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یمی ی تهارشتهورزشکاران دختر های مغزی در بینی هوش هیجانی بر اساس تسلط ربعپیش

 ول متوسطهو انفرادی مقطع ا

  8*لسمامیلی ثقه االع،  1مریم حسینی بیی ب
 
 کیدهچ

باشد یمهای مغز یمکرهنی شناختی حاصل عملکرد سیستم لیمبیک و هاسبکهوش هیجانی و مقدمه و هدف: 
مغزی  یهاربعاما ارتباط بین این دو در ورزشکاران هنوز مشخص نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تسلط 

 متوسطه بود. اول ی تیمی و انفرادی مقطعهارشته دختر و هوش هیجانی ورزشکاران
آموزان ورزشکار نفر از دانش  022جامعه آماری آن شامل پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و  ی:شناسروش

صورت آموز بهدانش 131 تعداد با استفاده از جدول مورگان های تیمی و انفرادی بودند کهآموزی در رشتهالمپیاد دانش
 های تسلط مغزی هرمن و هوشگیری پژوهش شامل پرسشنامهگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازهنمونه

 (P > 20/2)ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد ادهوتحلیل دهیجانی شات بود. برای تجزیه
 هیجانات، از ارزیابی هایعامل با Aو  C مغزی هایربع های پژوهش حاضر نشان داد که بین تسلطیافته ها:یافته
توانستند به شکل  Cو  Aداری وجود دارد و ربع مغزی هیجانات ارتباط مثبت و معنی کاربرد اجتماعی و یهامهارت

ی مغزی هرمن، هوش هاربعو بر اساس مدل  بینی کندیشپمعناداری هوش هیجانی را در ورزشکاران انفرادی 
: با استفاده گیریهیجنتبحث و باشد.یمهیجانی بیشتر حاصل عملکرد نیمکره چپ و سیستم لیمبیک سمت راست 

بع تتوان انتظار پیشرفت هوش هیجانی و بهیمی انفرادی هارشتهدر ورزشکاران  Cو  Aی مغزی هاربعاز تقویت 
 ی انفرادی را داشت.هارشتهآن بهبود عملکرد ورزشی در ورزشکاران 

 
 ی مغزی، هوش هیجانی، ورزشکارهاربعتسلط  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

 و مغز تولسط اطماعات پردازش فرآیند مفهوم به و دارد نام شناختیلسبک فکری، کار یک انجام برای مغز توانایی
 ردنک الستدالل رمزگشایی، حافظه، مانند آن هایمهارت و مغز عصبی لساختارهای فرآیند این در. الست آن عملکرد

 رب توانندمی پیوندهای عصبی و شوندمی پردازش جدید اطماعات که الست جایگاهی مغز(. 1) هستند دخیل ،... و
 تکرار کارآمد، هایلسیناپس کههنگامی. (8تغییر یابند ) ورزش و تحصیل کار، ازجمله زندگی جدید تجربیات الساس

 لسرعتبه و دشون متصل یکدیگر به عصبی هایلسلول تا شوندمی باعث شوند،می شلیک مداوم صورتبه و شوندمی
؛ در این رالستا ند (1)باشند  داشته( همگرا) الگوریتمی شناختیلسبک تا دارند تمایل افراد لذا شوند،می اندازیراه

 گانهلسه مدل و 8های شناختی نیمکره مغزی راجر السپریبا تلفیق نظریه لسبک 1960 -1910 هایلسال در 1هرمن
شناخت و  آن هدف که کرد منتشر تفکر لسبک و عصبی هایمهارت شناخت برای جدیدی ، ابزار1مکلیین مغزی
 . در مدل هرمن چهار ربع مغزی وجود دارد که دو ربع مربوط(1) الست گیریتصمیم و مسئله حل فرآیندهای بهبود

چپ  مربوط به نیمکره A الست که ربع( احساس) 9لیمبیک لسیستم شامل دیگر ربع دو و( تفکر) مغز هاینیمکره به
باشد که از لسمت چپ می لیمبیک مربوط به لسیستم B ربع باشد؛پردازی مینظریه های بارز آنالست و از ویژگی

لسمت رالست الست که  مربوط به لسیستم لیمبیک C ربع اشاره کرد.« دهنده لسازمان»توان به های بارز آن میویژگی
های لسمت رالست که نوآوری از شاخصه مربوط به نیمکره D گرایی الست و درنهایت ربعاز ویژگی بارز آن انسان

 مامت زیرا الست جریان در تفکر از نوعی مغز نواحی تمام شود که دره میترتیب مشاهداین؛ به(9)باشد اصلی آن می
و در هر قسمت مغز که لسلول عصبی وجود داشته باشد  (5،6) الست عصبی پیوندهای و عصبی هایلسلول شامل مغز

ی در ردهنده فرایند آموزش و یادگیها و یا حتی تولید لسیناپس صورت گیرد، نشاناگر تغییری در آرایش لسیناپس
فکری افراد از طریق آموزش، تمرین، گونه الستدالل کرد که لسبکتوان این( بنابراین می8لسطح عصبی الست )

شود (. از لسویی دیگر مشاهده می1کند )تغییرات محیطی، لسیستم پاداش و شاید ورزش در طول لسالیان تغییر می
ها و یک ربع )یک ربع مغزی از نیمکره که حداقل دو ربع مغزی از مدل هرمن در عملکرد صحیح هوش هیجانی

 مغزی از لسیستم لیمبیک( دخالت دارد.
محل  )بخشی از لسیستم لیمبیک( و 5مغز بادامه کانون احسالسات در مغز یعنی با مستقیم ارتباط در هیجانی هوش

ربخش پی برد گیری ثمتوان به اهمیت احسالسات و تفکر در تصمیمدرنتیجه می باشدهای مغز میکرهتفکر یعنی نیم
 متنوعی هایشود که شامل قابلیتدر نظر گرفته می ذهنی عنوان یک تواناییازنظر کارکردی، هوش هیجانی به (.2)

های ی از تمام قابلیت(. اگر فرد8باشد )می یادگیری... و  انتزاعی مسئله، تفکر و حل ریزیالستدالل، برنامه همچون
های مختلف را برای آن فرد توان موفقیت در زمینههوش هیجانی در لسطحی باالیی برخوردار باشد تا حدودی می

 (. به5هیجانی باالتری نسبت به دیگران برخوردارند ) بر الساس تحقیقات، ورزشکاران از هوش بینی کرد وپیش

 کارگیریبه و ضروری هایمهارت کسب طریق از لسنی هر در نتوارا می هیجانی ( هوش1122) 6کلرک عقیده

 

1 . Ned Hermann 

2 . Rajer Spray 

3 . Macleen 

4 . Limbic System 

5 . Amygdalae 

6 . Clerk 
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 یک هیجانی هوش دارد عقیده (1992) 1( و مایر6داد ) آموزش های اجتماعیموقعیت و درونی عملکردهای در آن
رلسد که میزان تأثیرگذاری (. به نظر می8الست ) هیجانی اطماعات کاربرد و بخشی معنی برای روانی ظرفیت نوع

فکری خود و دیگران بر کارآمدی و یا عملکرد بهتر ورزشکاران بستگی به هوش هیجانی و همچنین شناخت لسبک
 بسته( داشته باشد. –شناختی، باز  –انفرادی، حرکتی  –ها )تیمی ماهیت رشته ورزشی آن

 فکرت لسبک با فرد شود. هرهای تیمی و انفرادی تقسیم میی ورزشورزش با توجه به ماهیت آن به دو دلسته کل
طح و لس فکریلسبک با الست کرده انتخاب که ورزشی یرشته اگر که شودمی ورزشی رشته یک وارد خود خاص

 اقاتف این اگر و داد خواهد ادامه ورزشی رشته آن در فعالیتش به احتماالً باشد، داشته هوش هیجانی او همخوانی
 الست شدهداده نشان ایحرفه ورزشکاران مغز MRI در شود. همچنینمی ورزش از او گیریکناره به منجر ندهد رخ
 پردازش قبیل از خصوصیاتی دارای چپ نیمکره(. 1) هستند خود چپ نیمکره در مغزی عملکرد اوج دارای هاآن که

 فضایی، – بینایی اطماعات گرتحلیل رالست نیمکره و( 5) الست منطقی و گرتحلیل عملکردی، اطماعات
 و هارشته که اندداده نشان هاپژوهش برخی(. 9) الست ورزشی هایمهارت در هماهنگی و بعدیلسه هاییابیجهت

 روی دیگری پژوهش کهدرحالی. هستند مغزی مختلف هاینیمکره تسلط نیازمند خاص ورزشی هایمهارت
 تاطماعا پردازش در هاآن رالست نیمکره کهطوریبه الست، داده نشان را اینیمکره بین تعامل ایحرفه جودوکاران

 اطماعات پردازش در( چپ گارد ایستادن انتخاب به توجه با) هاآن چپ نیمکره و الست غالب فضایی -بینایی
 با اههمر ورزشی باالی و مطلوب نتایج که رلسیدند نتیجه این به محققین. الست درگیر هاآن باالی عملکردی

 . نتایج(8) همراه الست اینیمکره بین حرکتی و تعامل کنترل مجدد دهیلسازمان با مدت،طوالنی هایتمرین
 تعدیل طرفی ترجیحات مدت،طوالنی در حرکتی و قامتی هایمهارت اکتساب طول در دهدمی نشان هاپژوهش

 ثیرتأ تحت و تغییرقابل و پویا بافت یک مغز کرتکس درنتیجه( 9) باشد 8نوروپمالستی علت به شاید که شوندمی
 عنو به هرکدام هاآن گروهی و فردی ماهیت به توجه با ورزشی مختلف هایرشته رلسد،می نظر به(. 1) الست تجربه
 موفقیت رد موجود مفاهیم تریناصلی از یکی آن در خماقیت و گروهی کار. باشند داشته نیاز تفکر لسبک از خاصی

 رادیانف و گروهی هایفعالیت رالستا این در. الست شدهگرفته نظر در مهم مفهوم یک عنوانبه همچنین و باشدمی
 رلسیدن برای ممه مرحله یک عملیاتی نقشه طراحی گروهی فعالیت یک در. نیستند مستثنا قاعده این از نیز ورزشی

 در. باشدیم موفقیت این به رلسیدن اصلی عامل خماق تفکر لسبک از برخورداری که الست موفقیت و پیشرفت به
 ممکن تارالس این در و کنند صحبت یکدیگر با رودررو افراد باید عملیاتی نقشه یک طراحی برای گروهی کار یک

 باشند. تأثیرگذار اطماعات تبادل و رودررو صحبت فرایند این بر فردی تفکر هایلسبک الست
د ما بر آن باشنهای مختلف زندگی ازجمله تحصیل و ورزش میفکری افراد ناشی از تجربهبا توجه به اینکه لسبک
فکری و هوش هیجانی گروهی از دانش آموزان که هنوز رشته تحصیلی تخصصی خود را شدیم که رابطه لسبک

گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را  اند و تحت آموزش عمومی دروس تحصیلی قرار دارند را در دوانتخاب نکرده
های مختلف مغز که موردبررلسی قرار دهیم. با توجه به مبانی موجود مشاهده شد که هوش هیجانی نیز از قسمت

پذیرد و با توجه به مدل مغزی هرمن که در آن هر قسمت باشد تأثیر میهای مغز میشامل لسیستم لیمبیک و نیمکره
کردی زیاد توصیف و تبیین شده الست و با توجه به تغییرات احتمالی مغز تحت تأثیر تجربه، این از مغز با جزئیات کار

 

1 . Mayer 

2 . Neuro plasticity 
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تأثیر  -8هوش هیجانی دقیقاً با کدام ربع مغزی رابطه بیشتری دارد و  -1مطالعه در نظر دارد تا مشخص کند: 
 های مغزی چگونه الست؟های فردی و گروهی بر کارکرد هوش هیجانی و ربعورزش

 

 ی پژوهششناسوشر
نفر دختران  800روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 

های نفر در رشته 150نفر در رشته انفرادی و  50آموزی الست )کننده در المپیاد دانشمقطع اول متولسطه شرکت
صورت تصادفی با الستفاده از جدول مورگان از بین نفر به 111از این تعداد  تیمی( که در شهر تبریز برگزار شد.

عنوان نمونه های تیمی( بهنفر از رشته 92های انفرادی و نفر از رشته 11های فردی و گروهی )ورزشکاران رشته
ود و بکننده در این المپیاد شامل فوتسال، هندبال، والیبال و بسکتبال های تیمی شرکتآماری انتخاب شدند. رشته

 های انفرادی نیز شامل ژیمنالستیک، دو و میدانی، تنیس روی میز و بدمینتون بود.رشته
( الست که انحصاراً در اختیار مولسسه 1910-1960) 1لسؤالی هرمن 180نامه گیری پژوهش حاضر پرلسشابزار اندازه

 شده الست وشده از آن نیز، در کارهای مختلفی الستفادهلسؤالی اقتباس 60نامه الست؛ اما از پرلسش 8المللی هرمنبین
( تائید 2( و عربی و همکاران )1آباد و همکاران )روایی و پایایی آن تولسط برخی محققان ایرانی مانند غنائی چمن

 60بود. در مطالعه حاضر نیز از نسخه  21/0و  26/0شده الست. ضریب آلفای کرونباخ در این مطالعات به ترتیب 
نامه مقدار ترجیح و تسلط مغزی را در چهار ربع مغزی در لسه شده الست. این پرلسشنامه الستفادهلسؤالی این پرلسش

 19-66و باالتر تسلط مغزی، امتیاز  61لسنجد که امتیاز می 5و تفکر اجتنابی 9، تفکر در دلسترس1لسطح، تسلط
و  61باشد. زمانی که هر ربع نمره دهنده تفکر اجتنابی میو یا کمتر نشان 11رس و امتیاز دهنده تفکر در دلستنشان

جموع ترتیب زمانی که ماینکند. بهصورت تمام مغزی فکر میتوان گفت فرد بهباالتر را به خود اختصاص دهد می
لست. با این بینش که هر ربع حداقل توان گفت فرد دارای تفکر تمام مغزی اباالتر باشد می و 862نمره چهار ربع 

 (.1) را به خود اختصاص داده الست 61نمره 
 ولسیلهبه که لسؤالی الست 11 آزمون یک مقیاس اینالست.  6ی پرلسشنامه هوش هیجانی شاتریگاندازهابزار دیگر 

تنظیم  شامل هیجانی هوش لسازه مقوله لسه آزمون هایالست. پرلسش شدهلساخته (1991همکاران ) و شات
 کامماً تا مخالف ای لیکرت )کامماًدرجهپنج مقیاس در را هاهیجان ارزیابی و هاهیجان از وریبهره ها،هیجان

 هوش برای کلی نمره یک تنها شده،اشباع گفتهپیش لسه مؤلفه از گرچه هیجانی هوش لسنجد. مقیاسموافق( می

هوش  برای و زندانی جوانان میان در مقیاس این پایاییالست.  165 تا 11 از آن که دامنه دهدمی دلست به هیجانی
 پژوهش (. در10آمده الست )دلستبه 22/0و  21/0، 15/0ترتیب  به آن هایمقیاس و برای خرده 25/0هیجانی کلی 

 زا هامنظور بررلسی توزیع طبیعی دادهشد. به الستفاده SPSS آماری افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه حاضر
گام و ضریب همبستگی پیرلسون برای بررلسی بهتحلیل واریانس گام هایآزمون و السمیرنف کولوموگروف آزمون
 های پژوهش الستفاده شد.فرضیه

 

1 . Hermann Brain Dominance Instrument 

2 . Hermaan international institude 

3 . Dominance 

4 . Accessible thinking 

5 . Avoidance thinking 

6 . Schutt’s emotional intelligence questioner 



   5 هوش هیجانی بر اساس تسلط ربع های مغزی در ورزشکاران دختران رشته های  تیمی و انفرادی  مقطع ...  پیش بینی
 

 های پژوهشیافته
 ارائه شده الست. 1کنندگان پژوهش در جدول های توصیفی شرکتداده

 

 کنندگانهای توصیفی شرکتداده. 1جدول 

 سن قد وزن
ربع 

 Dمغزی 

ربع 

 Cمغزی 

ربع 

 Bمغزی 

ربع 

 Aمغزی 
 گروه 

 میانگین 91/12 10/11 82/20 56/11 89/15 1/165 1/55

 انفرادی
1/1 09/5 08/1 19/11 61/89 95/12 02/16 

انحراف 

 استاندارد

19/59 19/162 5/15 51/16 69/21 21/18 15/11 
 میانگین

 تیمی

9/6 6/9 81/1 00/19 12/15 59/15 60/19 
انحراف 

 استاندارد

 
( ورزشکاران تیمی بودند که در %2/19نفر ) 92( ورزشکاران انفرادی و %8/85آموزان موردمطالعه )نفر از دانش 11

 های فردی ارائه شده الست.با هوش هیجانی ورزشکاران رشته Dو  A ،B، Cرابطه بین تسلط ربع مغزی  8جدول 
 

 های مغزی و هوش هیجانی در ورزشکاران انفرادیربعبررسی رابطه بین تسلط . 2جدول

 متغیر
بینی، تنظیم خوش

 هیجان
 ارزیابی از هیجانات

های مهارت

 اجتماعی
 کاربرد هیجانات

 Aربع مغزی 
90/0=r 
08/0=p 

92/0=r 
005/0=p 

99/0=r 
01/0=p 

92/0=r 
005/0=p 

 Bربع مغزی 
11/0=r 
02/0=p 

18/0=r 
01/0=p 

89/0=r 
11/0=p 

19/0=r 
01/0=p 

 Cربع مغزی 
18/0=r 
01/0=p 

99/0=r 
01/0=p 

15/0=r 
05/0=p 

99/0=r 
009/0=p 

 Dربع مغزی 
11/0=r 
02/0=p 

91/0=r 
006/0=p 

19/0=r 
05/0=p 

96/0=r 
001/0=p 

 
های هوش هیجانی )خوشبا عامل Aبین تسلط ربع مغزی  شده الست،دادهنشان  8طور که جدول شماره همان
، کاربرد (=01/0p) های اجتماعی، مهارت(=005/0p) ، ارزیابی از هیجانات(=08/0p) تنظیم هیجان ،بینی

داری ( رابطه مثبت و معنی=01/0pبا عامل کاربرد هیجانات ) B(( و بین تسلط ربع مغزی =005/0p) هیجانات
( =05/0p) یاجتماع هایمهارت (،=01/0p) یجاناته از ارزیابی هایعامل با C ربع مغزی وجود دارد. بین تسلط

 ارزیابی هایعامل با D مغزی ربع داری وجود دارد. بین تسلطمثبت و معنی ( رابطه=009/0pهیجانات ) کاربرد و
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( رابطه مثبت و معنی=001/0p) یجاناته کاربرد ( و=05/0p) یاجتماع هایمهارت (،=006/0p) یجاناته از
بینی/تنظیم هیجان در توانند عامل خوشهای مغزی به چه میزانی میاینکه ربعمنظور تعیین داری به وجود دارد. به

امل خوشالستفاده شد که ع گامبهگامورزشکاران انفرادی مورد مطالعه را تبیین کنند از آزمون رگرلسیون چند متغیره 
 1ارد معادله شدند. جدول بین وعنوان متغیرهای پیشبه های مغزیعنوان متغیر مماک و ربعبینی/تنظیم هیجان به

 دهد.یمی مغزی در تبیین عوامل هوش هیجانی را نشان هاربعنتایج تحلیل واریانس لسهم 
 

های مغزی در تبیین عوامل هوش مربوط به سهم ربع نتایج تحلیل واریانس رگرسیون. 3 جدول

 هیجانی در ورزشکاران انفرادی
   تحلیل واریانس ضریب همبستگی

 مقدار T معناداری
ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری
F عامل 

ربع 

 مغزی

بینی / تنظیم خوش 02/5 20/2 12/2 41/2 12/2 14/0 20/2

 هیجان
A 

 ارزیابی از هیجانات 02/2 225/2 10/2 04/2 10/2 25/1 225/2
 

 مهارت اجتماعی 10/1 24/2 11/2 41/2 11/2 14/0 24/2
 

 کاربرد هیجانات 00/2 221/2 12/2 00/2 12/2 41/1 221/2
C 

 
ی/ نیبخوشعامل  %11وارد معادله گردید توانست حدود  Aکه تنها ربع مغزی نشان داد تحلیل واریانس نتیجه آزمون 

و لسایر ربع را تبیین کنداز مهارت اجتماعی در ورزشکاران انفرادی  %11از ارزیابی هیجانات،  %81تنظیم هیجان، 
عامل  %88توانست حدود  Cتنها ربع مغزی (. >05/0p)دار نبودن از معادله حذف شدند معنیهای مغزی به دلیل 

دار نبودن از معادله حذف های مغزی به دلیل معنیو لسایر ربع را تبیین کنددر ورزشکاران انفرادی  هیجانات کاربرد
بینی/ تنظیم خوش ،Aتسلط ربع مغزی دهنده آن الست که به ازای افزایش یک نمره نشان 90/0ضریب بتا  شدند.

دهنده آن الست که به ازای نشان 92/0ضریب بتا  یابد.افزایش می 90/0به میزان  هیجان در ورزشکاران انفرادی
 یابد.افزایش می 92/0به میزان  در ورزشکاران انفرادی هیجانات از ارزیابی ،Aتسلط ربع مغزی افزایش یک نمره 

در  اجتماعی هایمهارت ،Aتسلط ربع مغزی نده آن الست که به ازای افزایش یک نمره دهنشان 99/0ضریب بتا 
دهنده آن الست که به ازای افزایش یک نشان 99/0یابد. ضریب بتا افزایش می 99/0به میزان  ورزشکاران انفرادی

 1یابد. جدول شماره یمافزایش  99/0به میزان  در ورزشکاران انفرادی هیجانات کاربرد، Cتسلط ربع مغزی نمره 
 دهد.یمی مغزی و هوش هیجانی را در ورزشکاران تیمی نشان هاربعرابطه تسلط 
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 های مغزی و هوش هیجانی در ورزشکاران تیمی مورد مطالعهبررسی رابطه بین تسلط ربع .4جدول 

 متغیر
بینی/ تنظیم خوش

 هیجان
 ارزیابی از هیجانات

های مهارت

 اجتماعی
 هیجاناتکاربرد 

 Aربع مغزی 
15/0=r 
11/0=p 

09/0-=r 
11/0=p 

15/0=r 
19/0=p 

15/0=r 
11/0=p 

 Bربع مغزی 
01/0=r 
12/0=p 

19/0-=r 
16/0=p 

02/0=r 
98/0=p 

08/0=r 
21/0=p 

 Cربع مغزی 
19/0=r 
06/0=p 

006/0-=r 
96/0=p 

12/0=r 
02/0=p 

15/0=r 
15/0=p 

 Dربع مغزی 
02/0=r 
96/0=p 

18/0-=r 
89/0=p 

02/0=r 
98/0=p 

01/0=r 
91/0=p 

 
بینی/ تنظیم های هوش هیجانی )خوشعاملهای مغزی با دهد بین تسلط ربع مغزینشان می 9جدول شماره نتایج 

 (.<05/0pداری وجود ندارد )( رابطه معنیهای اجتماعی، کاربرد هیجاناتهیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت

 
 گیرییجهنتبحث و 

تنظیم هیجان، ینی، بهوش هیجانی )خوش واملبا ع Aبین تسلط ربع مغزی های پژوهش حاکی از آن بود که یافته
با عامل کاربرد هیجانات  B( و بین تسلط ربع مغزی های اجتماعی، کاربرد هیجاناتارزیابی از هیجانات، مهارت

 هیجانات، از ارزیابی عوامل با Dو  C مغزی هایربع داری وجود دارد. همچنین بین تسلطرابطه مثبت و معنی
ی انفرادی وجود دارد؛ اما هارشتهداری در ورزشکاران هیجانات رابطه مثبت و معنی کاربرد اجتماعی و هایمهارت

ی گروهی وجود نداشت. هارشتهی مغزی در ورزشکاران هاربعگونه ارتباطی بین عوامل هوش هیجانی و هیچ
بینی / تنظیم هیجان، ارزیابی تواند در حد متولسط عوامل خوشیم Aشان داد ربع مغزی همچنین نتایج پژوهش ن

 Cبینی کنند و ربع مغزی ی فردی پیشهارشتهی اجتماعی هوش هیجانی را در ورزشکاران هامهارتاز هیجانات، 
ربع  یحچپ الست. ترج یمکرهمربوط به ن Aربع نیز توانست عامل کاربرد هیجانات از هوش هیجانی را تبیین کند. 

A یصورت منطقحل مسئله به یدن،کردن، لسنج یحکردن، تشر یلتحل هاییتالست که شخص، به فعال یمعن ینبه ا 
 برتر C. شودمی شناخته مغز در ربع ترینحساس و پذیراترین عنوانبه C ربع. (5) عماقه دارد یقحقا یافتو در
 واقعیت آن اما الست، ارتباط در هاواقعیت با برتر A مانند او. کند درک را دیگران احسالسات هرلحظه در تواندمی

 جانهی و احساس از لسرشار اما نشوند، تشکیل کلمات از الست ممکن او هایواقعیت الست؛ برتر A از متفاوت بسیار
 روشی با معموالً و شودمی آگاه تغییر این از فوراً برتر C کند،می تغییر گروهی، یا شخصی، حالت که زمانی. هستند
هیجانی، نقش  هوش با Cو  Aتفکر  ارتباط لسبک. (5) الست آن به گوییپالسخ آماده آمیزمسالمت یا دهندهتسکین

. بنا بر دهدیمعملکرد لسیستم لیمبیک لسمت رالست و نیمکره مغزی لسمت چپ را در عملکرد هوش هیجانی نشان 
لسیستم لیمبیک رالست( تسلط دارند از هر صفت ویژگی  های مورب )نیمکره چپ ونظر هرمن افرادی که در ربع

( که A( در برابر ارتباط با اشیا ) ربعCاند به عنوان مثال انسان گرایی )ربع مخالف آن را نیز در خود پرورش داده
ترین نوع تسلط رلسد هوش هیجانی باال به لسخت( و به نظر می1باشد )ترین نوع تسلط مغزی در بین افراد میلسخت

های ورزشی انفرادی توانسته الست لسبب های مورب مغزی نیاز دارد و در این زمینه رشتهغزی یعنی تساط بخشم
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 نتایج اب های مغزی و درنتیجه تقویت هوش هیجانی در این ورزشکاران شود. نتیجه پژوهش حاضرتقویت این ربع
 مستقیم ارتباط هردو و دارد همخوانی( 1191) همکاران و ملکی قرا صبحی و( 1190) همکاران و محمودی پژوهش

(. همچنین عربی و همکاران 18، 11نمودند ) تائید را( مغزی یهاربع تسلط) تفکر لسبک و هیجانی هوش مثبت و
خود بیشتر از ورزشکاران  Bو  Aی مغزی هاربعی انفرادی از هارشتهدر مطالعه خود نشان دادند که ورزشکاران 

و هوش هیجانی در مطالعه حاضر در ورزشکاران  A( که ارتباط بین ربع مغزی 2کنند )یمفاده ی تیمی الستهارشته
ی انفرادی هارشتهو هوش هیجانی در ورزشکاران  Cی انفرادی نیز تائید شد. در مورد ارتباط بین ربع مغزی هارشته

خورد یمای الست که تعاممات انسانی فراوانی در آن به چشم گونهگونه تبیین نمود که ماهیت ورزش بهتوان اینیم
ی انفرادی نیز ورزشکار نیاز دارد تا از احسالسات و تمایمات حریف خود باخبر باشد تا بتواند به نتایج هارشتهو حتی در 

 دلخواه دلست یابد.
( بنابراین 11کنند )یمیی هستند که بین شخصیت و شناخت ارتباط برقرار هالسازه ی تفکر و هوش هیجانیهالسبک

از طریق فرایندهایی مانند اجتماعی شدن، تأثیرات محیطی و  C و A فکریهای لسبکیژگیوبا تقویت  احتماالً
هیجانی باال دارای افراد با هوش (. 15نیز دلست پیدا کرد ) توان به هوش هیجانی بهتر و مؤثرتریم( 19یادگیری )

وف به خوانند، معطها را به چالش میبرند، موقعیتشخصیت مبتکر هستند که از چیره شدن بر مشکمات لذت می
ها از توان گفت که این ویژگیباشند، با کمی دقت میقدم میدر انجام تکلیف رالسخ و ثابت هدف عمل کرده و

کننده در رلسد که افراد شرکتر الست و بنابراین بدیهی به نظر میهای افراد ورزشکاترین ویژگیترین و شاخصمهم
تواند یمکه این مسئله خود  (16فعالیت بدنی نسبت به افراد دیگر از هوش هیجانی باالتری برخوردار باشند )

 الخصوص در زمینه ورزش قهرمانی شود.لساز بروز پیشرفت در شغل افراد و علیزمینه
ه تنها ممکن الست بر شخصیت افراد تأثیرگذار باشد بلکعنوان نوعی یادگیری و تمرین نهورزش و فعالیت بدنی به 

کاران شود تا ورزشهای ورزشی موجب میتأثیر مستقیمی بر هوش هیجانی افراد خواهد گذاشت. تعاممات در فعالیت
های ورزشی ر محیط(؛ د11هایی ازجمله شادی، خشم، دل لسردی، ناامیدی و السترس درگیر باشند )با هیجان

(؛ همچنین به دلیل رقابتی بودن 12شود )های زیادی که ازنظر بروز هیجانات و مدیریت آن فراهم میفرصت
(. افراد با هوش هیجانی باالتر نسبت به افراد معمولی، 19یابد )ها تولسعه میهای ورزشی، این توانایی در آنفعالیت

( و باال بودن هوش هیجانی موجب رضایتمندی ورزشکاران 80آورند )بیشتر به ورزش و مسابقات ورزشی روی می
ادامه  های روزمره و عملکرد بهتر و موفقیت آنان در حیطه ورزشی و درنهایت موجب ماندگاری ودر انجام فعالیت

های روزمره و عملکرد شغلی و (؛ چراکه هوش هیجانی با انجام فعالیت81شود )های ورزشی میورزش در تیم
(. از طرف دیگر مبتکر بودن و عماقه به حل مسائل از 81) موفقیت ورزشکاران در فعالیت ورزشی ارتباط مثبت دارد

 تواند تأییدی بر نتایج پژوهش حاضر به شمار آید.باشد که این نتایج نیز مینیز می Aهای لسبک تفکر ربع ویژگی
ی فردی ارتباط هارشتهل هوش هیجانی در ورزشکاران با برخی از عوام Cو  Aاینکه بین ربع مغزی  به توجه با

 بسیار اکتورف ورزش که کرد بیان گونهاین توانمی را تبیین نمایند، هاآنی مغزی توانستند هاربعوجود داشت و این 
 نورونی بین هایلسیناپس و عصبی شبکه گسترش لسبب امر این که الست مغز بیشتر چه هر فعالیت منظوربه مؤثری

 مدتطوالنی و مداوم تحریکات ولسیلهبه عصبی لسیستم رشد(. 88) الست عصبی لسیستم رشد راه تنها خود که شودمی
کننده موفقیت ورزشی به شمار که هوش هیجانی باال یکی از عوامل تضمینو ازآنجایی( 1) گیردمی صورت عصبی

زایش تبع آن افی انفرادی و بههارشتهی مغزی در ورزشکاران هاربعتوان انتظار داشت که با تقویت این یمرود، یم
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کننده شنالسی ورزشی تعیین، بتوان شاهد عملکرد بهتر ورزشکاران خود باشیم. در حال حاضر روانهاآنهوش هیجانی 
ر آمادگی ظی بسیار ناچیزی ازنهااختمافای باشد زیرا ورزشکاران حرفهیمالمللی ی بینهاردهموفقیت ورزشکاران در 

(. با 81ند )تواند موفقیت این افراد را تعیین کیمجسمانی و تکنیک با یکدیگر دارند بنابراین مباحث روانی بیشتر 
ضر، های مطالعه حایتمحدودتوانند در نتایج پژوهش تأثیر داشته باشند، ازجمله یمتوجه به اینکه عوامل زیادی 

 توانند در شخصیت افراد تأثیرگذار باشندیمباشند که یمنش آموزان ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داهاتفاوت
 شود این عوامل را در مطالعه خود مدنظر قرار دهند.یمکه به محققان آتی پیشنهاد 
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The prognosis of Emotional Intelligence Based on Brain Dominance 

quadrant in female team and individual sport athletes of first grad high 

school 

 

Abstract 

Introduction and Objectives: Emotional intelligence and cognitive styles are produced by function of 

limbic system and brain hemisphere but the relation between these two factors in athletes do not 

obvious. The aim of present study was investigate the relationship between brain quadrants dominance 

and emotional intelligence in female team and individual sport athletes of first grad high school. 

Methodology: The present research was a correlational research. The statistical society of this research 

was 200 athletes student who participated in team and individuals sport of Student Olympiad. 

According to Morgan table, 131 athletes student was chosen randomly for sample society. Herrmann 

Brain Dominance Instrument (HBDI) and Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) were assessment 

instrument of this research. Pearson correlation test and regression analysis were used for data analysis 

(P<0.05). 

Findings: The findings showed that there were positive and significant relationship between the A and 

C brain quadrant dominance with the assessment factors in emotions, social skills and application of 

emotions. A and C brain quadrants can predict significantly the emotional intelligence among 

individual athletes and according to Hermann’s brain quadrant model, emotional intelligence is 

produced by function of left brain hemisphere and right limbic system. 

Discussion and Conclusion: Strengthening A and C brain quadrants among individual athletes can be 

supposed to develop the emotional intelligence and consequently improve the sport performance of 

individual athletes. 

Keywords: Brain Quadrant Dominance, Emotional Intelligence, Athlete. 

 

EXTENDED ABSTRACT 

 
Introduction    

The brain is a place where new information is processed and neural connections can be changed 
based on new life experiences such as work, education and exercise (2). Regular firing of efficient 
synapses get nerve cells connect to each other and be set up quickly, so individuals tend to have an 
algorithmic style (convergent) (1); In the 1970s and 1960s, Herman developed a new tool for 
recognizing neural skills and thinking style, combining the theory of cognitive hemisphere styles of 
Roger Spray and the McLean triangular brain model, which aimed to identify and improve problem-
solving and decision-making processes (3). In Hermann's model, there are four quarters of the brain, 
two of which are related to the hemispheres of the brain (thinking) and the other two quarters are 
the limbic system feeling. Emotional intelligence is directly related to the focus of emotions in the 
brain, namely nucleus Amygdalae (part of the limbic system) and the thinking center (i.e. the 
hemispheres of the brain). Functionally, emotional intelligence is considered as a mental ability that 
includes various abilities such as reasoning, planning and problem solving, abstract thinking and 
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learning (2). If a person has all the capabilities of emotional intelligence at a high level, success in 
some areas can be predicted for that person, and according to research, athletes have higher 
emotional intelligence than others (5(. It seems that the effect of emotional intelligence as well as 
recognizing one's own and others' thinking style on the efficiency or better performance of athletes 
depends on the nature of their sport (team-individual, motor-cognitive, open-closed). Each person 
enters a sport with their own style of thinking. If chosen is consistent with style of thinking and level 
of emotional intelligence, Person will probably continue to work in that sport, and if this does not 
happen, it will lead to his withdrawal from the sport. 
Given that people's thinking style is the result of various life experiences, including education and 
sports, we decided to link the relationship between thinking style and emotional intelligence of a 
group of students who have not yet chosen their major and are undergoing general education. They 
were decided into the two groups of athletes and non-athletes. We also decided to Exactly Examine 
which quadrant of the emotional intelligence is most related to and what is the effect of individual 
and group exercises on the function of emotional intelligence and quadrants of the brain. 
 
 
Methods    

The research method was descriptive and Correlation studies. Statistical Society included 200 girls 
in first-high school who participated in students Olympiad (50 person individual and 150 person team 
sports) held in Tabriz. Randomly, it was selected 131 person as sample (33 person individual and 
98 person team sports) according to Morgan table. A 60-question questionnaire (Adapted to Herman 
120- question questionnaire belong to international Herman association was applied). It has been 
used in different studies and its reliability and validity has been approved by Ghanai Chamanabad 
et.al. (7), Arabi et.al. (8). Cronbach's alpha coefficients were 0.86 and 0.87 in order.  Another 
measurement instrument was Shot Emotional Intelligence Questionnaire (Shot; 1997) included 33 
questions. Questions measure the structure of emotional intelligence including set emotions, 
efficiency from emotions and assessment of emotions in 5-point Likert scale. SPSS statistical 
software was used to analyze the data. In order to investigate the natural distribution of data, 
Kolomogorov-Smirnov test and stepwise analysis of variance and Pearson correlation coefficient 
tests were used to test the research hypotheses. 
 
Results 

There were 33 students (25.2%) in individual sports and 98 students (74.8%) in team sports. It was 
suggested that there were significant and positive relationship between A brain quadrants 
dominance and (emotional intelligence factors) optimism/set emotions (p=0.02), assessment of 
emotions (p=0.005) social skills (p=0.01) application of emotions (p=0.005), and between B brain 
quadrants dominance and application of emotions (p=0.03). There were significant and positive 
relationship between C brain quadrants dominance and assessment of emotions (p=0.01) social 
skills (0.05) and application of emotions (p=0.004). D brain quadrants dominance had significant 
relation with assessment of emotions (p=0.006) social skills (p=0.05) and application of emotions 
(p=0.007). The results of ANOVA test indicated that only A brain quadrants dominance could 
explained optimism/set emotions (13%), assessment of emotions (21%), social skills (17%) in 
individual sports. C brain quadrants dominance could explained application of emotions (22%). By 
increasing one scale in A brain quadrants dominance we have increasing in optimism/set emotions 
by 40% and assessment of emotions by 48% and social skills by 44% in individual sports. By 
increasing one scale in C brain quadrants dominance, we have increasing in application of emotions 
by 49% in individual sports.    
 
 
Conclusion 

Since the A and C brain quadrants dominance were persistently correlated with some emotional 
intelligence factors in individual sports and brain quarters would predict them, it can be stated that 
sport is a very effective factor in brain activity that lead to development of neural networks synapses 
between neurons as only way to growth nerves system (22). Nerves system growth by continues 
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and prolonged stimulation (1) and since the high emotional intelligence guarantee athletic success, 
developed brain quarters and consequently developed emotional intelligence in individual sports 
lead to better performances of athletes.     
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