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Abstract 

Introduction: Coaching is one of the most pamphlet troubled, attractive and difficult jobs in 

the world. Aware of the characteristics, abilities, leadership behaviors, social and emotional 

competencies of trainers and coaches, especially football school coaches, are the effective 

factors of teachers and their ability to affect the performance.  

Objective: The purpose of this study to determine the relationship between emotional 

intelligence and self-coaching sports and fitness perfectionism football schools in Kurdistan 

province. 

Methodology: The research is descriptive and analytical. Sample included all soccer school 

coaches Kurdistan was in 1394. According to the survey identified and limited (45 patients) 

were all numbers for sampling were used. To collect the data, the scale of emotional 

intelligence in sports (Lan et al., 2009), Self-Coaching (Fyltz et al., 1999) and perfectionism 

Dunn and colleagues (2006) were used. The following descriptive statistics to describe the 

variables and then test statistics and Kolmogorov - Smirnov test, Pearson correlation and 

multiple linear regression on the p≥0/05 were analyzed using SPSS software. 

Results: The results showed emotional intelligence in fitness with self-coaching and sport 

perfectionism associated components (p≥0/01). Emotional intelligence also forecast that 

coaches are coaches for efficacy and perfectionism (p≥0/05). 

Conclusion: It turned out mentors that have a higher emotional intelligence the self-coaching 

and perfectionism have more, and can be emotional intelligence as a variable transition 

effects, especially in the field of coaching football school coaches named. 

Keywords: emotional intelligence, self-efficacy coaching, perfectionism, coaches, football 

schools. 
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 پزشکی شناخت و روان مجله روانشناسی

 1396بهار ، 1، شماره چهارمسال 

 13-25صفحات: 

 

 گرایی مربیان مدارس فوتبالبررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال
 

 2، کاوه میرانی*1علی اکبر حسین نژاد

 مسئول(. مؤلف(ارشد روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج کارشناس -1

hoseynnezhadaliakbar@yahoo.com 

 .دانشجو دکترا مدیریت بازاریابی و رسانه ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -2

 

 چکیده

ها، رفتارهای خت خصوصیات، توانمندیترین مشاغل دنیاست شناترین و سختمربیگری جزوه پردردسرترین، جذاب مقدمه:

های اجتماعی و هیجانی مربیان بخصوص مربیان مدارس فوتبال، بر موثر بودن مربیان بر عملکرد و رهبری مربیان و شایستگی

 توانایی آنان تاثیر گذار خواهد بود.

گرایی ورزشی مربیان ی و کمالهدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی ورزشی با خودکارآمدی مربیگرهدف: 

 مدارس فوتبال استان کردستان بود.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی است. و جامعة آماری آن شامل کلیة مربیان مدارس فوتبال استان روش: 

گیری به صورت روش نمونه نفر( بود، از 45بود. با توجه به اینکه جامعة آماری تحقیق مشخص و محدود ) 1394کردستان در سال 

(، خودکارآمدی مربیگری 2009و همکاران، )الن های هوش هیجانی در ورزشها از مقیاساستفاده شد. برای جمع داده تمام شمار

( استفاده شد. در ادامه از آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و 2006گرایی دان و همکاران )( و کمال1999)فیلتز و همکاران، 

اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در سطح  -از آمار استنباطی آزمون کولموگروف سپس 

05/0≥p  با نرم افزارSPSS .تجزیه و تحلیل شد 

اند گرایی ورزشی در ارتباطنشان داد هوش هیجانی در ورزش مربیان با خودکارآمدی مربیگری و مولفه کمالها: یافته

(01/0p<همچ .)شود گرایی مربیان محسوب میبینی مناسبی برای خودکارآمدی و کمالنین هوش هیجانی مربیان پیش(05/0p< .) 

گرایی بیشتری در نهایت مشخص شد مربیانی که هوش هیجانی باالتری دارند. از خودکارآمدی مربیگری و کمالگیری: نتیجه

 ری اثر گذار درحوزه مربیگری بخصوص مربیان مدارس فوتبال نام برد.توان هوش هیجانی به عنوان متغینیز برخوردارند؛ و می

 گرایی مربیان، مدارس فوتبال.هوش هیجانی، خودکار آمدی مربیگری، کمال ها:کلید واژه
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  15     و همکاران نژاداکبر حسینعلی

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره چهارممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 مقدمه

ترین شرط الزم را برای توفیق تربیت امروزه، مهم

دانند، کاران درجه یک وجود مربیان ممتاز میورزش

های کالنی که در حیطة مربیگری و سرمایه گذاری

جذب مربیان اثربخش و کارآمد برای باشگاه داری 

شود، ضرورت توجه به انتخاب مربیان کارآمد انجام می

(. یک مربی کارا باید 1381)تبریزی،  کندرا آشکار می

داشته باشد تا بتواند مهارت و دانش فوق العاده ای 

در این حرفه، مربیان در زیر  .ورزشکار را پرورش دهد

دید دقیق، موشکافانه و ریز بین افرادی چون 

تماشاگران، بازیکنان، مدیران ورزشی و منتقدان جامعه 

-ها را در سازمانترین مسئولیتقرار دارد. یکی از مهم

ن موفق های ورزشی، مربیان برعهده دارند. چرا که مربیا

های جدیدی کنند تا مهارتبه ورزشکاران کمک می

در تحقیق  .(1387را یاد بگیرند )گائینی و همکاران، 

حاضر باورهای مربیان )مانند خودکارآمدی مربیگری( 

اند تا روابط تئوری حاکم بر هوش هیجانی انتخاب شده

ها و را به شکل نظری مورد بررسی قرار دهند. توانمندی

کننده ای اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیینهشایستگی

و تأثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در 

روند های گوناگون زندگی و شغلی به شمار میحوزه

(. در رابطه با ارتباط میان 2000، 1)مایر و همکاران

-هیجانی و خودکارآمدی باید گفت که همهوش

اشد. در حوزۀ بهای مفهومی در حال گسترش میخوانی

ها از هوش منطقی )که های هوش نیز سیر مطالعهمطالعه

بر پایه شناخت استوار است( به سمت هوش هیجانی 

کند. هوش هیجانی سعی در تشریح و تفسیر حرکت می

های انسانی ها در توانمندیها و احساسجایگاه هیجان

(. پژوهشگران روانشناسی 1385پور، دارد )مختاری

اند که هر چه ورزشکار در این نتیجه رسیدهورزشی به 

درک، شناسایی، تنظیم و ابراز دقیق هیجانات توانمندتر 

                                                           
1. Mayer at al 

باشد، عادات فکری در اختیار خواهد داشت که موجب 

بهترین عملکرد خود را  شود فردی کارآمدتر باشد ومی

(. همچنین قابلیت 2009، 2نشان دهد )لین و همکاران

ها و طریق توانایی حل مناقشهتواند از هوش هیجانی می

های روانی و تسهیل در ارتباطات با مقابله با فشار

دیگران. عملکرد فردی را توسعه دهد )راندل 

(. تئوری خودکارآمدی بندورا، یکی از 3،2010اونر

اجزاء تئوری شناخت اجتماعی است که به صورت 

ای انگیزش، رفتار و نگرش انسان را در گسترده

هیم فردی و فاکتورهای محیطی مورد چهارچوب مفا

دهد خودکارآمدی در ورزش به طور بررسی قرار می

بینی نحوه پیوسته به عنوان یک عامل مهم در پیش

شناخت رفتار و کنش افراد تلقی گردیده است. به بیانی 

های خود دیگر خودکارآمدی به شناخت فرد از توانایی

 4د )بندورا،ها اشاره داربرای اجرای مستقل فعالیت

خودکارآمدی نقش مهمی  ی بندورا(. طبق نظریه2006

در سازگاری روانشناختی، مشکالت روانی، سالمت 

جسمانی و نیز راهبردهای تغییر رفتار خود رهنمون و 

خودکارآمدی  .(2002، 5مشاوره دارد )مادکس

مربیگری از چهار خرده مقیاس اصلی ایجاد انگیزه، 

موزشی و فرآیندهای موثر بر استراتژی بازی، تکنیک آ

شخصیت سازی تشکیل شده است. مربیان از طریق 

-ها و حالتتوانند بر مهارتانگیزش یا ایجاد انگیزه می

شناسی بازیکنان خود تأثیر بگذارند )مایر و های روان

(. استراتژی بازی به توانایی مربیان 2005، 6همکاران

بازیکنان به برای مربیگری طی بازی و مسابقه و هدایت 

شود. تکنیک سمت و سوی موفقیت مربوط می

های ساختاری آموزشی باور مربیان در آموزش مهارت

شود و در نهایت، فرآیند و تشخیصی تعریف می

                                                           
2. Lane at al 

3. Randal  Oner 

4. Bandura 
5. Maddux 

6. Mayer at al 
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 ن مدارس فوتبالگرایی مربیابررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال      16

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره مچهارسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

خود را  شود کهسازی به باور مربی مربوط میشخصیت

قادر به تأثیرگذاری بر رشد شخصیتی بازیکنان و 

به ورزش بدانند  د نسبتتوانمندی به تغییر دیدگاه افرا

(. رفتارهای رهبری مربیان بر 2008، 1)ریچارد و نیل

میزان موثر بودن مربیان بر عملکرد باورها و ادراک 

های خودکارآمدی باال گذارد. پژوهشمربیان تاثیر می

دست  به تالش و پافشاری دربرخورد با مسأله و به

ود حالیکه خ شود. درآوردن اهداف باالتر منتهی می

-کارآمدی پایین باعث یأس و دست کشیدن از کار می

(. 1392زاده، عرب نرمی، اقبالی. شود )رمضان

گرایی های بسیاری ابعاد مختلفی را برای کمالپژوهش

-توان به کمالترین آنها میاند که از مهمدرنظر گرفته

گرایی سازگار )مثبت( و ناسازگار )منفی( اشاره کرد 

گرایان، مثبت و منفی هر دو مال(. ک2،2010)هانچون

گرا معیارهای خاص و متعالی نسبت به افراد غیرکمال

دهند و از دارند. اهمیت زیادی به ارزیابی دیگران می

گرایان استاندارهای تأیید نکردن دیگران نگرانند. کمال

های ناخوشایندی باالیی دارند؛ از این رو مستعد تجربه

-تالش انعطاف پذیرند و ازگرایان سازگار هستند کمال

-های خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت می

پذیری گرایان ناسازگار، انعطافکنند. در مقابل، کمال

ندارند و به همین دلیل از عملکرد خود هر چند از دید 

دیگران قابل ستایش باشد، راضی نیستند. آنها همواره 

یط را تحت تأثیر ترس از شکست قرار دارند و لذا مح

گرایان دانند. کمالگر میتهدیدکننده و غیرحمایت

مثبت ارتباط مثبتی را با احساس رضایت و سربلندی 

دهند و ارتباط مثبتی با پس از دستیابی به هدف نشان می

-عدم رضایت پس از شکست دارند. در مقابل کمال

گرایان منفی ارتباط مثبت با عدم رضایت پس از هر دو 

دهند شکست از خود نشان می شرایط موفقیت و

                                                           
1. Richard & Niel 

2. Hanchon 

( 2011و همکارانش ) 4(. میرز2010، 3)استوبر و یانگ

بینی در تحقیقی با هدف تعیین میزان پیش

 خودکارآمدی مربیگری از تئوری منابع خودکارآمدی

مربیگری به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی 

مندی تیمی و مربیگری روی رفتار مربیان، رضایت

أثیرگذار است. ساکلوفسکه و درصد پیروزی ت

ای تحت عنوان ( در یک تحقیق زمینه2007) 5همکاران

رابطه بین هوش هیجانی، شخصیت و تمرینات "

بین گیری کردند هوش هیجانی پیشنتیجه "ورزشی

روابط بین شخصیت و رفتار در تمرین ورزشی است. 

-( در تحقیقی با عنوان توانایی پیش2008) 6سئونگیون

ارآمدی مربیگری و سبک رهبری از هوش بینی خودک

هیجانی در مربیان مدارس بسکتبال به این نتیجه رسید 

که هوش هیجانی مربیان، خودکارآمدی مربیگری و 

کند. مؤلفة اثر بینی میسبک رهبری آنان را پیش

بینی را داشت و به سازی بیشترین میزان پیششخصیت

و اثر های اثر انگیزش، اثر تکنیک ترتیب مؤلفه

بینی بودند. استراتژی بازی دارای بیشترین میزان پیش

( در تحقیقی به بررسی رابطة 2012افخمی و همکاران )

هوش هیجانی و خودکارآمدی مربیگری مربیان ورزش 

های پرداخت نتایج نشان داد که مقیاس و خرده مقیاس

های مقیاس متغیر هوش هیجانی مربیان با مقیاس و خرده

اند. سطانی فرد کارآمدی مربیگری در ارتباطمتغیر خود

گرایی و ( به بررسی رابطه کمال1387و همکاران )

آباد هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم

پرداخت نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و 

گرایی ورزشکاران مرد معنادار های آن و کمالمولفه

در تحقیق به  (1392زاده و همکاران )است. رمضان

گرایی و خودکارآمدی بررسی ارتباط بین ابعاد کمال

                                                           
3. Stober & Eang 

4  .  Myers 
5. Saklofekseh at al 

6. Sonngieon 
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  17     و همکاران نژاداکبر حسینعلی

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره چهارممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

های کننده در کالسدر دانشجویان دختر شرکت

ایروبیک و سایر دانشجویان پرداخت نتایج نشان داد که 

گرایی ارتباط بین خود کارآمدی و بعد مثبت کمال

-مثبت معنادار و بین خودکارآمدی و بعد منفی کمال

نفی معنادار وجود دارد. تحقیق عبدلی و گرایی ارتباط م

( با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی 1392همکاران )

و هوش هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برتر 

داری بین های تحقیق ارتباط معنیانجام شد و نتایج یافته

-خود کارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد نشان نمی

در تحقیقی با هدف ( 1390دهد. بشارت و همکاران )

ای خودکارامدی ورزشی بر رابطة بین ابعاد تأثیر واسطه

گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران ایرانی کمال

پرداخت نتایج نشان داد که خودکارآمدی ورزشی بر 

ای گرایی تاثیر واسطهرابطه بین ابعاد مثبت و منفی کمال

تحقیقی ( نیز در 2008) 1دارد. میکوالژراک و لومینتا

های فردی در ادراک، پردازش، با اشاره به تفاوت

تنظیم و استفاده هیجانات نشان دادند که افراد با هوش 

بینی حوادث هیجانی باال بهتر از دیگران در پیش

زا و ارزیابی سریع وقایع به عنوان چالش و نه به استرس

کنند. مهرپور و موسوی سازگاری بهتر عمل می

نقش میانجی خودکارآمدی مربیان  ( به بررسی2016)

در ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان زن 

پرداخت و نتایج نشان داد که توانایی مربیان از ادراک 

هوش هیجانی در ارزیابی و نظارت دقیق از هیجانات در 

های مختلف تاثیر بسزایی بر خودکارآمدی موقعیت

تحقیقی به ( در 2009) 2دارد همچنین جان تینگزون

ارتباط شایستگی مربیگری با خودکارآمدی پرداخته، 

-نتایج نشان دادند که تنها استراتژی بازی و شخصیت

سازی اثر قابل توجهی بر خودکارآمدی دارد. در 

( به بررسی 2008) 3پژوهش دیگری استوبر و هاچفیلد

                                                           
1. Mikolajczak & Lominta 
2. Jan tengzon 

3. Stober & Hichfild 

گرایی و ارتباط آن با های مختلف کمالشکل

های هیجانی واکنش خودکارآمدی، سطح انتظار و

نسبت به موفقیت و شکست پرداختند. نتایج نشان داد 

گرایی منفی )انتقاد از خود( با خود کارآمدی که کمال

گرا شود که فرد کمالپایین مرتبط است و باعث می

پس از شکست اعتماد به نفس خود را از دست دهد. 

ط گرایی مثبت با سطح انتظار باالتر مرتبدر مقابل، کمال

شود که فردکمالگرا پس از پیروزی است و باعث می

اهداف باالتری را کسب نماید. همچنین در پژوهش 

گرایان سازگار با امتیازات باال ( کمال2009) 4ناکانوک

در خودکارآمدی و امتیازهای پایین در افسردگی 

گرایان منفی و شناسایی شدند، نسبت به کمال

پایین و افسردگی گرایان که خودکارآمدی غیرکمال

باالیی داشتند. لذا با توجه به نتایج گردآوری شده در 

پیشینه تحقیق و نظر به اهمیت و موقعیت مربیان در 

ای و همچنین نقش مربیان در تربیت ورزشکاران حرفه

ورزش و اینکه موفقیت ورزشکار در گروه کار مربی 

است وجود خال مطالعاتی در مورد عملکرد مربیان 

داخل استان و کمبود تحقیقات در مورد ورزشی 

گرایی ورزشی خودکارآمدی مربیان ورزشی و کمال

تاثیر آن بر سایر عوامل روانشناختی و مدیریتی مربیان، 

محقق تصمیم دارد، به بررسی رابطه هوش هیجانی با 

 .گرای مربیان فوتبال بررسی نمایدخودکارمدی و کمال

 

 روش 

تحلیلی  _ صیفیروش تحقیق در این پژوهش تو

است. جامعة آماری آن شامل کلیة مربیان مدارس 

فوتبال استان کردستان شرکت کننده در فیستوال استانی 

بود. با توجه به اینکه جامعة  1394در تابستان سال 

نفر( بود، از روش  45آماری تحقیق مشخص و محدود )

استفاده شد. به منظور  گیری به صورت تمام شمارنمونه

                                                           
4. Nakonak 
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 ن مدارس فوتبالگرایی مربیابررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال      18

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره مچهارسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

آوری اطالعات از سه پرسش نامه مجزا استفاده گرد

شد. اولین پرسش نامه مربوط به هوش هیجانی الن و 

( بود که شش عامل ارزیابی احساسات 2009همکاران )

خود، ارزیابی احساسات دیگران، خود تنطیمی، 

های اجتماعی، به کار گیری عواطف و خوش مهارت

ای، براساس گزینه 5سوال  33سنجد و حاوی بینی را می

دهد. بخش دوم طیف لیکرت مورد سنجش قرار می

خودکارآمدیمربیگری به وسیلة پرسشنامة اثربخشی 

سؤال  24( ارزیابی شد که دارای 1999مربیگری فیلتز )

ده ارزشی است و از چهار خرده مقیاس اثر انگیزشی، 

سازی و اثر آموزش اثر استراتژی بازی، اثر شخصیت

ست. و سومین پرسش نامه مربوط تکنیک تشکیل شده ا

( ارزیابی شد این 2006گرایی دان و همکاران )به کمال

سؤال دارد که چهار عامل، معیارهای  30پرسشنامه 

شخصی، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه، ادراک 

سنجد. روایی فشار والدین و ادراک فشار مربی را می

س نظر و صوری و محتوایی ابزار این پژوهش، براسا

راهنمایی استادان صاحب نظر و اهل فن تأیید شد. 

پایایی ابزار نیز در یک مطالعه راهنما با استفاده از 

های هوش آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه

و خود کارآمدی برابر با  α=90/0 هیجانی برابر با

93/0=α  82/0و تنظیمات رفتاری در ورزش=α  به

مار توصیفی برای توصیف دست آمد. در ادامه از آ

متغیرها و سپس از آمار استنباطی آزمون کولموگروف 

اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  -

 SPSSبا نرم افزار  p≤05/0خطی چندگانه در سطح 

 تجزیه و تحلیل شد.

 

 هایافته
اسمیرنوف در  -نتایج آزمون کولموگروف 

ستقل هوش های متغیر مدهد که دادهنشان می 1جدول

-هیجانی ورزشی و متغیر وابسته خود کارآمدی و کمال

 هایداده راینبنابارای توزیع نرمال بودند. دگرایی نمره 

 این به مربوط منحنی و بودند همگن شده آوری جمع

 .شد فرض طبیعی نمونه

های هوش هیجانی در مورد رابطه بین خرده مقیاس

دهد بعد هوش هیجانی ها نشان میهو خودکارآمدی یافت

با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری دارد 

(01/0p< و هم چنین مولفه اثر شخصیت سازی و اثر .)

تکنیک آموزش خودکارآمدی با هوش هیجانی 

ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه 

اثرانگیزش و اثر استراتزی بازی با هوش هیجانی 

طه مثبت و معناداری وجود ندارد در مورد ورزشی راب

-های هوش هیجانی و کمالرابطه بین خرده مقیاس

دهد بعد هوش هیجانی با  ها نشان میگرایی یافته

(. و >01/0pگرایی رابطه مثبت و معناداری دارد )کمال

هم چنین مولفه ادراک فشار والدین، ادراک فشار مربی 

هوش هیجانی گرایی با و معیارهای شخصی کمال

ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه 

اهمیت دادن بیش اندازه به اشتباه با هوش هیجانی 

 ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

ضریب  3با توجه به نتایج حاصل از جدول 

خودکارآمدی  است. یعنی مؤلفه 0.403همبستگی 

نی ورزشی با هوش هیجا 0.403مربیگری در مجموع 

است  163/0همبستگی دارند. ضریب تعیین نیز برابر با 

از واریانس هوش هیجانی  163/0دهد که و نشان می

های بین )مؤلفهورزشی از طریق متغیر پیش

چنین خودکارآمدی مربیگری( قابل توضیح است. هم

های اثرا نگیزش، اثر شود که مؤلفهمالحظه می

ش از قدرت پیششخصیت سازی و اثر تکنیک آموز

 (. >05/0pبینی معناداری برخوردار هستند )

همچنین با توجه به نتایج حاصل از جدول  ضریب 

گرایی است. یعنی مؤلفه کمال 239/0همبستگی 

با هوش هیجانی ورزشی  239/0ورزشی در مجموع 
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  19     و همکاران نژاداکبر حسینعلی

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره چهارممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

است  057/0همبستگی دارند. ضریب تعیین نیز برابر با 

ریانس هوش هیجانی از وا 057/0دهد که و نشان می

گرایی ورزشی( های کمالورزشی از طریق متغیر )مؤلفه

های شود مولفهبین است. همچنین مالحظه میقابل پیش

معیارهای شخصی، ادراک فشار والدین و ادراک 

فشارمربی از قدرت پیش بینی معناداری برخوردار 

 (.>05/0p) هستند

  
 هاداده همگنی بررسی برای اسمیرنوف_کولموگروف آزمون :1جدول 

 سطح معنا داری درجه آزادی آماره گروه شاخص آزمون

 

 کولموگروف اسمیروف

 483/0 45 937/0 هوش هیجانی

 403/0 45 900/0 خود کارآمدی

 485/0 45 972/0 کمال گرایی

 
 ی متغیرهای مطالعه )هوش هیجانی ورزشی، خودکارآمدی مربیگری و کمال گرایی(: ماتریس همبستگ2جدول 

 

 

 ** همبستگی در سطح 0/01 معنادار است.  

 
گرایی بینی هوش هیجانی بر اساس خود کارآمدی مربیگری و کمال: نتایج رگریسیون چند گانه برای پیش3جدول   

 اثر تکنیک آموزش اثر استراتژی بازی اثر انگیزش خود کارآمدی 
اثر شخصیت 

 سازی

 یهوش هیجان

R 420/0 140/0 016/0 366/0 520/0 

Sig 001/0 720/0 812/0 001/0 001/0 

 معیارهای شخصی کمال گرایی
اهمیت دادن بیش از 

 اندازه به اشتباه

ادارک فشار 

 والدین
 ادراک فشار مربی

R 
346/0 319/0 088/0 340/0 358/0 

Sig 001/0 05/0 01/0 001/0 001/0 

متغیر  متغیر پیش بین

 مالک
F Sig R R2 B Beta Sig 

 مولفه های 

 خود کارآمدی

 اثر انگیزش

شی
رز

  و
نی

جا
 هی

ش
هو

 

 

 

54/10 

 

 

001/0 

 

403/0 

 

163/0 

400/0 130/0 001/0 

 200/0 400/0 124/0 اثر استراتژی بازی

 020/0 248/0 248/0 اثر تکنیک آموزش

 001/0 230/0 258/0 اثر شخصیت سازی

مولفه های کمال 

 گرایی

 شخصیمعیارهای 

053/0 401/0 239/0 057/0 

747/0 197/0 001/0 

اهمیت دادن بیش از اندازه به 

 اشتباه

176/0 042/0 484/0 

 01/0 108/0 452/0 ادراک فشار والدین

 020/0 248/0 825/0 ادراک فشار مربی
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 ن مدارس فوتبالگرایی مربیابررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال      20

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره مچهارسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

های هوش هیجانی در مورد رابطه بین خرده مقیاس

دهد بعد هوش هیجانی ها نشان میو خودکارآمدی یافته

با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری دارد 

(01/0p< و همچنین مولفه اثر شخصیت سازی و اثر .)

تکنیک آموزش خودکارآمدی با هوش هیجانی 

 ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه اثر

انگیزش و اثر استراتزی بازی با هوش هیجانی ورزشی 

مثبت و معناداری وجود ندارد در مورد رابطه بین  رابطه

ها گرایی یافتهخرده مقیاسهای هوش هیجانی و کمال

گرایی رابطه دهد بعد هوش هیجانی با  کمالنشان می

(. و هم چنین مولفه >01/0pمثبت و معناداری دارد )

ادراک فشار والدین، ادراک فشار مربی و معیارهای 

هیجانی ورزشی رابطه  گرایی با هوششخصی کمال

مثبت و معناداری وجود دارد و مولفه اهمیت دادن بیش 

اندازه به اشتباه با هوش هیجانی ورزشی رابطه مثبت و 

 معناداری وجود ندارد.

 

 گیریو نتیجه بحث

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هوش 

-و کمال هیجانی ورزشی با خودکارآمدی مربیگری

گرایی ورزشی مربیان مدارس فوتبال استان کردستان 

دهد که هوش هیجانی ورزشی با بود. نتایج نشان می

لگرایی ورزشی رابطه خودکارآمدی مربیگری و کما

 معناداری دارد. 

نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین  2نتایج جدول

مقیاس هوش هیجانی ورزشی و خود کارآمدی 

-دارد. و هم چنین مولفه اثر شخصیتمربیگری وجود 

سازی و اثر تکنیک آموزشی خودکارآمدی با هوش 

هیجانی ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 

هیجانی مولفه اثر انگیزش و اثراستراتژی بازی با هوش

ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. نتایج این 

(، هانگ و 1391تحقیق با تحقیقات بشیری و همکاران )

(، 2001(، افخمی و همکاران )2012) 1همکاران

( و مختاری و همکاران 2008) 2ریچارد و همکارانش

-(، و حسین1387(، سید کالن )1386(، عیدی )1390)

بینی هوش هیجانی پیش (، همخوانی دارد.1393نژاد )

دهد که فرد سازد زیرا نشان میموفقیت را نیز ممکن می

واکنش خاص خود را در هر چگونه بی درنگ 

توان علت (. می2006 3گیرد )بارون،موقعیتی به کار می

هیجانی ورزشی، این نتایج این گونه بیان کرد هوش

نقش مهمی در تبیین خودکارآمدی مربیگری دارد 

فردی که از درک هیجانی باالیی برخوردار است، 

 سازد و متقابالًتری با دیگران برقرار میرابطه ی مناسب

نماید. که برای رشد احساس خودکارآمدی بیشتری می

و پرورش احساس خودکارآمدی در مربیان ورزشی 

-باید به عواملی که منجر به افزایش هوش هیجانی می

شود مورد توجه بیشتری قرار گیرد، ادراک مربیان از 

کارآمدی خود به توانایی هیجانی، احساسی و خود

توان عاملی گذار میعنوان یک ویژگی شخصیتی و اثر

های ورزشی در مهم در انتخاب مربیان برای باشگاه

جهت آموزش و پرورش بازیکن در نظر گرفت. و 

هایی دارند، واجد پیش مربیانی که چنین توانایی

نیازهای الزم برای اعمال توانمندی مربیگری در 

 مدارس فوتبال باشند. 

 نشان داد رابطه مثبت و 2همچنین نتایج جدول 

های هوش هیجانی و داری بین خرده مقیاسمعنی

دهد بعد هوش هیجانی با ها نشان میگرایی یافتهکمال

گرایی رابطه مثبت و معناداری دارد. و هم چنین کمال

مولفه ادراک فشار والدین، ادراک فشار مربی و 

گرایی با هوش هیجانی ورزشی معیارهای شخصی کمال

دارد  و مولفه اهمیت  رابطه مثبت و معناداری وجود

دادن بیش اندازه به اشتباه با هوش هیجانی ورزشی 

                                                           
1. Hank at al 
2. Richard at al 

3. Baron 
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  21     و همکاران نژاداکبر حسینعلی

 13-25 ،1396 بهار، 1، شماره چهارممجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. این نتیجه با 

زاده و (، رمضان1387) فرد و همکارانتحقیقات سطانی

( نتایج تحقیق بشارت و همکاران 1392همکاران )

( تأثیر واسطه ای خودکارآمدی ورزشی بر رابطة 1390)

گرایی و اضطراب رقابتی همچنین نتایج ن کمالبی

-( نشان داد بین کمال1390محمدزاده و همکاران )

گرایی و استرس و تحلیل رفتگی مربیان شنای زن و مرد 

( 2008هاچفیلد ) و ارتباط وجود دارد. همچنین استوبر

توان علت این نتایج این گونه بیان باشد میهمخوان می

ی انگیزشی و یک مولفهگرایی یک کرد که کمال

گرا، تمایل به داشتن صفت شخصیتی است. افراد کمال

معیارهای شخصی عالی و دقیق برای عملکرد و موفقیت 

باشد اصرا و مداومتی که افراد در کارهای خود می

گیرد. همچنین گرایی نشات میکنند از کمالخرج می

هوش هیجانی یکی از عناصر روانشناختی مؤثر شناخته 

ده در احتمال افزایش موفقیت مربیان است و کارایی ش

بسیاری در حیطة ورزش و اجتماع برای آن گزارش 

 شده است.

دهد. نشان می 3با توجه به نتایج حاصل از جدول 

خودکارآمدی مربیگری با هوش هیجانی ورزشی  مؤلفه

شود که مؤلفهچنین مالحظه میهمبستگی دارند. هم

شخصیت سازی و اثر تکنیک های اثر انگیزش، اثر 

بینی معناداری برخوردار هستند آموزش از قدرت پیش

بینی معنادری و مولفه اثر استراتژی بازی از قدرت پیش

برخوردار نیستند. نتایج این تحقیق با تحقیقات افخمی و 

( که به بررسی رابطه بین هوش هیجانی 2012همکاران )

نین نتایج و اثر بخشی مربیگری در مربیان و  همچ

(، 2011( و میرز و همکاران )2008تحقیق سئونگیون )

(، 2012( و هانگ، فلتز و لی )1391بشیری و همکاران )

هیجانی و خودکارآمدی که به بررسی رابطه هوش

پرداخته بودند همخوانی دارد. بر اساس تعریف فیلتز و 

( خودکارآمدی مربیگری به اعتماد 1999همکارانش )

هایشان نسبت به اثرگذاری و یاددهی ناییمربیان به توا

شود و مربیان کارآمدتر موفق در ورزشکاران اطالق می

با رفتار مؤثر )ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملکرد، 

 اجتناب به تشویق فنی، نکات آموزش تقویت شرطی،

 بر ورزشکاران دیگر مربیان از بیشتر و.....( اشتباه، از

ن علت این نتایج این گونه بیان تواگذارند. میمی  تأثیر

گر و عنوان متغیر مداخله هیجانی بهکرد. که هوش

تاثیرگذار در موفقیت ورزشی، شناخت هیجانات، 

احساسات و عواطف ورزشکار نام برد. مربیانی که 

توانند احساسات و هیجانی باالی هستند میداری هوش

ی را عواطف ورزشکار را شناخته و برنامه تمرینی مناسب

بر اساس خلق و خوی ورزشکار طراحی نمود. بر این 

بینی هیجان و اساس هوش هیجانی با سازوکارهای پیش

کارآمدی که داری سازکاری روان احساسات و خود

به توانایی خود و  شناختی، راهبردی تغییر رفتار، اعتماد

توان به عنوان عاملی مهم در یاددهی موفق دارد می

 ای مربیان دانست. عرصه مربیگری بر

دهد ، نشان می3با توجه به نتایج حاصل از جدول 

هیجانی ورزشی همبستگی گرایی با هوشمؤلفه کمال

های معیارهای شود مولفهدارند. همچنین مالحظه می

شخصی، ادراک فشار والدین و ادراک فشار مربی از 

-بینی معناداری برخوردار هستند. هوشقدرت پیش

ابه یک سازۀ روانشناختی، نقش مهمی را مثهیجانی به 

های مختلف روانشناسی دارد و نقش مهمی در در حوزه

حوزه مربیگری به عنوان متغیری تاثیرگذار و موثر در 

شناخت عواطف واحساسات مربیان و ارائه بهترین 

راهکارها در مواقع احساس دارد لذا پژوهشگران 

بهبود مهارت ورزشکاران از طریق  معتقدند که مربیان و

توانند محیط ورزشی جذابی را ایجاد هیجانی میهوش

-کنند. در روان شناسی ورزش، این سؤال که کمال

گرایی چگونه بر اجرا تأثیر می گذارد، همواره بحث 
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 1انگیز بوده است. برای مثال نتایج تحقیق انز و همکاران

-های مثبت و منفی کمال( در زمینة بررسی جنبه2002)

نشان داد که کمالگرایی بهنجار دارای  گرایی،

خصوصیات انگیزشی است که موجب تقویت تالش 

 شود و نتایج مثبتی بهفرد برای رسیدن به موفقیت می

( در 2014) 2دنبال خواهد داشت. آپلتون و هیل

پژوهشی که با بازیکنان فوتبال انجام دادند، به این نتیجه 

مثبتی با رسیدند که کمالگرایی رابطه مستقم و 

واماندگی ورزشکار دارد. در پژوهش دیگری استوبر و 

گرایی منفی انتقاد از خود با هاچفیلد نشان داد که کمال

شود که خود کارآمدی پایین مرتبط است و باعث می

گرا پس از شکست اعتماد به نفس خود را از فرد کمال

گرایی مثبت با سطح انتظار دست دهد. در مقابل، کمال

گرا شود که فرد کمالر مرتبط است و باعث میباالت

پس از پیروزی اهداف باالتری را کسب نماید. الورین 

( رابطة بین کمالگرایی و تحلیل 2005ساینز تاشمن )

رفتگی را در بین مربیان مختلف ورزشی بررسی و رابطة 

داری را مشاهده کرد همچنین در پژوهش معنی

زگار با امتیازات باال گرایان سا( کمال2009) 3ناکانوک

در خودکارآمدی و امتیازهای پایین در افسردگی 

-گرایان منفی و غیرکمالشناسایی شدند نسبت به کمال

گرایان که خودکارآمدی پایین و افسردگی باالیی 

داشتند. بر این اساس که دوران زندگی انسان سرشار از 

هایی رویدادهای مثبت و منفی است که در موقعیت

و با توجه به شرایط خاص محیطی، فردی و مختل 

تواند ها برای هر فرد میگیریهیجانات، تصمیم

سرنوشت ساز باشد، بنابراین، اینکه تا چه اندازه فرد 

قادر است در مواقع حساس که فشار روانی زیاد دارد، 

بهترین تصمیم را بگیرد، به هوش هیجانی بستگی دارد. 

پردازد که فرد نکته می به عبارتی، هوش هیجانی به این

                                                           
1. Enrz at al 
2. Appleton & Heel 

3. Nakanook 

های چگونه اطالعات مربوط به هیجانات و پاسخ

هیجانی را در ذهن خود پردازش، و نسبت به آنها 

 (.1392دهد )عیدی و همکاران، عکس العمل نشان می

دهد که مربیان از نتایج کلی پژوهش نشان می

ها هستند ادراک مربیان از ارکان موفقیت باشگاه

-و احساسی و خودکارآمدی و کمالتوانایی هیجانی 

گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و اثرگذار در 

تواند پیش نیازهای الزم برای اعمال حوزه مربیگری می

مندی مربیگری در مدارس فوتبال باشد و همچنین توان

هوش هیجانی از راه ویژگی های ادارک هیجانی، 

و خودکارآمدی مربیگری از طریق باور به توانایی 

گرایی از طریق تمایل پایدار استعدادهای خود و کمال

-فرد به تعیین معیارهای کامل در رسیدن به اهداف، می

تواند معیاری مناسب جهت گزینش و استخدام مربیان 

ها بخصوص مدارس فوتبال جهت آموزش برای باشگاه

 به نوآموزان باشد.
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