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 خالصه 

و تحقیقات نشان داده است که هوش  باشدمياسترس یكي از عوامل مهم بر اجرای ورزشكاران  مقدمه:

هوش بین ارتباط  باهدفپژوهش حاضر ؛ بنابراین باشدميهیجاني متغیری مهم در ارتباط با عملكرد 

 .والیبال انجام گرفت در بازیكنانبا عملكرد ورزشي و استرس  يجانیه

تمامي  را پژوهش حاضر یآمار یبود. جامعه ياز نوع همبستگ يفیروش پژوهش توص روش کار:

 عنوانبهنفر  78 هاآن انیکه از م ندداد لیتشك 1399شهرستان الهیجان در سال  زن و مرد والیبال بازیكنان

 يجانیهوش ه پرسشنامه. ابزارهای تحقیق شامل شدند انتخاب يتصادف یریگنمونه به روش نمونه

( و پرسشنامه عملكرد 1983کوهن و همكاران ) شدهادراکاسترس  اسیمق ،(1996) نگیشر

 رسونیپ يهمبستگ بیضر یهاها از آزمونداده لیوتحلهیتجز ی. برا( بود2001)ورزشكاران چاربونیو 

 .استفاده شد ونیرگرس لیو تحل

 استرس با و دارمعنيي ارتباط مثبت و با عملكرد ورزش يجانیهوش ه نینشان داد که ب هاافتهی نتایج:

 .(≥P 001/0) وجود دارد شهرستان الهیجان هاوالیبالیست در داریمعنيارتباط منفي و 

داشته باشد و  ایبهینهبر استرس و عملكرد اثر  تواندمي يجانیکه هوش ه رسدميبه نظر  :گیرینتیجه

که مربیان ورزشي در جهت باال بردن اجرای ورزشكاران و کاهش استرس نسبت به  گرددميپیشنهاد 

 .تقویت هوش هیجاني ورزشكاران اقدام نمایند

 ، ورزشكاران، استرسيعملكرد ورزش ،يجانیهوش ه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 هیجاني هوش سودمندی بر عمومي روانشناسي در تحقیقات

 با سازه این که است شده یشنهادپ و (2, 1)است  کرده تأکید

همچنین  .(3) باشديممرتبط  سازگار يشناختروان عملكردهای

و رفتارهای فعالیت  (5, 4)احساسات در عملكردهای ورزشي 

قاطعي دارند. اجماع کلي مبني بر ماهیت گذرا  نقش (7, 6)بدني 

به وجود  پردازانیهنظراما ؛ (9, 8) باشديمبودن احساسات 

 کنندهمنعكس که پایداری بیشتر احساسات و هیجانات، سطحي

. مفهوم هوش (8, 5) اندنمودهاست اشاره  فرد عاطفي تمایالت

از مطرح شد، توسط بسیاری  1995در  هیجاني که توسط گلمن

آن بر  یرگذاریتأثتحقیقاتي به دلیل پتانسیل  یهاحوزه

. هوش (10)عملكردهای انساني، روابط و بهزیستي توسعه یافت 

دروني یا اطالعات هیجاني بین فردی که  یهاواکنشهیجاني به 

درک و تنظیم هیجانات خود یا دیگران  بیان، شناسایي، شامل

 توانایي» عنوانبه که هیجاني هوش . معیارهای(12, 11)اشاره دارد 

 شدن قائل تمایز دیگران، و خود عواطف و احساسات بر نظارت

 اعمال و افكار هدایت برای اطالعات این از استفاده و هاآن بین

 (14) کاربردی تنظیمات از تعدادی در موفق عملكرد( 13) «خود

 تعدادی با همچنین هاآن. است شدهیف تعر (15) ورزش ازجمله

 اثرات رساندن حداقل به ازجمله سالمت، با مرتبط متغیرهای از

 .(16) هستند مرتبط استرس

(. 17)دارد  وجود ورزش در هیجاني هوش به اییندهفزا عالقه

 احساسات به هیجاني هوش که است داده نشان اخیر تحقیقات

(. 18)مرتبط است  ناموفق و موفق عملكردهای از قبل شدهتجربه

 عملكرد باقدرت احساسات که دریافتند ،(18)همكاران  و لین

 مرتبط احساسات کهيدرحال است، مرتبط آرامش و شادی موفق،

. است خستگي و افسردگي سردرگمي، شامل ضعیف عملكرد با

 احساسات با و مثبت رابطه خوشایند احساسات با هیجاني هوش

 ،(19)همكاران  و لین این، بر عالوه. داشت منفي ناخوشایند رابطه

 هایمهارت از مكرر استفاده با هیجاني هوش نمرات که دریافتند

 استفاده که ورزشكاراني رسديم نظر به. است مرتبط شناختيروان

 باالیي نمرات (20) کننديم گزارش را رواني یهامهارت از مكرر

 .(21) دهنديم گزارش گزارشي خود هیجاني هوش مقیاس در را

 ایجاد طریق از هیجاني هوش تحقیق برای سازنده راهیک

 ایده این از فراواني شواهد. است مسابقه از قبل احساسات با رابطه

 عملكرد در تغییرات به احساسات در تغییرات که کنديم حمایت

 دهديم نشان متاآنالیز . نتایج(23, 22, 18) شوديم مربوط ورزشي

 نمرات و قدرت از باالتری نمرات با آمیزیتموفق عملكرد که

است  همراه تنش و خستگي افسردگي، سردرگمي، خشم، تریینپا

 عملكرد و هیجان ناسازگار روابط متاآنالیز نتایج ،حالینباا. (22)

 در عملكرد با تنش یا/و خشم. دهديم نشان تنش و خشم برای را

 عملكرد با دیگر برخي در و دارد مثبت همبستگي مطالعات برخي

 که داشت توجه باید ،حالینباا. (24, 22) دارد منفي همبستگي

 به تمایل ایدئوگرافیک پژوهشي طرح یک از استفاده با مطالعات

 احساسات درشدت يتوجهقابل فردی درون هایتفاوت یافتن

 تنوع این که است ممكن(. 26, 25, 18) دارند عملكرد با مرتبط

 عملكرد با رابطه در افراد که شخصي معنادار و متنوع اهداف به

 اهدافي چنین به دستیابي با که اطمیناني عدم نیز و کنندمي ایجاد

 ذکرشدهبا توجه به مطالب  .(28, 27) شود داده نسبت است، همراه

 درصدد است تا به بررسي ارتباط بین هوش هیجاني با محقق

در ورزشكاران والیبالیست شهرستان  و استرس ورزشي عملكرد

 الهیجان بپردازد.

 

 روش کار

 یآمار یبود. جامعه ياز نوع همبستگ يفیروش پژوهش توص

شهرستان  زن و مرد والیبال تمامي بازیكنان را پژوهش حاضر

نفر  78 هاآن انیکه از م ندداد لیتشك 1399الهیجان در سال 

. شدند انتخاب يتصادف یریگنمونه به روش نمونه عنوانبه

 ،(1996) نگیشر يجانیهوش ه پرسشنامهابزارهای تحقیق شامل 

پرسشنامه ( و 1983کوهن و همكاران ) شدهادراکاسترس  اسیمق

 لیوتحلهیتجز ی. برابود (2001)عملكرد ورزشكاران چاربونیو 

 لیو تحل رسونیپ يهمبستگ بیضر یهاها از آزمونداده

 استفاده شد. ونیرگرس
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بررسي هوش  منظوربهپرسشنامه هوش هیجانی شرینگ: 

هوش هیجاني شرینگ استفاده شد. این  نامهپرسشهیجاني، از 

(، سؤال 7خودانگیزی ) یهامؤلفه دارای و سؤال 33پرسشنامه 

( سؤال 6(، همدلي )سؤال 7(، خودکنترلي )سؤال 8)خودآگاهي 

نمره  6. هر آزمودني باشديم( سؤال 5اجتماعي ) یهامهارتو 

 یهامؤلفهنمره آن مربوط به  5که  کنديمجداگانه دریافت 

 باشديممختلف و یک نمره مربوط به نمره هوش هیجاني در کل 

تا همیشه  وقتیچهلیكرت از  یادرجه 5که براساس مقیاس 

 «وقتیچه»به گزینه  سؤاالتاست که در تعدادی از  شدهینتدو

و تعدادی  یابديماختصاص  5نمره  «یشههم»نمره یک و گزینه 

. حداقل شوديم یگذارنمره عكس صورتبه سؤاالتدیگر از 

خواهد بود. ضریب آلفای کرونباخ  165و حداکثر آن  33نمره 

 به دست آمد. 76/0( 1393در پژوهش میری و دری )

کوهن و همکاران  شدهادراک استرس مقیاس

توسط کوهن و همكاران  شدهادراکپرسشنامه استرس  :(1983)

عبارت است و براساس یک  14تهیه شده است. این آزمون دارای 

. روایي شوديم یگذارنمره 4تا  0لیكرتي از  یبنددرجهمقیاس 

محتوایي این پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصین سنجیده شد. 

( با روش 1387اعتبار نسخه فارسي آن توسط باستاني و همكاران )

 .گزارش شده است 74/0وني همساني در

این : (2001)چاربونیو پرسشنامه عملکرد ورزشکاران 

 5 پرسشنامه ساخته شد.چاربونیو ، توسط 2001پرسشنامه در سال 

در مقیاس لیكرت دارد و برای ارزیابي عملكرد ورزشكاران  سؤال

طراحي شده است و توسط مربي مربوطه هر ورزشكار تكمیل 

، نمرات نهایي عملكرد سؤال 5از  آمدهدستبه. نمرات شوديم

)بسیار  1در مقیاس  سؤاالت. این دهديمورزشكار را نشان 

 آمدهدستبه)بسیار عالي( طراحي شده است. نمرات  5ضعیف( تا 

 آیديمجمع شده و نمره نهایي عملكرد ورزشكار به دست  باهم

)حداقل تا  25تا  5که این نمره نهایي عملكرد ورزشكار در دامنه 

. میانگین ضرایب پایایي این پرسشنامه گیرديمحداکثر( قرار 

 محاسبه و گزارش شده است. 71/0، چاربونیوتوسط 

ورزشي شهرستان الهیجان و با  یهاباشگاهمحقق با مراجعه به 

 78هماهنگي مسئولین باشگاه و براساس معیارهای ورود و خروج 

، ابتداتصادفي انتخاب نمودند. در  صورتبهرا  هایبالیستوالنفر از 

کتبي را تكمیل نمودند و محقق  نامهیترضافرم  کنندگانشرکت

 یتدرنهامحرمانه باشد و  صورتبهتعهد نمود که تمامي اطالعات 

 یهاپرسشنامهاعالم نماید. سپس  هايآزمودننتیجه تحقیق را به 

تكمیل  هاآنو توسط  قرارگرفته هايآزمودنتحقیق در اختیار 

پاسخ  سؤاالتخواسته شد که با دقت به  هايآزمودنگردید. از 

را بدون جواب باقي نگذارند. معیارهای خروج  يسؤالداده و هیچ 

 بود. هاپرسشنامهشامل عدم تكمیل 

ها از آمار توصیفي )فراواني، میانگین داده وتحلیلیهتجزبرای 

و انحراف معیار( و آمار استنباطي از روش ضریب همبستگي و 

 .استفاده شد 25نسخه  SPSSرگرسیون 

 

 نتایج

آمده میانگین و انحراف استاندارد سن دستبر اساس نتایج به

نفر  48که  بود 13/4با انحراف استاندارد  14/27کنندگان شرکت

 .زن بودنددرصد(  5/38نفر ) 30درصد( مرد و  5/61)

 

بررسي وضعیت نرمال یا غیر نرمال بودن داده . 1جدول 

 K-Sبا استفاده از آزمون  مؤثر

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

 متغیر فراواني

08/0  083/0  هوش هیجاني 78 

12/0  088/0 ورزشيعملكرد  78   

5/0  078/0  استرس 78 

 

 

سطح  گردديممشاهده  1جدول شماره در که  طورهمان

باشد پس فرض مبني تر ميبیش 05/0تحقیق از  یرهایمتغ داریيمعن

ها از و برای آزمون فرضیه شوديم یدتائ هادادهرمال بودن بر ن

 .شودآزمون همبستگي پپیرسون استفاده مي
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 متغیرهای پژوهشبین  پیرسون نتایج همبستگي .2 جدول
 4 3 2 1 متغیرها

. هوش هیجاني1  1    

. عملكرد ورزشي2  432/0  1   

. استرس4  388/0-  355/0-  342/0  1 

 

بین هوش هیجاني با عملكرد ورزشي  بر اساس جدول فوق

 شهرستان الهیجان هایوالیبالیست( -388/0( و استرس )432/0)

 .رابطه معناداری وجود دارد

 

 متغیرهای وابسته و مستقلبین  ضرایب مسیرنتایج  .4جدول 
ضریب  مسیر

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 شدهتعدیل

آماره 

t 

سطح 

 معناداری

هوش 

هیجاني بر 

عملكرد 

 ورزشي

377/0 156/0 159/0 128/0 78/2 001/0 

هوش 

هیجاني بر 

 استرس

355/0- 139/0 153/0 131/0 34/2 001/0 

 

دهد. جدول فوق نتایج ضریب رگرسیون هر مسیر را نشان مي

بر  377/0، هوش هیجاني به میزان آمدهدستبهبراساس نتایج 

اثر دارد. بر این اساس  هاوالیبالیستبر  -385/0عملكرد ورزشي و 

درصد از واریانس عملكرد ورزشي و  2/16تواند هوش هیجاني مي

نماید. با توجه به مقدار  بینيپیشدرصد از واریانس استرس را  3/15

ها که ناداری آناست و سطح مع 96/1که باالتر از  هرکدام tآماره 

 است این مقدار معنادار است. 05/0از  ترکوچک

 

 گیرییجهو نتبحث 

با  يجانیهوش هبین ارتباط  هدف از این تحقیق بررسي

بود.  گرفتهانجاموالیبال  در بازیكنانعملكرد ورزشي و استرس 

با عملكرد ورزشي  يجانیهوش هیافته پژوهش حاضر در ارتباط با

، الزاروس و همكاران (4)، جونز (27)هاگتوت و هانین  هاییافته

ی باشد. در تبیین یافتههمسو مي (23)، روبزا و همكاران (8)

 به هیجاني استدالل کرد که هوش گونهاین توانمي آمدهدستبه

 و( 2, 1)احساسات  مدیریت در افراد توانایي به مربوط باورهای

 شودمي مربوط احساسات مدیریت برای خودکارآمدی انتظارات

 شناسایي برای فرد توانایي ارزیابي برای يجانی(. هوش ه3, 2)

 برای احساسات از استفاده و احساسات تغییر بهینه، هیجاني حاالت

 فردی اگر ،مثالعنوانبه. (13) است شده پیشنهاد عملكرد افزایش

 و سرزندگي احساس مانند عاطفي حالت یک که باشد داشته باور

 خود احساس فرد آن ،کندمي کمک بهینه عملكرد ایجاد به شادی

 ارزیابي بهینه عاطفي پروفایل با مقایسه در حاضر حال در را

 فعلي عاطفي حاالت بین اختالف فردی کههنگامي. (29) کندمي

 تالش آنگاه ،کندمي شناسایي را بهینه هیجاني هایحالت و

. شودمي آغاز مطلوب سطوح به احساسات تغییر برای نظارتي

 برای بهینه سطح به را خود احساسات فرد یک کههنگامي

 این حفظ به کمک برای هیجاني هوش کرد، تنظیم وظیفهانجام

 برای انگیزه و وظیفه هایخواسته تا شودمي پیشنهاد احساسات

 .بماند ثابت اهداف به دستیابي

 احساسات خاطرات ،(30)همكاران  و باومایستر گفته به

 در اطالعات از قدرتمندی منبع ناکارآمد و بهینه عملكرد با مرتبط

 احساسات این پیرامون هایشناخت و آینده احساسات تولید مورد

 بر احساسات تأثیر که کندمي پیشنهاد همكاران و باومایستر. است

 دنبال باهدف رفتارهایي در افراد زیرا است، غیرمستقیم عملكرد

 درگیر شدهبینيپیش عاطفي پیامدهای از اجتناب یا کردن

 که دارد وجود امكان این باشد، درست استدالل این اگر. شوندمي

 با را ناخوشایند احساسات که پایین هیجاني هوش دارای افراد

 این تنظیم برای خود توانایي در کنند،مي مرتبط ضعیف عملكرد

 هیجاني هوش مثال، این در. باشند داشته کمي توقعات احساسات

 تنظیم برای خوردهشكست مكرر هایتالش محصول پایین

 هیجاني هوش بین روابط کاوش اخیر تحقیقات. است احساسات

 است کرده آغاز را هیجاني هوش خودکارآمدی و خودگزارشي

(2 ,3). 
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و  يجانیهوش هدیگر پژوهش حاضر در ارتباط با  هاییافته

، مالینایوسكاس و (31)البورد و همكاران  هاییافتهاسترس با 

 آمدهدستبهن نتایج ی. در تبیباشدمي همسو (32)مالینایوسكین 

 این با توانمي را شدهادراک استرس میانجي گفت که اثر توانمي

 استرس که است مهارتي يجانیهوش ه که داد توضیح واقعیت

( 33) رساندمي حداقل به را استرس منفي پیامدهای و شدهادراک

 توجهقابل کننده بینيپیشاست  مهارت یک يجانیهوش ه اینكه و

ورزشي  هاینمونه در ذهني سرسختي همچنین و مقابله اثربخشي

 گونهاینتوان ی حاضر ميدر تبیین یافته .(35, 34) باشدمي

های هیجاني در تشخیص قابلیت طورکليبهاستدالل کرد که 

های هیجاني مناسب، در مواجهه بـا رویـدادهای روزمـره، پاسخ

وقایــع و  دربارهبینش و ایجاد نگرش مثبت  یدامنهگسـترش 

، افرادی که توانایي درنتیجهدارند.  مؤثری هیجــانات نقـش

های هیجاني را دارند از تشـخیص، کنتـرل و استفاده از این قابلیت

ی، سـالمت جسـماني و حمایت اجتماعي، احسـاس رضـایتمنـد

. لذا ورزشكاری که دارای روانـي بیشـتری برخوردار خواهند شـد

باشد، قادر است با تفسیر احساسات خود و هوش هیجاني مي

ها، دیگران، داشتن فهم عمیق از هیجانات خود، شناخت قوت

کنار  خوبيبهخویشتن با شرایط  هایانگیزهها و ها، ارزشضعف

حمل کند. این افراد در  ترآسانوحي را آمده، فشارهای ر

رویارویي با منابع استرس در طول زندگي کنترل خود را از دست 

به حل مسائل  سازگارانه ایشیوهو در صورت امكان به  دهندنمي

تواند . مهارت هوش هیجاني ميپردازندميمربوط به آن موقعیت 

 راهكارهاینقش مهمي در استفاده درست و مناسب از 

گیری ورزشكار در مواجهه با مشكالت و جلوگیری از هتج

رفتارهای مخرب مانند پرخاشگری و خشم هنگام شكست یا یک 

حادثه تلخ داشته باشد. هوش هیجاني در افراد، به ورزشكاران حائز 

ها پلي اهمیت است؛ زیرا بین شخصیت ورزشكاران و موفقیت آن

شي ورزشكاران بیني موفقیت ورزکند و برای پیشایجاد مي

 .تواند مفید واقع شودمي

 که را میزاني باید آینده تحقیقات که شودمي پیشنهاد

 روابط کننده میانجي است ممكن هیجاني هوش خودکارآمدی

 از یكي. کند بررسي باشد، احساسات و هیجاني هوش بین

 آموزشقابل هوش این که است این هیجاني هوش مهم هایجنبه

 .باشند آن تقویت دنبال به توانندمي افراد بنابراین، و است

 

 تشکر و قدردانی
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 تشكر را دارد. کمال نمودندمحقق همكاری 
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 Abstract 

Introduction: Stress is an important factor in athletes' performance and 

research has shown that emotional intelligence is an important variable in 

relation to performance; therefore, the present study aimed to investigate the 

relationship between emotional intelligence and sport performance and stress 

in volleyball players. 

Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical 

population of the present study consisted of all male and female volleyball 

players in Lahijan in 2020, from which 78 people were selected as a sample 

by random sampling. Research instruments included Schering (1996) 

Emotional Intelligence Questionnaire, Cohen et al. (1983) Perceived Stress 

Scale and Charbonio Sports Performance questionnaire (2001). Pearson 

correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. 

Results: Findings showed that there is a positive and significant relationship 

between emotional intelligence and sports performance and a negative and 

significant relationship with stress in volleyball players in Lahijan (P≤0.001). 

Conclusion: It seems that emotional intelligence can have an optimal effect 

on stress and performance and it is suggested that sports coaches to increase 

athletes 'performance and reduce stress to strengthen athletes' emotional 

intelligence. 

Keywords: Emotional Intelligence, Sports Performance, Stress 
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