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و هوش  یجانیه تیخالق نیارتباط ب لیپژوهش، تحل نیهدف از ا
ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود. روش  کارآمدیبا خود یجانیه

شامل  ق،یتحق یاست. جامعه آمار یهمبستگ -یفیحاضر، توص قیتحق
حضور  یمل هایمیورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود که در ت هیکل

نامهپرسش به هانفر از آن 021که  اند،شتهدا تیسابقه عضو ایو دارند 
(؛ و خود0932و همکاران ) یدیع یجانیاستاندارد هوش ه های

و  لیآور یجانیه تی(؛ و خالق0392همکاران )شرر و  یعموم کارآمدی
از  ز،نی هاداده لیو تحل هی( پاسخ دادند. به منظور تجز0333همکاران )

و  رسونیپ یهمبستگ بیضر رنوف،یاسم -گروف کالمو هایآزمون
 هایمؤلفه نینشان داد  ب هاافتهیچند گانه استفاده شد.  ونیرگرس
ورزشکاران ارتباط  یبا خود کارآمد یجانیو هوش ه یجانیه تیخالق

و هوش  یجانیه تیخالق هایمؤلفه ن،یوجود دارد. همچن یمعنادار
ورزشکاران را  یکارآمد خود راتییاز تغ یمقدار قابل توجه یجانیه
 یورزش یهاباشگاه انیو مرب رانیبه مد ن؛ینمودند. بنابرا نییتب
را  طیشرا ر؛یدو متغ نیبه ا ادیتوجه ز قیکه از طر شودیم شنهادیپ

آنان، فراهم  کارآمدیعملکرد ورزشکاران و بهبود خود شیافزا یبرا
 .   ندینما

                                       

 کليدي هاياژهو
ورزشکاران  ،یخود کارآمد ،یجانیهوش ه ،یجانیه تیخالق    
 نخبه.

 

 

 

 

 

 
 
 

The aim of this study was analysis of relationship 

between emotional intelligence with self-efficacy of 

elite athletes of  Kermanshah. The research method 

wsa correlational - descriptive . Statistical 

population of study was all elite athletes of 

Kermanshah that are playing or have been playing 

in national teams and among them 127 people were 

selected as samples and responded three 

questionnaires including Eddy et al (1392) 

emotional intelligence, Sheerer et al (1982), self-

efficacy and Averill et al (1999) emotional 

creativity. To analyze data K-S Test and  Pierson 

correlation coefficient and multiple regression were 

used. The results showed that there was a significant 

correlation between components of emotional 

creativity and emotional intelligence with athletes 

self-efficacy. Also, components of emotional 

creativity and emotional intelligence explain a 

significant change in athletes self-efficacy. 

Therefore, it is suggested to managers and coaches 

of sports clubs to pay more attention to these two 

variables in order to  provide such a condition to 

promote athletes' performance and efficiency. 
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 مقدمه
تنها ابزار  یو ممارست جسمان نیورزش تمر یایامروزه در دن  
 یجسمان هایییعالوه بر توانا رایز ست؛یبه اوج اجرا ن دنیرس

 یهایژگیو و یتوانمند ،یتخصص هایو مهارت یکیو تاکت
است.  یورزش شرفتیاز عوامل موثر بر پ زین یتیشخص

 و کنند رقابت زااضطراب هایتیورزشکاران مجبورند در موقع
 شوندیم جانیدستخوش ه هاتموقعی آن با واکنش در

مورد  های(. از جمله حوزه032:0930و همکاران،  ی)هاشم
سالمت  ،یمثبت نگر شادکام یعالقه محققان در روانشناس

-سازه انیاست. از م جانیو ه تیخالق ،یروان یستیروان، بهز
به  یجانیو هوش ه یجانیه تیمطرح شده، مفهوم خالق یها
و  یو اجتماع یفرد یدر زندگ جانیه تیو اهم گاهیجا لیدل

از  یاریضرورت آن در حفظ سالمت روان، مورد توجه بس
(. 012:2101، و همکاران دالیمحققان قرار گرفته است )و

 انددهیرس جهینت نیبه ا زین یورزش شناسیپژوهشگران روان
 قیدق ازو ابر میتنظ ،ییکه هر چه ورزشکار در درک، شناسا

کارامدتر باشد  یفرد شودیتوانمندتر باشد، موجب م جاناتیه
(. ورزش 2111، ریمه ) دهدعملکرد خود را نشان  نیو بهتر

 هایییو توانا یعامل موثر در توسعه تعامالت اجتماع کی
احساسات خود را  توانندیآن افراد م قیمردم است که از طر

کنند و به طور موثر درباره  میتنظ طیبا مح یهمراه با سازگار
 نیاز ا یکیکه  رندیبگ میابراز احساساتشان تصم یچگونگ
و جوکار،  یاست )اکبر یجانیه تیخالق یاجتماع هایییتوانا

2102 :220.) 
بار مطرح  نیاول ی(، برا0391)  لیتوسط آور یجانیه تیخالق

تجربه و  ییرا به صورت توانا یجانیه تیخالق لیشد. آور
 کند. یم فیگذار تعر ریو تاث عیبد یبصورت هاجانیاز ه یبیترک
نوع  نیابعاد و عناصر ا یفی(، در تعر0332) یو نانل لیآور

 تی: خالقفیتعر نیکردند. بر اساس ا نییرا تع تیخالق
که براساس  دیجد یعبارت است از ابراز خود به روش یجانیه

او  یدفر انیو روابط م افتهیفرد بسط  یآن خطوط فکر
و   یبداعت، اثر بخش ف،یتعر نی. مطابق اابدییم شیافزا

. شوندیمحسوب م یجانیه تیخالق یصداقت  سه عنصر اصل
حاالت  جادیمعمول و ا جاناتیه رییتغ ییتوانا یعنیبداعت 

 ای هاستبرخالف هنجارها و استاندارد ایکه  دیجد یجانیه
 نیت به امتداول فرد است. اصال جاناتیاز ه دیجد یبیترک
 انیخود فرد را ب دیخالق با یپاسخ عاطف کیاست که  یمعن

هماهنگ است.  طینشان دهد فرد با شرا نکهیکند، نه ا
 ایبوده  تیمتناسب با موقع دیپاسخ خالق با یعنی زین یاثربخش

 زیفرد و گروه به همراه داشته باشد و ن یرا برا یدیمف جینتا

فرد ممکن ساخته و  یبرارا  گرانیروابط مطلوب با د یبرقرار
و  یصبرکند ) مرا فراه یتفکر فرد وهیموجبات بهبود ش

 (.91: 0932همکاران، 
از عوامل  یجانیو ه یاجتماع هاییستگشای و ها یتوانمند

 تیو موفق یروابط اجتماع تیفیگذار بر ک ریکننده و تاث نییتع
. روندیبه شمار م یو شغل یگوناگون زندگ هایدر حوزه
 یجانیدسته از پژوهش ها مفهوم هوش ه نیا یاه نظرخاستگ

 ی. سالوندکرد شنهادی(، آن را پ0331) ریو ما یاست که سالو
ادراک  ییرابه عنوان توانا یجانیهوش ه (0331) ریو ما

تفکر،  یدر آسان ساز جاناتیاستفاده از ه جانات،یدرست ه
 فیتعر  گرانیدر خود و د جاناتیه میو تنظ جاناتیدرک ه

استفاده  یجانی( هوش ه0339)  نگریسهیده اند. از نظر وکر
آگاهانه از  شماصورت که  نیهوشمندانه از عواطف است. به ا

و رفتار و تفکرات خود را در  دکنییعواطف خود استفاده م
 یجالب توجه جیتا به نتا دکنییم تیجهت اهداف خود هدا

و را به د یجانی( عناصر هوش ه0333. گلمن )دیابیدست 
 کرد: میتقس یو اجتماع یدسته عناصر فرد

  یختگیو خود انگ  یمتنظی، خودآگاهیشامل خود یفرد عناصر
  یاجتماع هایو مهارت  یشامل همدل یو عناصر اجتماع
یعواطف ذ تیریمد یبرا دیجد یروش یجانیاست. هوش ه

 یو ورزشکاران محسوب م انیمرب یعنیورزش  یدیکل نفعان
 دهدیباال در ورزشکاران نشان م یجانیش ههو نیرایشود. بنا
تیخود به طور مناسب و در موقع جاناتیچگونه از ه یکه و
متناسب  یجانیحالت ه یمختلف استفاده کند و از طرف های

 (.93: 0932و همکاران،  یدیرا نشان دهد )ع تیبا ان موقع
و  انیباورند که  مرب نای بر ورزش شناساناز روان یاریبس

که  به  انددهیرس جهینت نیبه ا ریاخ هایان در سالورزشکار
از  شتریب یروان هایبه اهداف خود به مهارت دنیمنظور رس

و همکاران،  یلیسه) هستند ازمندین یکیزیف هایمهارت
سازه نیترگذار ریاز تاث یکی  ی(. سازه خودکارآمد19: 2109
در ورزش را تحت  تیموفق یاست که  تالش برا یروان های
(. 09: 2102و همکاران، یدهد (شالنگوسک یقرار م ریتاث

در سازگار  ییو توانا یبسندگ ،یستگیاحساس شا ،یخودکارآمد
عملکرد،  یارهایو حفظ مع نیاست که تام یشدن با زندگ
آن  ارهاین معیو حفظ ا نیدر تام یآن و ناتوان شیموجب افزا
 (.3: 2102و همکاران،  یدهد )قربان یرا کاهش م

ییرا به عنوان باور افراد به توانا ی(، خودکارآمد0331)  رابندو
مورد نظر را  جیکه نتا ایبه گونه فیانجام وظا یخود برا های

قابل  هایمهارت ،یکند .خودکارآمد یم فیکسب کنند، تعر
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آنها  یاضطراب رقابت زانیو م  شیدسترس ورزشکاران را افزا
 (.96: 0996 اپوران،یو آر یمانیدهد(نر یرا کاهش م

 بی)عملکرد گذشته، ترغ یکه از منابع کارآمدی غن افرادی
( برخوردارند، احساس یجانیه یختگیو برانگ یاجتماع

 در و ندموفق تر هانهیخودکارآمدی باالتری داشته و در اکثر زم
 یدشوار برخورد مناسب تری از خود نشان م یجانهی تعامالت

 اغلانجام مش (. خودکارآمدی در2112دهند )مادوکس، 
داشته و در ارتباط  یاساس تیاهم ز،یو استرس آم جانیپره
نقش  یخلق یو ناهماهنگ یجانیشغل های ه اتیمقتض نیب

(. 0106: 2112کننده دارد )جکس و همکاران،  لیو تعد لیحا
 ی(، معتقد هستند که باورها2119)  یبندورا و الک

 بامقابله  یو راهها یجانیتواند بر سالمت ه یم یخودکارآمد
 (.2119 ،یبگذارد )بندورا و الک ریتاث یاسترس و افسردگ

 تیخالق نیکه ب دهدینشان م ز،یمختلف ن هایپژوهش جینتا
ارتباط وجود دارد.  یبا خودکارآمد یجانیو هوش ه یجانیه

رابطه هوش  یچگونگ ی(، با بررس2102) ییسرخوش و رضا
، نشان دادند که آنها یخودکارامد یمعلمان با باورها یجانیه

 یو باورها یجانیهوش ه نیب یمثبت و قو یهمبستگ
(. 31: 2102 ،ییسرخوش و رضا) داردوجود  یکارامدخود

خود که رابطه  قی(، در تحق2109شهاب زادگان و همکاران )
و نگرش مثبت با  سالمت   یجانیهوش ه هایمولفه نیب

 جهینت نیادر زنان ورزشکار دونده بود به  یو خودکارآمد یروان
را در  یخودکارآمد تواندیم  یجانیکه آموزش هوش ه دندیرس

شهاب زادگان و همکاران، ) دهد شیافزا ورزشکاران
 دندیرس جهینت نی(، به ا2102و همکاران ) ی(. قربان611:2109

 یرابطه مثبت و معنادار یجانیه تیبا خالق یکه خودکارآمد
 یرا تجربه م یالتربا یکه خودکارآمد یافراد جهیدارد. در نت

 یقربان) دارند یشتریب وریبهره ،یجانیه تیکنند در بعد خالق
(، در 2101(. گورول و همکاران  )02: 2102و همکاران، 

 یو خودکارامد یجانیهوش ه سهیخود با عنوان مقا قیتحق
هوش  نیکه ب دندیرس جهینت نیمعلمان قبل از خدمت، به ا

وجود  یبت و معنا دارمث یهمبستگ یو خودکارآمد یجانیه
و  ی(. عبدالوهاب9211: 2101دارد )گورول و همکاران، 

هوش  نیبا عنوان رابطه ب یقی( در تحق2102همکاران )
معلمان  انیدر م یعمل هایدر دوره یو خودکارآمد یجانیه

و  یجانیهوش ه نیکه  ب دندیرس جهینت نیورزش به ا
همکاران،   و یعبدالوهاب) داردارتباط وجود  یخودکارآمد

 یقی(، در تحق0931و همکاران ) ی(. کاظم0192: 2102
و  یشناخت تیبا خالق یرابطه خودکارآمد یبررس "باعنوان 

که  دندیرس جهینت نیبه ا "در دانش آموزان یجانیه تیخالق

 دارد. یرابطه مثبت و معنادار یجانیه تیبا خالق یخودکارآمد
 ریکه دو متغ یتیتوجه به مطالب گفته شده باال و اهم با

 یخودکارآمد شیجهت افزا یجانیو هوش ه یجانیه تیخالق
 نیارتباط ا نهیدر زم یاندک قاتیکه تحق ییافراد دارند و از آنجا

و  یجانیه تیورزش، مخصوصا خالق نهیدر زم رهایمتغ
 نیاهدف از انجام  نیانجام شده است، بنابرا یخودکارآمد

 یجانیو هوش ه یجانیه تیخالق نیارتباط ب یبررس ق،یتحق
 باشد.       یورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه م یبا خودکارآمد

 

  قيتحق یشناسروش
 یکه به صورت همبستگ باشدیم یفیتوص قیتحق نیا روش

قرار دارد. جامعه  یکاربرد قاتتحقی دسته در و استانجام شده
ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه که  هیشامل کل ق،یتحق یآمار
 می اند،داشته تیسابقه عضو ایحضور دارند و  یمل هایمیدر ت

هم متناسب با  ینفر بودند و نمونه آمار 211باشد که تعداد 
 ینفر به صورت تصادف 021مورگان، تعداد  یریجدول نمونه گ

پرسش نامه بود  قیساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحق
مورد  یورزش تیریمد دیآنها توسط چند تن از اسات ییکه روا

و  لیتوسط آور یجانیه تیقرار گرفتند. پرسش نامه خالق دییتا
سوال بر  91 ی(، ساخته شده است و دارا0333همکاران )
باشد که چهار مولفه  یم  کرتیل یا نهیپنج گز فیاساس ط

. پایایی کل سنجدیرا م ییو کارا یاصالت، آمادگ ،ینوآور
گزارش شده است  92/1ونباخ آزمون را با استفاده از آلفای کر

پژوهش نیز پایایی کل آزمون با  نی(. در ا0999 ،ی)هاشم
 بدست آمد.  993/1 کرونباخاستفاده از آلفای 

(، 0932و همکاران ) یدیتوسط ع یجانینامه هوش ه پرسش
سوال بر  99پرسش نامه  نای. استمورد سنجش قرار گرفته

 یابیمولفه ارزدارد و شش  کرتیل یا نهیپنج گز فیاساس ط
 ،یمیاحساسات خود، خود تنظ یابیارز گران،یاحساسات د

را  ینیعواطف و خوش ب یریبه کارگ ،یاجتماع هایمهارت
گزارش  19/1و همکاران  یدیآن توسط ع ییای. پاسنجدیم

پژوهش نیز پایایی کل آزمون با استفاده از  نیشده است. در ا
 خودکارامدی هپرسشنام. آمدبدست 133/1آلفای کرونباخ 

 و است( ساخته شده0392توسط شرر و همکاران ) یعموم
و  یباشد. نجف یم کرتیل فطی براساس سوال 01 شامل

 یآلفا قیرا از طر اسیمق نیا ییای( پا0996فوالد چنگ )
را  96/1 ییای(پا0993و رضاپور و همکاران ) 91/1کرونباخ 

از آمار  ز،یداده ها ن لیو تحل هیتجز یگزارش کرده اند. برا
نرمال  نییتع یبرا رنوفیکلموگراف اسم یو استنباط یفیتوص

 نیارتباط ب یبرا رسونیپ یهمبستگ بضری ها،بودن داده
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 هایریمتغ ینیب شیپ یچند گانه برا ونیر ها و رگرسیمتغ
 spssمورد استفاده،  یپژوهش استفاده شد. نرم افزار آمار

 بوده است. 21نسخه 
 

  قيتحق يهاافتهی
شد و سپس نرمال بودن آن ها مورد  آوری جمع هاداده بتداا

به  یهاآزمون نرمال بودن داده یقرار گرفته است. برا یبررس
 -از آزمون کالموگروف قیتحق هایریمتغ یدست آمده برا

ارائه شده  0در جدول  جنتای. استاستفاده شده رنوفیاسم
 است.

را نشان  قیحقت یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم 0جدول
 دهد. یم

 رنوفیاسم -آزمون کالموگروف جینتا .0 جدول

 شاخص

 متغير 

N  Z  Sig.  

  00/1  09/0  021 خالقیت هیجانی 

 09/1 29/2 021 هوش هیجانی  

 00/1 21/0 021 خودکارآمدی         
 

 ریسه متغ یدهد که سطح معنادار ینشان م 0جدول  جینتا
و  یجانیهوش ه ،یجانیه تیخالق یعنی ق،یتحق یاصل

است و  096/1و  000/1و  003/1 بیبه ترت یخودکارآمد
باشد،  یم 11/1 یاز مقدار معنادار شتریب ریمقاد نیچون ا
ل یو تحل هیتجز ینرمال بوده و برا عیتوز دارای هاداده نیبنابرا

 .دشویاستفاده م کیداده ها از آمار پارامتر
 

و  یجانیه تیخالق نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر .6جدول

 یآن با خود کارآمد یمولفه ها

 

 متغیر پیش بین
 معناداری           همبستگی     نمونه                 متغیر مالک

   110/1/.        23**                                 021 خودکارآمدی  خالقیت هیجانی 

 110/1         21/1**   021 خودکارآمدی  آمادگی      

 110/1         21/1** 021 خودکارآمدی  نوآوری

 110/1          91/1** 021 خودکارآمدی  کارایی       

 196/1             02/1    021 خودکارآمدی اصالت

 
     تیخالق نیدهد که در مجموع ب ینشان م -2جدول  جینتا

دست  به 231/1ورزشکاران ارتباط  یبا خود کارآمد یجانیه
 هاآن نیآمده است که نشان دهنده ارتباط معنادار و مثبت ب

 .باشدمی
و  یجانیهوش ه نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر .9جدول

 یآن با خود کارآمد یمولفه ها

 متغير پيش

 بين

متغير 

 مالک
 نمونه

      همبستگی

 معناداري
 110/1          29/1** 021 خودکارآمدی هوش هیجانی

ارزیابی 
 ساتاحسا

 دیگران
 110/1          96/1** 021 خودکارآمدی

ارزیابی 
 احساسات خود

 110/1          90/1** 021 خودکارآمدی

 23/1           09/1** 021 خودکارآمدی خود تنظیمی

 مهارت های

 اجتماعی
 110/1           21/1** 021 خودکارآمدی

ش هو نیدهد که در مجموع ب ینشان م -9جدول جینتا
به دست  290/1ورزشکاران ارتباط  یبا خودکارآمد یجانیه

آن ها  نیآمده است که نشان دهنده ارتباط معنادار و مثبت ب
 باشد. یم

 تیخالق یمولفه ها یبرا ونیرگرس یخالصه الگو .4جدول

 یجانیو هوش ه یجانیه

 متغيرها
 ضریب

 همبستگی

 مجذور

 همبستگی

خطاي 

 معيار

 برآورد
خالقیت هیجانی 

– 
 خودکارآمدی

12/1 23/1 61/06 

 -هوش هیجانی
 خودکارآمدی

20/1 21/1 92/22 

 تیابعاد خالق نیب یهمبستگ بیضر -2با توجه به جدول 
ورزشکاران، به  یبا خودکارآمد یجانیو هوش ه یجانیه
است که نشان  219/1و  232/1 نییتع بیمعادل ضر بیترت
 232/1انسته تو یبه طور کل  یجانیه تیدهد؛ ابعاد خالق یم

توانسته است  یجانیو هوش ه  یخودکارآمد راتییاز تغ
 کنند.          نییرا تب یخودکارآمد راتییتغ زا  219/1
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 یجانیه تیخالق یمولفه ها قیاز طر یخود کارآمد ینیب شیپ یچند گانه برا ونیرگرس جینتا .1جدول

ص شاخ
 متغیر

    

ضرایب استاندارد  
 نشده

 ستانداردبتا    خطای ا

ضرایب        
 استاندارد شده

 بتا

 مقدار

 تی
 سطح

 معناداری

 مقدار
 ثابت 

11/90 01/6      01/1 110/1 

 113/1 61/2 90/1 92/1 30/1 نوآوری

 20/1 -90/1 -13/1 99/1 -90/1 کارایی

 91/1 12/0 16/1 19/1 60/1 اصالت

 110/1 22/2 99/1 09/1 11/1 آمادگی

 

چهار مولفه  نیدهد که از ب ینشان م -1دولج ونیرگرس جینتا
مقدار  بیبه ترت یو آمادگ یدو مولفه نوآور  ،یجانیه تیخالق
 یکردن خودکارامد جادیتوان و قدرت ا 99/1و  90/1 یبتا

 ورزشکاران را دارند.
خود  ینیب شیپ یچند گانه برا ونیرگرس جینتا .0جدول

 یجانیهوش ه یمولفه ها قیاز طر یکارآمد

ص شاخ
 متغیر

    

ضرایب استاندارد  
 نشده

 بتا

ضرایب        
استاندارد 

 شده

 بتا

 مقدار

 تی
 سطح

 معناداری

 مقدار 
 ثابت 

26/21 01/2  21/2 112/11 

ارزیابی 
احساسات 
 دیگران

90/1 92/1 29/1 11/9 111/11 

 110/1 29/9 -03/1 20/1 -22/1 خوش بینی

ارزیابی 
احساسات 

 خود
11/1 21/1 20/1 19/2 113/11 

مهارت 
 اجتماعی

12/1 29/1 29/1 99/1 110/1 

 

شش مولفه  نیکه از ب دهدینشان م -6جدول ونیرگرس جینتا
خوش  گران،یاحساسات د یابیچهار مولفه ارز ،یجانیهوش ه

با با  بیبه ترت ،یاحساسات خود و مهارت اجتماع یابیارز ،ینیب
ان و قدرت تو  290/1و  201/1، 030/1، 292/1 یمقدار بتا

 ورزشکاران را دارند. یکردن خودکارآمد جادیا

 يريگ جهيو نت بحث
و  یجانیه تیخالق نیکه ب دهدینشان م قیتحق جینتا

 یورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه ارتباط معنادار یخود کارآمد
 تیگرفت که وجود خالق جهینت توانیم ن،یوجود دارد. بنابرا

بهتر  یباعث خود کارآمد تواندیدر ورزشکاران م یجانیه
 قیقتح یها افتهیبخش از  نیا لیورزشکاران شود. در تحل

که  شودیمثبت باعث م جاناتیتوان عنوان کرد که ابراز ه یم
 نند،یبب هادهیا نیب ایتازه یها وندیورزشکاران نخبه پ
رفع  یبرا یدیجد یکنند و راه حل ها یاطالعات را سازمانده

 نیاز ا یناش تیلق کنند. خالقخ دیمشکالت و مسائل جد
 تیشدن در فعال ریدرگ یورزشکار را برا یآمادگ جانات؛یه
معتقد است  زی(، ن2112. مادوکس )بخشدیمختلف ارتقا م یها

 یجانیه تیمانند خالق یافرادی که از منابع کارآمدی غن
برخوردارند، احساس خودکارآمدی باالتری داشته و در اکثر 

دشوار، برخورد  یجانیو در تعامالت ه ها موفق ترند نهیزم
 (.2112 وکس،)ماد دهندمی نشان خود از تریمناسب
بخش از  نیا یها افتهیمختلف هم، با  هایپژوهش جینتا
 نیخود به ا قی(، در تحق2102) یدارد. قربان یهمخوان قیتحق
 تیاز خالق یشتریب یکه بهره ور یافراد دندیرس جهینت
داشته  زین یشتریب یند خود کارآمدتوان یدارند؛ م یجانیه

 نیا هخود ب قیدر تحق ز،ی( ن0931و همکاران ) یباشند. کاظم
ارتباط  یبا خود کارآمد یجانیه تیکه خالق دندیرس جهینت

 نینشان داد که از ب قیتحق جینتا گریدارد. د یمثبت و معنادار
و  ینوآور ،یسه مولفه آمادگ نیب ،یجانیه تیخالق یمولفه ها

وجود دارد  یورزشکاران ارتباط معنادار یبا خود کارآمد ییکارا
و  201/1، 030/1، 292/1 یمولفه ها با مقدار بتا نیو ا
ورزشکاران را  یکردن خودکارآمد جادیتوان و قدرت ا 290/1

ورزشکاران ارتباط  یمولفه اصالت با خودکارامد نیدارند. اما ب
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 وجود ندارد. یمثبت و معنادار
 بیترک یبه معنا یقبال گفته شد، نوآور گونه که همان

 دیجد یجانیحالت ه جادیا ایمتداول  جاناتیاز ه یدیجد
گفت و شنود  یریورزشکاران با جهت گ دیتاک ن،یاست. بنابرا
و از  شودیم عیبد جاناتیبروز ه تیموجب تقو جاناتیو ابراز ه

 لی. آوردهدیم شیافزا زیآنها را ن یخود کارآمد قیطر نیا
و بروز احساسات  میکه در تنظ ی(، معتقد است افراد0333)

خالق در  جاناتیه جادیا کند؛یعمل م گرانیخود بهتر از د
دارند  تیبه موفق دنیرس یبرا یبهتر نهیاست و زم شتریآنها ب
 شیموجب افزا ز،یو کسب اطالعات ن ی(. آمادگ0333 ل،ی)آور
در واقع  شود. یم فرادبهتر ا یو خود کارآمد یجانیه تیخالق
منوط به داشتن ارتباطات باز،  یجانیه تیدر خالق یآمادگ
که با  یورزشکاران ن،یاست. بنابرا یختگیو برانگ یهمدل

 یدارند، در احساسات خود تامل م یادیارتباطات ز گرانید
کنند؛ هم اطالعات  یخود را ابراز م جاناتیکنند و ه

 یدرون یختگیبرانگ مخالقانه و ه یهم مهارت ها ،یموضوع
مختلف خود  یها طیتوانند در مح یو م ابدی یم شیآنها افزا

با پاسخ  زیباال ن ییکارا یکارآمد تر باشند. ورزشکاران دارا
به  میفرد و ت یرا برا یدیمف جینتا ت،یخالق متناسب با موقع

موجبات  گرانیروابط مطلوب با د یبا برقرار زیهمراه دارند و ن
کنند و باعث  یرا فراهم م یمیو ت یفرد فکرت وهیبهبود ش

 زین یونیرگرس لیتحل جیشوند. نتا یم یخود کارآمد شیافزا
و خود  یجانیه تیخالق نیب ینشان داد که به طور کل

 ن،یبدست آمد. بنابرا 23/1 نییتع بیورزشکاران ضر یکارآمد
 نییاز عوامل تب یجانیه تیگرفت که خالق جهیتوان نت یم

تواند مقدار قابل  یاران است که مورزشک یارآمدکننده خود ک
 کند.  ینیب شیآن را پ راتییاز تغ یتوجه
ارتباط  ز،یورزشکاران ن یبا خود کارآمد یجانیهوش ه نیب

 یمولفه ها نیاز ب ،یبدست آمد. به طور کل یمثبت و معنادار
 گران،یاحساسات د یابیچهار مولفه ارز نیب ،یجانیهوش ه

با  ینیو خوش ب یاجتماع یااحساسات خود، مهارت ه یابیارز
 وجود یورزشکاران ارتباط مثبت و معنادار یخود کارآمد
عواطف  یریو به کارگ یمیدو مولفه خود تنظ نیداشت، اما ب

وجود نداشت.  یورزشکاران ارتباط معنادار یبا خود کارآمد
 یم یجانیگرفت که داشتن هوش ه جهیتوان نت یم نیبنابرا

 لیورزشکاران شود. در تحل یرآمدخود کا شیتواند باعث افزا
 یتوان عنوان کرد ورزشکاران یم قیتحق جیبخش از نتا نیا

را  انرـیگو د دخو یها نهیجا تنظیمدرک و  ناییاتو که
 بنا یرـت محکم جتماعیا حمایت یها شبکه ننداتو می ،نددار

. در دـنماین یترـبیش ینمنداتو سحساآن ا تبع بهو  کنند
 اییـناتواز  ،ایینـپ هیجانی شهو ابورزشکاران  ،مقابل

 بطی روا مهزال که انیگرد تحساساا با ریگازساو  خیصـتش
 یورزشکاران ن،ی. بنابر اندا هبهر بی ،ستا مؤثر دیرـف ینـب
 ،دـعاجزن انرـیگو د دوـخ تاـهیجان قیقاز درک د هـک
ی  هـنوب هـب مرا ینا که نددار ضعیفی جتماعیا ریگازاـس
 سحساو ا جتماعیا یها حمایت کاهش بـموج دوـخ
معتقد  زی( ن0331بندورا ) نهیزم نی. در ادوـش یـم یمدرآکا

 بطهرا ،ستا رداربرخو باالیی هیجانیاز درک  که دیفراست 
 الً  ابـمتقو  زداـس یـم اررـبرق انیگرد با یرـت مناسبی 
 یبیشتر یمدرآکا سحساو ا هنداخوافررا  اـنهآ یاـه تـحمای
 یابی(. ورزشکاران کارآمد در حیطه ارز0331ا، )بندور نماید می

های منفی نظیر ناامیدی،  جاناحساسات خود می توانند از هی
اضطراب، تحریک پذیری رهایی یابند و در فراز و نشیب های 
مسابقه کمتر با مشکل مواجه می شوند و یا در صورت بروز 
مشکل به سرعت می توانند از موقعیت مشکل زا و ناراحت 

ه به شرایط مطلوب باز گردند و به صورت خود کارآمد کنند
با احساس  گرانید احساسات یابیعمل کنند. ارز یتر

مسئولیت در قبال دیگران نسبت دارد و به عقیده گلمن عبارت 
است از درک احساسات و جنبه های مختلف دیگران و به 
کارگیری یک عمل مناسب و واکنش مورد عالقه برای افرادی 

در  رتمها به جتماعیا رتمهامون ما قرار گرفته اند. که پیرا
و  نتایجآوردن  ستبه د ایبر شبکه ساختنو  بطروا مدیریت

و  کترـمش یها مینهدر ز یافتن ناییاتوو  نظر ردوـم افدـها
 یاست که ورزشکاران دارا انیگرد با دنکر لـحاص قـفاتو
نند. موفق تر عمل ک یورزش نیادیتوانند در م یمهارت م نیا

اشاره دارد.  ندهیآ یها امدیبه انتظارات مثبت از پ ینیخوش ب
دارند و  نانیبه هدف اطم دنیاز رس نیخوش ب نورزشکارا

به  نیدر مسابقات دارند، بنابرا یکمتر یاضطراب و آشفتگ
توانند عمل کنند.  سرخوش و  یصورت خود کارآمد تر م

 یستگخود نشان دادند که همب قی(، در تحق2102) ییرضا
 یخودکارامد یو باورها یجانیهوش ه نیب یمثبت و قو

خود  قی(، در تحق2109و همکاران ) دگانوجود دارد. شهاب زا
تواند  یم  یجانیکه آموزش هوش ه دندیرس جهینت نیبه ا

دهد. گورول و  شیرا در ورزشکاران  افزا یخودکارامد
که  دندیرس جهینت نیخود به ا قیدر تحق زی(، ن2101همکاران )

مثبت و معنا  یهمبستگ یو خودکارامد یجانیهوش ه نیب
بخش  نی( که با ا2101و همکاران،  رولوجود دارد )گو یدار

 یونیرگرس لیتحل جیدارند. نتا یحاضر همخوان قیتحق جیاز نتا
و خود  یجانیهوش ه نیب ینشان داد که به طور کل زین

 ن،یبرابدست آمد. بنا 21/1 نییتع بیورزشکاران ضر یکارآمد
 نییاز عوامل تب یجانیگرفت که هوش ه جهیتوان نت یم

تواند مقدار قابل  یورزشکاران است که م یدکننده خود کارآم
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 کند.                                                  ینیب شیآن را پ راتییاز تغ یتوجه
گرفت  جهیتوان نت یم ق،یتحق نیا یها افتهیمجموع  از

و   دیجد یرهایجزء متغ ،یجانیو هوش ه یجانیه تیکه: خالق
 یها ریکه ارتباط آن با متغ دیآ ینو در کشور ما به حساب م

نشان داده شده  یمختلف در داخل و خارج از کشورمان به خوب
 یکارآمد خودها با  ریمتغ نیرابطه ا ز،ین قیتحق نیاست. در ا

 یاه افتهیقرار گرفت که بر طبق  یورزشکاران مورد بررس

 یخود کارآمد جادیدر ا یسهم قابل مالحظه ا ق،یتحق
 رانیبه مد ن؛یداشته است. بنابرا ق،یتحق یدرجامعه مورد بررس

را  طیشود که شرا یم شنهادیپ یورزش یباشگاه ها انیو مرب
در ورزشکاران  یجانیو هوش ه یجانیه تیخالق جادیا یبرا

را  طی؛  شرادو مورد نیبه ا ادیتوجه ز قیفراهم کنند و از طر
آنان،  یعملکرد ورزشکارن و بهبود خود کارآمد شیافزا یبرا
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