
١ 
 

  تهران فوتبال پایه مربیان اخالقی گیري تصمیم و هیجانی هوش رابطه

  

  1مصطفی حمیدي

    2محمد خبیري

    3فردحسن رهبان

  4یاق زندياحسن غر

  

 ٧/٤/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ
  ٢٩/٥/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

ي اخالقی توسط بازیکنان و مربیان در رویـدادهاي کوچـک و بـزرگ    ارزش هاشناسایی عوامل مؤثر بر رعایت 

بررسـی رابطـه هـوش هیجـانی و     ، هدف تحقیـق حاضـر،   این رواز . ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است

همبستگی بـوده و بـه صـورت     -فیاین تحقیق از نوع توصی. بودفوتبال تهران  پایهگیري اخالقی مربیان تصمیم

 و نوجوانـان امید، جوانـان،   رده برتر لیگ سرمربیان را کلیه پژوهش این هاي آزمودنی. میدانی انجام گرفته است

ابزارهاي مـورد   .بودند نفر 62 برابر با دادند کهتشکیل می 1394سال  در ) ویژنآسیا (تهران  فوتبال در نونهاالن

 پرسشـنامه   و )2003( کسـول  اخالقـی  دشـوار  هايوضعیت در گیريتصمیم استاندارداستفاده شامل پرسشنامه 

هـا بـا اسـتفاده از    داده. بودنـد  با روایی و پایـایی مناسـب   )2009( همکـاران و الن ورزش در هیجـانی هـوش

نشان داد نتایج . چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندرگرسیون هاي ضریب همبستگی پیرسون و آزمون

. گیري اخالقی مربیان ارتباط مثبت و معناداري وجود داردهاي هوش هیجانی  و تصمیمبین تمامی خرده مقیاس

بینی قادر هاي خودتنظیمی و خوشنتایج حاصل از رگرسیون نشان داد هوش هیجانی و خرده مقیاس ،در نهایت

   .باشندگیري اخالقی مربیان میبینی تصمیمبه پیش
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    مقدمه

و  ارددرعایت موازین اخالقی در محیط هاي ورزشی و مسابقات توسط ورزشکاران، خاستگاه جهانی و ملی 

شاید به جرات بتوان گفت آنچه به یک  ).1381خبیري، ( باشداندرکاران و تماشاچیان می ستمورد پسند کلیه د

احترام به قوانین، . اخالقی است يارزش هابخشد، نمایش  یخواه کوچک یا بزرگ، زیبایی م ،رویداد ورزشی

حریفان، داوران و تماشاگران، به همراه گذشت، بردباري، جوانمردي، عدم خشونت و تهاجم، به کار نبردن 

. )1387ندایی، ( و مسائلی از این دست از آن جمله هستند اي نیروزاالفاظ زشت، استفاده نکردن از داروه

اخالقی را هدف قرار داده  يارزش هاها شروبروست که این چال ییهامتاسفانه درعصر کنونی، ورزش با چالش

فوتبال ایران  ،در این میان. و موجب کمرنگ شدن روح ورزش و اصول اخالق در کل جامعه ورزشی شده است

دالیل متعددي ممکن است  .)1393شجیع، ( اخالقی و پیامدهاي آن روبروستاي با پدیده بیبه طور گسترده

تواند هم عامل  یباشد که میاما جالب تر از همه عامل مربی م ،باعث بروز رفتار غیراخالقی در ورزشکار شود

توانند یمربیان با رفتار اخالقی مناسب، م  .)1380کاشف، ( مثبت و هم عامل منفی در رفتار ورزشکار باشد

و به ورزشکاران کمک کنند تا مسئولیت پذیري، احترام، کار گروهی،  هنداهمیت رفتار اخالقی را افزایش د

پاسخگویی، تشخیص درست از نادرست، نحوه کنار آمدن با شکست و موفقیت و انجام کار درست و اخالقی 

مسئولیت خود  ه دلیلب مربیان ،همچنین. )1،2011المکین( را در خود تقویت نمایند با وجود فشارهاي اجتماعی

آگاهانه  در جایگاهشان دارند،که اي بخاطر فشارهاي فزاینده هستند و مهممجبور به گرفتن تصمیمات سریع و 

بر اخالق  بع آن تاثیرات منفی و بزرگیتیا ناآگاهانه ممکن است تصمیمات غیراخالقی اتخاذ کنند و به 

 عنوان به مربیان رفتارهاي بهبود با .داشته باشند ورزشی ورزشکاران و در نتیجه بر جو اخالقی ورزش و جامعه

 مطلوب فردي هاي ارزش و اصول با افرادي تربیت راستاي در ورزش هتوسع شاهد ورزشی،ه جامع از بخشی

براي . )1394سیدعامري و همکاران، ( داشت خواهد بر در را جامعه هتوسع و امر، رشد همین که بود خواهیم

، رسیدن به این امر مربیان باید بتوانند حتی در شرایط سخت و تحت فشار تصمیمات اخالقی و درست بگیرند

یکی از کارکردهاي اخالق در ورزش دستور العملی است که هنگام تداخل منافع و عالیق  ست کها این درحالی

را درگیر  ورزشکار، مربی و مدیرتصمیم گیري اخالقی،  بدین صورت که ؛)1987، 2رست ( افراد ارائه می دهد

که هر کدام به تنهایی و در شرایط ایده آل خوب بوده و  می کند انتخاب یک گزینه از میان دو یا چند گزینه اي

در  صوصخبه عیت ها به وفور در ورزش کنونی و که این وض) 1999رست، ( منافع مثبتی را به دنبال دارند

  .فوتبال مشاهده می شود
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٢ . Rest 



٣ 
 

تصمیم گیري اخالقی را بر اساس الگوي رست و کولبرگ به صورت یک  الگوي چهار مرحله ) 1991( ١جونز

 عبارت انددر این الگو براي انجام تصمیم گیري اخالقی، چهار مرحله طی می شود که . اي طراحی کرده است

 یک از فرد تشخیص به اخالقی ادراك .ادراك اخالقی، قضاوت اخالقی، تمایل اخالقی و انجام عمل اخالقی: از

 یک فرد که این از پس. است اخالقی هاي گیري تصمیم تمام محرك و عامل شود می گفته اخالقی مفهوم

 یا درست رفتاري چه که این مورد در فرد تشخیص. کند می قضاوت آن مورد در کرد، را درك اخالقی موضوع

 از فرد پس که شود می گفته داري تجه رفتار به اخالقی تمایل. شود می نامیده اخالقی قضاوت غلط است،

 از مرحله آخرین. کندمیپیدا  گرایش آن به نسبت خود، اخالق شناختی رشد اساس بر اخالقی قضاوت انجام

از . )1999، ٢آتیا( است گیري تصمیم مراحل قبلی با سازگار اي گونه به عمل انجام اخالقی، گیري تصمیم فرایند

تصمیم اخالقی را به عنوان تصمیمی معرفی می نماید که هم از نظر وجدانی و هم از نظر قانونی  جونز ،این رو

این اصول فراتر از قانون می باشد و راهنماي حل بسیاري از . براي بخش بزرگی از جامعه قابل قبول است

تصمیم گیري اخالقی یعنی اتخاذ تصمیم بر اساس  ،خالصه به طور .)1390امیرشاهی و همکاران، ( استمسائل 

       ضروري در حوزه ورزش محسوب  که عنصري) 2010،  3کاچر(یا ضوابط اخالق حرفه اي  اخالقیات و

  .می شود

 باشدمی» احساسات«که از مهمترین این عوامل  عوامل متعدد بسیاري بر این فرایند تأثیر می گذارند

در تصمیم  و عواطف را پژوهشگران نقش احساسات). 2005، 6؛ فماندز2001، 5؛ گودین2012، 4کریشناکومار(

معتقد است که مدیران تصمیم  )1994( ٧دامازیو  ،مثال به طور. کرده اند بیانگیري درست و اخالقی ضروري 

دهد که شواهد نشان می. ی به آموخته هاي عاطفی خود هستندچرا که آنها فاقد دسترس ،نادرست می گیرند

احساسات با تاثیر بر  .)2012، 8رهگذربه نقل از ( تصمیم گیري مناسب و تفکر معقول نیاز به احساسات دارد

تصمیم گیري در نتیجه تاثیر زیادي بر و اغلب تصمیمات فرد را تحت تاثیر قرار می دهد  ،قضاوت اخالقی

دو اذعان می دارد  )2012(در همین راستا، کریشناکومار  ).2005؛ فماندز، 2013، 9آوراموا( اخالقی افراد دارد

احساسات قوي و : ست ازا عاملی که می تواند تاثیر بسیار قوي بر تصمیم گیري اخالقی داشته باشد عبارت

 ١٠که معموال در جامعه دانشگاهی به عنوان هوش هیجانی دم براي مدیریت کردن این احساساتتوانایی مر
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١٠ . Emotional Intelligence 



٤ 
 

در . هوش هیجانی را به عنوان یک نوع توانایی تعریف کرده اند )2003( ١سالووي و پیزارو .شناخته شده است

پرتو این تعریف، اگر شخصی این توانایی را داشته باشد می تواند از احساسات خود آگاه باشد، این احساسات 

ن کند، مفهوم آنها را درك کند، احساسات را در خود تنظیم کند و از آنها براي تسهیل افکار خود از را دقیق بیا

ش هوان هیجانی به عنوش هو) 2008( ٢هرمنهمچنین از نظر . طریق واکنش هاي احساسی استفاده کند

و ها را فشاـمقابله بد در نایی فراکه بر تو اجتماعیو هیجانی ي هارت مها :ازت ـسرت اغیرشناختی عبا

، خوو خلق ب مطلواداره نایی اهیجانی بیانگر توش هو ر،یگرت ده عباـب .اردگذمیمحیطی تأثیر ي تقاضاها

شخص ف در ستیابی به هددر دناکامی م ه هنگاـست که باقع عاملی و در واتنش هاست ل کنترو نی رواضع و

هوش هیجانی یعنی شناخت عواطف و احساسات خود و  ،خالصه به طورس پ .مید میکنده و انگیزد ایجاا

 ٣گلمن.)1386آقایار، (م بر اساس آن، رفتاري مبتنی بر اخالق و وجدان اجتماعی داشته باشی مدیگران تا بتوانی

 می توان عناصر فردي و اجتماعیه هیجانی را به دو طبق عناصـر هـوش) 1392عیدي و همکاران، به نقل از (

اسـت و  ٦و خود انگیختگـی ٥، خودتنظیمی٤بـر ایـن اساس، عناصـر فـردي شامل خودآگـاهی .تقسیم کـرد

خودآگاهی به معنـاي آگـاه بـودن از  .باشدمی ٨ي اجتماعیمهارت هاو  ٧شامل همدلی عناصـر اجتمـاعی

معناي تنظیم احساسات فردي  خـودکنترلی بـه . ت اسـتآن حاال هخود و نیـز تفکـر دربـار حـاالت روانـی

و عالیق خـویش را  ارزش هااینکه در جهت دستیابی به اهداف خود، عمیقترین  خـودانگیختگی، یعنـی. اسـت

مقاوم  کنیم تا عملکرد خود را بهبود بخشیم و در مقابل مشـکالت مخاطـب قـراردهیم و از آنهـا اسـتفاده

همـدلی، . شـود است که بر مبناي خودآگاهی بنـا مـی تـوانمنـديدر بعـد اجتمـاعی، همـدلی نـوعی . باشیم

کننـد، بـدون اینکـه دیگران احساس می توانایی گذاشتن خود به جاي دیگران، براي تشخیص آنچـه یعنـی

و ساختن شبکه براي به دست  ي اجتماعی، به مهارت در مدیریت روابطبه طور. بگویند چیـزي بـه دیگـري

کردن با دیگران  هاي مشـترك و توافـق حاصـل نظر و توانایی یافتن در زمینه و اهـداف مـوردآوردن نتایج 

   .است

سطوح باالي هوش هیجانی، باعث تصمیمات اخالقی تر در افراد می  شواهد کافی براي این ادعا وجود دارد که 

تا   ١برخی مانند گلمن و سارنیو  .)2014،  ١٠کابرال و کارواهو ؛1392فیضی،  و ؛ رونقی2011 9سینگ( شود

                                                 
١   . Salovey  & Pizarro 
٢   . Herman 
٣ . Goleman 
٤ . Self -awareness 
٥ . Self -regulation 
٦ . Self -motivation 
٧ . Sympathy 
٨ . Social Skill 
٩ . Singh 
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هوش هیجانی و ": عنوان کردندتا آنجا پیش رفته که هوش هیجانی را با شخصیت اخالقی برابر فرض کرده و 

که  کندبیان می ايهمراستا با این ادعا، مطالعه ).2002، ٢پیزارو و سالووي ("اخالق  تقریبا مترادف هم هستند

 قابلیت هايپرستاران با  .داشته باشدپرستاران  یبر رفتار اخالق یقابل توجه یرممکن است تاث یجانیهوش ه

به احتمال  آگاهی از نقاط ضعف و قوت خودو یریتی خود مد ی،همدل، صداقت  به نفس،مانند اعتماد  یشخص

اظهار داشت افزایش ) 2006( ٤همچنین، هولین ).2003،  ٣امندوالر(دارند  یاخالق یري هايگ یمتصم یادز

تحقیق دیگري به بررسی نقش . تواند در مدیریت مسائل اخالقی تاثیرگذار باشدمهارت هاي هوش هیجانی می

ها به این نتیجه رسیدند آن. دانشجوي هم سطح پرداختند 131بالقوه هوش هیجانی در استدالل اخالقی بر روي 

دشپاندا و  در این بین). 2009، ٥اتوتا (استدالل اخالقی می باشد  که هوش هیجانی متغیر پیش بین قوي از رشد

نفر از پرستاران بیمارستان  103 طی مطالعه خود به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی) 2009( ٦جوزف

اخالقی  رفتارتاثیر قابل توجهی در و رفتار اخالقی همکاران  سطح هوش هیجانی نتایج آنها نشان داد. پرداختند

یجانی، رفتار هوش ه همچنین تحقیق دیگري در این زمینه، به این نتیجه دست یافت که. پرستاران داشت

- یشتري انتظار میاحتمال بدارد و به  کارکنان یبر رفتار اخالق یقابل توجه یرتاث همکاران و رفتار مدیران موفق،

ی داشته اخالق یريگ یمتصمیریتی، خود مد و صداقت ی،همدلنظیر  یشخص يمهارت هاداشتن با کارکنان  رود

 4 اي بر روي دانشجویاندر مطالعه) 2009( ٧جوزف و همکارانهمسو با این تحقیقات  .)2009دشپاندا، (باشند 

دانشگاه امریکا جهت بررسی عوامل موثر در ادارك رفتار اخالقی در همساالن به این نتیجه رسیدند که آگاهی از 

ش بین مناسبی براي درك رفتار اخالقی همساالن می باشد و خرده مقیاس ارزیابی و احساسات دیگران پی

در . شناخت احساسات دیگران و خرده مقیاس خود تنظیمی با رفتار اخالقی در خود فرد ارتباط معنادار دارد

تاثیر دارد یا قضاوت اخالقی مدیران  بربراي تعیین اینکه آیا هوش هیجانی  )2011( ٨و ابراهیم یدیسآنگلادامه 

انجام دادند که نتایج نشان داد ارتباط قوي بین هوش  بی اي ام هايی برنامهیاجراان مدیر پژوهشی در میان نه،

افرادي که هوش هیجانی باالتري دارند از قضاوت  ،بعبارت دیگر .هیجانی و ایدئولوژي اخالقی وجود دارد

 و هیجانی در پژوهشی اکتشافی نشان داد که هوش) 2011( ٩همچنین، سینگ. تنداخالقی بهتري برخوردار هس

توان گفت که از کارکنان با هوش  یم ینبنابرا و است مرتبط کار محل در اخالق با توجهی قابل طور به آن ابعاد

                                                                                                                                                             
١   . Saarni 
٢ . Pizarro & Salovey 
٣ . Amendolair 
٤   . Holian 
٥ . Athota 
٦ . Deshpande & Joseph 
٧ . Joseph 
٨ . Angelidis & Ibrahim 
٩ . Singh 
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 .ندکن یجادا یاخالق یطمح یک یجهو در نتدست بزنند تر ینسبتا اخالق یريگیمرود به تصمیباال انتظار م یجانیه

 محل در اخالق )هیجانات تنظیم و فردي بین ارتباطات آگاهی، خود یعنی( هیجانی هوش همچنین متغیرهاي

  .کندمی بینی پیش را کار

پنج بعد اساسی رفتار سازمانی مثبت شامل اعتماد به نفس، امید، خوش بینی، آرامش ذهن و  پژوهش دیگري

بین خوش  نتایج نشان داد .آن بر اخالق کار مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر )هیجانی(احساسی هوش 

هوش احساسی همچنین . باشدبینی آن میو با توان باالیی قادر به پیش بینی با اخالق کاري رابطه وجود دارد

بین مولفه هاي پنج گانه نشان می دهد که  نهایینتایج  .بینی اخالق کاري می باشدنیز قادر به پیش) هیجانی(

دلبستگی به کار، پشتکار و همچنین، در پژوهش مذکور . معنی داري وجود داردهمبستگی فوق و اخالق کار 

انتظار با عنوان  خوش بینیبودند و  جزو مولفه هاي اخالق کاري جدیت، روابط انسانی و روح جمعی

رونقی  ).1391شیروانی و سی سختی، (ریف شده بود تع پیامدهاي مثبت، توجه به علل مثبت و تأکید بر پشتکار

) منطقی، فرهنگی و هیجانی(در مطالعه دیگري به منظور ارزیابی ارتباط بین سه نوع هوش ) 1392(و فیضی 

کارکنان با رعایت اخالق کاري در سازمان، به این نتیجه دست یافتند که بین هوش هیجانی و اخالق مداري 

ها، افرادي که از ضریب هوش محاسباتی و بر اساس نتایج حاصل از پژوهش آن. دارتباط بیشتري وجود دار

منطقی باالتري برخوردارند اگرچه قدرت تحلیل باالتري دارند اما الزاما اخالق مدار نیستند، یعنی ممکن است 

جانی و اخالق مداري در بین افرادي که هوش هی. از استعداد محاسباتی خود در جهت دیگر استفاده کنند

همچنین در توجیه این نتایج چنین عنوان کرده اند که علت این . فرهنگی باالتري دارند بیشتر مشاهده شده است

یافته به این لحاظ است که افراد داراي تعامالت مناسب با دیگران و خود مدیریتی و خودآگاهی عمدتا با توجه 

نقش هیجانات منفی و هوش  )2012( ر و همکارانکریشناکوما در ادامه. به چارچوب اخالقی عمل می کنند

به این نتیجه دست یافتند که هیجانات منفی نظیر را مورد بررسی قرار دادند و گیري اخالقی هیجانی در تصمیم

 ١فو. گیري اخالقی را افزایش می دهدغم و خشم تصمیم گیري اخالقی را کاهش و هوش هیجانی تصمیم

ساخت  سه شرکت درشاغل  انکارگر یعوامل مختلف بر رفتار اخالق یرتاث یبه بررس اي مطالعه هم در) 2014(

هوش  ابعاد از(هاي بکارگیري عواطف و تنظیم احساسات نتایج نشان داد خرده مقیاس. ین پرداختچدر  و ساز

ی تار اخالقرف توانست ارتباط معناداري با رفتار اخالقی در افراد داشتند اما فقط تنظیم احساسات) یجانیه

تعهد ) ب( عدم خودخواهی) شامل الف یرفتار اخالق یاس، مقمذکور در مطالعه. کارکنان چینی را پیش بینی کند

احساسات خود  یمکه قادر به تنظ یکند کارمندان یم یانفو بهمچنین . شدمی صادق بودن) ج( یسازمان ینقوانبه 

تواناتر می ) انجام عملی به منظور کاهش تنش و استرس وسوسه هاي غریزي(کنترل تکانه هاي خود  در هستند

                                                 
١ . Fu 
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نیز طی پژوهشی هوش هیجانی و اخالق را در کارمندان شرکت هاي ) 2014( ١کابرال و کارواهو. باشند

 بینی پیش عنوان به هیجانی هوش نتایج حاصل از بررسی هاي آنان نقش. صادراتی مورد بررسی قرار دادند

هوش سطوح باالتر به عبارتی، . داد نشان را دیگران رفتار اخالقی درك در چنینهم و فردي اخالق در کننده

استانداردهاي اخالقی ادراك شده  ینباالتر همچنین ورا در وي  یک فرد، باالترین استانداردهاي اخالقیهیجانی 

 می دهد وينشان فرد، درپایین تر هوش هیجانی از سوي دیگر، سطح  .نشان می دهد را در دیگرانتوسط او 

. و به راحتی در دیگران رفتار غیر اخالقی را مشاهده خواهد کرد داشتخواهد  بودن اخالقی ي بهتمایل کمتر

همچنین، این تحقیق نشان می دهد که افرادي که از لحاظ هیجانی باهوش هستند نیازي به رفتار غیر اخالقی 

پژوهش آنان ابعاد هوش هیجانی را ارزیابی . دبراي رسیدن به موفقیت در محیط بین المللی احساس نمی کنن

در این . داندو مدیریت احساسات می) انگیزه(احساسات خود، ارزیابی احساسات دیگران، استفاده از عواطف 

میان، نشان داده شد که ارزیابی احساسات خود یک پیش بینی کننده قوي رفتار اخالقی است؛ یعنی افرادي که 

  .قابل توجهی رفتارهاي غیراخالقی کمتري دارند به طوررزیابی می کنند بهتر احساسات خود را ا

چنین به نظر می رسد اخالق به طور جدایی ناپذیري با احساسات و در نتیجه با هوش هیجانی در  در مجموع

                                     .)2001، ٢گودین( باشدداشته باید به عامل عاطفی نیز توجه  یاخالقحوزه رفتار در  یارتباط است و هر پژوهش

آنجایی که یکی از مهم ترین زمینه ها براي مطالعه و تحقیق روانشناسان ورزشی کشف راه ها و عوامل دخیل  از

با وجود اهمیت زیاد اخالق و تصمیم و در محیط ورزش می باشد و حل مشکل بی اخالقی  در رشد اخالقی

گذاري و تاثیر بخاطر نقش تعیین کننده آنان در جو اخالقی فضاي ورزش پایه مربیان فوتبال درگیري اخالقی 

 يمطالعه ا یچهو اینکه  )2011،  ٣المکین ؛1394سیدعامري و همکاران، ( فراوان بر اخالق فردي ورزشکاران

این پژوهش به دنبال پی بردن به این موضوع است که آیا هوش  ،نشد یافتورزش حیطه در در این رابطه 

هاي هوش گیري اخالقی در مربیان فوتبال پایه دارد؟ و آیا مؤلفهاي با تصمیمهاي آن رابطههیجانی و مولفه

تواند اي میباشند؟ وجود چنین رابطهگیري اخالقی از سوي این مربیان میبینی تصمیمهیجانی قادر به پیش

  .آغاز راهی نو جهت تقویت اخالق مداري و تصمیمات اخالقی در مربیان و جامعه ورزشی باشدسر

    پژوهش شناسیروش

 صورت میدانی آن توسط پرسشنامه و به هايداده همبستگی است که - حاضر از نوع توصیفی  پژوهش

 نونهاالن و نوجوانانامید، جوانان،  رده برتر لیگ سرمربیان را پژوهش این آماريجامعه  .آوري شده است جمع

                                                 
١ . Cabral, & Carvalho 
٢ . Gaudine 
٣ . Lumpkin 
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نفر با  62که در نهایت  بود نفر 64 تعداد آنها دهند کهتشکیل می 94- 95سال  در )تهران ویژن( تهران فوتبال در

  .ما همکاري نمودند

 هوش  و) 2003( کسول اخالقی دشوار هايوضعیت در گیريتصمیم استاندارد پرسشنامه از دو پژوهش این در

  .استفاده گردید) 2009( همکـاران و الن ورزش در هیجانی

کسول  اخالقی دشوار هاي وضعیت در گیري تصمیم ايگویه 20 پرسشنامه :اخالقی گیري تصمیمپرسشنامه 

 البته و اخالقی  سناریوي پنج کمک به را ها آزمودنی گیري تصمیم قابلیت و است سناریو بر مبتنی )2003(

 و اخالقی اخالقی، گرایش اخالقی، آگاهی قضاوت مقیاس خرده چهار با) اخالقی دشوار وضعیت پنج(فرضی 

 از ها داده سازي کمی همچنین، در این پرسشنامه براي. کندمی ارزیابی هر کدام با پنج گویه شرایط، اهمیت

   ).1392و همکاران،  فتاح پورمرندي(است  شده استفاده لیکرت ارزشی پنج مقیاس

 می گویـه 33داراي ) 2009( همکاران و الن ورزش در هیجانی هوش پرسشنامه: هیجانیپرسشنامه هوش 

 ارزیابی ،)1- 7 يسؤال هـا( دیگـران احساسات ارزیابی مقیاس خرده شش بر مشتمل این مقیاس. باشد

- 22 يسؤال هـا( اجتماعی يمهارت ها ،)13- 17 سؤالهاي( خودتنظیمی  ،)8- 12 سؤالهاي( خود احساسات

 جمله صورت به ها گویه. است) 30- 33 لهاي سؤا( خوشبینی و) 23- 29 هاي سؤال( عواطف کارگیري به ،)18

 تا) 1( مخالفم کامال از لیکرت اي درجه پنج مقیاس براساس گویه هر به پاسخ. است شده ارائه سؤالی و خبري

   ).1392عیدي و همکاران، (شده است  گذاري نمره) 5( کامال مـوافقم

 مطالعۀ یک در )2003(کسول اخالقی دشوار هاي وضعیت در گیري تصمیم استاندارد پایایی پرسشنامه ضریب

روایی و پایایی )1392(همکاران  و پورهمچنین فتاح .)1394سیدعامري، ( است شده تعیین 89/0 موردي

 در هیجانی هوش اي گویه 33 پرسشنامه دوم، پرسشنامه .مناسبی براي پرسشنامه مذکور گزارش کرده است

 ،92 سال در کشور ورزش حوزه در سنجی اعتبار هعمطال یک در که باشد می) 2009( همکاران و ١الن ورزش

 هیجانی هوش و 79/0تا  76/0 بین پرسشنامه هاي مقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي از استفاده با اعتبار ضریب

تحلیل  همچنین .باشد مناسب می پایایی دهنده نشان است که آمده دسته ب 80/0 اعتبار ضریب داراي کلی

عاملی تاییدي پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش، هر شش عامل آن را تایید کرد که در مجموع ضرایب پایایی 

دامنه ) 2009(همچنین در تحقیق الن و همکاران . )1392و همکاران،  عیدي( و روایی سازه مناسب گزارش شد

محقق به منظور اطمینان از پایایی  ،عالوه بر این .اخ مناسب گزارش شده استپایایی از طریق الفاي کرونب

ها در جامعه آماري مورد نظر، اقدام به تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ نمود پرسشنامه

                                                 
١ . Lane 
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ه بیانگر دقت به دست آمد ک 86/0گیري اخالقی و تصمیم 78/0که در مجموع پایایی پرسشنامه هوش هیجانی 

  .باشدو پایایی باالي این دو پرسشنامه می

 يافزار آمار نرمبا استفاده از  هاي خامداده ها و محاسبه متغیرهاي وابسته تحقیق،پس از جمع آوري پرسشنامه

SPSS  سپس، جهت بررسی. مورد بررسی قرار گرفتها نرمال بودن توزیع داده، ابتدا. شدتجزیه و تحلیل 

از ضریب همبستگی پیرسون، و در گیري اخالقی هوش هیجانی و متغیر تصمیم هايخرده مقیاسارتباط بین 

متغیره  از رگرسیون چند هاي هوش هیجانیي خرده مقیاساز رو گیري اخالقیتصمیمبینی نهایت براي پیش

  .در نظر گرفته شد P=0/05 ها سطح معناداريفرضیه هبراي کلی. گردیداستفاده 

  پژوهشهاي یافته

ویلک نشان داد که تمامی متغیرهاي محاسبه شده در این تحقیق از توزیع طبیعی  - نتایج آزمون شاپیرو

همچنین، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت معناداري ). < 05/0Ps(برخوردارند 

  ).1جدول (گیري اخالقی مربیان وجود دارد هاي هوش هیجانی و تصمیمبین هر یک از خرده مقیاس

  )EDM(گیري اخالقی هاي هوش هیجانی و تصمیمضریب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس :1جدول

بینمتغیر پیش (p) ضریب همبستگی (r)  متغیر مالك  سطح معناداري   تعداد 

EDM 39/0 ارزیابی احساسات دیگـران  001/0   

خود احساسات ارزیابی  EDM 27/0  030/0   

خودتنظیمی خود  EDM 52/0  000/0   

اجتماعی يمهارت ها  EDM 28/0  023/0    62  

عواطف کارگیري به  EDM 41/0  001/0   

EDM 37/0 خوشبینی  003/0   

EDM 57/0 هوش هیجانی کل  000/0   

  

 هايیاسبراساس خرده مق یاخالق گیريیمتصم گام به گام یونرگرس یلتحلآماره هاي  2عالوه بر این، جدول 

   .دهدیجانی را نشان میهوش ه

  هاي هوش هیجانیگیري اخالقی براساس خرده مقیاستصمیم گام به گامتحلیل رگرسیون  نتایج :2جدول 

بینمتغیر پیش  )مالك(شاخص آماري    R �� F P B β t p 

 خودتنظیمی

گیري اخالقیتصمیم  59/0  35/0  34/23  000/0  73/37  

47/0  42/4  000/0  

بینیخوش  27/0  58/2  013/0  
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مجذور شود، براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و با توجه به مالحظه می 2همان طور که در جدول 

گیري درصد تغییرات تصمیم 35، می توان )R2=35/0( آمده  به دستضریب تعیین  ضزیب همبستگی یا همان 

هاي بعبارتی، خرده مقیاس. هاي خودتنظیمی و خوش بینی تبیین کرد اخالقی را از طریق خرده مقیاس

به )   =β 27/0(و خوش بینی )   =β 47/0(برابر  با ضریب بتا یا همان ضریب استاندارد رگرسیون خودتنظیمی

 توان معادلهبر این اساس می .گیري اخالقی مربیان می باشندمثبت و معناداري قادر به پیش بینی تصمیم طور

  :رگرسیونی را به صورت زیر نوشت

  73/37+  47/0) خرده مقیاس خودتنظیمی+ ( 27/0) خرده مقیاس خوش بینی(   = گیري اخالقی تصمیم

  بحث و نتیجه گیري

بود که  فوتبال تهران پایهگیري اخالقی مربیان بررسی رابطه هوش هیجانی و تصمیمهدف از پژوهش حاضر 

تصمیم گیري اخالقی  و )همدلی( خرده مقیاس ارزیابی احساسات دیگـرانهاي پژوهش نشان داد بین یافته

بدین معنی که افزایش توانمندي ارزیابی احساسات دیگران با  ؛ارتباط مثبت و معناداري وجود داردمربیان 

باشد هاي پیشین همسو میبا نتایج پژوهش این یافته. گیري اخالقی در مربیان همراه استافزایش تصمیم

در این راستا، برون و همکاران نتیجه ). 2014، و فرناندو يچودر و 2010و همکاران،  ٢؛ برون1998، ١باتسون(

 یاخالق یريگ یمتصم ییناز عوامل مهم در تع یفتگی،و خودش یاز جمله همدل یتیشخص يها یژگیوگرفتند که 

بدین معنا که با افزایش درك احساسات دیگران و توجه به آنان و  ؛هستند دانشجویان رشته کسب و کار

درك همدلی و نیز ) 2014( ٣اسوینس. یابدگیري اخالقی افزایش میهمچنین با کاهش خودشیفتگی، تصمیم

 یابیارز ییتوانا همچنین، نشان داده شده است که. کندبیان میاحساسات دیگران را جزو ضروري اخالق کاري 

و  يچودر(ی مرتبط است اخالق یرغ گیري غیراخالقی و رفتارهايبا تصمیم یمنفصورت به یگرانداحساسات 

  ). 2014، فرناندو

توان گفت بسیاري از متفکران هدف بنیانی اخالق را در تبیین نتیجه این پژوهش و نتایج همسوي مذکور می

نتیجه یک پاسخ عاطفی به مسائل دیگران است  ،دیگرخواهی. انددیگرخواهی و اجتناب از خودخواهی دانسته

تواند تمایالت رفتاري نامطلوب احتماال این امر می. شودها میکه منجر به توجه بیشتر به نیازها و احساسات آن

و با افزایش حس مسئولیت در قبال دیگران، فرد را ملزم کند تا در تصمیمات خود، شرایط و  هدرا کاهش د

  . تري برگزیندو تصمیمات اخالقی هدنظر قرار دمد احساسات دیگران را
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تصمیم گیري  و) خودآگاهی( خودخرده مقیاس ارزیابی احساسات نتایج این تحقیق همچنین نشان داد بین 

به عبارت دیگر، افزایش مهارت ارزیابی احساسات خود،  .ارتباط مثبت و معناداري وجود دارداخالقی مربیان 

راستا ها با نتایج برخی از تحقیقات پیشین هماین یافته. گرددگیري اخالقی در مربیان میمنجر به افزایش تصمیم

در تحقیق خود نشان داد  ١براي مثال، بریان). 2011سینگ،  و 2014؛ کابرال و کارواهو، 2009بریان، (باشد می

در  یاخالق يمثبت تر و مطابق با استانداردها یاخالق ياتخاذ ارزش ها اعثب ینانکارآفر یخود نظارت یژگیو

ی باالیی دارند از آگاهی اخالقی و خود نظارتینانی که خوداگاهی و کارآفرمی شود و در واقع  یريگیمتصم

نیز نشان دادند که متغیر ) 2014(و کابرال و کارواهو ) 2011(سینگ . اخالق مداري بیشتري برخوردار هستند

بین مناسب براي رفتار اخالقی است؛ افرادي که بهتر احساسات خود را یک پیشارزیابی احساسات خود 

هر چند پژوهش حاضر نتوانست . قابل توجهی رفتارهاي غیراخالقی کمتري دارند به طور ،ارزیابی می کنند

بینی کند، اما یک رابطه پیش) خودآگاهی(گیري اخالقی را با توجه به متغیر ارزیابی احساسات خود تصمیم

به معنی  شناخت و درك عمیق  از منظر گلمن، خود آگاهی . مثبت معنادار در این حیطه را گزارش کرد

 باشدمیو همچنین احساس خودباوري و لیاقت  ط ضعف و قوتشناخت و پذیرفتن نقااحساسات، هیجان ها، 

 عزت از و بگیرد درست تصمیم اطمینان، عدم و فشار شرایط در تواندمی شده و قدم که در نتیجۀ آن  فرد ثابت

 ،خود آگاهیشرایط در رسد که چنین به نظر می). 1393گلمن، به نقل از پارسا، (برخوردار باشد  باالیی نفس

گیري تصمیم دتوانخود، میاز و با ارزیابی صحیح  اشتهاي دهظآگاهی لح ،به احساسات و هیجانات خود مربی

     یاخالق یشگرا را پیش شرط آگاهی خودابتدا ) 2015( ٢از این رو، فوکس. اتخاذ کند طلوب و پسندیدهم

  .کندمی داند و سرانجام خود آگاهی را شرط الزم براي عمل اخالقی در پزشکان معرفی می

ارتباط گیري اخالقی مربیان تصمیم خود تنظیمی نه تنها باخرده مقیاس یق حاضر آن بود که از دیگر نتایج تحق

این بدان معنی است که افزایش توانمندي خود  .باشدبینی آن نیز می بلکه قادر به پیش رد،مثبت و معناداري دا

فو . گرددگیري اخالقی در مربیان میمنجر به افزایش تصمیم) همان خودمدیریتی یا تنظیم احساسات(تنظیمی 

         خود هستند در کنترل تکانه هاي خود تواناتر بیان می کند افرادي که قادر به تنظیم احساسات) 2014(

نتایج تحقیقات وي نشان داد که تنظیم احساسات تاثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار اخالقی کارکنان . می باشند

ها را گلمن خود تنظیمی و مدیریت هیجان. کندو رفتار اخالقی در آنان را پیش بینی میاست چینی داشته 

ل و اداره کردن عواطف و هیجان ها و همچنین توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا توانایی کنتر

معتقد است افراد با ) 1393(در همین راستا، آقایار . می داند که نقش مهمی در کنترل رفتارهاي هیجانی دارد

د و در شرایط تحت فشار، داشتن قابلیت خودکنترلی می توانند با آسودگی خاطر و بدون دستپاچگی کار کنن
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نیز معتقد است کنترل هیجانات و ) 1389(شریفی درآمدي . تمرکز خود را حفظ و به روشنی فکر کنند

کند تا به رغم جو هیجانی حاکم و احساسات شدید در ورزش و فضاي احساسات به ورزشکاران کمک می

    .ات خود را کنترل کنندورزشگاه، تصمیمات منطقی و معقوالنه بگیرند و هیجانات و احساس

گیري اخالقی مربیان تصمیم ي اجتماعی ومهارت هاخرده مقیاس نتیجۀ دیگر تحقیق حاضر آن بود که بین 

ي اجتماعی منجر به افزایش مهارت هابدین معنی که افزایش قابلیت  ؛ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

، هاشمی و همکاران )1998( ١ها با نتایج تحقیقات زیگلراین یافته. گرددگیري اخالقی در مربیان میتصمیم

رابطه عمیق بین رفتارهاي اخالقی و مهارت  ،طبق پژوهش زیگلر. باشدخوان میهم) 2011(و سینگ ) 1393(

نتایج پژوهش هاشمی و همکاران نشان همچنین . گزارش شد) به عنوان بخشی از هوش هیجانی(هاي اجتماعی 

ي مهارت ها )1393( آقایار. اعی به صورت مستقیم بر رفتار اخالقی تأثیرگذار استگیري اجتمداد جهت

اجتماعی را توانایی متقاعد کردن دیگران، توانایی برقراري تعامالت موثر، مدیریت تضاد، توانایی تقویت روحیه 

براي رسیدن به  ، پیوندسازي، تشریک مساعی و توانایی ایجاد هم افزایی در گروه)رهبري(و هدایت دیگران 

ي اجتماعی باالیی دارند، شنونده مهارت هاتوان انتظار داشت مربیانی که از این رو، می. اهداف جمعی می داند

خوبی هستند، به دنبال درك متقابل بوده و با احساسات کسانی که با آنها سروکار دارند هماهنگ بوده و از 

. کنندجمعی و احساس تعهد نسبت به گروه حمایت میهمکاري گروهی، برقراري رابطه دوستانه، روحیه 

از (عاملی در جهت رشد گرایش اخالقی  به عنوانها در مربیان وجود این ویژگیکه رسد ی به نظر میمنطق

 . اي باشدو پایبندي بیشتر به اصول اخالق حرفه) گیري اخالقیارکان تصمیم

ارتباط گیري اخالقی مربیان تصمیم به کارگیري عواطف وخرده مقیاس نتایج این تحقیق همچنین نشان داد بین 

گیري به عبارت دیگر، افزایش قابلیت به کارگیري عواطف با افزایش تصمیم .مثبت و معناداري وجود دارد

 .باشدهمسو می) 2014(و فو ) 2006(ها با نتایج تحقیقات هاپکینز این یافته. اخالقی در مربیان همراه است

اپکینز بر این باور است که احساسات مثبت، اطالعات مثبت را در حافظه تقویت می کند و روند تفکر اخالقی ه

کارگیري عواطف ارتباط معناداري با رفتار اخالقی در  نیز نشان داد که قابلیت به) 2014(فو . سازدرا تسهیل می

ر تبیین رابطه مهارت به کارگیري عواطف و د.  فرد دارد، هر چند قادر به پیش بینی رفتار اخالقی نیست

مهارت به کارگیري عواطف را با حفظ ) 2009(گیري اخالقی باید بیان کرد که الن و همکاران تصمیم

هاي مثبت، استفاده از خلق و خوي و رفتار مثبت در مواجهه با مشکالت، تاثیر مثبت بر  احساسات و هیجان

سب، رفتاري مطلوب و باثبات حتی با وجود داشتن روحیه نامطلوب و حفظ دیگران با رفتار و شیوه برخورد منا

ها در جهت اعمال خود انگیزشی هیجانی را توانایی استفاده از هیجان ،از طرفی گلمن. دانندانگیزش همراه می
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اره کند مربیان با داشتن مهارت به کارگیري عواطف، همواز این رو محقق استدالل می. کندمثبت تعریف می

و حتی در صورت مواجهه با مشکالت و  پایدارکنند احساسات مثبت و روحیه عاطفی را در خود سعی می

رغم دخالت قوه تعقل فشارها، انگیزه خود را حفظ کنند و رفتاري مثبت و مطلوب با دیگران داشته باشند و علی

یگران و اتخاذ تصمیم اخالقی و منطق در تصمیمات، از احساسات و عواطف مثبت جهت توجه به روحیات د

با این  می شودگیري اخالقی تاکید به همین دلیل امروزه بر اهمیت عقل و عاطفه در فرایند تصمیم. بهره بگیرند

از طرفی، نتایج تحقیق ). 1391شعبانی، (رویکرد که عواطف مثبت، تفکرات اخالقی را هدایت مثبت می کند 

ها نشان دادند به کارگیري عواطف آن. خوان بودي تحقیق حاضر ناهمهابا یافته) 2009(جوزف و همکاران 

هاي تحقیق ها با یافتهعلت احتمالی ناهمسویی تحقیق آن. ارتباطی به درك رفتار اخالقی خود و همساالن ندرد

  .مرتبط دانست) جهت بررسی اخالق(توان با ابزار متفاوت بکار برده شده در آن پژوهش حاضر را می

گیري اخالقی مربیان تصمیم بینی وخوشخرده مقیاس گر نتایج مهم این تحقیق آن بود که نه تنها بین از دی

بین مناسبی بینی پیشارتباط مثبت و معناداري وجود دارد، بلکه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد خوش

که نشان  )1391(سختی شیروانی و سیها با نتایج تحقیق این یافته. باشدگیري اخالقی مربیان میبراي تصمیم

همچنین، نتایج تحقیقات ترنر و . خوانی داردباشد، همبین مناسبی براي اخالق کاري میدادند خوش بینی پیش

نشان دادند بدبینی منجر به ) 2008(و همکاران  ٣ترتو دي) 2004(و همکاران  ٢، هاچارت)2011( ١ولنتاین

در تببین رابطه . توان با نتیجه تحقیق حاضر همسو تلقی کرداین نتایج را هم می. شودر اخالقی میرفتارهاي غی

را توانایی روشن دیدن زندگی و داشتن نگرش مثبت،  ینیبخوشتوان گیري اخالقی میبینی و تصمیمخوش

 دانست یولفه خلق عمومم یرکرد و آن را ز یفتعر یندو اتفاقات ناخوشا یدر صورت بروز احساسات منف یحت

به رغم وجود  بینیخوش یتمعتقد است افراد با داشتن قابل) 1393( یارآقا ینهمچن. )2000بار ان و پارکر، (

  کار  )نه ترس از شکست(یت و موفق یدام یچهاز در ،همواره به دنبال تحقق اهداف هستند, مشکالت و موانع

آنها  یریتیمد يها روش یقکنند از طریم یآنکه موانع و مشکالت را به افراد ربط دهند، سع يکنند و به جا یم

توان استدالل کرد مربیان با داشتن براین اساس می . مثبت دارند یجبه کسب نتا یدو همواره ام یندرا حل نما

مواره داراي رفتار مناسب و بینی، از نگرش مثبت، انگیزه و خلق عمومی باال برخوردار هستند و همهارت خوش

هوش  یریتیبعد خودمد هايیرمولفهاز ز یکی ینیخوش ب) 2001( گلمن یدگاهاز د ینهمچن.  اخالقی هستند

توان پیش بینی کرد مربیان حتی در صورت مواجهه با مشکالت و فشارها، بهتر از این رو، می. باشد یم یجانیه

ه و خلق عمومی خود را حفظ کنند و رفتاري مثبت و مطلوب با توانند هیجانات خود را مدیریت و انگیزمی
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هاي مثبت دیگران توجه بین به نقاط قوت و جنبهکه مربیان خوشعالوه بر این، از آن جایی. دیگران داشته باشند

توان انتظار داشت بنابراین می .دارند، همواره سعی دارند این نگرش را در تصمیمات خود دخالت دهند

  . تري اتخاذ نمایندت اخالقیتصمیما

گیري تصمیم در پایان، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هوش هیجانی در کل به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر

گیري اخالقی در بدین معنی که هوش هیجانی باالتر منجر به افزایش تصمیم ؛آیدبه حساب میاخالقی مربیان 

؛ 1391شیروانی و سی سختی،(خوانی دارد نتایج بسیاري از تحقیقات قبلی همها با این یافته. گرددمربیان می

؛ 2013؛ نیشا، 2011؛ آنگلیدیس و ابراهیم، 2011؛ سینگ، 2009؛ دشپاندا و جوزف، 1392رونقی و فیضی، 

فراد رونقی و فیضی به این نتیجه دست یافتند که ا ،به عنوان مثال). 2015؛ اسماعیل، 2014کابرال و کارواهو، 

باعث  در واقع، هوش هیجانی. داراي هوش هیجانی باالتر، عمدتا با توجه به چارچوب اخالقی عمل می کنند

گیري شخصیت و استدالل اخالقی می شود و بدون آن یک مدیر نمی تواند در سازمان تصمیم اخالقی شکل

توجه به مبانی نظري، چون مربیانی که در تبیین این رابطه، استدالل محقق بر این است با ). 2013نیشا، (بگیرد 

هوش هیجانی باالیی دارند قادرند همواره انگیزه خود را حفظ و  در شرایط بحرانی و تکانش ها، هیجانات 

ها همدلی کنند، خلق و خوي خود را تعدیل با آن ومخرب خود را کنترل و مدیریت نماید، دیگران را درك 

ها، رسد این مربیان با داشتن این قابلیتاز این رو منطقی به نظر می .باشندو همواره نگرش مثبت داشته نمایند 

سنجیده و مورد پذیرش اجتماع اتخاذ کنند و اصول  یو تصمیمات یرندتحت تاثیر فشارها و هیجانات قرار نگ

  . اخالقی را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند

-هاي آن با تصمیمبر رابطه بین هوش هیجانی و خرده مقیاس هاي پژوهش مبنیکالم آخر اینکه با توجه به یافته

 ه خصوصهوش هیجانی مربیان فوتبال، ب يهاي آموزشی براي ارتقاشود دورهگیري اخالقی مربیان، پیشنهاد می

هاي مربیگري هوش هیجانی مربیان در دوره يهایی براي آموزش و ارتقامربیان فوتبال پایه و همچنین برنامه

  .در نظر گرفته شودفوتبال 
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It is highly important to identify the factors influencing the observations of ethical 
values by players and coaches in small and great events. Therefore, the present 
research is to examin the relation between emotional intelligence and ethical 
decision-making among soccer coaches in Tehran. This research is descriptive- co 
relational, and is conducted in the field. The subjects of this study were all the 
coaches of the Premier League in Tehran soccer (Tehran Vision) in ١٣٩٤ which 
includes ٦٢ people. 

The tools employed included standard questionnaires of decision-making in 
Caswell’s (٢٠٠٣) difficult situations, and Lan et al’s (٢٠٠٩) emotional intelligence 
questionnaire. The data were analyzed through Pearson correlation coefficient and 
multiple regression tests. The results showed that there is a positive, significant 
correlation between all the subscales of emotional intelligence and the ethical 
decision-making of the coaches. Finally, the results of the regression showed that 
emotional intelligence and self-regulation subscales and optimism can anticipate 
the ethical decision-making of the coaches. 

Key Words: Ethics, Ethical Decision Making, Emotional Intelligence, Grass Root 
Coaches and Soccer 


