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A b s t r a c t

The aim of this study was to comparison of emotional intelligence and psy-
chological profile of different volleyball positions in Iranian Women’s Super 
League players. The statistical population of this study included all volleyball 
players of the Iranian Women’s Super League. The tools used included the 
Schering Emotional Intelligence Questionnaire and the omsat-3 Mental Skills 
Assessment Questionnaire. The ANOVA test was used to analyze the data. 
The results showed that there was a significant difference between the play-
ers of different volleyball positions in the emotional intelligence variable and 
its subscales other than the self-control variable. It was also found that there 
is a significant difference between the players of different volleyball positions 
in the variable profile of psychological skills and its subscales. In general, it 
can be said that among different volleyball positions, passers-by and liberos 
have a higher profile of mental skills and emotional intelligence than other 
positions.
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چکیده
هــدف ایــن پژوهــش مقایســه میــزان هــوش هیجانــی و نیمــرخ روانــی پســت های مختلــف 
والیبــال در بازیکنــان ســوپر لیــگ بانــوان ایــران بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل 
ــود.  ــر( ب ــران )6 تیــم حاضــر در لیــگ برت ــوان ای ــه والیبالیســت های ســوپر لیــگ بان کلی
ــرینگ و  ــی ش ــوش هیجان ــنامه ه ــامل پرسش ــش ش ــن پژوه ــتفاده در ای ــزار مورداس اب
ــرای  ــس ب ــل واریان ــاری تحلی ــود. از روش آم ــی ب ــای ذهن ــنجش مهارت ه ــنامه س پرسش
ــت های  ــان پس ــن بازیکن ــه بی ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش ــا اس ــل داده ه تجزیه وتحلی
ــر  ــراز متغی ــای آن به غی ــرده مقیاس ه ــی و خ ــوش هیجان ــر ه ــال در متغی ــف والیب مختل
ــان  ــن بازیکن ــه بی ــد ک ــخص ش ــن مش ــود دارد. همچنی ــادار وج ــاوت معن ــی تف خودکنترل
ــای  ــرده مقیاس ه ــی و خ ــای روان ــرخ مهارت ه ــر نیم ــال در متغی ــف والیب ــت های مختل پس
ــن  ــت: بی ــوان گف ــی می ت ــری کل ــک نتیجه گی ــود دارد. در ی ــادار وج ــاوت معن آن تف
ــوش  ــی و ه ــای روان ــرخ مهارت ه ــا از نیم ــورها و لیبروه ــال، پاس ــف والیب ــت های مختل پس

ــتند. ــوردار هس ــت ها برخ ــه پس ــه بقی ــبت ب ــری نس ــی باالت هیجان

واژه های کلیدیواژه های کلیدی:: توانایی های شناختی، ارزیابی روان شناختی، تست هوش هیجانی

ــال 2015  ــه در س ــان ک ــور زن ــز ام ــار منتشــره مرک ــاس آم ــر اس ب
ــی  ــای ورزش ــان در فعالیت ه ــور زن ــد حض ــت؛ درص ــده اس ارائه ش
در  بااین وجــود  ولــی  اســت  متفــاوت  مختلــف  کشــورهای  در 
ــران  ــردان و پس ــر از م ــداد، کمت ــر تع ــان از نظ ــورها زن ــام کش تم
ــا  ــور م ــد )1(. در کش ــور دارن ــال حض ــی فع ــای ورزش در فعالیت ه
ــف در  ــده مختل ــل بازدارن ــود عوام ــل وج ــه دلی ــوان ب ــران ج دخت
اســتفاده از امکانــات ورزشــی بــا مشــکل جــدی عــدم تحــرک مواجــه 
ــد  ــی می توان ــه ذکــر اســت کــه عــدم تحــرک کاف هســتند و الزم ب
اثرهــای منفــی بــر ســامت جســمانی و روانــی بانــوان بگــذارد )2(. از 
ــر  ســویی دیگــر الزم بــه ذکراســت کــه پژوهش هــای انجام گرفتــه ب
ــز در مقایســه  ــی ورزشــکاران زن نی روی شــناخت ماهیت هــای روان
ــه  ــر رو ب ــه در دهه هــای اخی ــه البت ــوده ک ــم ب ــردان بســیار ک ــا م ب

ــت )3(. ــش اس افزای

روانشناســان ورزش و پژوهشــگران حــوزه روانشناســی ورزش اعتقــاد 
ــمانی  ــای جس ــدن توانایی ه ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک دارن
ــر  ــه یکدیگــر، یکــی از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار ب ورزشــکاران ب
ــی و  ــل روح ــت عوام ــی و تقوی ــکاران، آگاه ــت ورزش ــب موفقی کس
روانــی و مهارت هــای ذهنــی ورزشــکار اســت )4(. مهارت هــای 
روانــي مجموعــه ای از تکنیک هــا و روش هایــی هســتند کــه در 
ــرد ورزشــي،  ــردن عملک ــاال ب ــت ب ــی و درنهای ــی روان ــات آمادگ جه
تعدیــل هیجانــات، توســعه اعتمادبه نفــس و بــاال بــردن میــزان 
یادگیــري بــه کارمــي رونــد. می تــوان گفــت کــه مهم تریــن 
ــذارد،  ــر می گ ــکاران تأثی ــی ورزش ــرای ورزش ــر اج ــه ب ــی ک عامل
توانایــی ورزشــکار در شناســایی هیجان هــا، حــاالت روانــی و خلقــی 
و به کارگیــری عکس العمــل مناســب در برابــر آن هــا در زمــان 
ــت )5(.  ــی اس ــرای ورزش ــن اج ــه بهتری ــیدن ب ــرای رس ــب، ب مناس
ــت  ــا محوری ــروری ب ــه م ــک مطالع ــده؛ در ی ــب بیان ش ــرو مطال پی
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کیوان مالنوروزی و همکاران

ورزشــکاران زن فوتبالیســت صــورت گرفتــه بــود )6(، هــوش هیجانــی 
بــه مهارت هــای هیجانــی، از قبیــل ادراک و بیــان دقیــق هیجان هــا، 
تلفیــق آن هــا بــا فرایندهــای شــناختی، شــناخت و کاربــرد هیجان هــا 
در شــرایط مختلــف و مدیریــت آن هــا اشــاره دارد )7(. نیمــرخ روانــی 
ــرد  ــک ف ــه در ی ــت ک ــی اس ــه بالین ــوی قابل ماحظ ــن الگ همچنی
ــای  ــی از زمینه ه ــی دریک ــا ناتوان ــی ی ــا ناراحت ــود و ب ــر می ش ظاه
رویدادهــای خاصــی  بــه  واکنــش  در  و  دارد  رابطــه  کارکــردی 
ــت  ــار اس ــورد انتظ ــه و م ــل توجی ــی قاب ــاظ فرهنگ ــه ازلح ــت ک اس
ــی  ــته کل ــه دس ــی در س ــای روان ــرخ مهارت ه ــی نیم )8(. به طورکل
ــس(،  ــد و اعتمادبه نف ــی، تعه ــه )هدف گزین ــی پای ــای روان مهارت ه
مهارت هــای روان تنــی )واکنــش بــه اســترس، کنتــرل تــرس، 
آرمیدگــی و نیروبخشــی( و مهارت هــای شــناختی )تمرکــز، بازیافــت 
تمرکــز، تصویرســازی، تمریــن ذهنــی و طــرح مســابقه( قــرار 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــن حاک ــات همچنی ــج مطالع ــرد )9(. نتای می گی
ــل  ــری در عوام ــازات باالت ــه ای از امتی ــطوح حرف ــکاران در س ورزش
ــی و  ــای اجرای ــی، عملکرده ــختی ذهن ــد سرس ــناختی )مانن روان ش
ــراد از  ــن اف ــر ای ــی دیگ ــوده و از طرف ــوردار ب ــی( برخ وظیفه شناس
دارای ســطح اضطــراب پایین تــری مــی باشــند )3(. نتایــج پژوهــش 
بــاالی  نمــرات  نیــز نشــان دهنده  میتیــچ و همــکاران )2021( 
مثبــت، در شــاخص های مــورد ارزیابــی بــود و ایــن حکایــت از تأثیــر 
ــن،  ــکاران دارد)4(؛ بنابرای ــرد ورزش ــر عملک ــی ب ــاخص های روان ش
همانگونــه کــه یافته هــا نشــان می دهــد، عوامــل روانــی جــز الینفــک 
و تأثیرگــذار بــر موفقیــت و عملکــرد ورزشــکاران درصحنه هــای 
رقابتــی به حســاب می آینــد. جــدا از مهــارت، قــدرت، تجربــه و 
اجــرای ورزشــکار، عملکــرد بهینــه او به طــور گســترده تحــت تأثیــر 
قابلیــت او بــرای داشــتن هیجــان مناســب و کســب بهتریــن انــرژی 
ــل  ــش عوام ــر نق ــر، ب ــال های اخی ــت )10,11(. در س ــی اس هیجان
ــت  ــن اس ــر ای ــاد ب ــده و اعتق ــادی ش ــد زی ــناختی تأکی ــی و ش روان
کــه به وســیله شــناخت و تمریــن مهارت هــای روانــی، می تــوان 
ــق  ــن طری ــعه داد و از ای ــرد را توس ــی ف ــای ذهن ــزان مهارت ه می
ــات  ــود )11,12(. مطالع ــذار ب ــکار تأثیرگ ــرد ورزش ــود عملک ــر بهب ب
انجام شــده روي ورزشــکارانی کــه از مهارت هــای روان شــناختی 
ــان دهنده  ــکاران، نش ــایر ورزش ــا س ــه ب ــد در مقایس ــتفاده کرده ان اس
ــی و  ــای ورزش ــري مهارت ه ــا در یادگی ــن مهارت  ه ــم ای ــش مه نق
ــا  ــواع ورزش ه ــف و در ان ــنین مختل ــی در س ــرد ورزش ــاء عملک ارتق
ــپار1 )14( در  ــارت و کاس ــب، وینه ــن مطل ــد ای ــت )13(. در تائی اس
ــعه ســطوح  ــه توس ــد ک ــود نشــان دادن ــال 2020 در پژوهــش خ س
ــرده  ــد عملکــرد ورزشــی را باالب روان شناســی در ورزشــکاران می توان

1. Vveinhardt & Kaspare
2. Lane

ــد. ــش ده ــترس را کاه و ســطوح اس
ــال 2020  ــه در س ــکاران )15( ک ــدم و هم ــش مق ــن پژوه همچنی
ــات  ــی و مداخ ــای روان ــت مهارت ه ــر اهمی ــت، ب ــده اس ــام ش انج
ــرای موفقیــت شــناگران تأکیــد داشــت. در مطالعــه  روان شــناختی ب
ــکارانی  ــان داد ورزش ــج نش ــال 2009، نتای ــکاران )5( س ــن و هم لی
می کننــد  اســتفاده  بیشــتر  روان شــناختی  مهارت هــای  از  کــه 
ادراک قوی تــری درزمینــه هــوش هیجانــی دارنــد. در پژوهــش 
ــت  ــر مثب ــج نشــان دهنده تأثی ــکاران )2015(، نتای میفتاخــول و هم
ــت نگــری،  ــود اعتمادبه نفــس، مثب ــر بهب مداخــات روان شــناختی ب
ــراي  ــزش ب ــي و انگی ــداري روان ــتن، پای ــد داش ــري، امی انعطاف پذی

ــود. ــزی ب ــناگران اندون ــت در ش ــرفت و موفقی پیش
ــرد  ــرد ف ــه عملک ــود ک ــخص می ش ــات مش ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــی  ــرار دارد. بررس ــناختی ق ــم روان ش ــای مه ــر متغیره ــت تأثی تح
ــرد  ــخصیتی منحصربه ف ــای ش ــناختی و ویژگی ه ــای روان ش ویژگی ه
ــود،  ــرده می ش ــی نام ب ــرخ روان ــوان نیم ــه از آن به عن ــان ک ــر انس ه
می توانــد به طــور مســتقیم و یــا غیرمســتقیم عملکــرد فــرد را تحــت 
تأثیــر قــرار دهــد. تأثیــر عوامــل روان شــناختی فــردي و اجتماعــي بــر 
عملکــرد تیمــي حیطــه موردتوجــه پژوهشــگران اســت. نتایــج بیشــتر 
ــناختی  ــل روان ش ــه عوام ــد ک ــان می ده ــاره نش ــا دراین ب پژوهش ه
ــکاران )5( ــن2 و هم ــذارد )16(. لی ــر می گ ــم تأثی ــرد تی ــر عملک ب

در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه نیمــرخ مهارت هــای روانــی ازجملــه 
متغیرهــای روان شــناختی اســت کــه به طــور مســتقیم باهــوش 
هیجانــی در ارتبــاط اســت. پژوهش هــای مختلفــی در حیطــۀ هــوش 
ــال  ــال در فوتب ــرای مث ــت؛ ب ــده اس ــکاران انجام ش ــی ورزش هیجان
)17( شمشــیربازی و تنیــس روی میــز )18( داشــتن هــوش هیجانــی 
ــی،  ــای خودتنظیم ــر درزمینه ه ــرد بهت ــد موجــب عملک ــاال می توان ب
اســتقال، خودکنتــرل و خودکارآمــدی در ورزشــکاران شــود )5(. در 
ــا هــوش هیجانــی دو دیــدگاه کلــی مطرح شــده اســت کــه  رابطــه ب
دیــدگاه اول اعتقــاد دارد کــه هــوش هیجانــی دربرگیرنــده عاطفــه و 
ــات  ــی، اســتفاده از هیجان ــای ادراک هیجان هیجــان اســت و مؤلفه ه
ــت هیجــان در رابطــه  ــی مدیری ــم هیجان ــر، فه جهــت تســهیل تفک
ــای  ــدگاه دوم مؤلفه ه ــود. دی ــامل می ش ــران را ش ــود و دیگ ــا خ ب
مهارت  هــای درون فــردی، مهــارت بیــن فــردی، ســازگاری، کنتــرل 
اســترس و خلــق عمومــی را در برمی گیــرد )19(. نتایــج برخــی 
متغیرهــای  در  معنــادار  تفاوت هــای  وجــود  بیانگــر  پژوهش هــا 
ــت  ــرادی اس ــی و انف ــته های تیم ــکاران رش ــن ورزش ــی در بی روان
)20-22( و تنهــا اختــاف بیــن رشــته های تیمــی و انفــرادی مــورد 
ارزیابــی قرارگرفتــه اســت کــه ایــن موضــوع لــزوم بررســی متغیرهای 



29

دوره۲ || شماره 3 || پاییز 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Molanorouzi K, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(3), 26-36, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.341260.1036

ــازی  ــی در بیــن ورزشــکاران رشــته های تیمــی ازنظــر پســت ب روان
را آشــکارتر می کنــد و مــا ســعی داریــم در ایــن مقالــه بــه بررســی 
ــم. در  ــال بپردازی ــم والیب ــت های تی ــا در پس ــن پارامتره ــط ای رواب
بیــن ورزش هــای تیمــی، اعتقــاد برایــن اســت کــه بازیکنــان والیبــال 
ــی  ــف تفاوت های ــت های مختل ــه پس ــه ب ــا توج ــی ب ــاظ فیزیک ازلح
ــده  ــی، مشخص ش ــای فیزیک ــر تفاوت ه ــاوه ب ــد)23(. ع ــم دارن باه
ــان  ــز بیــن بازیکن اســت کــه ازلحــاظ ویژگی هــای روان شــناختی نی
ــراد  ــه اف ــبت ب ــه نس ــکاران نخب ــود دارد. ورزش ــاوت وج ــال تف والیب
دیگــر دارای مهارت هــای ذهنــی بهتــر هســتند )24(. گابریــس 
و ونترژیــک3 )25( در ســال 2022، بــه بررســی نیمــرخ روانــی 
ورزشــکاران نخبــه لهســتانی پرداختنــد. نتایــج نشــان دهنده نمــرات 
ــاب  ــداری، اجتن ــی )پای ــای مزاج ــکیت بازان در مقیاس ه ــر اس باالت
ــه  از آســیب و تازگــی طلبــی، احســاس طلبــی و فوریــت( نســبت ب
جمعیــت عمومــی موردتحقیــق بــود. لــی و همــکاران )26( در ســال 
2022 در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه بیــن ســرمایه های روانــی 
ــت و  ــه مثب ــا رابط ــی آن ه ــرد ورزش ــا عملک ــودود ب ــکاران ج ورزش
ــا  ــن مهارت ه ــاال رفت ــه ب ــی ک ــه صورت ــت؛ ب ــرار اس ــتقیمی برق مس
ــی  ــرد ورزش ــر عملک ــد ب ــکاران می توان ــی ورزش ــرمایه های روان و س

آن هــا اثــر بگــذارد.
وجــود ابهامــات گوناگــون پیرامــون ویژگی هــای شــناختی، روانــی و 
ــه وجــود آمــدن پیچیدگی هایــی در  رفتــاری ورزشــکاران، موجــب ب
نحــوه ارائــه مداخــات روانشناســی می گــردد. در ورزش هــای توپــی 
و گروهــی، ســازه های متغیرهــای روانــی از اهمیــت فزاینــده ای 
برخــوردار می باشــد و عملکــرد ورزشــی در رشــته های تیمــی 
ــرار  ــر پســت ق ــاوت روان شــناختی ه ــای متف ــر ویژگی ه تحــت تأثی
ــازمان ها،  ــا و س ــایر گروه ه ــد س ــی، مانن ــای گروه دارد. در ورزش ه
شــرط الزم بــرای تحقــق اهــداف مشــترک داشــتن وحدت و انســجام 
گروهــی اســت. ورزش والیبــال به عنــوان ورزش گروهــی نیــز از ایــن 
لحــاظ مســتثنا نیســت. همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش مهــم هــوش 
ــان  ــن بازیکن ــر بی ــاط مؤث ــی در ارتب ــای روان ــی و نیمرخ ه هیجان
ــن  ــیم. ای ــم باش ــدت تی ــاداری در وح ــج معن ــاهد نتای ــم ش می توانی
ــر  ــال ب ــان والیب ــت بازیکن ــاوت پس ــی تف ــدد بررس ــه درص مطالع
شــاخص های هــوش هیجانــی و نیمــرخ روانــی اســت؛ بــه گونــه ایــی 
کــه ارتبــاط بیــن هــوش هیجانــی بازیکنــان هــر پســت نســبت بــه 
پســت های دیگــر مشــخص گردیــده و بــا بررســی نیمــرخ روانــی هــر 
بازیکــن، بهتریــن پســت در تیــم را بــرای آن فــرد در نظــر گرفــت.

3. Gabrys & Wontorczyk
4. Emotional Intelligence
5. Ottawa mental skills assessment tool

روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

ــاظ  ــی و ازلح ــوع توصیفی-پیمایش ــش از ن ــن پژوه ــرای ای روش اج
ــردی می باشــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل 6  هــدف کارب
تیــم حاضــر در ســوپر لیــگ والیبــال بانــوان ایــران مــی باشــد کــه 
شــامل تیــم هــای )ســایپا، ذوب آهــن، باریــج اســانس، پیــکان، مــس 
ــای حاضــر  ــم ه ــراد تی ــداد اف ــد. تع ــان( می باش رفســنجان و مهرس
84 نفــر بودنــد کــه بــه صــورت کل شــمار بــه عنــوان نمونــه آمــاری 
انتخــاب گردیدنــد. پســت هــای والیبالــی کــه پژوهــش بــر روی آن 
هــا انجــام گردیــد شــامل 5 پســت اصلــی والیبــال )شــامل پاســور، 
ــط زن(  ــت خ ــی و پش ــده قدرت ــت کنن ــرعتی زن، دریاف ــرو، س لیب
بودنــد کــه تعــداد 18 نفــر پاســور، 15 نفــر لیبــرو، 17 نفــر ســرعتی 
زن، 16 نفــر دریافــت کننــده قدرتــی و 18 نفــر هــم در پســت پشــت 
خــط زن بــه عنــوان نمونــه هــای آمــاری در ایــن پژوهــش حضــور 

داشــتند.
ابزارابزار

بــرای جمــع آوری اطاعــات از پرسشــنامه هــوش هیجانــی شــرینگ 
OM-( 4 پرسشــنامه ســنجش مهارت هــای ذهنــی اســت)EQ(

SAT-3(5 اســتفاده شــد. پرسشــنامه هــوش هیجانــی شــرینگ 
بــر اســاس نظریــه گلمــن )1995( توســط شــرینگ )1996( 
تدوین شــده اســت. فــرم اصلــی شــامل 70 ســؤال اســت کــه 
چندیــن جنبــه از هــوش هیجانــی )خودآگاهــی، خــود نظــم دهــی، 
انگیــزه، همدلــی و مهارت هــای اجتماعــی در شــغل( را مــورد 
ــران  ــد از هنجــار شــدن در ای ــه بع ــه البت ــد ک ــرار می ده ــی ق ارزیاب
ــه دالیــل مختلــف از قبیــل نداشــتن  تعــدادي از ســؤاالت آزمــون ب
مشــخصات الزم ســؤال، طوالنــی بــودن ســؤال، عــدم تطبیــق 
بافرهنــگ ایــران حذف شــده اســت. درنتیجــه آزمــون هنجــار شــده 
ــی  داراي 33 ســؤال اســت. پرسشــنامه خــود ســنجی هــوش هیجان
ــی )7(  ــي )خودانگیختگ ــوش هیجان ــه ه ــه 5 مؤلف ــاده دارد ک 33 م
ســؤال، خودآگاهــی )8 ســؤال(، خودکنترلــی )7 ســؤال(، هوشــیاری 
 5( اجتماعــی  مهارت هــای  )6 ســؤال(.  یــا همدلــی  اجتماعــی 
ایــن پرسشــنامه  نمره گــذاری مقیــاس  را مي ســنجد.  ســؤال(( 
ــی  ــات، گاه ــب اوق ــه، اغل ــمتی )همیش ــرت و 5 قس ــاس لیک ــر اس ب
ــره در  ــدار نم ــد. بیشــترین مق ــت( مي باش ــدرت، هیچ وق ــات، به ن اوق
ــی،  ــد. عارف ــره 33 می باش ــدار نم ــن مق ــون 165 و کمتری ــن آزم ای
گوهــری و کریمیــان در پژوهشــی روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه 
ــی  ــای ذهن ــنجش مهارت ه ــنامه س ــد )27(. پرسش ــد کردن را تأیی
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آمادگــي  آزمون هــای  جامع تریــن  از   )OMSAT-3(  3 امســت 
روانــي ورزشــکاران اســت کــه 12 مهــارت روانــي را در ســه دســته 
ــس(،  ــد و اعتمادبه نف ــی، تعه ــه )هدف گزین ــي پای ــای روان مهارت ه
مهارت هــای روان تنــی )واکنــش بــه اســترس، کنتــرل تــرس، 
آرمیدگــي و نیــرو بخشــي( و مهارت هــای شــناختي )تمرکــز، 
ــابقه(  ــرح مس ــي و ط ــن ذهن ــازي، تمری ــز، تصویرس ــت تمرک بازیاف
ــت  ــؤال اس ــامل 48 س ــنامه ش ــن پرسش ــد. ای ــری می کن اندازه گی
کــه به صــورت مقیــاس لیکــرت 7 ســطحي )کامــًا مخالــف، 
ــا  ــتم ت ــف نیس ــتم/ مخال ــق نیس ــف، مواف ــدي مخال ــا ح ــف ت مخال
ــه  ــود ک ــری می ش ــق( اندازه گی ــًا مواف ــق، کام ــق، مواف حــدي مواف
بــه ترتیــب امتیــازات 1 تــا 7 تعلــق مي گیــرد. ســؤاالت مربــوط بــه 
ــز  ــت تمرک ــز و بازیاف ــرس، تمرک ــرل ت ــترس، کنت ــه اس ــش ب واکن
بــر  آزمودنی هــا  مي شــوند.  نمره گــذاري  معکــوس  به صــورت 
ــا گذشــته خــود در رقابت هــا و تمرینــات  اســاس وضعیــت فعلــي ی
ــوط  ــه یکــي از ایــن هفــت گزینــه پاســخ می دهنــد. ســؤاالت مرب ب
بــه واکنــش بــه اســترس، کنتــرل تــرس، تمرکــز و بازیافــت تمرکــز 
به صــورت معکــوس نمره گــذاری می شــوند. ســالما و همــکاران 
در ســال 2001، ســنجش مهارت هــای ذهنــي امســت 3 را کــه 
ــت،  ــاوا اس ــي اوت ــای ذهن ــنجش مهارت ه ــزار س ــوم اب ــخه س نس
طراحــي کردنــد. ایــن پرسشــنامه 48 ســؤالی 12 مهــارت ذهنــي یــا 
روانــي را، کــه در ســه گــروه مهارت هــای روانــي پایــه، مهارت هــای 
ــن  ــنجد. ای ــد، مي س ــاي دارن ــناختي ج ــای ش ــی و مهارت ه روان تن
ــالما ساخته شــده و  ــان س ــاوا توســط ج پرسشــنامه در دانشــگاه ات
ــت.  ــرده اس ــی ک ــار یاب ــال 1379 آن را اعتب ــوي در س ــظ موس واع
ــرد در  ــي منف ــط صنعت ــنامه توس ــن پرسش ــدد ای ــی مج ــار یاب اعتب
ــا 96 درصــد  ــدار همبســتگي 80 ت ــي شــد و مق ســال 1385 ارزیاب
ــن و اعتمادبه نفــس و نمــره  ــز 80 درصــد کمتری ــود. تمرک ــر ب متغی

کلــی امســت-3 بــا همبســتگی 86 درصــد بیشــترین همبســتگي را 
نشــان داد. صنعتــي منفــرد در ایــن پژوهــش کــه روي 333 نفــر از 
ورزشــکاران انجــام داد ثبــت روایــي 66 تــا 88 درصــد و پایایــي 78 و 

ــت آورد )28(. ــه دس ــنامه ب ــراي پرسش ــد را ب 96 درص

روش اجراروش اجرا
ــود کــه قبــل از تکمیــل پرسشــنامه ها،  روش اجــرای بدین صــورت ب
توســط شــرکت کنندگان، اطاعــات الزم در موردپژوهــش و ســؤاالت 
مربــوط بــه پرسشــنامه ها بــه آن ها داده شــد. ســپس در شــرایطی که 
افــراد حالــت آرامــش و راحتــی داشــتند، پرسشــنامه های مربــوط بــه 
هــوش هیجانــی و ســنجش مهارت هــای ذهنــی را تکمیــل کردند. در 
حیــن تکمیــل پرسشــنامه ها ســؤاالت شــرکت کنندگان در رابطــه بــا 
ــارات موجــود در پرسشــنامه ها توســط محقــق پاســخ داده شــد. عب

تحلیل آماریتحلیل آماری
ــن و  ــا از میانگی ــاری داده ه ــی آم ــرای توصیف ــش ب ــن پژوه در ای
ــودن  ــی ب ــن طبیع ــت تعیی ــد. جه ــتفاده ش ــتاندارد اس ــراف اس انح
ــرای  ــن ب ــمیرنوف و همچنی ــون کولموگروف-اس ــا آزم ــع داده ه توزی
ــون اســتفاده شــد.  ــس داده هــا آزمــون ل ــودن واریان ــر ب تعییــن براب
جهــت تعییــن تفــاوت گروه هــا )پســت های مختلــف والیبــال( 
ــل  ــون تحلی ــی آزم ــرخ روان ــی و نیم ــوش هیجان ــاخص های ه در ش

ــد. ــتفاده ش ــووا اس ــس آن واریان

نتایجنتایج
جــدول 1 میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات متغیــر نیمــرخ 
ــد. ــان می  ده ــای آن را نش ــرده مقیاس ه ــی و خ ــای روان مهارت ه

کیوان مالنوروزی و همکاران

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

مهارت روانی پایه

65/501/93پاسور

62/662/26لیبرو

60/952/25سرعتی زن

60/042/64دریافت کننده قدرتی

58/692/89پشت خط زن

مهارت های روان تنی

70/852/46پاسور

70/412/19لیبرو

67/952/38سرعتی زن

67/202/55دریافت کننده قدرتی

66/692/52پشت خط زن

جدولجدول11.. میانگین و انحراف معیار متغیر نیمرخ مهارت های روانی و خرده مقیاس های آن



31

دوره۲ || شماره 3 || پاییز 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Molanorouzi K, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(3), 26-36, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.341260.1036

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

خودانگیختگی

21/910/99پاسور

20/251/48لیبرو

20/701/49سرعتی زن

20/251/91دریافت کننده قدرتی

19/842/37پشت خط زن

خودآگاهی

25/752/30پاسور

22/411/78لیبرو

21/202/37سرعتی زن

21/951/94دریافت کننده قدرتی

22/761/83پشت خط زن

خودکنترلی

28/912/60پاسور

27/832/94لیبرو

26/913/07سرعتی زن

26/623/25دریافت کننده قدرتی

26/233/03پشت خط زن

هوش هیجانی

115/413/14پاسور

107/755/01لیبرو

104/206/44سرعتی زن

102/505/59دریافت کننده قدرتی

104/766/95پشت خط زن

جدولجدول22.. میانگین و انحراف معیار متغیر هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن

جــدول 2 میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات متغیــر هــوش هیجانــی 
ــد.  ــای آن را نشــان می ده ــرده مقیاس ه و خ

انحراف معیارمیانگینتجربه سقوطجنسیت

مهارت های شناختی

67/582/35پاسور

64/413/20لیبرو

63/292/98سرعتی زن

62/503/57دریافت کننده قدرتی

60/844/81پشت خط زن

نیمرخ مهارت های 
روانی

203/663/28پاسور

197/505/28لیبرو

192/204/18سرعتی زن

189/755/46دریافت کننده قدرتی

186/237/04پشت خط زن

ادامه جدولادامه جدول11.. میانگین و انحراف معیار متغیر نیمرخ مهارت های روانی و خرده مقیاس های آن



32

دوره۲ || شماره 3 || پاییز 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Molanorouzi K, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(3), 26-36, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.341260.1036

معناداریآماره Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتاثراتمتغیر

مهارت های روانی پایه

476/35805/95درون گروهی

15/230/0001* 362/94490/73بین گروهی

839/298496/86کل

مهارت های روان تنی

477/51805/96درون گروهی

7/590/0001* 181/25445/31بین گروهی

658/778451/26کل

مهارت های شناختی

950/488011/88درون گروهی

6/870/0001* 326/62481/65بین گروهی

1277/108493/53کل

نیمرخ مهارت های 
روانی

2110/438026/38درون گروهی

23/430/0001* 2472/464618/11بین گروهی

45/8284644/49کل

جدولجدول33.. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه متغیر نیمرخ مهارت های روانی و خرده مقیاس های آن در بین گروه ها

کیوان مالنوروزی و همکاران

ــه  ــان داد ک ــمیرنوف نش ــون کلوموگروف-اس ــل از آزم ــج حاص نتای
ســطح معنــاداری همــه متغیرهــای پژوهــش بزرگ تــر از 0/05 اســت، 
پــس میتــوان گفــت کــه توزیــع دادههــا طبیعــی اســت. همچنیــن 
ــای  ــس متغیره ــری واریان ــی از براب ــز حاک ــون نی ــون ل ــج آزم نتای

ــود. پژوهــش ب

ــای  ــرخ مهارته ــاخص نیم ــه ش ــی مقایس ــت بررس ــه جه در ادام
روانــی و خــرده مقیاسهــای آن در بیــن بازیکنــان پســت های 
ــتفاده  ــه اس ــس یک طرف ــل واریان ــوان از تحلی ــال بان ــف والیب مختل

ــت. ــده اس ــماره 3 آورده ش ــدول ش ــج آن در ج ــه نتای ــد ک ش

در جــدول 3 نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل واریانــس بــرای 
ــی بیــن گروه هــا ارائه شــده اســت  مقایســه نیمــرخ مهارت هــای روان
ــه نتایــج مشــخص می شــود کــه بیــن گروه هــا ازلحــاظ  ــا توجــه ب ب
آمــاری تفــاوت معنــی داری وجــود دارد جهــت تعییــن دقیــق ایــن 
ــج نشــان  تفــاوت از آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد کــه نتای
داد در مهارت هــای روانــی پایــه بیــن گــروه پاســور بــا ســرعتی زن، 
ــط زن و  ــت خ ــا پش ــور ب ــی و پاس ــده قدرت ــا دریافت کنن ــور ب پاس
 )p>0/05( ــادار وجــود دارد ــاوت معن ــا پشــت خــط زن تف ــرو ب لیب
ولــی بیــن بقیــه گروه هــا تفــاوت وجــود نــدارد )p<0/05(. در 
ــروه  ــن گ ــه بی ــان داد ک ــج نش ــی نتای ــای روان تن ــر مهارت  ه متغی
ــی و پاســور  ــا دریافت کننــده قدرت ــا ســرعتی زن، پاســور ب پاســور ب
بــا پشــت خــط زن و لیبــرو بــا پشــت خــط زن تفــاوت معنــادار وجود 
ــدارد  ــود ن ــاوت وج ــا تف ــه گروه ه ــن بقی ــی بی دارد )p>0/05( ول
)p<0/05(. همچنیــن در مهارت هــای شــناختی نشــان داد کــه 
بیــن گــروه پاســور بــا ســرعتی زن، پاســور بــا دریافت کننــده قدرتــی 
 )p>0/05( و پاســور بــا پشــت خــط زن تفــاوت معنــادار وجــود دارد
ــدارد )p<0/05(. عــاوه  ــاوت وجــود ن ــا تف ــه گروه ه ــن بقی ــی بی ول
ــی مشــخص شــد بیــن گــروه  ــن در نیمــرخ مهارت هــای روان ــر ای ب
ــا لیبــرو، پاســور بــا ســرعتی زن، پاســور بــا دریافت کننــده  پاســور ب

قدرتــی، پاســور بــا پشــت خــط زن، لیبــرو بــا ســرعتی زن و لیبــرو بــا 
پشــت خــط زن تفــاوت معنــادار وجــود دارد )p>0/05( ولــی بیــن 

.)p<0/05( ــدارد ــود ن ــاوت وج ــا تف ــه گروه ه بقی
همچنیــن جهــت بررســی مقایســه شــاخص هــوش هیجانــی و خــرده 
ــال  ــف والیب ــت های مختل ــان پس ــن بازیکن ــای آن در بی مقیاس ه
بانــوان از تحلیــل واریانــس یک طرفــه اســتفاده شــد کــه نتایــج آنــد 

در جــدول شــماره 4 آورده شــده اســت.
در جــدول 4 نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل واریانــس بــرای 
ــا توجــه  ــا ارائه شــده اســت ب ــی بیــن گروه ه مقایســه هــوش هیجان
ــاری  ــاظ آم ــا ازلح ــن گروه ه ــه بی ــود ک ــخص می ش ــج مش ــه نتای ب
تفــاوت معنــی داری وجــود دارد جهــت تعییــن دقیــق ایــن تفــاوت 
از آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد در متغیــر 
ــرعتی  ــا س ــور ب ــرو، پاس ــا لیب ــور ب ــروه پاس ــن گ ــی بی خودانگیختگ
ــا پشــت خــط زن  ــی و پاســور ب ــا دریافت کننــده قدرت زن، پاســور ب
ــا  ــه گروه ه ــن بقی ــی بی ــود دارد )p>0/05( ول ــادار وج ــاوت معن تف
تفــاوت وجــود نــدارد )p<0/05(. در متغیــر خودآگاهــی نتایج نشــان 
داد کــه بیــن گــروه پاســور بــا لیبــرو، پاســور بــا ســرعتی زن، پاســور 
ــا پشــت خــط زن و ســرعتی  ــی و پاســور ب ــده قدرت ــا دریافت کنن ب
زن بــا پشــت خــط زن تفــاوت معنــادار وجــود دارد )p>0/05( ولــی 
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ــن  ــدارد )p<0/05(. همچنی ــود ن ــاوت وج ــا تف ــه گروه ه ــن بقی بی
ــی نشــان داد  ــه آزمــون تعقیبــی متغیــر خودکنترل ــوط ب ــج مرب نتای
ــاداری  ــاوت معن ــی شــرکت  کنندگان تف ــر خودکنترل ــن متغی ــه بی ک
وجــود نــدارد )p<0/05(. عــاوه بــر ایــن نتایــج مربــوط بــه هــوش 
ــا  ــور ب ــرو، پاس ــا لیب ــور ب ــروه پاس ــن گ ــه بی ــی نشــان داد ک هیجان

ــا پشــت  ــی و پاســور ب ــده قدرت ــا دریافت کنن ســرعتی زن، پاســور ب
خــط زن و لیبــرو بــا دریافت کننــده قدرتــی تفــاوت معنــادار وجــود 
ــدارد  ــود ن ــاوت وج ــا تف ــه گروه ه ــن بقی ــی بی دارد )p>0/05( ول

.)p<0/05(

جدولجدول44.. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه متغیر خودانگیختگی بین گروه ها

معناداریآماره Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتاثراتمتغیر

خودانگیختگی

238/31802/17درون گروهی

2/740/034* 32/6948/97بین گروهی

271/018411/14کل

خودآگاهی

350/39804/38درون گروهی

9/970/001* 174/78443/69بین گروهی

525/178448/07کل

خودکنترلی

742/34809/27درون گروهی

1/660/165 61/95415/48بین گروهی

804/308424/75کل

هوش هیجانی

2639/438032/99درون گروهی

11/290/001* 14790/614372/68بین گروهی

4130/0484405/67کل

بحثبحث
نظــر گلمــن، هــوش هیجانــی را می تــوان به عنــوان یکــی از عوامــل 
مهــم و مؤثــر بــر عملکــرد دانســت و آنــرا در خویشــتن پــرورش داده 
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــان ورزش ــید )19(. روانشناس ــتحکام بخش و اس
ــوان  ــی را به عن ــای روان ــرخ مهارت ه ــت، نیم ــه موفقی ــکاران ب ورزش
ــی  ــکاران حت ــد. ورزش ــرار داده ان ــه ق ــم موردتوج ــوع مه ــک موض ی
هنگامی کــه مهارت هــای مشــابه و نزدیــک بــه هــم دارنــد، از 
عملکــرد متفاوتــی برخــوردار هســتند و مشــخص نیســت کــه 
کــدام ویژگــی شــخصیتی اســت کــه منجــر بــه موفقیــت برخــی از 
ورزشــکاران می شــود. برخــی از ورزشــکاران باوجــود تحمــل فشــار 
زیــاد در ورزش موفــق و ســربلند می شــوند و برخــی دیگــر شکســت 
ــا  ــرد و ی ــک ف ــری ی ــل برت ــان و روانشناســان دلی ــد. محقق می خورن
ــری  ــود برت ــر را وج ــروه دیگ ــا گ ــرد ی ــه ف ــبت ب ــروه را نس ــک گ ی
ــی  ــودن نیمــرخ مهارت هــای روان ــاال ب ــی از قبیــل ب متغیرهــای روان

.)15( می داننــد 
نتایــج مطالعــات گابریــس و ونترزیــک )2022(، جورفــی، یاکــوب و 
شــاه )2011( کــه نشــان دهنده متفــاوت بــودن هــوش هیجانــی در 
ــن  ــا در ای ــری م ــا نتیجه گی ــود ب ــف ب ــته های مختل ــکاران رش ورزش
مقالــه در بخــش هــوش هیجانــی پاســورها همخوانــی دارد )25,29(. 

میتیــچ و همــکاران )4( در ســال 2021، در پژوهــش خــود تفــاوت 
ــرده و  ــی ک ــه را بررس ــر نخب ــه و غی ــکاران نخب ــرد ورزش در عملک
ــوده اســت؛ گابریــس و  نتایــج آن هــا در راســتای پژوهــش حاضــر ب
ــه نتیجــه ای مشــابه دســت  ــز ب ــال 2022 نی ــک )25( در س ونترزی
یافتنــد کــه هم جهــت بــا پژوهــش حاضــر بــود. همچنیــن در 
ــج نشــان  ــکاران )30( در ســال 2014 نتای ــی و هم پژوهــش امینای
داد تفــاوت معنــاداری بیــن هــوش هیجانــی منجیــان غریــق 
ــش از  ــن بخ ــج ای ــا نتای ــه ب ــدارد ک ــود ن ــابقه وج ــابقه و کم س باس
مطالعــه ناهمخــوان اســت، از دالیــل ایــن ناهمخوانــی می توانــد بــه 
ــر  ــاوه ب ــرد. ع ــاره ک ــری اش ــزار اندازه گی ــی و اب ــته ورزش ــوع رش ن
ــد  ــام کرده ان ــال 2010 اع ــکاران )24( در س ــینی و هم ــن حس ای
ــه  ــکاران و تجرب ــازی ورزش ــه ب ــازی و منطق ــت ب ــطح کیفی ــه س ک
میدان هــای مختلــف فــرا منطقــه ای نمی توانــد بــر هــوش هیجانــی 
ــن  ــج ای ــا نتای ــر بگــذارد کــه ب و مؤلفه هــای آن در ورزشــکاران تأثی

ــدارد. ــی ن ــه همخوان بخــش از مطالع
ــز، پاســور یکــی  ــال نی ــف والیب ــان پســت های مختل ــن بازیکن در بی
ــم  ــت تی ــع خاقی ــد و درواق ــا می کن ــا را ایف ــن نقش ه از مهم تری
ــه  ــی ک ــه متغیرهای ــن ازجمل ــت؛ بنابرای ــن اوس ــتان او و ذه در دس
ــت های  ــان و پس ــه بازیکن ــوب را از بقی ــور خ ــک پاس ــد ی می توان
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ــوش  ــتن ه ــد، داش ــز کن ــال متمای ــازی والیب ــر در ب ــف دیگ مختل
ــال 2015 در  ــکرزاده )1( در س ــکاری و ش ــت. کام ــی باالس هیجان
پژوهشــی بیــان کردنــد کــه داشــتن هــوش هیجانــی بــاال بــه فــرد 
ــا  ــد ب ــر بتوانن ــا بهت ــد ت ــک می کن ــم او کم ــای تی ــکار و اعض ورزش
ــرد  ــار عملک ــد و انتظ ــار بیاین ــت کن ــی و شکس ــات ناکام احساس
بهتــری نیــز از خــود و به نوبــه آن از دیگــر هم تیمی هــا داشــته 
باشــند کــه ایــن موضــوع در میادیــن و مســابقات ورزشــی از اهمیــت 
بــاالی برخــوردار اســت، ورزشــکارانی کــه هــوش هیجانــی باالتــری 
دارنــد باعــث می شــود کــه عملکــرد تیمــی بهتــری داشــته باشــند و 
بــا عملکــرد خــوب خــود، عــاوه بــر موفقیــت خــود، باعــث موفقیــت 
ــوش  ــه ه ــن ازآنجایی ک ــوند. همچنی ــز ش ــم نی ــر تی ــرد بهت و عملک
ــرای  ــته ب ــای به هم پیوس ــه ای از مهارت ه ــامل مجموع ــی ش هیجان
ارزیابــی و بــروز هیجانــات،  ادراک دقیــق و کامــل هیجانــات، 
ــر،  ــات و احساســات جهــت تســهیل تفک دسترســی و ایجــاد هیجان
توانایــی فهــم هیجانــات و دانــش هیجانــی و توانایــی کنتــرل و تنظیم 
هیجانــات به منظــور رشــد هیجانــی و عقانــی اســت، داشــتن هــوش 
هیجانــی بــاال بــه فــرد کمــک می کنــد کــه بــر روی عملکــرد خــود و 
ســایر هم تیمی هــا تأثیــر مثبــت بگــذارد و نقــش مهمــی در بهبــود 
عملکــرد تیــم داشــته باشــد )31(. بــا توجــه بــه اینکــه در پژوهــش 
ــت های  ــر پس ــه دیگ ــبت ب ــور نس ــه پاس ــد ک ــخص ش ــر مش حاض
ــن  ــت؛ بنابرای ــوردار اس ــری برخ ــی باالت ــوش هیجان ــال از ه والیب
می تــوان گفــت کــه پاســورها نقــش کلیــدی و اساســی در موفقیــت 
ــن بخــش  ــج ای ــد، نتای ــا می کنن ــال ایف ــم والیب ــک تی و پیشــرفت ی
از مطالعــه بــا نتایــج مطالعــه وینهــارت و کاســپار )14( کــه در ســال 
2022 انجــام شــده اســت، همخــوان اســت. دیگــر نتایــج پژوهــش 
نشــان داد کــه بیــن بازیکنــان پســت های مختلــف والیبــال در 
متغیــر نیمــرخ مهارت هــای روانــی و خــرده مقیاس هــای آن تفــاوت 
معنــادار وجــود دارد. در بیــن پســت های مختلــف والیبــال، پاســور و 
لیبــرو از نیمــرخ مهارت هــای روانــی باالتــری برخــوردار بــود. نتایــج 
ایــن بخــش از مطالعــه بــا نتایــج مطالعــه میتیــچ و همــکاران )4( کــه 
در ســال 2021 انجــام شــده اســت، نشــان دهنده تفــاوت در نیــم رخ 
روانــی ورزشــکاران نخبــه و غیــر نخبــه بــود کــه به نوعــی بــا نتیجــه 
ــکاران  ــون و هم ــات پترس ــرار دارد. مطالع ــتا ق ــک راس ــر در ی حاض
کاســپار  و  وینهــارت   ،)2022( ونترزیــک  و  گابریــس   ،)2022(
)2022(، اببتســاس )2015(، انــس، پاســکویچ و واندرویــس )2016( 
ــود  ــکاران ب ــی ورزش ــای روان ــاوت در مهارت ه ــان دهنده تف ــه نش ک

همخوانــی دارد )3,14,25,32,33(.

نتیجهگیرینتیجهگیری
ــی و  ــوش هیجان ــزان ه ــه می ــش مقایس ــن پژوه ــام ای ــدف از انج ه

ــوپر  ــان س ــال در بازیکن ــف والیب ــت های مختل ــی پس ــرخ روان نیم
لیــگ بانــوان ایــران بــود. نتایــج نشــان داد بیــن بازیکنــان پســت های 
ــای  ــی و خــرده مقیاس ه ــر هــوش هیجان ــال در متغی ــف والیب مختل
آن به غیــراز متغیــر خودکنترلــی تفــاوت معنــادار وجــود دارد. 
ــان  ــه بازیکن ــان داد ک ــا نش ــل داده  ه ــی از تجزیه وتحلی ــج بخش نتای
ــی  ــی تفاوت ــر خودکنترل ــر متغی ــال ازنظ ــف والیب ــت های مختل پس
باهــم ندارنــد و تقریبــاً در یــک ســطح قــرار دارنــد، بــه نظــر می رســد 
ــر اجــرای ورزشــی اثــر می گــذارد، قابلیــت  مهم تریــن عاملــی کــه ب
ورزشــکار در شناســایی هیجان هــا و به کارگیــری مناســب ترین 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــب، ب ــان مناس ــا در زم ــر آن ه ــش در براب واکن
بهتریــن اجــرای ورزشــی اســت. امــروزه مربیــان و ورزشــکاران 
ــرد  ــرای عملک ــمانی ب ــای جس ــود قابلیت ه ــه بهب ــد ک ــی برده ان پ
نیســت و در کنــار آن مهارت هــای  به تنهایــی کافــی  ورزشــی 
ــی  ــوش هیجان ــوند. ه ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــز بای ــناختی نی روان ش
و نیــم رخ مهارت هــای روانــی نقــش مهمــی را در حیطه هــای 
ــه  ــج مطالع ــتا نتای ــن راس ــد در همی ــا می کن ــی ایف ــف ورزش مختل
حاضــر نشــان داد در بیــن پســت های مختلــف والیبــال، پاســورها و 
ــری  ــی باالت ــوش هیجان ــی و ه ــای روان ــرخ مهارت ه ــا از نیم لیبروه
نســبت بــه بقیــه پســت ها برخــوردار هســتند، بنابرایــن برنامه هایــی 
ــی در  ــوش هیجان ــی و ه ــای روان ــرخ مهارت ه ــش نیم ــت افزای جه
ــط  ــت خ ــوص پش ــال و علی الخص ــف والیب ــت های مختل ــن پس بی
ــزان  ــه می ــی ک ــدگان قدرت ــا و دریافت کنن ــرعتی زن ه ــا، س زن ه
ــا از پاســورها و  ــی آن ه ــای روان ــرخ مهارت ه ــی و نیم ــوش هیجان ه

ــود. ــه ش ــر گرفت ــود، در نظ ــر ب ــا پایین ت لیبروه
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ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
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