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 چکیده
ورزش پیدا  ی، مدیریت و اخیراًشناسمختلف روانهای حوزهنقش مهمی را در  ،شناختیروانسازة یک مثابه بههیجانی هوش

 ةشیوبهآن های مؤلفهو  هیجانیهوشسازة رضایتمندی ورزشکاران ازطریق  بینیپیشبا هدف این پژوهش . کرده است
 29که  تیمی و انفرادی بزرگسال بودهای رشتهورزشکاران شامل کلیة  آماری ةجامع. ده استهمبستگی انجام ش ـ توصیفی

 . پاسخ دادند مندی رایمر و چالدورایو رضایت ،در ورزش الن و همکاران هیجانیهوشاستاندارد  هایهنامپرسشبه  اآنهاز نفر 

نشان  هایافته .استفاده شدو رگرسیون  ضریب همبستگی پیرسون اسمیرنوف،های کولموگروف آزمون ها ازبرای تحلیل داده
حاکی از آن نتایج تحلیل رگرسیون . وجود دارد اداریمعنبت و همبستگی مثمندی ورزشکاران و رضایت هیجانیهوشبین  ،داد
. بوداز واریانس رضایتمندی ورزشکاران  درصد 05 کنندةبینیپیش ،عواطف دیگران ارزیابیو  خودتنظیمیمولفة دو که بود 

و  هیجانیهوشن با ورزشکاراآموزشی، لزوم آشنایی های دورهبا برگزاری  مدیران ورزشی و مربیانکه  شودمی گیرینتیجه
 .نمایند تبیینرا ورزش و زندگی فردی آن در کارکردهای 
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Abstract 
Emotional intelligence as psychological factor has an important role in psychology, 

management and recently, sport. The purpose of study was anticipating athlete’s satisfaction 

from emotional intelligence and its sub factors in athletes. Research method was descriptive 

and type of correlation. Population of study was all of single and team adult athletes and 

sample was 92 individual that responded to tow questionnaire of lane et al emotional 

intelligence in sport and athletes’ satisfaction scale of reamer & chelladurai. For analysis of 

data used k-s, pierson correlation and regression. Result showed positive correlation between 

emotional intelligence and athletes’ satisfaction. Also, results of multiple regression analysis 

showed that self regulation and appraisal of other emotion explained 50 percent of athlete’s 

satisfaction variance. Conclusion was that coaches and sporting managers in order to help 

athletes’ in sport and life design and held emotional intelligence course for them.  
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 مقدمه
عامل تنها ، جسمانی تمرینو  ورزش در دنیای معاصر

به اوج اجرا و هدف  کلیدی و اصلی موفقیت و رسیدن
، رسدنظر میبه. دشومحسوب نمیشده، از پیش تعیین

های توانایی جسمانی، تاکتیکی و مهارت عالوه بر
 ماننددیگری های تخصصی، توانمندی و ویژگی

تاثیرگذار موفقیت ورزشی ، بر شناختیروان هایویژگی
از طرف  (. 3.، ص332  ، امیرزاده  و استوار)باشد می

پاسخ عاطفی به ابعاد و   ورزشکار رضایتمندی، دیگر
 ،های ورزشی استای مختلف تیم یا فعالیتفرآینده

ر نسبت به خود، مربی، این پاسخ توسط ورزشکا که
. شودباشگاه و دیگر عوامل داده میها، تیمیهم

رضایتمندی ورزشکار موجب انگیزش بیشتر بنابراین، 
، بنابراین. دارددر رفتار آنان  یو تأثیر مثبت شده آنها

ن نسبت به ش کلی ورزشکارارضایتمندی از نگر
های ورزشی در تیم و فعالیترفتارها، فرآیندها و 

. منفی یا خنثی باشد تواند مثبت،میباشگاه تشکیل، و 
-ورزشکار با مربی، همکه از طرفی، با توجه به این

هر اندازه این تعامل  ،اط استبها و باشگاه در ارتتیمی
، رضایتمندی هیجانی و عاطفی عمیق و مثبت باشد

خود بیشتر خواهد  ویژهبهباشگاه و ز تیم، ورزشکار ا
 (.6.، ص3 95 ،9پورسلطانی و اسماعیلی، دهنوی) بود
، هانگرش، عالیقبررسی رفتار عاطفی، طرف دیگر، از

هیجانی نه فقط دشوار است،  هایو حالت هاارزش
این  .نیز مشکل است هاآنبلکه کنترل و هدایت 

انگیزش اسات، احسکه است  دلیلاینشاید به ،موضوع
د، از نشورد و بدل میکه اطالعات خالف عالیق بر و

در اساس، اینبر. نیستند قابل انتقال گیرندهیادمربی به 
به  ،جسمانی و مهارتی قهرمانان سازیهآمادکنار 
توجه مطلوب،  برای کسب نتیجةنیز  آنهاروانی  عوامل
انگیزش یکی از مباحث  ،در این رابطه. شودمیخاصی 

، زیرا میزان تالش و فعالیت شودمی مهم محسوب

                                                                 
1. Athletes Satisfaction 
2. Dehnavi, Ismaili & Poursoltani 

 آنهامیزان انگیزش ، بهیتموفقبرای  انورزشکار
 درحال(. 33.ص ،333 ، جزی اعظمیان) بستگی دارد

انگیزش یکی از موضوعات مهم  مطالعةحاضر، 
که در این باشد می های ورزشیدر سازمان پژوهشی

-مهم از  یکی تواندمی، رضایتمندی ورزشکاران رابطه

مورد عالقه برای پژوهش در این های مؤلفهترین 
که رفتار هر  واملیع یکی ازبنابراین، . زمینه باشد
 ،دهدمییر قرار أثشدت تحت ترا به ورزشکار
و  نژادنژاد، همتینیرمضا) است  مندی ورزشکاررضایت
 (.3.، ص325 ، محدث , نوشجرعه

در  م شدهانجا هایپژوهشدر بیست سال گذشته، در 
مورد غفلت کارکرد عواطف ، های ذهنیفعالیت زمینة

-و آزمون 3هوشی ةدر نتیجه، معیار بهر. واقع شده بود

بینی موفقیت افراد های مربوط به آن تنها منبع پیش
از طرف  .شدمحسوب می ،شغلیدر زندگی فردی و 

علمی افراد  هایموفقیتمعیار در شناسایی این ، دیگر
بینی موفقیت در نشگاه نسبت به پیشدر مدرسه و دا

، از اهمیت بیشتری برخوردار است کارزندگی و 
با توجه به ، بر این اساس (. 66.ص، 9 95 ،4اولکان)

 دادهایشار از رویدوران زندگی انسان سراین که 
مختل و با  یهایموقعیتکه در مثبت و منفی است 

 و هیجانات، فردی، شرایط خاص محیطیتوجه به 
 سازسرنوشتتواند میهر فرد ی برا هایگیرمتصمی
در  استفرد قادر  تا چه اندازهاینکه بنابراین،  ،باشد

بهترین  ،داردمواقع حساس که فشار روانی زیاد 
-به .بستگی داردهوش هیجانی د، به تصمیم را بگیر

د پردازد که فرهوش هیجانی به این نکته می ،عبارتی
 هایپاسخات و نمربوط به هیجا چگونه اطالعات

 آنهانسبت به و  ،در ذهن خود پردازشهیجانی را 
برای  هیجانیهوشم مفهو .دهدمی العمل نشانعکس

 .مطرح شد( 225 ) 0توسط مایر و سالوینخستین بار 

                                                                 
3. Intelligence Quotient (IQ) 

4. Ulcan 
5. Meyer & Salovy 
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نوعی پردازش  هیجانیهوش ،کردندبیان  آنها
ارزیابی صحیح عواطف  بهاطالعات عاطفی است که 

-می سازگارانه عواطف تنظیمو  در خود و دیگران

 هوش هیجانی توانایی نظارتعبارت بهتر، به .پردازد
-، تفاوت قائلعواطف و احساسات خود و دیگران بر

و استفاده از این مفروضات برای  آنهاشدن بین 
 (223 )  گلمن .باشدمیهدایت فکر و عمل افراد 

عناصر فردی و  دستهرا به دو  هیجانیهوشعناصر 
عناصر فردی شامل خودآگاهی، . کرد اجتماعی تقسیم

و عناصر اجتماعی ، انگیختگیخودو  خودتنظیمی
، عیدی) عی استاجتما هایمهارتو  شامل همدلی

 (.996.ص ،329 عباسی، چناری، فدایی و ابراهیم، 
هوش هیجانی نه فقط در ورزش بلکه در  ةامروزه ساز

این  از طرف دیگر، .کاربرد داردنیز  هاعرصهسایر 
 ی جهانبلکه در سایر کشورها در ایران فقطوله نه مق

 کلیدی نفعانذی عواطفمدیریت برای جدید  یروش
. شودمحسوب می ،یعنی مربیان و ورزشکاران ورزش

دهد نشان می در ورزشکارباال  هیجانیهوش بنابراین،
در و طور مناسب هیجانات خود به وی چگونه ازکه 

حالت و از طرفی،  استفاده کند،های مختلف موقعیت
را نشان  وقعیتمآن هیجانی مورد نیاز و متناسب با 

مورد نظر موقعیت ورزشکار در که اگر طوریبه .دهد
تواند می هیجانیهوشباشد، نیازمند برانگیختگی باال 

، 9هنریو  کالنتری، محمدی) گی را باال ببردبرانگیخت
پژوهشگران معتقدند که مربیان و (. 35.، ص9 95

-می هیجانیهوش زشکاران از طریق بهبود مهارتور

از طرف  .را ایجاد کنند جذابیتوانند محیط ورزشی 
های سطوح مختلف مسابقات و رقابت بررسیبا  دیگر،

شود که تعداد زیادی از مشاهده می ،ورزشی
ها و باالیی از قابلیت وجود سطوح باورزشکاران 

 ، رضایتدلیل عدم انگیزه و بههای اجرایی مهارت
نیستند و  خودهای بالقوه توانایی ةهمقادر به ارائه 

                                                                 
1  . Golman 

2. Kalantari, Mohammadi & Honri 

، از میزان تفکر، کافی م انگیزه و رضایتنتیجه عددر
-گیری آنان کاسته میتسلط و تصمیمتمرکز، توجه، 

بنابراین، (.  .، ص3 95 ،3کاراگوزلو و یونگر) شود
کیفیت و بازدهی این عوارض کاهش  هایپیامد

 ، پژوهشگران ةعقیدبه. خواهد بودورزشکاران، عملکرد 
محور اصلی و رکن اساسی  از مربیان پسورزشکاران 

بین سه عامل  ازو  های ورزشی هستنددر تیم
عامل کلیدی  ورزشکارانورزشکار، مربی و تماشاگر، 

بهبود  برایو تداراکات  هاریزیبرنامههستند که تمام 
، روینازا .شودمی انجام ،آنهاعملکرد واجرای موفق 

عملکرد  برآن  اثراتو  ورزشکاران هیجانیهوش
از  پسمسابقه، حین بازی و  پیش ازچه  آنهاورزشی 

. قرار گرفته است پژوهشگرانمسابقه مورد تأکید 
ناشی از این  هیجانیهوش ةعالقه به مطالع بنابراین،

های فردی در پردازش تفاوت است که فرضپیش
های ورزشی را فقیتتواند مومی ،عواطف و احساسات

 شناختیغیرهای اییتوانبر این اساس، .  کند بینیپیش
بینی مهارت افراد در پیشمانند عواطف و هیجانات 

 و سلیمانی)برخوردار است اهمیت  ، ازبرای موفقیت
 (.36 .، ص333  ،بیگیعلی

 هیجانی هوش ةه بررسی سازبمختلفی  هایپژوهش
غیره  وسی، پزشکی شنامدیریت، روان هایحوزهدر 

 هاپژوهشمسیر این  اخیر هایسالدر . استپرداخته 
-ویژه روانبه ورزش، ةمختلف حوز هایبخشبه 

از طرف . شناسی و مدیریت ورزش کشیده شده است
جایگاه  ،متغیر وابسته مثابه، رضایتمندی بهدیگر

فراد به اعملکرد ارزشمندی برای کارایی و اثربخشی 
. داردفعالیت و زندگی  هایمحیطر ویژه ورزشکاران د

زمانیان، حقیقی،  شاملها پژوهشاز این  هایینمونه
 است (33  .ص،   95) 4فروزنده، صادقی و صالحیان

شکاران ورز هیجانی هوش به بررسی و مقایسةکه 

                                                                 
3. Üngür  & Karagözoğlu 

3. Zamanian, Haghighi, Forouzandeh, Sedighi & 
Salehian 



 2931، زمستان 6 ةشناسی ورزشی، شمار مطالعات روان 81

 درفوتسال  بسکتبال، والیبال و هایرشتهزن  نخبة
اختالف  ،نتایج نشان داد. دورزشکار پرداختنزنان غیر

وجود  هیجانی هوش ةبین دو گروه در ساز داریامعن
باالتری  هیجانی هوش ،عبارتی، ورزشکارانبه. دارد

 .دارندورزشکاران نسبت به غیر
 هیجانی هوش( 363.ص ،9 95)  زاده و شجاعیتقی

خبه و آماتور تنیس و انسجام تیمی را در بازیکنان ن
 هوشکه بین  گرفتندنتیجهکردند و روی میز بررسی

 جام تیمی در ورزشکاران نخبه رابطةو انس هیجانی
مثبتی وجود دارد، اما این رابطه در ورزشکاران آماتور 

 به بررسی رابطة( 46.ص ،5 95) 9پسند. نبود دارامعن
-افراد مشارکتفردی  هایویژگیو  هیجانیهوش

ورزشکاران در ورزشی و غیر هایفعالیتکننده در 
 بین سن،  تایج حاکی از آن بود کهن .پرداخت شیراز،

 اجتماعی و همدردی رابطة هایمهارتخودتنظیمی، 
نیز ( 66.ص ،9 95) اولکان .وجود دارد یدارامعن

 مختلف هایرشتهورزشکاران  هیجانی هوشسطوح 
 .دکر بررسی، آنها فردی هایویژگیتوجه به را با 
تیمی  هایرشتهکه بازیکنان حاکی از آن بود نتایج 

 هایرشته را نسبت به هیجانیهوشطح باالتری از س
 هیجانی هوشبین  عالوه بر این،. داشتندانفرادی 

مثبتی  رابطة، هلوضعیت تأورزشکاران با سن و 
  .گزارش شد

به ( 6   .ص،  32 )شهبازی  و کرامتی، الهیاری
با رضایت شغلی کارکنان  هیجانیهوش ةبررسی رابط

یج نشان نتا. پرداختند انادارات دولتی شهرستان قوچ
و رضایت شغلی کارکنان  هیجانیهوشبین ، داد

های مؤلفهبین و  ،دارامعنهمبستگی مثبت و 
-مؤلفه عنواناجتماعی به هایمهارتو  خودتنظیمی

با رضایت شغلی کارکنان  هیجانی هوش های
نتایج رگرسیون نیز . داردوجود داری امعنهمبستگی 

، هیجانی هوش هایمؤلفهین که از بحاکی از آن بود 

                                                                 
1. Taghizadeh & Shojaie 
2. Pasand 

، معیار اجتماعی هایمهارتو  خودتنظیمیمتغیرهای 
نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات  ةورود به معادل
  . کردند کسبرا  رضایت شغلی
، 332 )نژاد رمضانی نژاد ومنفرد، همتییارمحمدی 

تربیت  معلمان و رضایتمندی هیجانی هوش( 46 .ص
بین این دو عامل  که یجه گرفتندنتبررسی و  را بدنی

خودتنظیمی،  عواملطرفی، از. داردرابطه وجود 
اجتماعی و خودانگیزشی با رضایتمندی  هایمهارت

 .معلمان رابطه داشتند
 به مقایسة( 3 .ص ،325 ) همکاراننژاد و رمضانی
رضایتمندی ورزشکاران استان  هایجنبهاولویت 
 از رضایت که ز آن بودحاکی انتایج . پرداختند مازندران

 تیمی، راهبرد تیم، در فردی مشارکت مربی، رفتار

ام تیمی و انسج تیمی، اخالقیات فردی، عملکرد
اصلی رضایتمندی آموزش مربی جزو عوامل 

 .بودندورزشکاران 
به  کهزمانی پژوهشگرانشده، با توجه به مطالب بیان

پردازند، میورزش  در هیجانی هوش بررسی سازة
ادی به مندی زیهبنابراین، عالق. شوندر هیجان میدچا

 بررسی هوش هیجانی در زمینة ورزش و رشد فزایندة
شناسی روان هایحوزهدر این زمینه در ها پژوهش

 مایر و)است دیریت ورزشی ایجاد شده ورزش و م
 ترینکلیدیورزشکاران (.   3  .ص، 9556 ،3زیزی
مشاغل  و سایرشوند میمحسوب در ورزش  عامل

. اندگرفتهشکل  آنهابرای حمایت و پشتیبانی از 
 ،توانند مشتری محسوب شوندورزشکاران میطرفی، از

اصلی خدمات و ابزارهای ورزشی  کنندةچون مصرف
شاغل در ورزش محسوب توانند می ،چنینهم .هستند

. کنندة ورزش هستند، فعال و تولیدشوند، زیرا خود
بخش ار شامل هر دو رضایتمندی ورزشک ،بنابراین

 و درعینشود میرضایت شغلی و رضایتمندی مشتری 
 از طرف دیگر، . هستندمتفاوت  این دو با همحال 

                                                                 
3. Meyer & Zizzi 
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به  آنهارضایتمندی ورزشکاران در واقع پاسخ عاطفی 
مختلف تیم یا فعالیت ورزشی  هایفرایند و هاجنبه
-هماین پاسخ توسط ورزشکار نسبت به خود، . است

 نسبت بهشگاه، مربی و دیگر عوامل ، باهاتیمی
رضایتمندی بنابراین، . شودمیداده  عملکرد فرد

 و درشود می آنهاورزشکاران موجب انگیزش بیشتر 
، همچنین. تأثیر مثبتی دارد هاآنرفتارهای 
عث پیشرفت ورزشکار، افزایش کارایی، با رضایتمندی
از طرفی، . شودمیو مزایای متعدد دیگر  اثربخشی

-روان یک سازة عنوانو ابعاد آن به هیجانی هوش

تمندی نقش مهمی را در رضایتواند می شناختی
فردی شامل  عواملکه ورزشکاران داشته باشد، چرا

فردی بین عوامل گذاری، خودتنطیمی وانگیزش، هدف
دیگران ، مدیران و هاتیمیهمشامل روابط با مربی، 

در ش مهمی نق ،آنهاروابط با و اثربخشی  شودمی
نژاد و رمضانی)کند میرضایتمندی ورزشکاران بازی 

 ( .3 .، ص325 همکاران 
 هوش انجام شده در زمینة هایپژوهشبا توجه به 

مدل نظری این سازه،  ةو بررسی پیشین هیجانی
که بر ( 932 .، ص9552) همکارانالن و عاملی شش

آستین، سالوفسکی، هانگ و های پژوهشمبنای 
 همکاران و شاتهو ( 000 .، ص9554)   کنیمک

مبنای نظری ، تدوین شده بود( 66  .، ص223 )
رضایتمندی  بینیپیشبرای  پژوهش حاضر

ادراکات ورزشکاران را در گرفت که قرار  ورزشکاران
در  ک، کنترل و تنظیم هیجاناتمورد شناسایی، در

با توجه . کرد گیریاندازهدر شش عامل خود و دیگران 
دنبال بررسی شده، این پژوهش بهبیانب به مطال
آن با های مؤلفهو  هیجانی هوشبین  رابطة

تبیین میزان اثرگذاری رضایتمندی ورزشکاران و 
در رضایتمندی ورزشکاران  هیجانی هوش هایمؤلفه
  .باشدمی

                                                                 
1. Austin, Salofske, Huang &McKenny 

 پژوهشروش 
توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی  ،روش پژوهش

 بزرگسال کارانورزشپژوهش، آماری  ةجامع. است
شنا، ژیمناستیک، تیمی و انفرادی  هایرشته منتخب
شهر کاراته، والیبال، بسکتبال و هندبال  تکواندو،

سنی  ةبا دامن نفر از ورزشکاران 29که  کرمانشاه بودند
 ، سال 5 تا  3ورزشی بین  ةسال و سابق 93تا  6 بین 
و رضایتمندی پاسخ  هیجانی هوش هاینامهپرسشبه 
 نامةپرسش پژوهش، این در استفاده مورد ابزار. ندداد

 .، ص9552) همکاران و الن در ورزش هیجانیهوش
در ( 996 .، ص329 ) همکارانو عیدی  که بود( 932
اعتباریابی  آن را و داوران مربیانورزشکاران،  ةنمون

 خودسنجی مقیاس یک نامهاین پرسش. کرده بوند

 و تمایل که ستا عاملشش و گویه 33 بر مشتمل
 را ورزشی هایفعالیت در تداوم مشارکت به فرد عزم

نامه شامل شش عامل این پرسش .دهدمی نشان
، ارزیابی ( -6االت ؤس) دیگران عواطفارزیابی 
االت ؤس)، خودتنظیمی (3-9 االت ؤس)خود  عواطف

، (3 -99االت ؤس) اجتماعی  هایمهارت، (3 -6 
االت ؤس)بینی شخوو ( 93-92االت ؤس)همدردی 

 و خبری جملة شکلبه  هاگویه .باشدمی (33-35

 براساس گویه هر به پاسخ. است شده ارائه سؤالی

 کامالً تا   مخالفم کامالًاز ) لیکرت ارزشی پنج مقیاس

 اعضای از نفر چند  .است شده گذاریهنمر(  0 موافقم

 نامهپرسش این محتوایی روایی دانشگاه علمیت هیئ

اخالقی  هایهمالحظ رعایت منظوربه .کردند دتأیی را
از . شد گرفته ندگاندهپاسخ رضایت و اجازه پژوهش،

نامه و ی پرسشیآزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایا
برای بررسی ( 9ای.اف.سی) ییدیاز تحلیل عاملی تأ

-آلفای کرونباخ برای پرسش .روایی سازه استفاده شد

نتایج تحلیل عاملی  .بود 35/5هوش هیجانی  ةنام
نشان داد که مقدار  هیجانیهوش ةنامییدی پرسشتأ

                                                                 
2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 ةو درج   /99، مجذور خی برابر با 96/5خی دو برابر 
 ةآمار ترینمهمبا توجه به این که . است 2آزادی 
 9 از مقدارکمتر این است، خی مجذور ةآمار برازش،

 هوشمدل نیکویی برازش  دیگر، شاخص .بود
برازش  ةدهندنشاناست که  (. ای.اف.جی) هیجانی

میانگین  ةمقدار ریش. بودوب مدل قابل قبول و مطل
مهم  شاخص( .9ای.سی.ام.آر) مربع خطای برآورد
 کهاین که با توجه به بود 33/5نیکویی برازش برابر 

-سایر شاخص. استقابل قبول  است،  5/5 0کمتر از 

تر از باال، (.4ای.اف.سی) ،(.3ای.اف.جی.آی)ها یعنی 
 هوشبودن مدل شش عاملی مناسباست،  2/5

 . کندمییید أرا تدر ورزش  هیجانی
 ةنامپرسش، رضایتمندی ورزشکاران گیریاندازهابزار  

 ، (.0کیو.اس.ای) رضایتمندی ورزشکاراناستاندارد 
که این بود ( 96 ص ، 223 ) 6چالدورای و ریمر

ست ارزشی لیکرت اال پنجؤس 4 نامه دارای پرسش
رضایت از )بازیکن رضایت  مقیاسخردهکه چهار 

رضایت از رفتار و تعامل مربی،  آموزش و تمرین،
( رضایت از عملکرد فردی و رضایت از عملکرد تیمی

حالج  نامه توسطاین پرسش. کندگیری میرا اندازه
 هایپژوهشدر در ایران هنجاریابی و ( 336 )

 .ص، 325 )ان نژاد و همکاررمضانیجمله  مختلفی از
که در این  ه بودگزارش شد 33/5آن پایایی  (3

پژوهش نیز با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن 
 .دست آمدهب 62/5
 انحراف و میانگین مانند توصیفی آمار هایشاخص از

 آلفای کرونباخ، جمله از آماری هایروش و معیار

 عاملی تحلیل گانه و رگرسیون چندهمبستگی،  ضریب

 .شد گرفته بهره با استفاده از نرم افزار لیزرل تأییدی

                                                                 
1. Goodness of Fit Index (GFI( 

2. Root Mean Square Error of Approximation 

)RMSEA( 
3. Adjusted Goodness of Fit Index )AGFI) 

4. Comparative Fit Index )CFI( 

5. Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ( 
6. Chelladurai & Riemer 

 یافته ها
به بررسی آزمون کولموگروف اسمیرنوف  ( ) لجدو

 ،پرداخته است هادادهبودن توزیع برای تعیین طبیعی
و  هیجانی هوشکه مطابق نتایج برای هر دو متغیر 

 روازاینبوده و  0/5رضایتمندی میزان آن بیشتر از 
 .باشدها طبیعی میدهتوزیع دا

 

 اسمیرنوفکولموگروف نتایج آزمون  .2جدول

 N Z Sig متغیرها

 46/5 30/5 25 هیجانیهوش
 5/ 2 06/5 25 رضایتمندی

 

 آنهای مؤلفهو  هیجانی هوش، ارتباط بین 9در جدول
مطابق  که دهدمینشان را با رضایتمندی ورزشکاران 

آن یعنی های مؤلفهو  هیجانی هوشبین نتایج 
 خود، ارزیابی عواطف دیگران،  عواطفارزیابی 

اجتماعی، همدردی و  هایمهارتخودتنظیمی، 
مثبتی  ةبا رضایتمندی ورزشکاران رابط بینیخوش

 . وجود دارد

حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان  نتایج
 مؤلفه، هیجانیهوش هایمؤلفهکه از بین  دهدمی

عنوان بهخودتنظیمی و  دیگران ارزیابی عواطف
نهایی  ةمعیار ورود به معادل بینپیشمتغیرهای 

 کهداشتند، را  رضایتمندی رگرسیون برای توضیح
و  ارزیابی عواطف دیگرانهای مؤلفه شاخص بتا برای

رضایتمندی درصد واریانس  05 ،خودتنظیمی
-مؤلفههمچنین سایر . کنندمیرا تبیین  ورزشکاران

عث افزایش میزان همبستگی با هیجانی هوش های
 از طرفی،. شدندنهائی کنار گذاشته  ةو از معادل نشدند
دهد، در تحلیل نشان می  Fهایطور که آزمونهمان

ارزیابی عواطف بین رگرسیون اثر متغیرهای پیش
 معنادار >50/5Pدر سطح  تنظیمیدیگران و خود

.است
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پژوهش متغیرهایخالصه مدل رگرسیون برای . 9جدول 

شاخص 

 مدل

ضریب 

 همبستگی

 چندگانه

ضریب 

 تعیین
 

مجموع 

 مجذورات

خطای 

معیار 

 تخمین

میانگین 

 مجذورات
Beta F Sig 

 ارزیابی
عواطف 
 دیگران

66/5 
40/5 
 

 065     06  رگرسیون
44/5 
 

65/63 50/5 

    9965 56   6 9 باقیمانده
     56   369 کل

 5/ 0 69/5 خودتنظیمی
 50/5 36/32 05/5 52 2 9 395  رگرسیون
    4 93 50  0 99 باقیمانده
     56  4530 کل

 گیریبحث و نتیجه
رضایتمندی  بینیپیش ،پژوهشاین هدف اصلی 

آن های مؤلفهو  هیجانی هوش ورزشکاران از طریق
بینی میزان پیش برایرگرسیون گام به گام نتایج  .بود

-هوشهای مؤلفهرضایتمندی ورزشکاران از طریق 

 خودتنظیمی ورزشکاراندو متغیر  داد کهنشان هیجانی
-پیشمتغیرهای  مثابهبه ارزیابی عواطف دیگران و 

، معیار ورود به معادلة نهایی رگرسیون، برای بین
-هرا ب( مالک متغیر) ورزشکاران رضایتمندیتوضیح 

، یعنی ارزیابی عواطف خود هاسایر مؤلفه. دست آوردند
معیار ورود  اجتماعی هایمهارتو  همدلینی، بیخوش

 از طرفی،. نهایی رگرسیون را کسب نکردند به معادلة 
 05خودتنظیمی و  ارزیابی عواطف دیگران مؤلفهدو 

را تبیین  رضایتمندی ورزشکارانواریانس درصد 
 یارمحمدی منفرد هایبا یافته ،این نتیجه. کردند

 هایتمهارهای مؤلفه که  (46 .ص، 332 )
-امین پژوهشدر اجتماعی، خودانگیزی و همدلی و 

، خودتنظیمیهای مؤلفه نیز(  3.ص،332 ) بیدختی
 بینپیشمثابه متغیر همدردی را به و خودانگیختگی

رضایتمندی را گزارش کردند، برای توضیح تغییرات 
، 9 95 ) اولکان،  هایافتهدر تحلیل این . همسو است

 هایاسترسکاران با زشکه ور کردبیان ( 66.ص
که دچار ویژه در محیط رقابت و زمانیبه) عاطفی زیاد

انتظارات و ، (اه یا خطایی در عملکرد شونداشتب

شود، مواجهه فشارهایی که از جانب دیگران وارد می
 ةدر ادارکه بتوانند ورزشکارانیبنابراین، . هستند

م خوبی انجاو این امر را به باشندموفق خود احساسات 
های  شناخت درستی از توانایی ،ازطرفیو  ،دهند

این عمل آنها موجب نظم و ، خویش داشته باشند
بنابراین، خودتنظیمی . شدخواهد  آنهاانضباط فکری و 

نقش مهمی را در فردی درونیک عامل  مثابهبه
و اقداماتی که  هافعالیترضایتمندی ورزشکاران از 

ز سویی دیگر، ارزیابی ا. کندمیایفاء  ،دهندمیانجام 
که مربوط فردی  بینعنوان عامل عواطف دیگران به

به شناخت و مدیریت عواطف دیگران است، در روابط 
، هاتیمیاز قبیل همها گروهبین ورزشکاران با سایر 

 آنهامربیان، هواداران و غیره که بیشترین ارتباط را با 
ب ، تعامل مناسبنابراین. دارد، نقش مهمی دارد

ورزشکار با دیگران منوط به درک، شناخت و سنجش 
ین رفتار با توجه بهتر و ارائة خود و دیگران عواطف

را در  امر سهم مهمیکه این  ،استموقعیت 
همچنین، عوامل . داردرضایتمندی ورزشکاران 

و ارزیابی عواطف دیگران ( درون فردی)خودتنظیمی 
 درصد واریانس 05در ورزشکاران ( بین فردی)

اهمیت این موضوع و این  ندرضایتمندی را تببین کرد
 .دارد ورزشکاراندو عامل را در 

 ة رابطةنشان دهند 9نتایج جدول مطابق ، دیگریافتة 
با رضایتمندی  هیجانیهوش مثبت و معنادار

این یافته با نتایج کرامتی و همکاران . ورزشکاران بود
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، 332 )یارمحمدی منفرد و همکاران ( 6  ،  32 )
مثبت بین این دو متغیر را بین رابطة که  (46.ص

 . معلمان ورزش و کارکنان گزارش کردند، همسو است
د که رضایتمندی در تحلیل این رابطه باید بیان کر

ها و فرایند پاسخ عاطفی آنها به جنبه ورزشکاران،
این . مختلف تیم یا فعالیت ورزشی است هایفرایند

، هاتیمیبه خود، همپاسخ توسط ورزشکار نسبت 
هواداران، مربی و دیگر عوامل در عملکرد فرد داده 

رضایتمندی ورزشکاران موجب انگیزش . شودمی
تأثیر مثبتی  آنهاو دررفتارهای  گرددمی بیشتر آنها

اعث پیشرفت ورزشکار، افزایش ب ،همچنین. دارد
. شودمی آنهابرای وری و مزایای متعدد دیگر بهره

 ةدهندآن پوششهای مؤلفهو  هیجانیوشه ،بنابراین
 فردیبینبسیار از رفتارهای عاطفی فردی و 

 .باشدمی ورزشکاران
، همة حاکی از آن بود که پژوهشدیگر این یافتة 
رضایتمندی با  ورزشکارانهوش هیجانی های مؤلفه
اولین عامل  . وجود داشتاداری مثبت و معنرابطة  آنها

 ییتوانا ی بهخودآگاهیا ارزیابی عواطف خود یعنی 
 قیاز طر خود ورزشکاراحساسات  ریدرک و تفس

 ورزشکارانی ،بنابراین .دارد اشاره درونی هایواکنش
-همخود به ویژه توانایی ارتباطی با های تواناییکه از 

تمرین و در محیط  افرادو سایر  مربیان، هاتیمی
ر تری را داطالع داشته باشند، عملکرد مناسب مسابقه

 هاآگاهی که از این یورزشکاران دیگرمقایسه با 
ورزشکاران از طرفی، .  برخوردار نیستند، خواهند داشت

، از احساسات خود هستند یآگاه ازمندین میتیک در 
و  ییایممکن است بر پو آنها احساسات کهیطوربه

 گلمن، رابطهدر این  .باشد گذارتاثیرتیم فرهنگ 
یکی از  مثابهخودآگاهی بهبه نقش  ،(  .ص ،223 )

 کردچنین بیان کند و  تأکید می هیجانی هوشاجزای 
افراد با خودآگاهی باال نسبت به حاالت روانی خود  که 
، مستقل بوده هستند، به زندگی خود حساس بودهآگاه 

در زندگی فردی  وشناسند  و حدود شخصی خود را می

  . رضایت بیشتری دارندو شغلی 
رضایتمندی با ل که همبستگی باالیی را دومین عام

در . ورزشکاران داشت، ارزیابی عواطف دیگران بود
کرد که عواطف و احساسات تحلیل این یافته باید بیان

ویژه در کاربردهای بسیار مهمی در امور عمومی و به
عیدی و همکاران در این رابطه، . دنورزش دار ةحوز

شناخت  ان باارورزشکبیان کردند که (  . ص ،329 )
مناسب را با  ارتباط زمینة توانندمی عواطف دیگران

با  ند وو همکاران ایجاد کن ، مربیانورزشکاران سایر
 یمناسب هایواکنش ،یگرانخود و دعواطف مدیریت 

مختلف در محیط ورزش و خارج از  هایموقعیترا در 
دلیل مواجهه با شرایط و که همواره ورزشکاران به ،آن

 .داشته باشندهستند،  روهروب زااسترس هایتموقعی
که  هیجانیهوشهای مؤلفهعامل سوم از بین 

باالترین همبستگی را با رضایتمندی ورزشکاران 
پسند این یافته با نتایج . داشت، خودتنظیمی بود

 .ص،  32 )، کرامتی و همکاران (44.ص، 5 95)
( 46 .ص ،332 )یارمحمدی منفرد و همکاران ( 6  
مثبتی  ةبین عامل خودتنظیمی با رضایتمندی رابطکه 

 معنادار ةتبیین رابط در. را گزارش کردند، همسو است
ورزشکاران با رضایتمندی آنها  تنظیمیخودمولفة بین 

 هوشهای مؤلفهکه باالترین همبستگی را بین 
بیان کرد که در  با رضایتمندی داشت، باید هیجانی
فشارهای روانی  ،یویژه ورزش قهرمانبه ،ورزش

عنوان بهمؤلفه ، از این دیگر طرفاز .داردزیادی وجود 
که بیانگر آن است که  کلید بهشت عاطفی یادشده

میزان مشخصی از احساسات را  ندتوانمیورزشکاران 
زندگی فردی و  صحیحو مسیر  هبا تفکر همراه کرد

 .را درپیش بگیرندشغلی 
مثبتی با  ةکه رابط هیجانیهوشمؤلفه چهارمین 

اجتماعی ورزشکاران  هایمهارترضایتمندی داشت، 
 ، (44 .ص ،5 95)پسند های این نتیجه با یافته. بود

یارمحمدی  ،(6  ، ص 32 )کرامتی و همکاران 
در . همسو است( 46 .ص، 332 ) منفرد و همکاران
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تحلیل این یافته باید بیان شود که همبستگی کمتر 
ورزشکاران شاید یکی از  این عامل با رضایتمندی در

است که ورزشکاران در ایجاد روابط هایی چالش
این عامل بین که ، چرااجتماعی با آن مواجهه هستند

فردی نقش مهمی در برقراری رابطه با دیگران ایجاد 
، در (96.ص، 9553) از طرفی، رضائیان. خواهد کرد

 هایمهارتکه مدیریت روابط و  کردنتایج خود بیان 
است که  هیجانیهوشهای مهم ردی از شاخصهفبین

بت حضور افراد در محیط این عامل موجب احساس مث
حس همکاری و  ةکنندنهایت تقویتکاری و در

 باعث اثرات مثبت و کارایی هاتیمانسجام است که در 
-بنابراین، مهارت .شودمی آنها را موجبو اثربخشی 

مثبت و  روابط برای توسعة ورزشکاران های اجتماعی
 دیگرانثر با سایر ورزشکاران، مربیان، هواداران و ؤم

 هاگروهضروری است و توانایی تعامل مفید با این 
احساس همراهی و کاهش تعارض شده و  باعث

 .دکنمی را ایجاددر فرد رضایتمندی 
 هیجانی هوشلفة ؤمپنجمین  ،همدردیعامل 

. اشتمثبتی با رضایتمندی د ةورزشکاران بود که رابط
همسو ، (44 .ص، 5 95)پسند نتایج این یافته با 

 یافته باید بیان کرد که حسدر تحلیل این . است
عامل مهم بین فردی در  یک مثابههمدردی به
-خود توانمندی که بر مبنای بر نوعی ورزشکاران، 

بنابراین،  .، تکیه داردفردی استوار استآگاهی 
جای دیگران، هبخود  دادنقرارهمدلی، یعنی توانایی 
، از کنندمیدیگران احساس   برای تشخیص آنچه
بهار و شعبانیدر این رابطه،  .اهمیت برخوردار است

که سبک  کردند، اظهار (23 .ص ،325 )همکاران 
گرایانه سبک انسان ینوعرهبری مربیان ورزشی، 

است که در آن عامل همدردی با ورزشکاران و درک 
مهم عنوان عاملی ان بهموقعیت و مشکالت ورزشکار

. شودمیدر روابط بین مربیان و ورزشکاران محسوب 
 ةمشاهد ییعنوان توانارا به یهمدرداگر ، بنابراین

که  کرد، ورزشکارانی فیتعر انگریجهان از منظر د

 توانندمی ،دارای رفتارهای توأم با همدردی باشند
ران و تقویت مناسب با دیگ تعاملبر کمک و عالوه
را  آنهارضایتمندی فردی احساس مثبت، زمینة  این

 . فراهم کند
که با  بینی است، خوشهیجانیهوشمولفة آخرین 

راستا، ایندر .رضایتمندی ورزشکاران رابطه داشت
. نگرش مثبت ورزشکاران بستگی داردبینی به خوش

-هرچقدر ورزشکاران دارای روحیة مثبتبنابراین، 

رضایتمندی بیشتری را از  باشند،بینی اندیشی و خوش
. کردخواهند کسب  عملکردفعالیت، تمرین و نتایج 

تنش و ل، بدبینی باعث ایجاد امواج منفی، مقابدر
استرس بیشتر در ورزشکاران خواهد شد که پیامد 

احتمالی آن عملکرد نامناسب و نارضایتی  هایپیامد
 . بود خواهدورزشکاران 

 هیجانی هوش که ردکباید بیان  ،بندی پایانیدر جمع
که  وجود دارد ورزشکاران ةجوهردر  است که ایسازه

که چگونه رفتار خود  کندمیحدی نامحسوس تعیین تا
کنند، چگونه با مشکالت اجتماعی کنار  مدیریترا 

بیایند و چه تصمیماتی بگیرند که به نتایج مثبت ختم 
که به رضایتمندی صورتیازطرف دیگر، در. شود

ممکن است عواقب  نشود،توجه ورزشکاران 
اخوشایندی برای تیم، باشگاه، رشتة ورزشی و ن

، عنوان مثالبه. نهایت کل ورزش داشته باشددر
ها و کاریورزشکاران، کم مستمراعتراض گسترده و 

عمد صورت عمد یا غیراشتباهات ورزشکاران به
و جایی هجاب، چنینهم. را خواهد گرفت هاگریبان تیم
و گرایش به  ترک ورزشهای دیگر، اشگاهرفتن به ب

حتی گرایش به  وهای اجتماعی دیگر پدیده
عدم موفقیت و  ،های اجتماعی مانند بزهناهنجاری
استرس و احساس ناامنی  ، خیر ورزشکارانغیبت و تأ

از  احتماالًدر محیط ورزش یا حتی خارج از آن و غیره 
دیگر،  از طرف. دنباشمیعواقب نارضایتی ورزشکاران 

تمندی ها در تأمین رضاینقش مربیان و باشگاه
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قابل انکار است و باید ورزشکاران بسیار مهم و غیر
 حفظبسیار هوشیارانه و متفکرانه در ایجاد و 

در این راستا، . تالش کنندرضایتمندی ورزشکاران 
آشنایی ورزشکاران با مدیریت هیجانات و عواطف در 

 هوشاجزای  رفتارهای فردی و بین فردی که
تمرینی از طرف  هایبرنامهدر کنار هستند،  هیجانی

های تواند زمینهشناسان ورزشی و مربیان میروان
حاضر پژوهش  .رضایتمندی ورزشکاران را فرهم نماید

-عدم همکاری و  پاسخهایی مانند دارای محدودیت

در  گیریجهتگویی برخی از ورزشکاران، احتمال 
پژوهش  ن جامعه و نمونةبوددوداالت، محؤپاسخ به س

از . پذیری نتایج را محدود خواهد کردکه تعمیم بود
پیشنهاد طرف دیگر، بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، 

ورزشی های ها و هیئتفدراسیون مدیرانکه  شودمی
مثابه ورزشکاران بهشناختی به ابعاد روان یتوجه بیشتر

شکاران بخشی از رضایتمندی ورز کنندةبینیپیش
نیازهای به بر توجه دیگر، عالوه عبارتبه. باشندداشته 

رضایتمندی  عنوان پایةفیزیولوژیک ورزشکاران به
آنها، توجه به عواطف و هیجانات ورزشکاران از جانب 
مدیران، مربیان و سایر افرادی که با ورزشکاران 

 هایورهبرگزاری د. ، ضروری استهمکاری دارند
شناسان ورزشی در مورد کاربرد روانآموزشی با حضور 

عواطف و هیجانات در زندگی شخصی و ورزشی 
فردی  هایمهارتورزشکاران با ورزشکاران و آشنایی 

و بین ( بینیارزیابی عواطف خود و دیگران، خوش)
های مدیریت روابط با دیگران یا مهارت)فردی 

های با موقعیت مقابلهبرای آنها ( اجتماعی و همدردی
، ایجاد شرایط الزم برای رضایتمندی برایزا ترساس

  سایر شودمیپیشنهاد ، در پایان .بودخواهد مهم 
بر رضایتمندی ورزشکاران از قبیل گذار عوامل اثر

، مالی، شغلی) هایحمایتو  های رهبری مربیانشیوه
 هایفدراسیون( شرایط تمرین و مسابقه و غیره

آنها در  قایسةم و ورزشکاران از ها ورزشی و هیئت
 ، انفرادی و گروهی و  بر مبنای جنسیت هایرشته

 . پرداخته شود
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