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چکيده     

در بين افراد در بين افراد اختي آوري روانشنبررسي رابطه هوش هيجاني و خودتابپژوهش حاضر  يهدف اصل

دانشجويان ورزشکار شركت دانشجويان ورزشکار شركت   جامعه آماري پژوهش حاضر شاملبوده است.  ورزشکار و غيرورزشکارورزشکار و غيرورزشکار

دانشگاه دانشگاه سال  28تا  20)گروهي و انفرادي( و غير ورزشکاران محدوده سني كننده در مسابقات ورزشيكننده در مسابقات ورزشي

نمونه آماري پژوهش حاضر  .سال دارند 3مي باشند كه حداقل  داراي سابقه ورزشي بيش از  محقق اردبيليمحقق اردبيلي

نفر غير ورزشکار بود كه با روش  50نفر ورزشکار انفرادي و  50نفر ورزشکار گروهي،  50شامل

پرسشنامه  اطالعات از آورىبراى جمعن يهمچن انتخاب شدند. از جامعه آماري گيري تصادفي سادهنمونه

مقياس و شوت پرسشنامه هوش هيجاني(، يت شناختيجمع يهايژگيمحقق ساخته )و  آوري تاب 

)نديويدسو و كونور CD-RIS  ياسهيمقا -يضمن آنکه روش مطالعه از نوع عل شده است. استفاده (

)تحليل واريانس چند متغيري با يپژوهش يهابوده، داده MANOVA ضريب همبستگي پيرسون و ، (

ته هاي پژوهش حاضر ل قرار گرفته است. نتايج يافيه و تحليمورد تجزتحليل رگرسيون چند متغيري 

هيجاني و تاب آوري هوشبين ورزشکاران گروهي، انفرادي و غير ورزشکاران از نظر نشان داد كه 

 هوش هيجانيگروهي از  انبه اين معني كه ورزشکارروانشناختي تفاوت آماري معناداري وجود دارد. 

 انمقايسه با ورزشکار ان درکارغيرورزش . از طرف ديگرندربرخوردا يشتري نسبت به ورزشکاران انفراديب

كمتري برخوردارند. از نظر متغير تاب آوري روانشناختي نيز   هوش هيجانياز انفرادي  گروهي و

بين تاب بااليي برخوردارند. همچنين  سطح ازان غيرورزشکار انفرادي نسبت به گروهي و انورزشکار

500/0)معني داري وجود دارد ( همبستگي مثبت وR=. /190هوش هيجاني)آوري روانشناختي با  P< ،)

 )بيني تاب آوري روانشناختي را در سطح معني داري داردبطوريکه هوش هيجاني قابليت پيش

500/0 P<.) 
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 مقدمه

   ورزش نقش مهمي در سالمت رواني1 انسان دارد به طوريکه  در سال 2002 شعار بهداشت جهاني  »تحرك 

ز به طور مشخص مورد تأكيد قرار گرفته است يدر ورزش ن يعنوان شده است. كاربرد  روانشناس« يرمز سالمت

)تل ول و گرينلس2، 2003(. عصر جديد با توسعه علوم و تکنولوژي پيشرفته خود، روش زندگي 

بسياري از جوامع بشري را تحت الشعاع خود قرار داده است و كاهش قابل مالحظه اي در فعاليتهاي 

مي شويم كه  اگر به ساخت فيزيکي انسان توجه كنيم متوجه .فيزيکي افراد به وجود آورده است

                                                 

1 - mental health 

2 -  Thel Well & Greenless 

 فصل اول
 

 کلیات تحقیق
 



ي از فعاليتهاي جسماني نياز انسان به طور فطري براي رشد و تکامل همه جانبه خود به انواع گوناگون

ان به اختالل يدر درمان مبتال يدرمان ياز روشها يکيدرجوامع مختلف امروزه از ورزش به عنوان  دارد.

(.  1371، يرا به همراه داشته است)نعمت اهلل زاده ماهان يج ثمربخشيکه نتايشود به طور ياستفاده م يافسردگ  

 يو اجتماع ير بدني، رشد اعتماد به نفس، تصويجانيعادل و ثبات ه، تيجسمان يورزش در سالمت و آمادگ   

ا يهر تجربه حركتي ر دارد. يت تأثيو امن يت گروهي، رقابت، جلب توجه، تقويدوست يازهاين نيمثبت و تأم

را به دنبال دارد . ورزش از جمله روشهاي مهم تکامل  يك  تغيير يا تجربه رواني ،تغيير جسماني

افراد را از نظر  ،زيرا شركت در فعاليتهاي ورزشي، واجتماعي  محسوب  مي گردد رواني، جسماني

بسياري را براي ماهر شدن در اجتماع  يتهاصك مي كند. راهها و فريايي و مکاني به هم نزدضف

ابعاد فرهنگي و اجتماعي براي فرد ايجاد مي  در  يموزشآد و به طور كلي يك جريان آورفراهم مي 

تصوير  ،نفس هرشد اعتماد ب ،تعادل و ثبات هيجاني ،مادگي جسمانيآدر سالمت و كند.  ورزش 

تقويت گروهي و امنيت تأثير   ،جلب توجه ،رقابت ،بدني  و اجتماعي مثبت و تأمين نيازهاي دوستي

زان يدهد كه م ي( نشان م1384)يج مطالعة غفاريکه نتايبه طور(. 1376دارد)درخشان مباركه، 

افسردگي غير ورزشکاران بيشتر از ورزشکاران حرفه اي و غير حرفه اي است. تاسون وسينور3 

اما به نظر نمي  ( نتيجه گيري كردند كه تمرين حاد ممکن است با كاهش اضطراب همراه باشد،1993)

ورزش كردن با سازگاري اجتماعي و اعتماد به . باشد هرسد تأثيري بر ديگر حالت هاي عاطفي داشت

دارد و اين موضوع نشانگر ميزان اهميت ورزش و فعاليت بدني در سالمت رواني و نفس ارتباط 

بررسي رابطه هوش اصلي پژوهش حاضر هدف  (.1380حسن زاده، سازگاري اجتماعي نوجوانان است)

ان مي باشد.و غيرورزشکارو غيرورزشکار  ورزشکارانورزشکاران  دردرآوري روانشناختي هيجاني و خودتاب  
مسئله بيان  

چون اعتماد به نفس و اضطراب بخش چون اعتماد به نفس و اضطراب بخش   ييييرهارهايي، متغ، متغييقهرمانقهرمان  ييمؤثر در ورزشهامؤثر در ورزشها  يياختاختن عوامل روانشنن عوامل روانشنييدر بدر ب      

شده اند. در چند دهة شده اند. در چند دهة   ييبررسبررس  يياداديينه مطالعات زنه مطالعات زيين زمن زميياز پژوهشها را به خود اختصاص داده و در ااز پژوهشها را به خود اختصاص داده و در ا  ييععييوسوس

ن ن ييورزشکاران نموده اند. از جمله اورزشکاران نموده اند. از جمله ا  ييتتييات شخصات شخصييبه خصوصبه خصوص  يياداديير روانشناسان ورزش توجه زر روانشناسان ورزش توجه زيياخاخ

باشد. باشد.   و خودتاب آوري روانشناختيو خودتاب آوري روانشناختي  هوش هيجانيهوش هيجاني    تواندتواند  ييممات ات ييخصوصخصوص   

                                                 

3 - Tuson & Sinyor 



و  ير سالوينظ يپژوهشگران ياز سو يمتعدد يدگاه هاي، نکته نظر ها و ديجانيف هوش هيدر تعر   

ماير4) 1990(، گلمن5)1995(، بار- آن6)1997( ارائه شده است. در حالت كلي و با توجه به اين 

كه  يتيا صفت شخصي، مهارت  و ييتوانا"ف كرد:ين گونه تعريرا ا يجانيتوان هوش ه يف ميتعار

م خلق  را در يم و ترميجان ها و تنظيه نيص بيز و تشخيگران، تمايجان ها در خود و ديه ييشناسا

نتايج ."كند يفراهم م ط و سالمت روان فرديبا مح يگارجهت ساز پژوهش بشارت و  

(1380همکاران) وفقيتم با هيجاني هوش كه داده نشان   انفرادي و گروهي در ورزشهاي ورزشي 

يهمبستگ ،دارد مثبت  يورزشها در فقط متغير اين اما  تواندمي گروهي   موفقيت ورزشي را پيش بيني 

.كند  

است كه در است كه در   ييتتيير شخصر شخصييك متغك متغييز ز ييخودتاب آوري روانشناختي نخودتاب آوري روانشناختي ن  يي، سازه ، سازه يجانيهوش هر ر ييعالوه بر متغعالوه بر متغ      

گوناگون نشان داده است و در گوناگون نشان داده است و در   ييمختلف خود را به شکلهامختلف خود را به شکلها  ييستنباطهاستنباطهااا  ييد به واسطه د به واسطه ييجدجد  ييات روانشناسات روانشناسييادبادب

رد.رد.ييقرار گقرار گ  ييابابييتواند مورد ارزتواند مورد ارز  ييمم  ييواقع به نوع خاصواقع به نوع خاص  

خودتاب آوري به عنوان يکي از سازه هاي اصلي شخصيت براي فهم انگيزش، هيجان و رفتار    

مفهوم سازي شده است)بالك2002،7(. ورنر8 و اسميت9 )1992( خودتاب آوري را »ساز و كار خود 

( خودتاب آوري، صرف نظر از خطرات 1997افزون بر آن به باور ورنر) دانند.مي« اصالح گري انسان

-( بر اين باور است خودتاب2002تهديد كننده، عاملي بالقوه در همه افراد براي تغيير است. بالك)

باشد)لتزرينگ10، بالك و فوندر11، آوري توانايي سازگاري سطح كنترل بر حسب شرايط محيطي مي

2005(. خودتابآوري و مفاهيم مرتبط با آن از قبيل سرسختي روانشناختي)مدي12 و كوباسا، 1994(  با 

                                                 

4 - Salovey & Mayer 

5 - Golman 

6 - Bar- on 

7 -  Block 

8 - Werner 

9 - Smith 

10 - Letzring 

11 - Funder 

12- Maddi 



سالمت رواني در ارتباطند)رامانياه و همکاران13، 1999(. به عالوه نشان داده شده است كه تاب آوري با 

 بهبودي در سالمت رواني و فيزيکي افراد  رابطه دارد)كانر و همکاران14، 1999(.

و و   يجانيهوش هچه تفاوتي بين چه تفاوتي بين   دارد به اين سوال پاسخ دهد كهدارد به اين سوال پاسخ دهد كه  يينه پژوهش حاضر سعنه پژوهش حاضر سعيين زمن زمييدر ادر ا      

رورزشکار وجود دارد و همچنين آيا رورزشکار وجود دارد و همچنين آيا يي( و غ( و غييو انفرادو انفراد  ييورزشکار )گروهورزشکار )گروه  خودتاب آوري روانشناختي افراد

( و ( و ييو انفرادو انفراد  ييورزشکار)گروهورزشکار)گروه  فرادخودتاب آوري روانشناختي در او و   يجانيههوشارتباطي بين ارتباطي بين 

وجود دارد؟ رورزشکاررورزشکارييغغ  

 اهميت و ضرورت تحقيق

صرف مي كنند، عدم  يهنگفت ينه هايهز يو جهان يشركت در مسابقات كشور يبرا ياز آنجا كه هر كشور   

ئل نکه مسايمي شود و با توجه به ا يو اقتصاد ياز لحاظ اجتماع يريجبران ناپذ يموفقيت باعث خسارتها

ن مسابقات كمتر ين ورزشکاران در ايل هوش هيجاني و خودتاب آوري روانشناختي در بياز قب يروانشناس

تواند عملکرد ورزشکاران را ارتقاء دهد و  به  يورزش م يرد، توجه به امر روانشناسيگ يمورد توجه قرار م

ريني براي كشور مؤثر باشد.و افتخار آف يو اجتماع ياقتصاد ين خسارتهايزان اينوبة خود در كاهش م  

با  يجانينه ارتباط مثبت هوش هيدر زم ياديران، مطالعات زيدر داخل و خارج از ااز طرف ديگر     

، جرأت يي، خودشکوفايليشرفت تحصي، پييت زناشوير  رضاينظ يمتعدد  ياجتماع – يعوامل روان

انجام گرفته  يجانيه يگشودگو  ي، مهار خشم، همدليمقابله ا يت تعارض، سبك هايري، مديورز

، زارعان و اسداله پور، 1386؛ خانزاده، 1386، يو طهماسب ي؛ثمر5138 ذراتي،؛ 1383، يرگرياست)ت

1386؛ لوپز، سالوي و همکاران15، 2003؛ 2006(. علي رغم حيطه گسترده مبحث هوش هيجاني، 

نقش داشته باشد،  يجانيكه ممکن است در توسعه وگسترش هوش ه يدرباره عوامل ياطالعات چندان

كه به  تواند باشد يم خودتاب آوري روانشناختين عوامل ممکن، ياز ا يکيامده است. يبه دست ن

ش يپ يرهايكم و اندك در داخل و خارج از كشور، مخصوصاً مربوط به رابطه متغ يعلت پژوهشها
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ت خواهد يزشي را تقوور يعلم روانشناس يشين پژوهش از بعد افزاين با هوش هيجاني، انجام ايب

 كرد.

 يطة ورزش ارائة راهبردهايرها در حين متغيد بودن اينه و جدين زميپژوهش كم در داخل و خارج در ا   

ن يل فوق، در ايباشد. با توجه به دال ين پژوهش ميگر انجام ايل ديمناسب به ورزشکاران در مسابقات، از دال

ن يرد. از ايقرار گ يخودتاب آوري روانشناختي مورد بررس شود ارتباط هوش هيجاني با   يپژوهش كوشش م

ند تا يفراهم نما يين پژوهش، برنامه ها و آموزشهايج ايتوانند با استفاده از نتا ين ورزش مين و مسئوليرو محقق

شركت در مسابقات پرورش داده شوند. يدر جامعه برا يورزشکاران موفق  

 

اهداف تحقيق     

الف( اهداف کلي    

ورزشکاران گروهي و انفرادي و افراد غير ورزشکار در هوش هيجانيتعيين تفاوت  - 1  

روانشناختي ورزشکاران گروهي و انفرادي و افراد غير  در تعيين تفاوت خودتاب آوري - 2

 ورزشکار 

ورزشکاران گروهي و  در تعيين رابطه بين هوش هيجاني و خودتاب آوري روانشناختي -3

ر ورزشکارانفرادي و افراد غي  

 

ب( اهداف جزيي    

مقايسه خودتاب آوري روانشناختي در ورزشکاران گروهي، انفرادي و افراد غير ورزشکار -1  

مقايسه هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي، انفرادي و افراد غير ورزشکار -2  

آوري روانشناختي ورزشکاران گروهي، انفرادي و افراد غيرورزشکار بيني خودتابپيش -3

 براساس هوش هيجاني

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي، انفرادي متغير مقايسه مولفه ارزيابي هيجانات خود  -4

 و افراد غير ورزشکار



هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي،  متغير مقايسه مولفه ارزيابي هيجانات ديگران -5

 انفرادي و افراد غير ورزشکار

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي، انفرادي و  متغيرمقايسه مولفه تنظيم هيجايي خود  -6

 افراد غير ورزشکار

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي، انفرادي  متغير مقايسه مولفه تنظيم هيجايي ديگران -7

 و افراد غير ورزشکار

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي، انفرادي و افراد  متغيرمقايسه مولفه ابراز هيجانات  -8

شکارغير ورز  

هوش هيجاني در ورزشکاران  متغير مقايسه مولفه سودمندي هيجانات در حل مسئله -9

 گروهي، انفرادي و افراد غير ورزشکار

 

اي کاربردي و توسعه ج(اهداف    

الزم در زمينه استعداديابي ورزشکاران گروهي و انفرادي بر حسب هوش  يارائه راهکارها -

فراد با هوش هيجاني باال يا پايين در كداميك از رشته هاي ورزشي هيجاني باال و پايين. بطوريکه ا

 )گروهي يا انفرادي( به موفقيت بيشتري دست مي يابند؟

 

پژوهش يه هايفرض    

بين خودتاب آوري روانشناختي ورزشکاران گروهي، انفرادي و افراد غير ورزشکار تفاوت معني  -1

 دار وجود دارد.

ان گروهي و انفرادي و افراد غير ورزشکار تفاوت معني دار ورزشکار هوش هيجانيبين  -2

 وجود دارد.

و خودتاب آوري روانشناختي همبستگي وجود دارد. هوش هيجانيبين  -3  

كند.مي پيش بينيهوش هيجاني، خودتاب آوري افراد ورزشکار و غيرورزشکار را  -4  



زشکاران گروهي و انفرادي هوش هيجاني در ور متغيربين مولفه ارزيابي هيجانات خود  -5

 و افراد غير ورزشکار تفاوت وجود دارد.

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي و  متغيربين مولفه ارزيابي هيجانات ديگران  -6

 انفرادي و افراد غير ورزشکار تفاوت وجود دارد.

و هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي و انفرادي  متغيربين مولفه تنظيم هيجايي خود  -7

 افراد غير ورزشکار تفاوت وجود دارد.

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي و انفرادي  متغيربين مولفه تنظيم هيجايي ديگران  -8

 و افراد غير ورزشکار تفاوت وجود دارد.

هوش هيجاني در ورزشکاران گروهي و انفرادي و افراد  متغيربين مولفه ابراز هيجانات  -9

دارد. غير ورزشکار تفاوت وجود  

هوش هيجاني در ورزشکاران  متغيربين مولفه سودمندي هيجانات در حل مسئله  -10

 گروهي و انفرادي و افراد غير ورزشکار تفاوت وجود دارد.

 

رهايمتغ ياتيف مفهومي و عمليتعار  

هوش هيجاني شکلي از هوش اجتماعي است که توانائي کنترل احساسات و : هوش هيجاني   

ديگران، تمايز آنها و استفاده از اين اطالعات جهت هدايت تفکر و عمل را شامل هيجانات خود و 

شود که  ياطالق م يا زان نمرهيبه م يجانيهوش هن پژوهش، يدر ا (.1382مي شود)محمدي، 

مقياس اندازه گيري اين آزمون فاصله اي  کند. يهوش هيجاني شوت کسب م اسيمق در يآزمودن

.است  

و  يريسك پذيرغم ر ير علييز و تغيت آميموفق يند سازگاريفرا ي: تاب آور خودتاب آوري:      

مقابله و  يبرا يو اجتماع ي، خانوادگيفرد ييتوانا ي(. تاب آور1995، 16ناردياست)ب ياحساس بدبخت
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باشد كه باعث  يفالكت بار م يزندگ يا استرس هايتها يبه حالت اول برگشتن در مقابله با موقع

(. منظور از 1995، 17دهد) ورنر يش مينده را افزايآ يبت هايپاسخ دادن به مص يبرا ييش توانايافزا

 ي( كسب م2003)18نسونيكانر و راب ياس تاب آوريدر مق ياست كه هر آزمودن ينمره ا يتاب آور

 د.ينما

دي، ورزش گروهي ورزشي است كه درآن انفراورزش دو نوع است؛ گروهي يا  نوع ورزش:     

ورت گروهي تمرين و به صورت گروهي با گروه ديگر رقابت مي كنند مثل فوتبال يا افراد به ص

واليبال. ورزش انفرادي ورزشي است كه در آن ممکن است افراد به صورت گروهي تمرين بکنند ولي 

 منظور از ورزشکاراندر مسابقه به صورت انفرادي با طرف مقابل رقابت مي كنند. در پژوهش حاضر 

،  پرورش يكشتمنظور از ورزشکاران انفرادي شامل ورزشکاران  و  باليفوتبال، هندبال و والکنان بازي يگروه

مي باشد. اندام و كاراته  

 

به موضوع مورد مطالعه چهار چوب نظري و مطالعه منابع مربوط  

 مقدمه

عصر جديد با توسعه علوم و تکنولوژي پيشرفته خود، روش زندگي بسياري از جوامع   

ا تحت الشعاع خود قرار داده است و كاهش قابل مالحظه اي در فعاليتهاي فيزيکي بشري ر

افراد به وجود آورده است اگر به ساخت فيزيکي انسان توجه كنيم متوجه مي شويم كه انسان 

به طور فطري براي رشد و تکامل همه جانبه خود به انواع گوناگوني از فعاليتهاي جسماني 

واسته ها و نيازهاي طبيعي بي جواب بمانند. روان فرد را نيز متاثر ساخته نياز دارد. اگر اين خ

نمي توان دو عامل جدا از هم دانست و  بار مي آورند. جسم و روان فرد راه و مشکالتي را ب

بايد به هر دوي آنان بطور توام توجه نمود و زمينه هاي الزم براي رشد و شکوفايي هر دو 

 ا يك انسان كامل، انساني است كه تمامي ابعاد وجودش رشد يابد.جنبه را فراهم كرد، زير
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روانشناسان اكنون به خوبي مي دانند كه روان انسان مستقيماً تحت تاثير شرايط بدني و 

جسماني اوست و متقابالً جسم انسان و اعمال اندامها، تحت تاثير فضاي رواني و ذهني است 

.(1376)خيابانچيان،   

استفاده از امکانات و  ،نيروهاي بالقوه آدمي و ورزشکار به فعل در آيدبراي آنکه      

روشهاي علمي و عملي در اين زمينه نياز است. براي تحقق اين امر ابتدا بايد انسان و 

خصوصيات جسمي و رواني وي را شناخت و سپس با توجه به اين شناخت راههائي را در 

 نظر گرفت.

ياز فطري، و يك پديده اجتماعي آموزشي، در تکامل جسماني تربيت بدني بعنوان يك ن     

اجتماعي كمك مي  -و رواني افراد رسالتي بزرگ دارد و به پرورش شخصيت و رشد رواني 

كند. تا جائيکه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بر تعليم و گسترش امر تربيت بدني 

با اين حال به نظر مي رسد كه  .(7613و ورزش تصريح و تاكيد شده است )خيابانچيان، 

 که پاسخيورزشکاران صورت گرفته، بطور يروانشناخت يهايژگيطه ويدر ح يات كمترمطالع

.(1374خيلي از سواالت در پرده ابهام باقي مانده است )هاشمي،   

 شناسي ورزشهاي تاريخي روانريشه

رح بوده است. اولين روان شناسي در قالب ورزش، همزمان با خود روان شناسي مط   

نور "شود. پژوهش به ثبت رسيده در روان شناسي ورزش به اوايل قرن نوزدهم مربوط مي

من تريپلت19 )1898(" بر اساس منابع موجود، اولين آزمايش خود را در روانشناسي 

شناسي ورزش انجام داده تريپلت عوامل تسهيل كننده اجتماعي و به موازات آن در روان

ا مورد مطالعه قرار داد وي ثابت كرد كه حضور افراد ديگر به عنوان رقيب در كنار اجتماعي ر

دوچرخه سواران، موجب افزايش سرعت عملکرد آنان مي شود تريپلت بعدها تحقيقات خود 

كه رشته روان شناسي ورزش به صورت رسمي  1920را درباره ورزش دنبال نکرد و تا سال 

ص انجام نشد.شکل گرفت. تحقيقي در اين خصو  
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   در سال 1925 كولمان گريفت20 آزمايشگاه تحقيقات ورزشي را در دانشگاه ايلينوير21  

تاسيس كرد. گريفيت به عنوان طراح روان شناسي ورزشي، توانست آن را به عنوان يك 

درس دانشگاهي معرفي و تثبيت كند. او دو كتاب مرجع مهم هم در اين زمينه منتشر كرد و 

ين، به عنوان مشاور تيم هاي ورزشي حرفه اي هم عمل كرد كه به همين دليل عالوه بر ا

اغلب او را به عنوان پدر روان شناسي ورزش مي نامند. در اوايل، فرايند پيشرفت روان 

آزمايشگاه تحقيقات ورزشي نيز به  1932شناسي ورزش قابل توجه نبود. همچنين در سال 

(.1381نيا، يدليل فقدان سرمايه تعطيل شد)رحمان  

)حداقل در جهان غرب فعاليت هاي ناچيزي در زمينه روان  1960تا  1930بين سالهاي    

شناسي ورزش انجام گرفت. بالفاصله از جنگ جهاني دوم در اتحاد شوروي، روان شناسي 

ورزش به عنوان يك رشته دانشگاهي مورد توجه قرار گرفت، هر چند كه در طول دوره 

ها و عمليات روان شناسي شوروي منتشر نشده بود؛ با ات دقيقي از يافتهجنگ سرد، اطالع

( تيم هاي اروپايي شرقي، روان 1960اين حال عموماً بر اين باورند كه در المپيك ملبورن )

شناسي ورزش را به خدمت گرفتند )كريمر و اسکالي22، 1994(. اما آنچه مسلم است، در 

روسيه، به طور معمول از روان شناسان ورزش، براي  تيم هاي آلمان شرقي و 1970اوايل 

بهبود عملکرد ورزشکاران در مسابقات بين المللي سود مي بردند. روان شناسي ورزش در 

وپس از آن در كشور انگلستان و بعد از چند سال ديگر در سراسر اروپا  1960امريکا در سال 

وان يك رشته دانشگاهي جديد به حيات دوباره يافت، و بعد از مدتي در كل دنيا به عن

سرعت رشد و توسعه پيدا كرد. جالب توجه اينکه، تا اين اواخر روان شناسي ورزش در 

حيطه علوم ورزشي، در مقابل روان شناسي مورد مطالعه و توجه قرار مي گرفت. اما در سال 

وان شناسي انجمن روان شناسي امريکا، روان شناسي ورزش را به عنوان شاخه اي از ر 1986

انجمن روان شناسي انگلستان، زير مجموعه اي را  1993مورد شناسايي قرار داد و در سال 
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بنا نهاد. اقدامات مذكور زمينه اي را براي تغيير « روان شناسي تمرين و ورزش»تحت عنوان، 

  (.1384موقعيت روان شناسي ورزش و ارتباط آن با روان شناسي ايجاد كرد )عبدلي، 

 اي نظري مختلف در مورد ويژگي هاي شخصّيتي ورزشکارانديدگاهه

ديدگاههاي نظري مختلفي در مورد ويژگي هاي شخصيّتي ورزشکاران وجود دارد. از    

جمله در نظريه فرويد23 فرد ورزشکار پرخاشگري خود را كه يك انرژي غريزي است و 

خاشگري فرد به طرف دهد پرخاشگري خود را بروز دهد دراين موقع پرجامعه اجازه نمي

ورزش معطوف مي گردد، ورزشي كه جامعه نه تنها آن را مي پذيرند بلکه ستايش هم مي 

؛ به نقل از جواجوند، 1380كند تا جايي كه فرد قهرمان براي ديگران الگو مي شود )محمدي،

1383.)  

ا، ديدگاه نظري دوم، تئوري خصلت است و فرض بر اين است كه  با شناسايي خصلت ه   

مي توانيم رفتار را پيش بيني نمايم و همچنين آنها بر پايداري و تعميم پذيري رفتار اعتقاد 

دارند. و با شناسايي اين خصلت ها مي توان ورزشکاران را به فعاليت هاي ورزشي متناسب 

 با خصلت شان هدايت كرد )ميشل24، 1990(.

ت به نظريه هاي يادگيري روان شناسان جديد شخصيّت، ازنظريه هاي افراطي خصل   

اجتماعي روي آورده است. امروزه، اكثر روان شناسان ورزشي، رويکرد تعاملي را ترجيح مي 

دهند كه بر نقش هاي تعاملي عوامل شخصيّتي و عوامل موقعيتي به عنوان تعيين كننده هاي 

يني مي كند، رفتار تاكيد دارد. خصيصه هاي معين شخصيّتي، رفتار را در موقعيت معين پيش ب

نه در تمامي موقعيت ها، يك بازيکن تنيس ممکن است زماني كه با يك رقابت روبرو است 

همواره دچار اضطراب شود، اما وقتي كه با چالش هاي ديگري مثل آزمون هاي آكادميك يا 

(.1383توضيحات شفايي روبرو است، چنين مشکلي را نداشته باشد )خواجوند،   
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 شخصّيت ورزش، سالمت رواني و

هاي شخصيّتي وسالمت بررسي ونتايج مطالعات طوالني مربوط به تاثير ورزش بر ويژگي   

رواني افراد نشان داده است كه ورزش و تربيت بدني نه تنها به عنوان يك فعاليت تفريحي 

جتماعي فراواني را به دنبال ا _تربيتي، اهداف رواني  _بلکه به عنوان يك ابزار آموزشي 

 دارد.

هر تجربه حركتي با تغيير جسماني، يك  تغيير يا تجربه رواني را به دنبال دارد و به تاييد    

گردد، هاي مهم تکامل جسماني، رواني و اجتماعي محسوب ميمنابع، ورزش از جمله روش

هاي ورزشي، افراد را از نظر فضايي و مکاني به هم نزديك مي كند. زيرا شركت در فعاليت

هاي بسياري را براي ماهر شدن دراجتماع فراهم مي آورد و به طور كلي يك رصتها و فراه

 جريان آموزشي در  ابعاد فرهنگي واجتماعي براي فرد ايجاد مي كند. 

ورزش در سالمت و آمادگي جسماني، تعادل و ثبات هيجاني، رشد اعتماد به نفس، تصوير    

رقابت، جلب توجه، تقويت گروهي و  بدني و اجتماعي مثبت و تامين نيازهاي دوستي،

هاي ورزشي امنيت تاثير دارد سالمت رواني از موضوعاتي است كه در اثر شركت در فعاليت

هايي بهترين موقعيت را براي رشد معيارهاي سالمت تواند حاصل شود. چنين فعاليتمي

خود و ديگران رواني فراهم مي كند اگر سالمت رواني را به معناي احساس راحتي نسبت به 

تعريف كنيم، معيارهاي آن، موفقيت، تعادل هيجاني، واقع بيني، سازگاري، اجتماعي بودن و 

احساس ارزشمندي خواهد بود. بنابراين ورزش با فعال سازي چنين معيارهايي نه تنها به 

(. اين تاثير 1376بهداشت جسم، بلکه به بهداست رواني نيز كمك مي كند )درخشان مباركه، 

ربعد سالمت رواني و تسکين رواني و تسکين اختالالت روان تني، دراولين كنگره ورزش د

( نيز مورد تاييد اكثر متخصصين ايراني قرار گرفته است 1371ازديدگاه پزشکي )يزد، 

(. 1376)رمضاني نژاد،   

ترين شركت در فعاليت هاي بدني و ورزشي بويژه ورزش هاي رقابتي يکي از متداول   

ل بروز و رشد اضطراب درافراد است كه مورد تاييد بسياري ازمحققان روانشناسي عوام



ورزش قرار گرفته است. در طول تاريخ طي تحقيقاتي كه محققين انجام داده اند به اين نتيجه 

رسيده اند كه ورزشکاران شركت كننده در ورزش هاي رقابتي تا حدودي داراي اضطراب 

-شوند برمقدار اضطراب آنها افزوده ميزمان رقابت نزديکتر ميهستند. هرچه ورزشکاران به 

شود و برعملکرد مهارتهاي ورزشي آنها تاثير منفي گذاشته و از موفقيت آنان درميادين 

(.1384؛ به نقل از غفاري، 1372ورزش مي كاهد )فالحي و حاجيلو،  

   در سياهه انگيزش "توتکو و اليگوي25 )1966(" پرخاشگري را به عنوان يکي از صفات شخصيّتي 

اشاره مي كند كه در چند سال اخير خشونت غير مجاز در  "(1993يونگ )"پذيرفته اند. با اينکه 

ورزش هاي مقابله اي رو به افزايش است كه حاصل مستقيم افزايش حرفه گري و دخالت انگيزه هاي 

مادي براي ورزشکاران پيروز است. "گيل26 )1986(" با مرور تحقيقاتي كه در خصوص آثار 

پرخاشگري در ورزش انجام گرفته است، به اين نتيجه رسيد كه اوالً، تحقيقات نسبتاً كمي با اين عنوان 

انجام شده و اغلب تحقيقات منتشر شده در خصوص هاكي روي يخ است. ثانيا، نتايج حاصل در 

(.1385خواجوند، رابطه پرخاشگري و موفقيت در هاكي روي يخ نيز ضد و نقيض بوده است)   

   "تاسون و سنيور27 )1993(" نتيجه گيري كردند كه تمرين حاد ممکن است با كاهش اضطراب 

همراه باشد، اما به نظر نمي رسد تاثيري بر ديگر حاالت عاطفي داشته باشد. "با تچر28)1993(" براي 

داريم به نتيجه گيري « احساس بهتري» گزارش حمايت تجربي اين ديدگاه رايج كه مابعد از تمرين 

هاي مشابهي  رسيد. چند مطالعه و تجزيه و تحليل پيشرفته )نورث، مك كوالخ و تران29، 1990؛ پيتر 

ازيلو، لندرز، هات فيلد،كوبيت، اسالزر30، 1991 ( تأييد كردند كه تمرين،كاهش اضطراب و افسردگي 

را به همراه خواهد داشت، اگر چه "برگر31)1983(" نيز خلقيات مثبت تري را در شناگران گزارش 

پياده روي و دوچرخه سواري بود. در يك خط اما اكثر پژوهش ها در مقوله هاي دو، اند، كرده
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پژوهشي مربوط به نتيجه گيري )هولمز1993،32( برخي فعاليت جسماني را به عنوان يك مکانيسم 

ي فعاليت جسماني با سرطان يا سندرم كمبود برنامه هاسازگاري در بهبود و توان بخشي )براي نمونه ،

ايمني بيماري هاي ]ايدز[( را بررسي كردند. نتايج پژوهش "الپيرير33 و همکاران )1991("، تحت 

نشان داد كه تمرين « تأثير استفاده از برنامه هاي ورزشي روي اختالالت رواني بيماران ايدزي»عنوان  

 

An investigation of the relationship between emotional intelligence and 

psychological self-resiliency iinn  ggrroouupp  aanndd  ssoolliittaarryy  aatthhlleetteess  aanndd  nnoonn--

aatthhlleetteess 

 

 

Abstract  
   The main objective of this study is investigation of the relationship between 

emotional intelligence and psychological self-resiliency iinn  ggrroouupp  aanndd  ssoolliittaarryy  

aatthhlleetteess  aanndd  nnoonn--aatthhlleetteess. Statistic population of present research, participative 

aatthhlleettee scholars in aatthhlleettee  ttoouurrnnaammeenntt(ggrroouupp--  ssoolliittaarryy) and nnoonn--aatthhlleetteess 

between 20-28 years of  University of Mohaghegh Ardabili was that minimum 

of over 3 years had athlete acquaintance. Statistical sample of present research 

inclusive to was  ggrroouupp  aatthhlleetteess  person 50, ssoolliittaarryy  aatthhlleetteess person 50 and   nnoonn--

aatthhlleetteess person 50 that selected by simple random sampling. Following tools 

were used for data collection: Shute Emotional intelligence questionnaire and 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Meanwhile study method was 

of correlation and casual- comparative kind, research data analyzed with 

Pearson correlation coefficient, multivariate variance analysis and LSD test. 

Study results showed that there was significant statistic difference between  

ggrroouupp  aanndd  ssoolliittaarryy  aatthhlleetteess  aanndd  nnoonn--aatthhlleetteess  ooff  tthhaann Emotional Intelligence and 

psychological self-resiliency. That is to say Emotional Intelligence  are over 

surface  ggrroouupp  aatthhlleetteess that  ssoolliittaarryy  aatthhlleetteess. Time in parallel on ggrroouupp  aanndd  

ssoolliittaarryy  aatthhlleetteess are lowness of Emotional Intelligence. Also ggrroouupp  aanndd  ssoolliittaarryy  

aatthhlleetteess  tthhaann  nnoonn--aatthhlleetteess enjoyed over surface psychological self-resiliency. 

Results of Pearson correlation coefficient showed that has significant positive 

relationship between Emotional Intelligence with psychological self-resiliency 
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(P<0.05). so that Emotional Intelligence predict the psychological self-resiliency 

in the  significant surface(P<0.05). Also between psychological self-resiliency 

whit champion acquaintance gain significant relationship.   
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