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چکیده 
هوش ینیبیشپدریرانبرتر فوتبال ایگمنتخب ليهاباشگاهیانمربيسبک رهبرنقششناخت ، مطالعههدف از این

این آماري ۀ. جامعشدانجام دسترس درشیوهگیري به نمونهوتوصیفیروش بهپژوهش. باشدمییکنانبازیجانیه
یز،تبريساز، تراکتوربرتر فوتبال (استقالل تهران، سپاهان اصفهانیگباشگاه منتخب لپنجیکنانبازتمامیراپژوهش

آماري در نظر ۀآماري برابر با جامعۀنمونتشکیل دادند (نفر 106) به تعداد یرازشیسپاسیدمس کرمان و مقاومت شه
دادنشان نتایج قرار گرفت.یلتحلویهاستفاده بود که مورد تجزنامه قابلپرسش91،هانامهمجموع پرسشاز . )گرفته شد
ینیتمرویرفتار آموزشینب. وجود داردیکنانبازیجانیو هوش هیانمربيسبک رهبرینبيدارامثبت و معنکه ارتباط

رفتار رفتار آمرانه،ینبمشاهده شد، امايدارامثبت و معنۀرابطنیزیکنانبازیجانیهوش هبایانمربیکرفتار دموکرات
از ،همچنین.یامددست نهبيدارامعنۀرابطیکنانبازیجانیبا هوش هیانو رفتار بازخورد مثبت مربیاجتماعیتحما

، سبک رهبري مربیان هاي اجتماعی هوش هیجانیمهارتو میان ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزي، همدلی
-بینیپیشسبک رهبري دموکراتیک مربیانتنها همچنین، . ي را نشان داددارامعنۀتنها با خودآگاهی بازیکنان رابط

. بودهوش هیجانی بازیکنان ةکنند

برتر فوتبالیگلیجانی، هوش ه،یمربي،سبک رهبرکلیدي: واژگان
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مقدمه
یگرکننده آشکار شده است که دافراد شرکتيبرایقتحقینايادر ورزش حرفه،حاضرحالدر
که نداهیافتدریشاز پیشبنیزیانو مربباشندیمتکگذشتهيهاهدهیسنتيهاتوانند به روشینم
زردشتیان و (استفاده کنندیدجدیعلمياز راهبردهابایستمیشرکت در مسابقات منظورهب

.)1388همکاران، 
ناموفقيهایمها را از تدارند که آنايبرجستهايیژگیویموفق ورزشيهایمتطور معمول،به

ترین عامل موفقیت مهمواقع،دراست. یستهو شافعالمؤثر،يو رهبریریتمد،آنسازد و یممتمایز
را در طیف وسیعی از خودهاي ورزشی یک مربی این است که به ورزشکاران کمک نماید تا مهارت

تر جسمی، فنی، هاي پایه گرفته تا آمادگی تخصصیهاي دائمی و تسلط بر مهارتاز مهارتـ وظایف
).2009و همکاران، 1نظرالدینبن (توسعه بخشندـتاکتیکی و روانی

ورزشکارکه هرهستندیطیشرایجاددنبال ابهمربیگرينقشیفايدر ایانمرب،2مارتنزیدگاهاز د
سبک . برسدیمیتیتبه موفقیزداشته باشد و در همان حال نیتموفقيحداکثر فرصت را برا

). 1389و همکاران، نژادیرمضان(گروه داردیتبر عملکرد و موفقینقش مهمیو رفتار مربيرهبر
تواند بر افکار، احساسات و عهده بگیرد مینقش رهبري را در تیم بربایستمیرفتار مربی که 

و آرزوها موجب انگیزش و هدایت نظارت خود اثر بگذارد. این افکار و احساسات آرزوهاي افراد تحت
صورت ، بهافرادةندانانگیزکننده و برل تسهیلعنوان یک عامسبک رهبري به،بنابراین؛گرددرفتار می

).1378، بحرالعلوم(گذاردمستقیم بر بازده کاري اثر میمستقیم و غیر
پذیرش مربیان رفتارهایی را که موردیابی به بهبود عملکرد ورزشی ضروري است دستمنظوربه

ي ورزشکارانفردیازهاينیایو گروهيفردیندهايافرتوجه به،لذا؛باشد بروز دهندورزشکاران می
) با طرح مدل 1990(3يچالدورا. شودیمحسوب میمربکارآمديازبخشیو بودهيضروریمو ت

ي هایژگیو ویتموقعيهایژگیوي ورزشکاران،هایژگیرا متأثر از ویانرفتار مربي رهبري،بعدچند
باشد یمیان رفتار مربیامدپیکنان،بازيمندرضایتویمیعملکرد توي،ةعقیده بداند. یمرهبري

).2009بن نظرالدین و همکاران، (
رهبري در ورزش چالدوراي سبکبعدي مدل پنجدر قالب یانمربيرهبرسبک،در پژوهش حاضر

3و بازخورد مثبت2آمرانه،1، دموکراتیک5یاجتماعیتحما،4ینو تمررفتار آموزش:شامل)1990(
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5. Social Support
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يهامهارتنقاط قوت و ضعف و بهبودآموزشبری، مربیندر سبک آموزش و تمر.گردیدارزیابی 
مربوطيهایريگتصمیممشارکت ورزشکاران درةبه اجازدموکراتیک،کند. رفتاریمیدتأکیکنانباز

يآمرانه رفتاررفتارهمچنین، شود. اطالق میهابه آنیابیدستيهاو روشگروهیاهدافیینبه تع
- بایست مید و شونینمداده یم مشارکتها و مسائل تیريگیمدر تصمگاه هیچیکناناست که باز

متقابل و ي نیازهايارضاجهتیمربی،اجتماعیترفتار حمادر.باشندیمربدستوراتبردارفرمان
مشکالت کند، مسائل ومیبرقراریکناندوستانه با بازيا، رابطهنمایدمیورزشکاران تالشیشخص

یت،نهادر.سازدیبرطرف میم راتياعضاینو اختالفات بکندیفصل موحلویرا بررسیکنانباز
بازيو ازکندمییراز ورزشکاران تقدیاست که مربرفتاري،یدهپاداشیارفتار بازخورد مثبت 

).1980، 4چالدوراي و صالح(نمایدیمیفتعرهاآنيو همکاریکنانباز
شناختی مؤثر بر موفقیت و سازگاري، پیامدهاي مهمی در یندهاي روانادیگر، شناسایی فرسوياز

هاي ها و شایستگیتوانمنديحقیقت،شناسی ورزش دارد. درشناسی کاربردي از جمله روانروان
هاي گوناگون گذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزهاجتماعی و هیجانی از عوامل تأثیر

ها، ییاي از تواناعنوان مجموعه). هوش هیجانی به1384، بشارتد (نروبه شمار میشغلیزندگی و 
ثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز ؤهایی که فرد را براي سازگاري مها و مهارتقابلیت

).1386و اکبري، یريمگردد (معرفی میکندمی
و ، همدلی7انگیزي، خود6تنظیمیهوش هیجانی را شامل: خودآگاهی، خودۀگانپنجابعاد 5گلمن

وجودشده حاکی ازهاي انجام). پژوهش1386عیدي، (تعریف نموده است هاي اجتماعیمهارت
)، 2011و همکاران، 8ابویلهوش هیجانی با عوامل متعددي چون عملکرد شغلی (بین دار امعنۀرابط

استابس کومن ، اثربخشی گروهی ()2006، 9اکستریمرال و بروکااجتماعی (سالمت روانی، جسمی و 
)، اثربخشی تیم و نتایج 2007، 11بالتنر و باگیگالوپ)، تسهیل انسجام سازمانی (2008، 10و ولف

1. Democratic
2. Autocratic
3. Positive Feedback
4. Chelladurai & Saleh
5. Goleman
6. Self-Regulation
7. Self- Motivation
8. O’Boyle JR
9. Extremera & Berrocal
10. Stubbs Koman & Wolf
11. Blattner & Bacigalupo
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)، رضایت شغلی و 2003، 2افضلور و مینوس(لهأ)، کیفیت و حل مس2003و همکاران، 1پراتیتیمی (
) و کیفیت 1388و همکاران، صفوي)، سازگاري عاطفی و اجتماعی(2003، 3وونگ و الوعملکرد (

باشد.) می1384بشارت، روابط اجتماعی (
) نقش هوش هیجانی در موفقیت زندگی ورزشکاران را بررسی2008(4و اسمیت، فریدمنبراینعالوه
رهاي موفقیت فاکتواز درصد 60بیش از ةکنندبینیپیش،و بیان داشتند که هوش هیجانیکرده

(سالمت عمومی و ارتباطات، اجتناب از داروها و الکل، پرخاشگري، عملکرد خوب و زندگی با زندگی
باالتر، موفقیت نشان داد که افراد با هوش هیجانینیز)2007(5لیچپژوهش.باشدکیفیت باال) می

.کنندبهتر را تجربه میبردن از سالمت ثر افراد و لذتؤ، هدایت مترقويشخصی کاري، ارتباط 
) در پژوهش خود در مسابقات ملی کریکت جنوب آفریقا 2009و همکاران (6کرامبیهمچنین، 

بشارت و پژوهشنتایج . باشدعملکرد تیمی میةکنندبینیپیش،دریافتند که هوش هیجانی افراد
- در ورزشیورزشیتبا موفقیجانیهوش هبین مثبت ارتباطنیز حاکی از وجود) 1384همکاران (

- یشرا پیورزشیتموفقتوانست یگروهيهادر ورزشتنهایرمتغین، اما ابوديو فردیگروهيها

و یجانیهوش هبین ۀمورد رابطبه نتایج مشابهی درنیز )1389نژاد و همکاران (. کجبافکندینیب
.ی دست یافتندورزشیتموفقةانگیز
هاي اثرگذار بر عملکرد لفهؤسبک رهبري مربیان و مۀرابطبررسیها به براین، برخی پژوهشعالوه

که در ارتباط با ) 2009و همکاران (7بن نظرالدینپژوهش. در اندپرداختهتیمی و سازمانی 
رفتار آموزشی ـ انجام شد مشخص گردید کههاي مالزيهاي بسکتبال دانشگاهورزشکاران تیم
. ردکمترین میانگین را دانیزو رفتار استبداديمیانگین می باشدبیشتریندارايتمرینی مربیان

نیز مثبتی ۀمندي بازیکنان رابطه داشت و رابطبا رضایتانسجام تیمیهمچنین، در این پژوهش، 
بین رفتار آموزشی ـ تمرینی، دموکراتیک، بازخورد مثبت، مالحظات اجتماعی و رفتار استبدادي 

،پژوهش جهت تعیین سبک رهبري مربیان. در این مشاهده گردیدزیکنان مندي بامربیان با رضایت
.مورداستفاده قرار گرفت8اصالح شده رهبري در ورزشمقیاس

1. Prati
2. Afzalur & Minors
3. Wong & Law
4. Freedman & Smith
5. Leech
6. Crombie
7. Bin Nazarudin
8. Revised Leadership Style Scale(RLSS)
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مهارت ۀتوسعةکنندبینی) نیز نشان داد که بیشترین پیش2005و همکاران (1نتایج پژوهش آلفرمن
هاي انفرادي، رفتار و در ورزشمربیهاي تیمی، رفتار حمایت اجتماعی ورزشکاران در ورزش

بین رفتار آموزشی تمرینی و رفتار بازخورد ها آنمجموع، باشد. درآموزشی ـ تمرینی مربیان می
د.وردندست آهبرادارياهاي ورزشکاران ارتباط معنمهارتۀمثبت مربیان با توسع

نشان داد "ري و هوش هیجانیهاي رهبمهارت"خود با عنوان پژوهش) در 2003(2جینهمچنین، 
با سطح باالي ،آگاهی، بهبود ارتباطات و مدیریت تغییرگذاشتن افراد، خودکه مدیریت مشارکتی، آزاد

نژاد و ) و رمضانی1385در پژوهش مرادي و همکاران (. باشدمیهوش هیجانی افراد در ارتباط 
وـ تمرینی، دموکراتیک، حمایت اجتماعیانسجام تیمی با رفتار آموزشی بین نیز ) 1389همکاران (

وحدانی و بود. منفی رفتار استبدادي مربیی وجود داشت، اما رابطۀ آن با مثبتۀرابط،بازخورد مثبت
هاي حمایت اجتماعی، دار بین سبکامثبت و معنارتباطبه اي نیز در مطالعه) 1391همکاران (

هايپژوهشتماعی و انسجام تکلیف دست یافتند. بازخورد مثبت و آموزشی ـ تمرینی با انسجام اج
مندي بیانگر نقش سبک رهبري مربیان در ایجاد انگیزش پیشرفت، تعهد ورزشی، رضایتنیز دیگر 

؛ طالبی و عبدالهی، 1390و همکاران، ینیحسیدسينوروزباشد (ورزشکاران و عملکرد تیمی می
1391.(

هاي ورزشی و عملکرد تیمی ش هیجانی در موفقیتهوةمطالعات فوق حاکی از اهمیت نقش ساز
ترین و پرطرفدارترین رایجآن را به یکی از هیجان ورزش فوتبالباشد. ماهیت پرمیورزشکاران 

ها، بیشترین تعداد رشتهسایرمقایسه با که دراي گونهبهاست؛در ایران تبدیل نمودههاورزش
ها از تماشاچیان دربودن ورزشگاهلبریز. اختصاص داده استخود ورزشکاران و تماشاگران را به

میلیونی پخش صدها از بینندگان چنداي و جهانی و برخورداري رقابتدیدارهاي داخلی، ملی، قاره
رمضانی نژاد و همکاران،(تبدیل کرده استترین ورزش جهان فوتبال را به مردمیتلویزیونی،

و در زا رقابت کنندکه این ورزشکاران مجبور هستند در شرایط استرسجاآنازبدیهی است.)1388
باشد سبب با موقعیتی که بالقوه فشارزا میشدنمواجهباشد،چنین شرایطی استرس و خشم رایج می

).2005و همکاران، 3مارتینخواهد شد تا فرد در واکنش به آن موقعیت دستخوش هیجان شود (
نظیر داوري بد در جریان مسابقه، وجود شرایط بد محیطی، واکنش زا شیوع عوامل استرس

دیدگی، آسیبۀشدن از اخالق ورزشی، تجربتماشاگران در طول مسابقه، تمایل به برد به قیمت دور
- بهثرؤاي مهاي مقابلهتقلب رقیب و انتقاد مربی در جریان مسابقه، ضرورت وجود مهارتةمشاهد

1. Alfermann
2. Jean
3. Martin
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سازد ناپذیر مییابی به موفقیت ورزشی را اجتنابرزشکار و دستمنظور حفظ سالمت روانی و
).1389و همکاران، جباف نژادک(

هاي شخصی، اجتماعی و هوش هیجانی بر افزایش ضریب موفقیتةشدبا وجود اهمیت نقش شناخته
- علیتأثیري که سبک رهبري مربیان بر نگرش و رفتار پیروان دارد،نیزاي در مطالعات فوق و حرفه

اساس، در این پژوهش سعی بر این. براین یافت نشددر ارتباط با پژوهشیلفان، ؤرغم جستجوهاي م
ال پاسخ داده شود ؤبه این س،آن شد تا ضمن بررسی سبک رهبري مربیان و هوش هیجانی بازیکنان
وجود دارد؟ها بین ابعاد آننیزکه چه ارتباطی بین سبک رهبري مربیان و هوش هیجانی بازیکنان و 

پژوهششناسیروش
مطالعات، از نوع یرهامتغینجهت روابط بازاست، توصیفیاز نوع مطالعاتکه حاضرپژوهش

یدانیاز نوع مآن نیزاطالعاتيآورروش جمعاست.يکاربردلحاظ هدفبهباشد ومیبستگیهم
ۀدسترس انجام شد. جامعاین پژوهش به روش دردرگیرينمونهذکر است که شایان. باشدمی

برتر فوتبال (استقالل تهران، سپاهان یگباشگاه منتخب لپنجیکنانبازتمامیرا پژوهشآماري
به ) 1388ـ 89(در فصل)یرازشیسپاسیدمس کرمان و مقاومت شهیز،تبريسازتراکتوراصفهان،
در نظرگرفته شدند وپژوهشۀعنوان نمونبهیکنانتمام باز.دادندیلنفرتشک106تعداد 
نامه پرسش91اطالعات ،یبرگشتۀنامپرسش93. از مجموع گرفتقرار هاآنیارها در اختنامهپرسش

ۀنامپرسشازنیازآوري اطالعات موردجمعهتقرار گرفت. جیلتحلویهتجزاستفاده بود که موردقابل
جهت) 1رهبري در ورزش(يچالدوراسبک رهبري در ورزش ندارد استاۀناماطالعات فردي، پرسش

هوش هیجانی ۀنامپرسشنیز ) ویکنانبازیدگاهد(ازیانمربيسبک رهبریريگاندازه
شد.استفاده یکنانبازیجانیهوش هیريگاندازهمنظورهب2یبریاشرینگس
آن یقاز طریالتتحصیزانمو تأهلهاي مربوط به سن، وضعیت دادهاطالعات فردي: ۀنامپرسش.1

.یدآوري گردجمع

و صالح يچالدورتوسط ) 1990(در سالنامه: این پرسشدر ورزشيرهبرمقیاسۀنامپرسش.2
يسؤال، سبک رهبر40در قالب ین ابزار. اشدیهدر ورزش تهيرهبربعديچنداساس مدلبر

یاجتماعیتحمادموکراسی،آمرانه،ین،پنج بعد رفتار آموزش و تمراز دیدگاه بازیکنان دررایانمرب
- )، بهیک(هرگز:شاملیکرتلیارزشیاس پنجاساس مقها برکند. پاسخیمارزیابیو بازخورد مثبت

ثبات درونی این .شوندمیيگذارارزش)پنج(یشهو هم)چهار)، اغلب (سه(اوقاتگاهی)، دو(ندرت

1. Leadership Scale for Sport (LSS)
2. Siberyashering
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این یاییپاحاضر، پژوهش در . گزارش شده است) 91/0و 75/0(مختلف هايپژوهشنامه در پرسش
بود.) 72/0معادل (کرونباخيآلفاروشنامه با استفاده ازپرسش

باشد و میال ؤس33داراي نامه: این پرسش)1998هوش هیجانی سیبریا شرینگ (ۀنامـ پرسش3
گیري هاي اجتماعی) افراد را اندازهانگیزي، همدلی و مهارتتنظیمی، خودپنج بعد (خودآگاهی، خود

)، دو(ندرت)، بهیکهرگز (:شاملیکرتلیارزشیاس پنجاساس مقبري آن نیزهاپاسخکند. می
االت ؤدر سگذاري نمره،شوند. البتهمیيگذارارزش)پنج(یشهو هم)چهار)، اغلب (سه(گاهی اوقات

در .گزارش کردند) 74/0(نامه را) پایایی این پرسش1386(یري و اکبريم. باشدمیعکس برمنفی
معادلضریب آلفاي کرونباخۀبا استفاده از روش محاسبنامهپایایی این پرسشپژوهش حاضر، 

هاي آمار توصیفیاز تکنیکپژوهشهاي استخراج نتایج دادههمچنین، جهتدست آمد.هب)78/0(
هادادهتوزیعبودنطبیعیتعیینمنظورهاستفاده شد. بانحراف استاندارد)فراوانی ساده و (میانگین،

هاي آزمونتوسطبررسی ارتباط متغیرهاي پژوهشوکار رفت به1اسمیرنوفـ فکولموگروآزموننیز
با نیزعملیات آماري.صورت گرفتسادهیخطاسپیرمن و رگرسیون بستگی پیرسون، ضریب هم
.انجام شد17نسخۀ 3اکسلو 2اس.اس.پی.اسافزارهاينرماستفاده از 

نتایج
سال 25مطالعهموردمیانگین سن افراد دهد کهمیها نشان هاي توصیفی مربوط به آزمودنییافته

نفر از57همچنین، .استسال34سال و حداکثر سن 17حداقل سن میان،اینباشد که درمی
حاکی نیز پژوهشۀنمونوضعیت تحصیلی . بررسی هستندمتأهل دیگر نفر 34و بودهبازیکنان مجرد

داراي هااز آندرصد7/18هستند، دیپلمافراد داراي مدرك تحصیلی از درصد5/72کهاز این است
هستند وکارشناسیمدرك تحصیلی داراي هااز آنرصد د6/6باشند،میکاردانیمدرك تحصیلی 

. دارندکارشناسی ارشدمدرك تحصیلی نیزدرصد 2/2
طور که مالحظهدهد. همانرا نشان میپژوهشتوصیف آماري امتیازات متغیرهاي شماره یکجدول 

و سبک رهبري را دارد میانگینبیشترین 93/3سبک رهبري آموزشی ـ تمرینی با میانگین،شودمی
خود اختصاص داده است.را بهمیانگین کمترین ، 59/2میانگین دموکراتیک با

داراي 46/3میانگینی معادل از میان ابعاد هوش هیجانی بازیکنان، خود انگیزي با،همچنین
باشد.میداراي کمترین میانگین 60/2میانگین هاي اجتماعی باو مهارتاستبیشترین میانگین

1. Kolmogorov-Smirnov Test
2. Statistical Package for Social Science (SPSS)
3. Excel
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پژوهشابعاد متغیرهاي توصیف آماريـ1جدول
حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینمتغیر

93/351/031/292/4رفتار آموزشی ـ تمرینی
59/278/0144/4رفتار دموکراتیک

04/362/075/150/4رفتار آمرانه
50/303/175/193/4رفتار حمایت اجتماعی

65/386/040/150/10رفتار بازخورد مثبت
13/365/075/18خودآگاهی

93/265/071/143/4خودتنظیمی
46/352/029/271/4خودانگیزي

97/255/033/133/4همدلی
60/270/040/160/4هاي اجتماعیمهارت

نیز بستگی پیرسون و اسپیرمن و هاي ضریب همبا استفاده از آزمونپژوهشارتباط متغیرهاي 
منظور بهاسمیرنفـفوکلموگرذکر است که نتایج آزمونبه. الزمگردیدتعیینسادهیخطرگرسیون 

آگاهی بعد خودداري اسطح معندهندة این است کهنشانپژوهشهاي بودن توزیع دادهبررسی طبیعی
سایر باشد.توزیع آن طبیعی نمی،نتیجهرد.باشدمی05/0بوده و کمتر از002/0هوش هیجانی

).شماره دو(جدول هستنداز توزیع نرمال برخوردار پژوهش هاي متغیر

هادادهبودن توزیعطبیعیآزمون جهتاسمیرنفـآزمون کولموگروفنتایج ـ2جدول
گیرينتیجهداريمعنازدنمرهمتغیر

طبیعی653/0787/0رفتار آموزشی تمرینی
طبیعی806/0535/0دموکراتیکرفتار 

طبیعی674/0754/0رفتار آمرانه
طبیعی271/1079/0رفتار حمایتی

طبیعی711/0694/0رفتار بازخورد مثبت
طبیعی535/0937/0مربیانرهبريسبک
طبیعیغیر829/1002/0آگاهیخود

طبیعی907/0383/0خودتنظیمی
طبیعی834/0489/0خودانگیزي

طبیعی992/0278/0همدلی
طبیعی090/1185/0هاي اجتماعیمهارت

طبیعی711/0693/0هوش هیجانی بازیکنان
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که بین سبک رهبري مربیان و هوش هیجانی دهدمیبستگی پیرسون نشان نتایج آزمون ضریب هم
.=P)01/0(داري وجود دارد اارتباط معنهاي منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بازیکنان باشگاه

همچنین، ارتباط ابعاد سبک رهبري مربیان و هوش هیجانی بازیکنان نیز با استفاده از آزمون ضریب 
هوش ینی مربیان و تمری ـبین رفتار آموزشکه نتایج نشان دادگردید و بستگی پیرسون تعیین هم

رفتار دموکراتیک مربیان و بین. >P)05/0(ردداداري وجود امثبت و معنۀرابطهیجانی بازیکنان 
سایر ابعاد ۀرابط، اما>P)0001/0(دست آمدبهداري اارتباط مثبت و معننیزهوش هیجانی بازیکنان

دار امعنسبک رهبري مربیان شامل رفتار آمرانه، حمایتی و بازخورد مثبت با هوش هیجانی بازیکنان 
ۀرابطدر بررسیبستگی پیرسوننتایج حاصل از آزمون ضریب هم،براینعالوه. <P)05/0(بود ن

سبک رهبري مربیان وبین نشان داد که سبک رهبري مربیان و ابعاد هوش هیجانی بازیکنان 
سبک بین ذکر است که شایان. >P)05/0(داري وجود دارد امثبت و معنۀرابط،انگیختگیخود

نشدمشاهدهداري ابازیکنان ارتباط مثبت و معنرهبري مربیان و سایر ابعاد هوش هیجانی 
)05/0(P>.

بررسی ارتباط ابعاد سبک رهبري مربیان و ابعاد هوش هیجانی بازیکنان با استفاده از همچنین، 
تنظیمی و ـ تمرینی مربیان با خودرفتار آموزشیکهبستگی پیرسون نشان داد آزمون ضریب هم

تنظیمی و همدلی بازیکنان، و رفتار حمایتی بازیکنان، رفتار دموکراتیک مربیان با خودانگیختگی خود
. با توجه به عدم توزیع رددايداراو بازخورد مثبت مربیان با خودانگیختگی بازیکنان ارتباط معن

بستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط سبک رهبري طبیعی متغیر خودآگاهی، از آزمون ضریب هم
دار بین سبک امعنۀعدم وجود رابطةدهندنتایج نشانکهو خودآگاهی بازیکنان استفاده شدمربیان 

. تنها رفتار دموکراتیک مربیان با خودآگاهی <P)05/0(رهبري مربیان و خودآگاهی بازیکنان بود 
ده نشان داشماره دودر جدولپژوهش. ارتباطات ابعاد متغیرهاي ارتباط معناداري داشتبازیکنان 

شده است.
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هاارتباط سبک رهبري مربیان و هوش هیجانی بازیکنان و ابعاد آنـ3جدول
ابعاد سبک رهبري مربیان

ان
ربی

ي م
هبر

ک ر
سب

ون
آزم

وع 
ن

متغیرها

تار
رف رد 
خو

باز
م

بت
ث تار

رف
تی

مای
ح

تار
رف

رانه
آم

تار
رف رات
موک

د
ک

ی تار
رف

ی 
زش

آمو
نی

مری
ت

132/0
263/0

172/0
151/0

013/0 -
922/0

430/0
000/0

253/0
038/0

361/0
01/0

پیرسون
دارياسطح معن هوش هیجانی بازیکنان

175/0
117/0

057/0 -
625/0

019/0
881/0

367/0
001/0

254/0
029/0

171/0
216/0

پیرسون
دارياسطح معن تنظیمیخود

اد 
ابع

ش ه
هو

انی
یج

باز
نان

یک

309/0
004/0

268/0
015/0

018/0 -
883/0

206/0
066/0

364/0
001/0

412/0
002/0

پیرسون
داري اسطح معن انگیزيخود

095/0
391/0

104/0 -
360/0

128/0
293/0

240/0
034/0

110/0 -
340/0

016/0 -
905/0

پیرسون
دارياسطح معن همدلی

000/0
998/0

024/0
831/0

147/0
230/0

404/0
000/0

064/0
580/0

130/0
207/0

پیرسون
دارياسطح معن

هاي مهارت
اجتماعی

041/0
709/0

028/0
805/0

034/0 -
781/0

328/0
003/0

167/0
144/0

237/0
076/0

اسپیرمن
داريامعنسطح آگاهیخود

هاي رهبري نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی ساده نشان داد که از میان سبکبراین،عالوه
درصد 17باشد و حدودهوش هیجانی بازیکنان میةکنندبینیدموکراتیک پیشمربیان، تنها سبک 

شود. بینی میرفتار دموکراتیک مربیان پیشۀوسیلهتغییرات هوش هیجانی باز 

شدهداري مدل استفادهاو معننتایج رگرسیون خطی سادهـ4جدول

سطح معناداري افتغییراتضریب تعیینبستگی ضریب هممدل

1*409/0169/0654/9003/0
متغیر دموکراتیکپیش بینی کننده ها: مقادیر ثابت و*
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اساس سبک رهبري مربیانبینی هوش هیجانی بازیکنان بریشپ:نتایج رگرسیون خطی سادهـ5جدول 

متغیر
استاندارد یونیرگرسیبضر

شدهن
یونیرگرسیبضر

سطح یتاستاندارد شده
معناداري بتاخطاي استانداردبی

087/1350/0409/0107/3003/0رفتار دموکراتیک
متغیر وابسته: هوش هیجانی بازیکنان

گیريو نتیجهبحث
هاي منتخب لیگ برتر فوتبال، نشان داد که مربیان باشگاهحاضرهاي توصیفی پژوهش تحلیل یافته

- میکمتر بهرهاز سبک دموکراتیک و کننداستفاده میرهبري آموزشی ـ تمرینیبیشتر از سبک 

هاي از دیدگاه بازیکنان حاضر در فوتبال سطح اول کشور، مربیان بیشتر به آموزش،بنابراینبرند؛
يبازبهبودمنظورهبکه در آن است يرفتار،ینرفتار آموزش و تمرپردازند. تکنیکی و تاکتیکی می

نمودنبه هماهنگنیز یمیتيها. در ورزششودبهره گرفته میهاتکنیکاران از آموزشورزشک
نقاط آموزشبریسبک، مربیندر اشود. یگفته مینتمرورفتار آموزش،یمتياعضايهایتفعال

بن .)1389رمضانی نژاد و همکاران، (کندیمیدتأکیکنانبازيهامهارتبهبودنیز قوت و ضعف و 
هاي بسکتبال مالزي گزارش کرد که مربیان، تیمارتباط با) در پژوهش خود در2009نظرالدین (

وي سبک آمرانه کمترین کاربرد را داشت پژوهشدر .برندکار میسبک آموزش و تمرین را بیشتر به
در ارتباط )1391وحدانی (پژوهشباشد. همچنین، در مینسو همحاضرپژوهشبا نتایج این امر که 

نیز لیگ برتر فوتبال و درمورد ) 1389نژاد (رمضانیپژوهش ،آموزيهاي منتخب ورزشی دانشتیمبا
هاي بسکتبال، رفتار آموزشی ـ تمرینی باالترین میانگین را تیمارتباط با) در1385مرادي (پژوهش 

هاي مختلف سطوح سنی و رشتهدهد که سبک آموزشی ـ تمرینی در دارا بود. این نتایج نشان می
دلیل هو بروایناز؛ باشدتوجه مربیان مییابی به نتایج مطلوب تیمی و افزایش کارایی موردبراي دست

هاي با موقعیتههاي روانی و هوش هیجانی باال در مواجهاهمیت برخورداري بازیکنان از مهارت
بایستمیرسد مربیان حاضر در لیگ برتر نظر میبه،نشده در مسابقاتبینیزا یا شرایط پیشاسترس

هاي آموزشی تمرینی سایر برنامهقالبهاي هوش هیجانی در لفهؤآموزش مهاي مدونی جهت برنامه
خود داشته باشند. 

بین رفتار آموزشی ـ تمرینی مربیان و هوش هیجانی بازیکنان را داري اارتباط معنهاهمچنین، یافته
و یرفتار آموزشطور که ذکر گردید، در را نشان داد. همانانگیزي ظیمی و خودتنو دو بعد خود

يرفتاري هاتکنیکآموزشیقاز طریم تياعضايهایتفعالنمودنهماهنگدنبال همربی بینیتمر
توانند به بازیکنان آموزش دهند که در شرایط میینیو تمریرفتار آموزشمربیان با اتخاذ باشد. می
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تواند عواقبامناسبی که میهیجانات نتنظیمنیز داري و شار مسابقات با حفظ آرامش و خویشتنپرف
مطالعات متعدد نشان داده دنبال داشته باشد، به نتایج بهتري دست یابند. هناگواري را براي تیم ب

یامدهايکنند و نسبت به پيبندو طبقهیفتوصیل،چه افراد تجارب خود را بهتر تحلاست که هر
برخوردار یشتريبیاز سالمت روان،داشته باشندیشتريبیو اعمال خود آگاهیجاناتافکار، ه

). 1386فر،یسلطانخواهند بود (
يمناسب از آن براآو استفادیقعمصورتبهدبودن از عواطف و احساسات خوآگاهحقیقت، در

یمی تنظکننده باشد. خودکمکروانیدشوار یطتواند در مقابله با شرایموقع مبهيهایريگیمتصم
شود یکه انجام ميکه بتوان بر کارياگونههبباشد؛میکردن احساسات ادارهییبه مفهوم توانانیز

ینبیتوانند به نحو مناسبیمخود را دارندهايیجانهیریتمدییکه توانايکنترل داشت. افراد
خود، به حفظ آرامش یشناختهايياز توانمندیريگهرهنموده و با بیجادایهماهنگ،یجاناته

.یندکمک نمایشخو
ؤید م،)1980چالدوراي (پژوهش شده نظیر انجامهايپژوهش)، اکثر 1384باقري و زارعی (ةعقیدهب

مدار با توجه به و سبک رهبري رابطهاستاي هاي حرفهمدار در لیگتناسب سبک رهبري وظیفه
باقري (باشد اي فوتبال نمیمتناسب با لیگ حرفه،هاي ورزشی پیشرفتهمقتضیات رقابتناسازگاري با 

). 1384زارعی متین،و 
راستا با هملحاظ تأکیدي که بر آموزش وظایف بازیکنان دارداگر سبک رهبري آموزشی تمرینی را به

توان پژوهش اخیر را میبودن رفتار آموزشی ـ تمرینی مربیان درمدار تلقی کنیم، باالسبک وظیفه
د. کرو مثبت ارزیابی دانست متناسب با فوتبال سطح اول کشور 

- پیشتنها سبک دموکراتیک،،هاي رهبري مربیاناز میان سبککهنشان داددیگر نتایج سوياز

که مالحظه شد، کاربرد این سبک حالی است که چنان. این درباشدمیهوش هیجانی ةکنندبینی
بودن کمتر.باشدمیها در حداقل مقایسه با سایر سبکهاي منتخب لیگ برتر درمربیان تیمتوسط 

-کمتر به بازیکنان اجازة شرکت در تصمیمهاآنرفتارهاي دموکراتیک مربیان بیانگر آن است که 

اتخاذ راهبرد مناسب ویابی به اهدافهاي دستهاي مربوط به تعیین اهداف گروهی و روشگیري
که یو سطحفوتبالۀرشتیطشرایت وتوجه به ماهرسد نظر میدهند. بهرا میاي مسابقات بر

ویکیتکنآموزشی،مسائلیانمربینااست کهکنند باعث شدهیمفعالیتدر آنلیگ یانمرب
اي حرفهکار و نتایج در لیگةدلیل حساسیت ویژهو شاید بهندقرار داولویترا دریکنانبازیکیتاکت

گیري مربوط به تیم از رفتارهاي دموکراتیک و مشارکت بازیکنان در روند تصمیماست کهکشور
.گیرندمیفاصله 
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بین رفتار دموکراتیک مربیان و هوش هیجانی دارامعنۀرابطوجود اخیر، پژوهشاز دیگر نتایج 
جین پژوهشبا نتایج تهیافباشد. این میانگیزي و همدلیهاي خودآگاهی، خودلفهؤبازیکنان و م

بهبود ارتباطات با سطوح گذاشتن افراد وان شده بود مدیریت مشارکتی، آزاد) که در آن عنو2003(
گیري د. مربیان با اتخاذ فرایند تصمیمهمخوانی دارباشدمیباالي هوش هیجانی در ارتباط 

طرح ۀزمین،هاي نامعلومموقعیتد درنتوانمییک از افراد گروهدادها از هردموکراتیک و کسب درون
- همتوان انتظار داشت همکاري ومی،نتیجهد. درنسازعقاید تازه را فراهم نموده و مشارکت را احیا

فکري افراد و ارتباطات مثبت، به افزایش بعد همدلی هوش هیجانی کمک نماید. 
نمودن توانند با فراهمیمربیان مباشد. خودانگیزي شرط رسیدن به هدف میعنوان شده است که 

هاي گروهی، خودآگاهی و خودانگیزي بازیکنان خود را تقویت نموده و ۀ مشارکت افراد در فرایندزمین
. سازندتسهیل رایابی به اهداف تیمیدستدرنتیجه،

ها (معناها و هیجانۀبینانبر افزایش احتمال شناخت صحیح و واقعدر پرتو خودآگاهی، عالوه
ثرتري در ؤمۀیابد و راهبردهاي مقابلافزایش میانبینی و تسلط بازیکنقدرت پیش،ها)موقعیت

- وسازاساس، شناخت هیجانات خود بااینشود. برکار گرفته میاسترس بههاي پرمواجهه با موقعیت
هاي ورزشبه افزایش موفقیت ورزشی در،کارآمدۀبینی، کنترل و راهبردهاي مقابلکارهاي پیش

کند.گروهی نظیر فوتبال کمک می
ها در خودتنظیمی در خدمت سازماندهی (مهار) هیجانقدرت مدیریتکه براین، هنگامیعالوه

سادگی دچار اغتشاش و آشفتگی مدیریت ضعیف بهۀها قرار گیرد، از فرایندهایی که در سایهیجان
هاي تواند زمینهش قدرت سازش میگیري و افزایلفه، با پیشؤ. این مشودگیري میپیششوندمی

براي موفقیت در ورزش گروهی فوتبال که در آن تعامالت مناسب بین بازیکنان و انسجام الزم 
فراهم سازد. را گروهی شرط اساسی است 

- بهدست نیامد.هداري بامعنۀمربیان و هوش هیجانی بازیکنان رابطۀدر این پژوهش بین رفتار آمران

ي هایوهشةدربارگیري تنهایی اقدام به تصمیمبهدادن سایرینمربیانی که بدون مشارکترسد نظر می
- بینازمدت با کنند، در درازیم میمسائل مربوط به تو اتخاذ راهبرد مناسب در مسابقات وتمرین

- به بهرهو قادرشوندمینابودي خالقیت و تولید در گروه مواجه ،نتیجهعواطف و هیجانات و دررفتن

- هوش هیجانی بیش از ویژگیةد بود. سازنیعنی بازیکنان نخواه؛هاي انسانی خودبردن از سرمایه

در هاعاطفهحقیقت،هاي بین شخصی و اجتماعی تشکیل شده است. درهاي شخصی، از خصیصه
یابند. گردند و استمرار میشوند، متحول میگیرند، سازماندهی میروابط بین فردي شکل میقالب

هاي راستاي کنشگیري این عواطف درمانع از شکل،مربیان با اتخاذ رفتارهاي آمرانهرسدنظر میبه
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تبیین قالبتوان در این دار فوق را میاارتباط معننبود.فوتبال خواهند شدمانندگروهی ورزشی 
کرد.

ارتباط، نتایج نشان داد که بین رفتار حمایت اجتماعی مربیان و هوش هیجانی بازیکنان براینعالوه
یمتقابل و شخصیازهاينيارضامنظورهبیمرب،یاجتماعیتدر رفتار حما. وجود نداردداري امعن

را یکنانکند، مسائل و مشکالت بازیدوستانه برقرار ميارابطهیکنانکند، با بازیورزشکاران تالش م
. سازدیرا برطرف میمتياعضاینکند و اختالفات بیفصل موو حلیبررس
، حمایت اجتماعی مربیان با پژوهش حاضرفوق، در بررسی ارتباط ابعاد متغیرهاي یافتۀرغم علی

بر توانند میرسد مربیان با رفتار حمایتی خودنظر میداري داشت. بهامعنۀخودانگیزي بازیکنان رابط
تا افراد گروه فراهم آورندصمیمی را یو محیطایندنیازهاي عاطفی و هیجانی ورزشکاران تمرکز نم

هاي و از حمایت مربی برخوردار باشند و مشوقسازندهاي خود را مطرحراحتی ایدهبتوانند به
.کنندحصول اهداف را از مربیان دریافت جهتبرانگیزاننده 

داري بین رفتار بازخورد مثبت مربیان و هوش اارتباط معننتایج مشخص شد کهبراین، برمبناي عالوه
، بین رفتار بازخورد مثبت مربیان و بعد خودانگیزي هوش درمقابل. وجود نداردهیجانی بازیکنان 

در آناست کهرفتاري،یدهپاداشیارفتار بازخورد مثبت . مشاهده شدداري امعنۀهیجانی رابط
دهد. پاداش میهاآنبه عملکرد خوبو نماید مییرران تقداز ورزشکایمرب
ن پژوهش باشدمتناظر با ایکه کامالًپژوهشی پژوهشگران،رغم جستجوي علیچه رسد اگرنظر میبه
هاي گوناگونی چون هوش هیجانی در جنبهةاز نقش سازنمی توان ،وجودایناما با،دست نیامدهب

هاي کاري، سالمت روانی، جسمی و اجتماعی و حل مشکالت بین هاي ورزشی و تیمموفقیت
پیشنهاد پوشی کرد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهشهاي هیجانی چشمییشخصی و نارسا

ۀاي فوتبال کشور با اتخاذ سبک رهبري دموکراتیک، زمینهاي حرفهگردد مربیان حاضر در تیممی
روابط ،و تالش نمایند تا هموارهسازندتسهیل را ربوط به تیم در تصمیمات ممشارکت ورزشکاران 

هاي اجتماعی هوش هیجانی است در دو بعد همدلی و مهارتۀگروهی بین بازیکنان که الزمدرون
هاي روتین هاي آموزشی و کاربردي در فعالیتبا تدوین برنامهبراین،. عالوهسطح مناسبی برقرار باشد

هوش هیجانی و موفقیت يارتقاۀاي سبک رهبري آموزش و تمرینی خود، زمینایفزمان باهمگروه
بازیکنان هوش هیجانیيو ارتقاآموزش منظورهبفراهم سازند. راهاي ورزشیدر صحنهورزشکاران 

پذیري، تقویت قدرت کارها بهره برد: ایجاد خودآگاهی در بازیکنان، افزایش انعطافتوان از این راهمی
هاي برقراري ارتباط و حفظ ارتباطات میانو شناخت موانع انتخاب درست، آموزش مهارتانتخاب

جهتهایی ساختن فرصتفراهمهاي حل مسأله،بازیکنان تیم، مقابله با استرس و آموزش مهارت
هاي استفاده از موقعیت،بازخوردمنظور ارائۀههاي متعدد ببینی فرصتپیش، هاتمرین آموخته
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نیازهاي نمودنعنوان،هاترین رفتارهاي اجتماعی و آموزش آنگروهی براي ایفاي نقش و مهم
در افرادساختن منابع حمایتی و تقویتی براي خصوصی و فراهمصورتبه او بهبازیکناختصاصی هر 

پیگیري.ۀبرنامه طی مرحل

تشکر و قدردانی
یاري در انجام این پژوهش ما راهایی کهمربیان و بازیکنان تیمسرپرستان،تمامیاز وسیلهبدین

شود.تشکر میرساندند
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Abstract

The main purpose of this study was to examine the role of coach’s leadership style of
elected super-league football’s clubs of Iran in predicting player’s emotional
intelligence. The Method of this study was, descriptive and correlation type. The Subject
of this Study was all of 106 Football players in 5 elected super-league football’s clubs of
Iran (Esteghlal Tehran, Sepahan Esfahan, Teraktorsazi Tabriz, Mess kerman, Shahid
Sepasi Shiraz). 93 Questionnaires were returned and data were analyzed from 91. The
Instrument included basic demographic information, Leadership Style Scale from
Chelladurai and Emotional Intelligence scale from Sibeyria Shering (1998). Reliability
was Compute from Alpha Cronbache. For Data analysis statistical technique (Pearson &
Spearman Correlation and simple liner regression) were used. A Positive and significant
Correlation was found between coach’s leadership style and player’s emotional
intelligence. Moreover, a positive and significant correlation was found between coach’s
training & instructional behavior and Player emotional intelligence. Also, a positive and
significant correlation was obtained between coach’s democratic behavior player
emotional intelligence. There were no significant correlation between coach’s autocratic,
social support and positive feedback behaviors and Players emotional intelligence.
Moreover, A Positive and Significant Correlation were found between coach’s
leadership style and self-Motivation. There was no significant correlation between
coach’s leadership style &other dimension of emotional intelligence: self-awareness,
self-regulation, empathy and social skills. Among the dimensions of coach’s leadership
style only democratic behavior Predicted Payers emotional intelligence.

Keywords: Leadership Style, Coach, Emotional Intelligence, Football Super League
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