيجاني در خصوص). 15(روند  شمار مي هاي گوناگون زندگي به  موفقيت در حوزه

 ).10(باشد  هيجانات و عواطف، احساسات از استفادة هوشمندانه گفت، توان مي كه تعريفي ترين كوتاه
 از درك درستي و دهد تشخيص را خود عواطف و احساسات خاص لحظة يك در بتواند مربي اگر
 برگزيند و در را تصميم بهترين شرايط به توجه با توانست خواهد بهتر باشد، داشته خود يها واناييت

 بر و شناسايي را خود هاي قوت و ها ضعف راحتي به بردارد و گام خود هاي و برنامه اهداف پيشبرد جهت
ديگر  در انگيزش و حيهرو ايجاد در خود برانگيختن بر عالوه كند و را برآورده خود نيازهاي اساس اين
  .مهمي ايفا كند نقش نيز تيم كه الزمة انسجام تيمي است افراد

هاي انسان، از اهميت  عنوان يك ويژگي انساني و نقش آن در موفقيت توجه به هوش هيجاني به
 منظور شناسايي عواملي غير از اي برخوردار است، بنابراين فعاليت در زمينة هوش هيجاني به العاده فوق

). 1(شود  هاي انساني مي عوامل عقلي در زندگي افراد مؤثر و راهگشاست و موجب تكميل صالحيت
فردي، سازگاري و تطبيق با محيط در  هوش هيجاني به شناخت فرد از خويش و ديگران، ارتباط بين

مدت و ريزي دراز راستاي ارضاي نياز خود و انتظارات اجتماعي وابسته است و هوش شناختي در برنامه

                                                           
1. Emotional Intelligence 
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هاي ورزشي دارند و محور اصلي و  مربيان جايگاه وااليي در برنامه ).9(اهداف كلي فرد دخيل است 
مربيان با اتكا به دانش، تجربيات و اطالعات خويش در جهت  .شوند هاي ورزشي تلقي مي اندار تيمكس

   .)2( كنند نقش اصلي را ايفا مي ،رساندن ورزشكار به سكوهاي افتخار
 يكيها  هيجان) مهار( مديريت كه دارند نياز متفاوتي ابزارهاي به اثربخشي و بودن مؤثر براي مربيان

 بيني، پيش سازوكارهاي با وها  هيجان مديريت طريق از هيجاني هوش .آنهاست بودن مؤثر ابزار از
 را خود يورزش عملكرد تا كند مي كمك فرد به كارامد مقابلة راهبردهاي تقويت و كنترل قدرت افزايش
 است مهمي هوش هيجاني فاكتور شود، بنابراين ورزشي موفقيت احتمال افزايش باعث بخشد و بهبود

 نظر، مورد ورزشي زمينة در موفقيت براي الزم يها توانايي وها  مهارت كسب با همزمان بايد مربيان كه
 را در ما ظرفيت انيهيج هوش) 1381( گلمن نظر از. )3(دهند  پرورش و آموزش نيز را مهارت اين

 هيجانات ايجاد كرده و انگيزش خودمان در تا كند مي تعيين و كمك ديگران و احساسات خود شناخت
 عاطفي لحاظ از كه اي مربي .)8(درآوريم  حساب و نظم به يكديگر را با خودمان روابط و كنيم كنترل را

 را آنها خودتنظيمي، طريق از رل كند وكنت را خود روحيات خودآگاهي، طريق از تواند مي باشد، باهوش
 رفتار اي شيوه به هاي اجتماعي، مهارت طريق از كند و درك را آنها تأثير همدلي، طريق بخشد و از بهبود
 و برخورد كند مشكالت و مسائل با راحتي به تواند مربي مي). 5(افزايش دهد  را ديگران روحية كه كند
 اشتياق، و شور و نباشد نامنعطف و خشك نيز خود يها گيري تصميم در و دهد ارائه بهتري يها حل راه

  ). 13(و باعث موفقيت تيم شود  ايجاد كند ورزشكاران خود در را همكاري حس و اعتماد
 و ارتقا را تيم هيجاني، به هوش مربوط يها مهارت يادگيري و آموزش كه تحقيقات نشان داده

 يها دهه در رو دهد، ازاين نيز افزايش مي را تيمي هيجاني شهو سنجش يها آزمون به مربوط امتيازات
بين ). 16( اند كرده معرفي اثربخش )مربيگري( رهبري براي عاملي را عاطفي هوش محققان اكثر اخير

گيري بيشتر  هوش هيجاني و موفقيت مديران ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد، بدين منظور بهره
هايي در راستاي افزايش هوش هيجاني، موجب ارتقا و  ن، نسبت به برگزاري كارگاهاز توان مديريتي مديرا

  ).9(پيشرفت آنها خواهد شد 
رابطة مثبتي دارد و  در تحقيقي نشان دادند هوش هيجاني با انسجام تيمي) 2007(و رنچ  التمر

روابط اجتماعي در تواند در ايجاد  شود و هوش هيجاني مربي مي انسجام تيمي موجب عملكرد بهتر مي
  ). 17(هاي اصلي انسجام تيمي است، مؤثر باشد  ها كه يكي از مؤلفه گروه
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طور معناداري با  در پژوهشي بيان داشتند كه هوش هيجاني رهبر تيم به) 2008(كُمان و ولف 
ها   پيدايش هنجارهاي مطلوب در تيم همراه بوده است و اين هنجارهاي مطلوب سبب عملكرد بهتر تيم

در تحقيقي به بررسي تأثير هوش هيجاني بر عملكرد تيمي و ) 2009(هانسن  كيودباخ و ). 17(شود  مي
هاي بهداشتي با تنظيم احساسات در  انسجام پرستاران پرداختند، آنها نشان دادند كه كيفيت مراقبت

نظيم احساسات طور كلي، ت تنظيم هيجان نيز با انسجام گروه همبستگي مثبت داشت و به. ارتباط است
  ).20(و هيجانات راه جديدي براي افزايش انسجام تيمي است 

شناسي  در تحقيق دربارة ادراك مربيان و ورزشكاران در مورد نقش روان) 2004(جنتنر و همكاران 
ترين عامل موفقيت  ورزشي به اين نتيجه رسيدند كه آماده كردن ورزشكاران از نظر روحي و رواني مهم

  ).12(رود  شمار مي بقات حساس بهآنها در مسا
هاي گروهي و  تبيين موفقيت ورزشي در ورزش«در تحقيقي با عنوان ) 1384(بشارت و همكاران 

به اين نتيجه رسيدند كه هوش هيجاني با موفقيت ورزشي در » فردي بر حسب هوش هيجاني
بيني، پيشگيري،  پيشهوش هيجاني با سازوكارهاي . هاي گروهي و فردي همبستگي مثبت دارد ورزش

كند كه عملكرد ورزشي خود را  افزايش قدرت كنترل و تقويت راهبردهاي مقابلة كارامد به فرد كمك مي
  ). 3(بهبود بخشد و موجب افزايش احتمال موفقيت ورزشي شود 

شناس را از ديد مربيان و ورزشكاران  در تحقيق خود، نقش مشاور روان) 1385(سپاسي و همكاران 
شناس ورزش و  ار افراد تيم مثبت و ضروري دانستند و بين نگرش نسبت به جايگاه مشاور رواندر كن

  ).6(دست آوردند  هاي ورزشي رابطة مثبت و معناداري به موفقيت تيم
دربارة مسائلي كه مربيان ورزش عالقه دارند تا آنها را با ) 2000(و اوتلي ) 2004(هارود   پاين و

مربيان از اطمينان نداشتن عملكرد بازيكنان، سوء . ان بگذارند، مطالعه كردندشناس ورزش در مي روان
تعبير بازيكنان از نقش مربيان، مشكالت شخصي و خودخواهي ورزشكاران، به مسائل حساس اشاره 

  ).18(كردند 
ذارد گ ها تأثير مي از سوي ديگر نتايج تحقيقات اخير نشان داده كه انسجام تيمي باال بر عملكرد تيم

 ). 5(هاي با انسجام كمتر، نتايج بهتري را كسب كنند  شود كه نسبت به تيم و سبب مي

و سعي در ايجاد صميميت و يگانگي در ميان  دانند مي مربيان اساس موفقيت را در انسجام تيمي
تر و احساس اعتماد و پشتيباني دوسويه در ميان  فردي نزديك ارتباطات بينكه  بازيكنان دارند

مثالً  .شود فردي شده و به عملكرد فردي بهتر منجر مي زشكاران، سبب افزايش احساس و جذابيت بينور
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 ،كه مربي از تمسخر استفاده كرده، براي بازيكنان خاصي استثنا قائل شده و با فرياد زدن و تنبيه هنگامي
يابند كه  ، ورزشكاران در ميبرد كار مي تنبيه را در سطوح بااليي براي ورزشكاران به بازخوردهاي منفي و
زيرا مربي با اين رفتارها در ميان بازيكنان فاصله ايجاد كرده و تعامل ميان ، ين استيانسجام تيمشان پا

نمايي  هاي مربيگري مانند بزرگ روشاما برخي . كند ورزشكاران را با يكديگر و نيز با خود، محدود مي
با ورزشكاران، استفاده از سخنان انگيزاننده، ايجاد كردن  مربيان در مورد توانايي ورزشكاران، شوخي

كار بردن  اعتماد نسبت به آينده، شركت در مراسم عبادي و مذهبي تيم، نشان دادن شور و شوق و به
  . )2( بخشد هاي ورزشكارمحور، انسجام تيم را بهبود مي تكنيك

ماندن نسبت به يكديگر، متحد ماندن انسجام فرايندي است پويا كه در تمايل يك گروه براي وفادار 
  ). 5(شود  در دستيابي به اهداف مؤثر و ارضاي نيازهاي عاطفي اعضا نشان داده مي

گذارند و موجب باقي ماندن آنها در  انسجام گروهي برايند تمام نيروهايي است كه بر اعضا اثر مي
جذابيت گروه، مقاومت در برابر ترك  :اند از شوند عبارت نيروهايي كه باعث انسجام مي. شوند گروه مي

حفظ عضويت گروه و انسجام گروهي به ابعاد متعددي از پويايي گروه مانند بلوغ، . گروه و انگيزش
 . تجانس و اندازة آن مرتبط است

انسجام اجتماعي بيانگر . است انسجام گروهي شامل دو بعد انسجام اجتماعي و انسجام تكاليف
  .ي در بين اعضاي گروه استفرد ميزان جذابيت ميان

را ) 1998(يافتة انسجام گروهي كارون و هاسنبالس  ، مدل تكامل)2005(كارون، هاسنبالس و آيز 
عوامل محيطي، شخصي، رهبري و (بار ديگر بررسي كرده و تأييد كردند براساس اين مدل عوامل زيادي 

البته بايد توجه . كند بيني مي ا پيشهاي ورزشي ر وجود دارد كه ميزان انسجام گروهي در تيم) تيمي
  ).2(اند  شوند كامالً همبسته و در هم تنيدهكرد اگرچه اين عوامل جدا از هم عنوان مي
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  )5(هاي ورزشي  مدل مفهومي عوامل اثرگذار بر انسجام تيم. 1شكل 
 

 )1شكل (هاي ورزشي عوامل اثرگذار بر انسجام تيم

هاي ورزشي  س اين مدل، عوامل محيطي يكي از متغيرهاي انسجام تيمبراسا: 1عوامل محيطي. 1
شود كه مالحظات  و مالحظات جغرافيايي تقسيم مي 2است و به دو مقولة مالحظات فرهنگي ـ سازماني

، موقعيت سازماني و سطح رقابت 3هاي قراردادي، فشارهاي هنجاري سازماني شامل مسئوليت -فرهنگي 
 .است

اند، روابط  كه بازيكنان تيم از لحاظ جسماني به يكديگر نزديك اده هنگاميتحقيقات نشان د 
سختي پذيرش در گروه نشانة . دوستانه و در نتيجه انسجام اجتماعي در ميان آنها بيشتر خواهد شد

  . شود انسجام زياد آن گروه يا تيم است و موجب واكنش بازيكنان نسبت به ورود اعضاي جديد مي
هاي شخصي دومين عامل اثرگذار بر انسجام است، اين  براساس اين مدل تفاوت: عوامل شخصي. 2

هاي  هر كدام از ويژگي. شود هاي فردي، شناخت و انگيزش و رفتار تقسيم مي عامل به سه بخش ويژگي
شناخت و انگيزش گروه . گذارد فردي مانند سن، جنسيت، نژاد، شخصيت و غيره بر انسجام تأثير مي

                                                           
1. Environmental Factors 
2. Cultural and Organizational Considerations  
3. Normative Pressure 
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مندي اعضاي گروه، خودفريبي، قبول مسئوليت براي نتايج ضعيف و رفتار  مشترك، رضايت شامل ادراك
ادراك مشترك به اين معناست كه نگرش اعضاي تيم مشابه و يكسان . امتياز به خود يا خودآوانسي است

، زماني خودفريبي. است و اعتقادات و انگيزة اعضاي تيم در راستاي بهبود عملكرد و نتايج تيم قرار دارد
آيد كه افراد عملكرد تيم خود را از آنچه هست، بيشتر و بهتر تصور كنند و همچنين عملكرد  وجود مي به

دهد كه انسجام تيم در سطح بااليي باشد  رقيب را كمتر از واقعيت بپندارند، اين حالت زماني روي مي
  . دهد كه تأثيرات شناخت گروهي را نيز بر انسجام تيم نشان مي

زيادي با انسجام تيمي دارد، پذيرش مسئوليت پيامدها يا نتايج منفي در بين   ديگري كه رابطة عامل
نتايج تحقيقات نشان داده است افرادي كه مسئوليت بيشتري را هنگام شكست تيم . بازيكنان تيم است

حتي در زماني  اين ويژگي. كنند گيرند، درك بااليي از انسجام تيمي دارند و آن را حفظ مي بر عهده مي
  . دهد پذيري در ميان بازيكنان تيم را افزايش مي كه نتايج تيم خوشايند نباشد، انسجام تيم و مسئوليت

گذارد، اين رفتارها  رفتارهاي فردي جنبة ديگري از عوامل شخصي است كه بر انسجام تيمي اثر مي
فداكاري افراد براي . ي در تيم استشامل فداكاري براي تيم، پيروي و تعهد به مشاركت و تعامل اجتماع

گونه  ها، توجه زيادي به اين تيمي تيم، تأثير بسيار زيادي بر انسجام تكليف اجتماعي دارد، چون هم
وقتي برخي از اعضاي تيم . كنند گونه رفتارها ارزيابي مي رفتارها دارند و تعهد و تمايل به تيم را با اين

كنند، رفتارهاي تعامل اجتماعي ممكن است بر تيم اثر بگذارد،  يدليل اندازة گروه تالش كافي نم به
  ).2(تواند از انگيزش و هماهنگي ضعيف تأثير بپذيرد  همچنين انسجام مي

طبق مدل كارون، هاوسنبالس و آيز . بخش سوم از عوامل مؤثر بر انسجام است: عامل رهبري. 3
حمايت اجتماعي، ارائة انواع بازخورد به  رفتار آموزش و تمرين،(رفتارهاي مربي ) 1998، 2005(

، روابط شخصي بين مربي و بازيكنان و روابط )دموكراتيك و آمرانه(هاي مربي  گيري ، تصميم)ورزشكاران
  . هاي ورزشي مؤثر است بر انسجام تيم) ها و فشارهاي وارد بر تيم واكنش به موقعيت(بين تيم و مربي 

با انسجام تيمي، عوامل تيمي شامل اندازة گروه، موقعيت گروه،  آخرين عامل مرتبط: عوامل تيمي. 4
  .پيچيدگي نقش اعضاي گروه، هنجارهاي گروه، اثربخشي جمعي و سابقة اعضاي گروه است

و سعي در ايجاد صميميت و يگانگي در ميان  نددان ميمربيان اساس موفقيت را در انسجام تيمي 
تر و احساس اعتماد و پشتيباني دوسويه در ميان ورزشكاران،  زديكفردي ن ارتباطات بين و بازيكنان دارند

بنابراين رفتار ، شود فردي شده و به عملكرد فردي بهتر منجر مي سبب افزايش احساس و جذابيت بين
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تواند اثر مثبت يا منفي بر ادراكات ورزشكاران از انسجام  هاي تمرين و بازي مي مربيان در وضعيت
  ).2( تيمشان داشته باشد

شناسي ورزشي و خدمات اين رشته در تأمين  توان دريافت كه روان از نتايج اين تحقيقات مي
شناسي ورزشي و خدمات  اي طوالني دارد، اما علم روان نيازهاي رواني ورزشكاران در ساير كشورها سابقه

روز بر اهميت  روزبه .آن در بهبود عملكرد ورزشي و موفقيت ورزشكاران در كشورمان سابقة چنداني ندارد
ويژه مسابقات حساس و مهم افزوده  هاي ورزشي به شناسي در آماده كردن تيم كاربرد مباني روان

شناسي در  شود، اما تحقيقات اندكي در مورد  نگرش مربيان و ورزشكاران در زمينة جايگاه روان مي
سطح ورزش قهرماني و  يارتقا شناسي براي مديريت و روان در زمينةتحقيقات  كشورمان وجود دارد و

 بتوانند ، تااندركاران مفيد و سازنده باشد دست ةتواند براي مديران، مربيان و كلي اي كشور مي حرفه
كه  آنجا ازكنند و  كوشش هماهنگي بيشترين به رسيدن براي و مشخص را هاي خود ضعف و ها قوت

احساس  ه به انجام رسيده، ضرورت اين تحقيقبسيار اندكي در اين زمين هاي پژوهشكشور ما  تاكنون در
هدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط بين هوش هيجاني مربيان با انسجام تيمي  بدين منظور،. شود مي

  .ورزشكاران است 
  

  روش تحقيق
روش تحقيق از نوع همبستگي و از نظر هدف كاربردي است كه به شكل ميداني انجام گرفته و با توجه 

هاي ورزشي گروهي اين المپياد تشكيل  آماري پژوهش را فقط بازيكنان و مربيان رشتهبه اينكه جامعة 
چهار (نفر از ورزشكاران  223نفر از مربيان و  72دادند، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و  مي

ها امهگيري تصادفي به پرسشنبه روش نمونه) رشتة ورزشي گروهي فوتسال، واليبال، بسكتبال و هندبال
  ).1جدول (جواب دادند 

  تعداد نمونة تحقيق. 1 جدول

 

  مجموع نمونه  هندبال بسكتبال فوتسال واليبال نمونة آماري 
  86  45  58  73  47  ورزشكار
  72  18  17  25  12  مربي
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در مقياس شرينگ  سيبريا هيجاني هوش ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش دو پرسشنامة
هاي اجتماعي، همدلي و  خودآگاهي، خودانگيختگي، مهارت(مل پنج بعد ارزشي ليكرت و شا پنج

در قسمت اول . بودندارزشي ليكرت  در مقياس پنجتيمي كارون  انسجام و پرسشنامة) خودتنظيمي
سؤال ) تحصيالت سطح تأهل و وضعيت سن، جنس، شامل(شناختي  پرسشنامه نيز اطالعات جمعيت

هشت تن از استادان رشتة مديريت ورزشي تأييد كردند و پايايي ها را  روايي پرسشنامه. شده بود
هاي هوش هيجاني و انسجام تيمي  ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه پرسشنامه

  . دست آمد به 81/0و  79/0ترتيب  به
ار توصيفي، از در سطح آم. ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت وتحليل داده تجزيه

 - هاي آماري فراواني و درصد فراواني استفاده شده و آمار استنباطي شامل آزمون كولموگروف شاخص
، ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه استفاده شد و كلية اين محاسبات )K-S(اسميرنوف 
  .اجرا شد) 17نسخة ( SPSSافزار  از طريق نرم

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
هاي آن   شود، نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و تمامي مؤلفه مشاهده مي 2طوركه در جدول  انهم

 ). =302/0R(با انسجام تيمي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 
  

  هاي هوش هيجاني و انسجام تيمي ارتباط بين مؤلفه. 2 جدول

  
 3نشان داده شده است، جدول  4و  3هاي  نتايج رگرسيون چندگانه به روش همزمان در جدول

آمده از تحليل  دست به Fون نتايج آزم. در مدل است ANOVAحاصل از  Fشامل نتايج آزمون 
دهد ضريب همبستگي چندگانه صفر  اين معناداري نشان مي. )=031/0sig(رگرسيون معنادار است 

 . در معادلة رگرسيون معنادار است Bنيست و ضريب 

  ها  شاخص  متغير
  هاي هوش هيجاني مؤلفه

هاي  مهارت  همدلي  ظيميخودتن  خودآگاهي
  خودانگيزشي اجتماعي

انسجام 
 تيمي

R 308 332/0 376/0  312/0  352/0  
Sig 036/0 019/0 007/0  027/0  01/0  
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1 

37 

43 

1 

  ANOVAنتايج آزمون . 3جدول 

  
دهد  نتايج نشان مي. ارائه شده است 4بين بر متغير مالك در جدول  هاي پيش تأثير هر يك از متغير

بيشتر از ديگر متغيرها بر انسجام تيمي ورزشكاران تأثير  434/0هاي اجتماعي با بتاي استاندارد  مهارت
. در رتبة دوم تأثيرگذاري قرار دارد 379/0هاي اجتماعي، همدلي با بتاي  بعد از مهارت. دارد

هاي بعدي تأثيرگذاري در معادلة  در رده 117/0و  167/0ترتيب با بتاي  خودانگيختگي و خودتنظيمي به
  .رگرسيون قرار دارند و مؤلفة خودآگاهي بر انسجام تيمي تأثيرگذار نبوده است

  
  ي هوش هيجاني با انسجام تيميها لفهمؤ ضرايب رگرسيون. 4جدول 

متغيرهاي
 B بين پيش

خطاي
 استاندارد

ضريب
 Betaاستاندارد

t 
 Sig 

  837/0  - 061/0 -025/0 432/0 -069/0 خودآگاهي
  045/0  915/1 167/0 518/0 474/0خودانگيختگي

  0/ 04  434/2 379/0 52/0 746/0همدلي
  019/0  088/3 434/0 529/0 -839/0هاي اجتماعي مهارت

  033/0  - 091/2 -117/0 479/0 -379/0خودتنظيمي
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ي تحقيقها روابط بين متغير. 2شكل 

  F sig  ميانگين مجدورات درجة آزادي مجموع مجذورات  مدل
  031/0 929/0 47/1 5 34/67  رگرسيون
  582/1 44 58/09  باقيمانده

 49 934/76  كل

 خودآگاهي

 خودانگيختگي

 همدلي

هاي اجتماعي  مهارت  

 خودتنظيمي

 هاي هوش مؤلفه انسجام تيمي
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هاي اجتماعي يك انحراف استاندارد افزايش  دهد، اگر مؤلفة مهارت نشان مي 2طوركه شكل  همان
. يابد انحراف استاندارد افزايش مي 434/0دازة بيني كنيم كه انسجام تيمي به ان توانيم پيش يابد، مي

بيني كنيم كه انسجام  توانيم پيش همچنين به ازاي افزايش يك انحراف استاندارد در مؤلفة همدلي، مي
آمده، مؤلفة  دست طور كلي با توجه به نتايج به به. يابد انحراف استاندارد افزايش مي 379/0تيمي به اندازة 

  .هاي ورزشي دارد بيني انسجام تيمي ورزشكاران تيم يشترين سهم را در پيشهاي اجتماعي ب مهارت
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي هوش هيجاني افزايش  شانس افراد با ارتقاي مهارت. ساز رشد و ارتقاست هوش هيجاني زمينه

توان بيان كرد استفادة  ترين تعريفي كه مي در خصوص هوش هيجاني شايد كوتاه ).15(يابد  مي
زا  وشمندانه از عواطف، احساسات و هيجانات باشد، همچنين در عملكرد ورزشكاران در شرايط استرسه

دهد و سبب عملكرد بهتر او در  سطوح باالي هوش هيجاني ارزيابي فرد را افزايش مي. شود مؤثر واقع مي
قات داخلي و گرفته نتوانست تحقي همچنين محقق با عنايت به مطالعات انجام). 15(شود  وقايع مي

منظور آگاهي از همخواني يا ناهمخواني تحقيق حاضر  رو به خارجي مشابه موضوع تحقيق پيدا كند، ازاين
  ).15(هايي با موضوعات مشابه استفاده شد از پژوهش

تواند سالمت فكري، جسماني و رواني افراد را تهديد  هاي هيجاني مي موقع مهارت ناتواني در بروز به
گاهي هيجانات نابجا به شناخت و دانش . ري فرد را در تعامل با ديگران به چالش بكشدكند و سازگا
. دهد شود و زندگي اجتماعي، تحصيلي، شغلي و خانوادگي افراد را در معرض خطر قرار مي مي غلط منجر

هاي انسان، اهميت عنوان يك ويژگي انساني و نقش آن در موفقيت توجه به هوش هيجاني به
منظور شناسايي عواملي غير از عوامل عقلي  اي دارد، بنابراين فعاليت در زمينة هوش هيجاني به ادهالع فوق

  ).1(شود  هاي انساني مي در زندگي افراد مؤثر و راهگشاست و موجب تكميل صالحيت
ورزشكاران  تيمي انسجام با هيجاني مربيان و ابعاد آن هوش بين ارتباطهدف پژوهش حاضر، تعيين 

طوركه نتايج  همان. بود 1390 سال در كشور نور پيام هاي المپياد دانشجويان دختر دانشگاه ينپنجم
هاي اجتماعي و انسجام تيمي  ، ارتباط مستقيم و معناداري بين مؤلفة مهارت)2شكل (تحقيق نشان داد 

كنندة  نيبي ترين فاكتور پيش مهم 434/0همچنين مهارت اجتماعي، با بتاي استاندارد . وجود داشت
، ماليي و همكاران )1390(پور  ، رحمان)2007(و رنچ  انسجام بود؛ اين يافته با نتايج تحقيقات التمر

  . )17،5،7،9(همخواني دارد ) 2008(و كُمان و ولف ) 1390(
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  رابطة بين مؤلفة مهارت هاي اجتماعي هوش هيجاني با انسجام تيمي ورزشكاران 
بخشي احساسات خود و هدايت وقايع حساس  ي كنترل و نظمهاي اجتماعي موجب تواناي مهارت
 داشتن مستلزم گروهي يها رشته در موفقيت كه رسد مي نظر به منطقي كامالً ).15(شود  زندگي مي

 مؤثرتر ارتباط و شناخت ساية در توانند مي رو مربيان ازاين است، اجتماعي يها مهارت از بيشتري ميزان
 شرايط مثالً در كه يابند دست نتيجه اين به سريع گيري تصميم وها  عيتموق تشخيص و ورزشكاران با

 را شرايط و آرايش اينكه و كند عمل تواند مي بهتر تيم افراد از يك كدام موقعيت به توجه با و فعلي
با توجه به رابطة معنادار هوش هيجاني با انسجام تيمي، اين كار سبب . دهند تغيير تيم نفع به چگونه
 شرايط ي بهتر درها گيري تصميم ت فاكتورهاي هوش هيجاني مربيان با ساماندهي افكار، هيجانات وتقوي

 گرايش هاي محيطي، كاهش تيم، سازش بيشتر تيم با محيط و محرك منفي هيجانات كنترل ،سخت
با تأكيد بر . شود تيمي و تمركز بيشتر بر اهداف تيمي مي هاي در شكست پرخاشگري به ورزشكاران

حلي تأثيرگذار بر موفقيت و  عنوان راه توان آن را به هايي براي تقويت هوش هيجاني مربيان مي برنامه
  ).2(كار گرفت  انسجام تيمي بيشتر با هدف بازي بهتر و در نتيجه بهبود عملكرد تيمي به

در تحقيقي به توسعة يك مدل مفهومي براي هوش هيجاني، رهبري و ) 2003(پرتي و همكاران 
هاي  كنندة توانايي و درك زمينه يامدهاي تيمي پرداختند و نشان دادند كه هوش هيجاني منعكسپ

شده و منظم بر روابط بين افراد تأثير  صورت كنترل بر اين هوش هيجاني به اجتماعي است، عالوه
  ). 19(گذارد  مي

  ي ورزشكارانرابطة بين مؤلفه هاي خودانگيختگي و خودتنظيمي هوش هيجاني با انسجام تيم
بر اين،  عالوه. خودانگيختگي و خودتنظيمي نيز با انسجام تيمي ارتباط مستقيم و معناداري داشتند

خودانگيختگي و خودتنظيمي از ديگر عوامل مؤثر بر انسجام تيمي افراد بودند كه با نتايج تحقيقات 
، همسوست )2004(، جنتنر و همكاران )1384(، بشارت و همكاران )2009(كيودباخ و هانسن 

توانند آنها را از طريق خودانگيختگي تكامل  در واقع، مربيان بعد از كنترل روحيات خود مي). 3،12،20(
در ميان ورزشكاران محيطي از اعتماد و انصاف  توانند مربيان مي. بخشندخودتنظيمي بهبود  و از طريق
دهي  عامل خودنظم. آنها را افزايش دهند و از طريق اين حس اعتماد وابستگي و انسجام ميان خلق كنند

فقط افرادي كه بر تغييرات زياد است، به داليل رقابتي بسيار مهم است، زيرا در محيطي كه 
ها  كنترل احساسهمچنين . خواهند بوداند، قادر به انطباق با اين تغييرها  يشان تسلط يافتهها هيجان
موقع برانگيزانند، در  ي خود را بهها ي كه قادرند احساسموفقيت است و كسان ساز هر نوع مهارت و زمينه
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رهبران باانگيزه براي رسيدن به . مؤثر باشند كنند مولد و هر كاري كه به آنان واگذار شود، سعي مي
رهبراني . اين رهبران، پيشرفت است ةكليدواژ. كنند كس ديگر حركت مي ماوراي انتظارهاي خود و هر

  ).14( شوند مي به پيشرفت در آنها دروني شده و براي رسيدن به پيشرفت برانگيختهكه بالقوه رهبرند، ميل 
  رابطة بين مؤلفة همدلي هوش هيجاني با انسجام تيمي ورزشكاران

نيز در تحقيق خود نشان ) 2008(كُمان و ولف . عامل تأثيرگذار ديگر بر انسجام تيمي همدلي بود
وجود آمدن حس همدلي در بين  يش هنجارهاي مطلوب و بهدادند هوش هيجاني رهبران تيم سبب پيدا

گيرد، همدلي با ديگران  توانايي ديگري كه براساس خودآگاهي هيجاني شكل مي. شود بازيكنان تيم مي
آنها . كنند همه را راضي كنند همدلي سعي مي مربيان با. شود مي است كه نوعي مهارت مردمي محسوب

. گيرند در نظر مي ها گيري اركنان را همراه با ساير عوامل در تصميمي كها با مالحظه و فكر، احساس
همدل بيشترين همدردي را با  مربيانعنوان جزئي از رهبري بسيار مهم است،  امروزه همدلي به
اما با  ي ظريف،ها به روش تيمشانآنها دانش خود را براي پيشرفت و  دهند نشان مي ورزشكاران تيمشان
  ).14( كنند اهميت استفاده مي

  رابطة بين مؤلفة خودآگاهي هوش هيجاني با انسجام تيمي ورزشكاران
اند،  اند، مستقل افراد با خودآگاهي باال به حاالت رواني خود آگاه و نسبت به زندگي خود حساس

مطالعات نشان داده است كه . شناسند و از سالمت رواني خوبي برخوردارند حدود شخصي خود را مي
بندي كنند و نسبت به عوامل، هيجان و اعمال  د تجارب خود را بهتر توصيف و طبقههرچه افرا

  ).18(ترند  خودآگاهي واضحي داشته باشند از سالمت رواني بيشتري برخوردار بوده و در زندگي خود موفق
 تكيفي افزايش منظور ها بهباشگاه در كه است روشن تحقيق، اين در آمده دست به نتايج به توجه با

 اين براساس زيرا شود، توجه نيز آنان هيجاني هوش ويژگي به كارامد، مربيان انتخاب براي بايد آموزشي
 و احساس بروز عقايد، توليد موجب صحيح تفكر و عواطف كاربرد با تواند مي مربي كه ستها ويژگي
 موجب ديگران و خود عواطف فهم و درك با و شده ورزشكاران بين) انسجام تيمي( همكاري روح تقويت
  .شود تيم در افراد يها انگيزه به نسبت بينش كسب

با توجه به اين واقعيت كه : شود رو براساس نتايج تحقيق، پيشنهادهايي به شرح ذيل بيان مي ازاين
هاي زندگي كاري مفيد واقع شود، ارزيابي و آموزش  تواند در بسياري از زمينه هوش هيجاني پيشرفته مي

هاي  ژوهش ويژه در خصوص مربيان حائز اهميت است پ يابد و اين امر به جاني ضرورت ميهاي هي مهارت
توان بر خالف هوش شناختي  دهد كه هوش هيجاني را مي گرفته در زمينة هوش هيجاني، نشان مي انجام
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د هاي عيني متعدد در زمينة بهبو گلمن با ارائة نتايج ارزيابي).10(از طريق يادگيري بهبود بخشيد 
هاي هيجاني،  هاي آموزشي مهارت كند كه برنامه هاي هيجاني، تصريح مي چشمگير و گستردة آموزش

هاي  هاي توسعة آموزش دهد كه فعاليتتحقيقات نشان مي. دهد توانايي مديريتي را افزايش مي
رسند خواهند شد،  وري مي هاي عاطفي، سبب كوتاه كردن مدت زماني كه كاركنان به بهره مهارت

تواند با آموزش  وري مي درصد بهره 100كه مدت زمان منحني يادگيري براي رسيدن به  طوري به
هاي  واحد از كل هزينه 38وري برسد و  درصد بهره 70هاي هوش هيجاني در دور اول به  توانمندي

ني هاي هيجا هاي آموزش مهارت كند كه كالس گلمن بيان مي). 10،14(جويي شود  يادگيري افراد صرفه
هاي اساسي اجتماعي و عاطفي تغييرات شگرفي را بر رفتار افراد باقي خواهد گذاشت  با ياد دادن مهارت

خودآگاهي هيجاني، كنترل و ادارة احساسات، مهار احساسات : اند از ها عبارت گونه كالس و مزاياي اين
رسد هوش  نظر مي ن بهبنابراي. طور ثمربخش، همدلي، درك احساسات ديگران و روابط با ديگران به

كننده اين است كه  توجيه  يديكل عنوان عنصر اساسي در موفقيت رهبري مطرح است، عامل عاطفي به
). 14(كنند  هاي يكساني كسب نمي هاي مهارتي و تحصيلي يكسان، موفقيت چرا افرادي با قابليت

آنان را از طريق آزمون همچنين در زمان انتصاب مربيان و مديران ارشد ورزشي بايد ضريب هوشي 
برگزاري . هوش هيجاني بسنجند و افرادي را برگزينند كه از ضريب هوش هيجاني مناسبي برخوردارند

هاي هوش هيجاني براي بهبود عملكرد مربيان  طور اخص دربارة اولويت هاي آموزشي مستمر و به دوره
 ).9،14(نيز ضرورت دارد 
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