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1و .3دانشجوی دکتری تخصصی ،روانشناسی ورزشی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران،
تهران ،ايران  .2استاديار روانشناسی ورزشی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجاایی بار سرساخ ی ذهنای تکوایادواارا یخهاب باواز از باین
تکوایدواارا یخهۀ شهر تهرا  30مرا با میایگین سنی  23/30 ± 5/52سال ببصورت یمویبگیری ار اسا ر

ای خاا

شدید و با روش تصاافی ار گروههای آزمايش و ان رل آزمو شدید و پرسشانامۀ سرساخ ی ذهنای ار ورزش (شایرا و
همکارا  )2009 ،را تکمیل ارایدز آموزش هوش هیجایی ،ار طول او ماه بب مدت  16جلسب روی گروه آزماايش ایجاا
گرفتز برای تحلیل اااهها از آزمو تحلیل اوواريایس اس فااه شدز ی ايج یشا ااا اب مداخلاب باا روش آماوزش هاوش
هیجایی بر افزايش سرسخ ی ذهنی گروه آزمايش مؤثر بواه و یمرههای مؤلفبهای اطمینا  ،پاياداری و ان ارل آیاا ار
مرحلۀ پس آزمو یسهت بب گروه ان رل افزايش معناااری پیدا اراه اسات ()P>0/05ز از ی اايج باباساتآماده ناین
برااشت میشوا اب اح ماالً آموزش هوش هیجایی روشی سوامند و مؤثر ار افزايش سرسخ ی ذهنی تکوایدواارا یخهب
استز

واژههای کليدی
تکوایدواارا پومسب ،تنظیم هیجا  ،سرسخ ی ذهنی ،ان رل ،هوش هیجاییز
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مقدمه
روا شناسا ورزشی خهره و بیش ر ورزشکارا تصديق اراهاید اب تأثیر عوامل روا شناخ ی ار موفقیت
ورزشی  50-90ارصد است ،با وجوا اين ورزشکارا اذعا ااش ند اب فقط  5-10ارصد از زما تمرين
خوا را صرف توسعۀ مهارتهای روا شناخ ی ضروری مایند سرسخ ی ذهنی میانند ()1؛ اب از مهم
ترين مهارتهای روایی مطرح ار اس یابی ورزشکارا بب موفقیت ار رقابتهای ورزشی است ()2،1ز
واينهرگ ،بوت و االپ )2011( 1اظهار ااش ند بسیاری از مربیا  ،آ را عاملی مهم ار ای خا
ورزشکارا برای تیم ار یظر میگیرید () 4؛ با وجوا اين ارک امی از اين ويژگی وجوا اارا ( )5و ی ايج
مطالعۀ گولد و همکارا

2

( )1987یشا ااا اب فقط  9ارصد از مربیا ار توسعۀ سرسخ ی ذهنی

ورزشکارایشا موفق بواهاید ()6ز مفهو اولیۀ سرسخ ی ذهنی را جیمز لوهر 3رواج ااا و از آ زما
پژوهشگرا تالش اراه اید تا براسا

ايدۀ لوهر ،تعاريف سرسخ ی ذهنی خوا را توسعب اهند ،اما هنوز

هم بر مفاهیم مشابهی م مرازید ()7ز ار راس ای مفهو سازی شفافتر االف ،ارلی و سیول )2002( 4ار
مطالعبای ایفی با یخهگا ورزشی یظريۀ سرسخ ی ذهنی خوا را با افزوا عامل اطمینا

5

(بب

8

توایايیهای خوا ار اسب موفقیت) بب مدل سب سی (سخ کوشی )6اوباسا 7شامل الف) ان رل (بر
هیجایات و زیدگی)،

) تعهد( 9مصمم بوا ار يک پیشامد) ،ج) الش( 10ارزيابی الشها ببعنوا

فرصت یب تهديد) مدل هار سی 11را ارائب اااید ()8ز اخیراً ار تعريفی جامعتر و ااربرایتر گو یارای،
گورا و ايموک )2009( 12اظهار ااش ند اب سرسخ ی ذهنی سازهای ندوجهی مش مل بر ارزشها،
یگرشها ،شناختها و هیجایاتی عمومی-اخ صاصی مرتهط با ورزش است اب ذاتی يا اا سابی است و بر
یحوۀ رویآوری ،پاسخ و ارزيابی فرا از الشها ،و پايداری ار رسید بب اهداف ببصورت مثهت و منفی
اثرگذار استز برحسب اين ايدگاه ببیظر میرسد ويژگیهای اطمینا (خواباوری و خواارزشمندی)،
1. Weinberg, Butt, & Culp
2. Gould, Hodge, Peterson, & Petlichkoff
3. Loehr
4. Clough, Earle, & Sewell
5. Confidence
6. Hardiness
7. Kobasa
8 .Control
9.Commitment
10.Challenge
11. 4C
12. Gucciardi, Gordon, & Dimmock
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پايداری( 1ار ایگیزش ،یگرش و تالش) و ان رل (بر هیجا و توجب) ببعنوا مشخصبهای الیدی
سرسخ ی ذهنی ببطور مس قیم ار اين فرايند اثرگذارید ()9ز عالوهبر اين عوامل ،پژوهشگرا
مشخصبهای الیدی ايگری مایند تا آوری ،2تفکر خوشبینایب ،آگاهی و تنظیم هیجا (هوش عاطفی)

3

و توایايی ان رل الش را برای آ برشمراهاید ()10ز
با وجوا مطالعات گس راۀ م خصصا روا شناسی ورزشی ار زمینۀ اهمیت و یقش تأثیرگذار
سرسخ ی ذهنی ار موفقیت ورزشی ،يکی از الشهای اساسی ،گویگی رشد اين ويژگی و عوامل مؤثر
بر آ استز برخالف رويکراهايی اب سرسخ ی ذهنی را ويژگی وراث ی و تغییریاپذير قلمداا اراهاید
( ،)11،8ساير یظريبپراازا رويکرای تعاملی ( )5 ،12 ،13اتخاذ اراهاید و آ را يک ويژگی رشدپذير از
طريق عوامل و مداخالت محیطی ار یظر گرف باید؛ مطالعات صورتگرف ب ییز مؤيد همین ايدگاه است
()14،15ز مرور اولیب ار زمینۀ سرسخ ی ذهنی یشا میاهد اب بیش ر پژوهشهای او اهۀ اخیر ار
تالش برای مفهو سازی ماهیت سرسخ ی ذهنی ار ورزشکارا و محیطهای ورزشی بواه ( ،)2و توجب
بسیار امی بب اينکب آيا اين ويژگی قابل بههوا است شده است ()7ز از مهمترين مشکالت ار طراحی
بریامبهای توسعۀ آ ببعلت تناقض ار تعريف اين ويژگی است اب حاای از پیچیدگی سرسخ ی ذهنی
است ()4ز برحسب مهایی یظری ،ان رل و تنظیم هیجایات ( ،)5 ،8 ،9 ،12يا هوش عاطفی ( )10از
ويژگی مهم و مرتهط با بعد هیجایی سرسخ ی ذهنی است و ممکن است قابل آموزش باشدز ار اين
زمینب هورسهورگ و همکارا  )2009( 4ار پژوهشی بیا اراید با اينکب ممکن است سرسخ ی ذهنی
يک ويژگی وراث ی باشد ،امکا توسعۀ ابعاای از سرسخ ی ذهنی اب با هیجایات ار ارتهاط است ،وجوا
اارا ()16ز لوهر ییز ایعطافپذيری ،5پاسخگويی ،6اس حکا  7و تا آوری هیجایی را مشخصبهای هیجایی
افراا سرسخت برشمراه و مع قد است اب اين مهارتها را میتوا آموخت ()1ز براسا

ی ايج مطالعات

ییز ورزشکارا با سرسخ ی ذهنی باالتر هیجا منفی ام ری را تجربب میانند ()13،10ز

1. Consistency
2. Resilience
3. Emotional awareness and regulation/affective intelligence
4. Horsburgh, Schermer, Veselka, & Vernon
5. Flexibility
6. Responsiveness
7. Strength
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يکی از روشهای اساسی ار ارتقای مهارتهای تنظیم هیجا آموزش هوش هیجایی 1است ()17ز
ببیظر میرسد از روشهای توسعۀ سرسخ ی ذهنی ارتقای مهارتهای تنظیم هیجا از طريق آموزش
هوش هیجایی باشدز ماير و سالوی )1987( 2هوش هیجایی را توایايی ااراک ،ارزيابی و ابراز عواطف،
تسهیل عاطفی تفکر ،شناخت ،تحلیل و بباارگیری اایش عاطفی و تنظیم مدبرایۀ عواطف ،تعريف اراهاید
()4ز بسیاری از پژوهشگرا مع قدید اب هوش هیجایی باال با عملکرا به ر ار زمینبهای خواتنظیمی،
اس قالل ،ان رل ،خوشبینی 3و خوااارامدی 4رابطب اارا و همۀ اين عوامل بر سازگاری افراا ار شرايط
م فاوت تأثیرگذار است ()18ز پژوهشهای مخ لفی ییز اثربخشی آموزش را بر افزايش سالمت روا و
مهارتهای مقابلب با اس ر

و ااهش یشایگا اس ر

و پرخاشگری تأيید اراهاید ()19ز از سوی ايگر،

مطالعات صورتگرف ب همهس گی مثهت سرسخ ی ذهنی را با اين ويژگیها یشا اااهاید ()20ز عالوهبر
روابط غیرمس قیم و همسويی فراوا ار مهایی یظری بین هوش هیجایی و سرسخ ی ذهنی ،ی ايج
پژوهشهای صورتگرف ب حاای از آ است اب هوش هیجایی با سخ کوشی و تا آوری باالتر ار
اایشجويا ( )21 ،22و ورزشکارا ( ،)23 ،24همچنین با اع ماا بب یفس سخت اوشی (،)25 ،16
ایگیزش ( )4 ،27و ان رل ارویی بیش ری ( )28 ،29همراه است اب با مرور اابیات پیشینب از عوامل
مهم سرسخ ی ذهنی محسو میشویدز پژوهش اراست و آزاای )2010( 5ییز ار زمینۀ بررسی ارتهاط
بین مهارتهای ذهنی و سرسخ ی ذهنی یشا ااا اب مهارت ذهنی ان رل هیجا با سرسخ ی ذهنی
همهس گی مثه ی اارا ()30ز ار مقابل بروجنی و همکارا ( )2012ار بررسی و مقايسۀ هوش هیجایی
و سرسخ ی ذهنی تیمهای قوی و ضعیف بسک هال زیا یشا اااید اب بین هوش هیجایی و سرسخ ی
ذهنی رابطۀ منفی معناااری وجوا اارا ()31ز
مطالعات ایجا گرف ب تأثیر آموزش مهارتهای هوش هیجایی و تنظیم هیجا

را بر افزايش

تا آوری غیرورزشکارا یشا اااهاید ()19 ،32ز ار حوزۀ ورزش ،ی ايج پژوهشها تأثیر مثهت آموزش
هوش هیجایی را بر افزايش مهارتهای روایی تأيید اراهاید ( ،)18 ،33و اخیراً مطالعات محدوای اثر
تمرين اين مهارتها را بر افزايش سرسخ ی ذهنی ( )7 ،34و ییز همهس گی مثهت هوش هیجایی با آیها
را یشا اااهاید ()25 ،30ز مطالعات روی ورزشهای رزمی از جملب تکوایدو ببعنوا ورزشی المپیکی با
1. Emotional Intelligence
2. Mayer & Salovey
3. Optimism
4. Self-Efficacy
5. Crust & Azadi
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مشخصۀ ضربات است و پای سريع ( ،)4ییز حاای از اهمیت سرسخ ی ذهنی و آموزشپذيری آ استز
برای مثال مینیکس )2010( 1ار مطالعۀ ایفی روی ورزشکارا رزمیاار یشا ااا اب سرسخ ی ذهنی
يک ويژگی مهم و قابل آموزش است ()34ز ار مطالعۀ ايگری حسنپور و همکارا ( )2016یشا اااید
اب سرسخ ی ذهنی موفقیت ورزشی رزمیاارا را پیشبینی میاند ()2ز زیدی و محهی ( )2016ییز
یشا اااید اب از بین عوامل روا شناخ ی مخ لف تنها سرسخ ی ذهنی م مايزانندۀ تکوایدواارا
موفق از یاموفق بوا ()20ز مطالعات همچنین یشا اااهاید اب تکوایدواارا ماهرتر سرسخ ی ذهنی
باالتری اارید ()4 ،6ز رش ی و همکارا ( )2015ار يک مطالعۀ تجربی بب اين ی یجب رسیدید اب تمرين
مهارت های ذهنی بر افزايش سرسخ ی ذهنی ورزشکارا تیمی و ایفراای از جملب ااراتب و تکوایدو مؤثر
است ()35ز
ار ال با توجب بب پژوهشهای ایجا گرف ب ،میتوا گفت اب سرسخ ی ذهنی عامل روا شناخ ی
مهمی ار موفقیت ورزشکارا رزمیاار تکوایدو است و ارک عوامل مؤثر بر آ اهمیت زياای ااراز
مطالعات صورتگرف ب ییز حاای از یقش هیجایات ( ،)36 ،37و توایايی ان رل آیها بر موفقیت ورزشی
تکوایدواارا است ()20 ،38ز بنابراين ارک رابطۀ اين او ويژگی ار ورزش تکوایدو ببعنوا يک رش ۀ
المپیکی ببويژه ار یمویۀ ايرایی با ااش ن ریکینگ جهایی و همچنین جهت غنیسازی مطالعات علمی ار
اين خصوص پراهمیت ببیظر میرسدز با وجوا اين بیش ر پژوهشهای او اهۀ اخیر ار تالش برای
مفهو سازی ماهیت سرسخ ی ذهنی بواه است و پژوهشهای ایدای بب بررسی یقش عوامل اثرگذار بر
آ پرااخ باید و بب یقش مهارتهای تنظیم هیجا ار تحقیقات گذش ب توجهی یشده است ،ببیظر
میرسد هوش هیجایی با سرسخ ی ذهنی ارتهاط اارا و موجب ارتقای آ میشواز عالوهبر روابط
غیرمس قیم و همسويی فراوا ار مهایی یظری بین هوش هیجایی و سرسخ ی ذهنی با توجب بب
ندبعدی ويژگی سرسخ ی ذهنی ،تاانو پژوهشی ار اين زمینب صورت یگرف ب استز روشن شد اين
مسئلب هدف ایجا اين پژوهش بواه است و میتواید هم از حیث یظری و هم از حیث ااربرای ببعنوا
روشی یوين ار بریامبريزیهای تمرين بب مربیا و روا شناسا ورزشی امک شايایی اندز با توجب بب
آیچب بیا شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجایی ،بر افزايش سرسخ ی ذهنی
ار تکوایدواارا یخهب بواز

1. Minnix
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روششناسی
پژوهش حاضر از یوع ییمبتجربی با طرح پیشآزمو  -پسآزمو و جامعۀ آماری شامل تکوایدواارا مرا
یخهۀ شهر تهرا ار سال  2015بواز یمویۀ اين پژوهش 30 ،تکوایدواار پومسب (فر ) از باشگاه
مسجدالنهی بواید (با میایگین سنی  23/30± 5/52سال) اب ببصورت تصاافی بب او گروه آزمايش و
گواه تقسیم شدیدز مالکهای وروا بب پژوهش ،رضايتمندی برای شرات ار پژوهش ،جنسیت مرا،
سابقۀ حضور ار مسابقات لیگ اشوری ،ااش ن امربند مشکی و یداش ن سابقۀ رجوع بب روا شنا
بواز شايا ذار است تکوایدواارایی ببعنوا یخهب ار یظر گرف ب شدید اب برحسب پیشینۀ تحقیقات
اارای او مالک یخهگی ،مایند ااش ن امربند مشکی و حضور ار مسابقات لیگ اشوری بواید ()39 ،40ز
ابزار پژوهش
پرسشنامۀ سرسختی ذهنی در ورزش

ار اين پژوهش از پرسشنامۀ سرسخ ی ذهنی ار ورزش گلهی و و ورسچ ( )2009اس فااه شد اب
اارای  14سؤال و مش مل بر سب خراهمقیا
( هار سؤال) است و براسا

مقیا

اطمینا (شش سؤال) ،پايداری ( هار سؤال) و ان رل

پنجارزشی لیکرت از اامالً مخالف (يک) تا اامالً موافق (پنج)

یمرهگذاری میشواز شیرا و همکارا ( )2009روايی و پايايی آ را تأيید اراهایدز ار ايرا اين
پرسشنامب توسط ااشایی ،فرخی ،ااظمیژاا و شیخ ( )2015اع هاريابی شده و پايايی آ براسا

ضريب

آلفای ارویهاخ برای خراهمقیا های اطمینا  ،0/74پايداری  ،0/78ان رل  0/74بباست آمده است ()41ز
روش اجرا
برای جمعآوری اااهها پس از هماهنگیهای ببعملآمده با باشگاه تکوایدوی مسجدالنهی ار شهر
تهرا  ،پژوهشگرا هدف از تحقیق و لزو همکاری صااقایۀ آزمواییها ار تکمیل پرسشنامب را مطرح
اراید و بب آیها اطمینا اااه شد اب اين اطالعات فقط برای مقاصد پژوهشی اس فااه خواهد شد و
بنابراين موافقت تکوایدواارا برای حضور ار پژوهش اسب شدز سپس برای تکوایدواارا گروه آزمايش
بب مدت او ماه 16 ،جلسب آموزش هوش هیجایی برگزار شد ،اما بب گروه ان رل ،آموزش خاصی اااه
یشدز ار پايا آموزش ،او گروه ار يک جلسب ار پسآزمو بب پرسشنامۀ سرسخ ی ذهنی پاسخ ااایدز
خالصب جلسبهای آموزش هوش هیجایی برگرف ب از بریامۀ براابری و گريوز بوا اب مه نی بر آموزش
هار مؤلفۀ هوش هیجایی شامل خواآگاهی ،خوامديري ی ،آگاهی از هیجا های ايگرا يا آگاهی
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اج ماعی و مديريت رابطب است و ار ايرا ایفیت بهینۀ اين پروتکل آموزشی ار پژوهش مخ لفی بب
اثهات رسیده است ()42ز ار پژوهشی ملکی و همکارا ( )42ییز آیها را بر روی ورزشکارا یخهب از جملب
تکوایدواارا بباار براهایدز برای آموزش اين بریامب ،شایزاه جلسب آموزش ببصورت اارگاهی برگزار شد،
ار ضمن از يک اارشنا ارشد روا شناسی بالینی مسلط بب آموزش مهارتهای هوش هیجایی ببمنظور
یظارت و راهنمايی جهت ایجا اقیقتر بریامۀ آموزشی پژوهش بهره گرف ب شد (جدول )1ز
جدول  .1خالصه جلسههای آموزش مهارتهای هوش هيجانی
جلسات

محتوای جلسات

جلسۀ توجيهی

معارفب با اعضای گروه ،ارائۀ بریامۀ جلسات ،اش راک اهداف جلسات آموزشی با اعضای
گروه

اول و دوم

تعريف هیجا و ايدگاههای آ (ابعاا روایی ،فیزيولوژيک و اج ماعی) ،و شناسايی
ایواع آ ار زیدگی (خشم ،اضطرا  ،تر  ،شاای ،غم ،تنفر ،هیجا های مراب وززززز)

سوم و چهارم

شناسايی حالتهای هرهای و افکار همراه با هیجایات؛ ار اين جلسب با تمرين و
ايفای یقش ایواع هیجا ها با حالت هرهای آ تمرين شد و تکوایدواارا با حد
حالتهای هیجایی يکديگر ،شناخت ایواع هیجا ها را تمرين ارایدز

پنجم و ششم

بررسی رابطۀ بین افکار خوااار ،هیجایات و رف ار از طريق یمویبهای عملی؛
توضیح و ارائۀ الگوی شناخ ی و رف اری و اس فااه از فر های خطاهای شناخ ی و
احساساتی اب اين افکار ايجاا اراهاید و بررسی افکار خطا و جايگزينی افکار صحیح و
مناسب و تشخیص تغییر حاالت هیجاییز

هفتم و هشتم

گویگی شناسايی هیجایات ار ايگرا ار اين جلسب با یمویبها ار مورا هیجا های
اصلی اب بب شکلهای مخ لف مایند خوشحالی ،عصهاییت وززز آشکار میشوا ،گفتوگو
و از ايشا خواس ب شد بب اين پرسش پاسخ اهند اب گویب م وجب بروز اين
احساسات شدهاید؟

نهم و دهم

شیوههای مخ لف ابراز و لزو مديريت هیجایات ار زیدگی؛
ار اين جلسب فايدۀ خواآگاهی هیجایی ار خوا و ايگرا و افزايش خواآگاهی
هیجایی ار خوا و اثرات اوتاهمدت و بلندمدت هیجایات توضیح اااه شد ،و
مهارتهای همدلی و آموزش مهارتهای گوش ااا فعال برای افزايش مهارتهای
همدلی بب آزمواییها اااه شد و از تکالیف يااااشت تشکر و همنوايی با اوس ا برای
اار اارگاهی اس فااه شدز

يازدهم و
دوازدهم

ان رل هیجا يک شامل پیشبینی هیجایات و شناخت اولین عالئم هیجا ار خوا
(ارزيابی اولیۀ و ثایويۀ هیجایات و شناخت اولین یشایبهای افکار و هیجایات)
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ادامۀ جدول  .1خالصه جلسههای آموزش مهارتهای هوش هيجانی
جلسات
سيزدهم و
چهاردهم
پانزدهم و
شانزدهم

محتوای جلسات
ان رل هیجا او (ان رل هیجا از طريق تغییر موقعیت ،بهرهگیری از راههراهای
مخ لف آرا سازی و اس فااه از الیدواژههای هیجایی اب شامل خواگويیهای مثهت و
حذف خواگويیهای منفی است)ز
ان رل هیجا سب (آموزش شیوههای حل مشکالت هیجایی بب شیوههای سازگارایب
و پذيرش ،تمراز مجدا ،ارزيابی مجدا و ززززز و ابراز شايس ب و ان رل شدۀ
هیجا ها ار شرايط مخ لف)ز
بریامبهای ان رل هیجایات اغلب با روش ايفای یقش بب تکوایدواارا ارائب شدز

روش آماری
ببمنظور توصیف اااهها از شاخصهای مرازی و پرااندگی مایند میایگین و ایحراف اس ایدارا و
جهت تجزيبوتحلیل اس نهاطی اااهها از آزمو آماری اوواريایس ند م غیره (مایکوا) اس فااه شدز الیۀ
عملیات آماری با اس فااه از یر افزار  SPSSیسخۀ  21ار سطح معناااری  0/05صورت گرفتز

نتایج
هما طوراب جدول  2یشا میاهد ،بین میایگین ار پیشآزمو و پسآزمو تفاوتهايی وجوا اارا،
اما اينکب اين تفاوتها از حد شایس و تفاوت باالتر است يا یب ،مشخص ییستز ببمنظور آزمو اين
تفاوت ،از تحلیل اوواريایس اس فااه شدز
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش و کنترل در پيشآزمون و پسآزمون
گروه آزمايش
متغير

پيشآزمون

گروه کنترل
پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

اطمینا

M
19/92

SD
4/31

M
24/33

SD
5/37

M
19/80

SD
3/96

M
20/93

SD
4/33

پايداری

12/66

4/15

14/13

1/80

11/53

5/20

12/13

2/35

ان رل

10/10

3/50

16/13

4/10

10/26

2/71

12/08

4/74
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پیش از اجرای آزمو اوواريایس پیشفرضهای اين آزمو بررسی شدز ی ايج آزمو ا بااس و
همچنین ی ايج آزمو لوين ار هر سب مؤلفۀ سرسخ ی ذهنی یشا ااا اب او پیشفرض يکسایی
ماتريکس واريایس -اوواريایس و همسایی واريایس م غیرهای وابس ب ار سطوح م غیر مس قل مورا
تأيید است ()P<0/05ز ی ايج آزمو شاپیرو بیایگر توزيع طهیعی م غیرهای وابس ب بوا ()P<0/05ز
ار پی برقراری مفروضات تحلیل اوواريایس

ندم غیری ،ی ايج اثر ه لینگ (،P>0/01

 )F)3،19( =10/08یشا میاهد اب حداقل ار يک م غیر بین گروه آزمايش و ان رل تفاوت معنااار است
اب ببمنظور مشخص شد ی ايج تفصیلی از تحلیل اوواريایس تکم غیری اس فااه شد (جدول )3ز
جدول  .3تحليل کوواريانس تکمتغيری برای متغيرهای پژوهش
متغير

SS

Df

MS

F

Sig

η2

اطمینان
پایداری

129/20
30/56

1
1

129/20
30/56

7/50
6/74

**0/011
**0/016

0/23
0/21

کنترل

156/74

1

156/74

13/31

***0/001

0/35

* :معناااری ار سطح  *** 0/05معناااری ار سطح 0/001

مطابق ی ايج جدول  ،3ی ايج یشا میاهد اب بریامۀ آموزش هوش هیجایی بر روی مؤلفبهای
اطمینا ( ،)P=0/01پايداری ( )P=0/016و ان رل ( )P=0/001ار مرحلۀ پسآزمو تأثیر معناااری
ااش ب و موجهات افزايش سرسخ ی ذهنی را فراهم اراه استز همچنین ایدازۀ اثر مشاهدهشده یشا
میاهد اب تأثیر اين آموزش بر مؤلفۀ ان رل بیش ر بواه استز
بحث و نتیجهگیری
ياف بهای پژوهش حاضر یشا ااا اب آموزش هوش هیجایی بر مؤلفبهای سرسخ ی ذهنی شامل
اطمینا  ،پايداری و ان رل تأثیر معناااری ااش ب استز اين ياف ب از اا سابی بوا و قابلیت بههوا
ويژگی سرسخ ی ذهنی حمايت میاند و با یظريات لوهر ()12؛ جویز و همکارا ( )5و گو یارای و
همکارا ( )9اب رويکراهای بینابینی اتخاذ اراهاید و وراثت را ار تعیین میزا سرسخ ی ذهنی تنها
عامل یمیاایند ،همچنین با پژوهشهای مینیکس ( )37و رش ی و همکارا ( )36همراس است و با
یظريات اوباسا ( )11و االف و همکارا ( )8و پژوهش هورسهورگ و همکارا ( )17مغايرت ااراز
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تحلیل بیش ر ی ايج یشا ااا اب آموزش هوش هیجایی بیش رين اثر را بر مؤلفۀ ان رل سرسخ ی ذهنی
ااش ب استز اين ی ايج همسو و موازی با یظرهای لوهر ( ،)12االف و همکارا ( ،)8هورسهورگ و
همکارا ( )17و گو یارای و همکارا ( )9است اب تنظیم هیجا را مؤلفۀ مهمی از سرسخ ی ذهنی
می اایند؛ بنابراين با توجب بب ارتهاط عامل ان رل با هیجایات ،ياف ۀ بباستآمده اور از ای ظار ییستز
همچنین ی ايج پژوهشهای شور یگلنگدری و همکارا ( )19و خوشیظری و همکارا ( )32یشا ااا
آموزش مهارتهای هیجایی بر افزايش تا آوری مؤثر استز عالوهبر موارا مذاور ی ايج پژوهشها یشا
ااا اب هوش هیجایی ،تا آوری ( )22 ،24و سخ کوشی ( )22 ،24را پیشبینی میاندز اراست و
آزاای ( ) 2010ییز یشا اااید اب مهارت روایی ان رل هیجا با سرسخ ی ذهنی ارتهاط مثه ی اارا
( ،)30ببطور الی ،با توجب بب اينکب تحقیقات قهلی ،سخ کوشی ،تا آوری و تنظیم هیجا را ببعنوا
ماؤلفبهايی از سرسخ ی ذهنی ار یظر گرف بایدز ی ايج اين مطالعات همسو با ياف ۀ پژوهش حاضر استز
ار مقابل ،اين ياف ب با ی ايج پژوهش بروجنی و همکارا ( )2012اب یشا اااید بین هوش هیجایی و
سرسخ ی ذهنی رابطۀ منفی وجوا اارا ،یاهمخوا است ()31ز ار پژوهش بروجنی و همکارا  ،یمویۀ
پژوهش ،ورزشکار ا بسک هالیست ز و ابزار پژوهش ،هوش هیجایی پنج عاملی شات و روش پژوهش
همهس گی بوا اب م فاوت با یمویب ،ابزار و روش پژوهش حاضر استز
ارک ،پراازش ،تنظیم و ااربرا اطالعات هیجایی از شاخصهای مهم هوش هیجایی محسو
میشوا اب ار بباارگیری راههراهای مؤثرتر تنظیم هیجا میتوایند یقش مهمی ااش ب باشندز ار اين
خصوص پژوهشها یشا اااید اب افزايش هوش هیجایی با بباارگیری راههراهای مثهت تنظیم هیجا
همراه است ()17 ،43؛ اب ار انار ااهش هیجایات منفی ،یقش مهمی ار افزايش هیجایات اارید (،)44
و با مؤثرتر بوا مقابلب با اس ر
افزايش میاهد ()47ز براسا

همراهند ()45 ،46؛ اين مسئلب ییز هیجایات مثهت ار رقابت را

مطالعات صورتگرف ب و ی ايج پژوهش حاضر ببیظر میرسد از االيل مهم

اثرگذاری آموزش هوش هیجایی بر سرسخ ی ذهنی اين است اب ان رل هیجا از ويژگیهای مهم
سرسخ ی ذهنی و اثرپذير از آموزشهای تنظیم هیجا استز همسو با تهیین ذارشده ،افزايش ان رل
هیجا سهب میشوا تا افراا ار انار ااهش هیجایات منفی ،هیجایات مثهت را بدو صرف هیچ بهای
فیزيولوژيکی ،احساسی و اج ماعی تجربب انند ( ،)44ار اين صورت اح ماالً افراا سرسخت ذهنی،
ببالیل ااش ن منابع شناخ ی بهینب ،یبتنها از مهارتهای تمرازی به ر بهره بگیرید ،هما گویباب
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( )2006ییز یشا اااید اب تجربۀ هیجایات مثهت با تمراز به ر همراه است

( ،)48افزايش ان رل هیجایات اح ماالً با بههوا شناخت واقعیات امور ،زمینۀ بروز عملکرا صحیح و
مطلو را فراهم میاندز ار اين صورت بازخوراها اح ماالً بیش ر جنهۀ مثهت بب خوا میگیرید و اع ماا
بب یفس فرا ،اب از عوامل مهم سرسخ ی ذهنی ( )4است ،تقويت میشواز پژوهشهای های و  ،تامسو
و ماينارا )2004( 2و جوراو )2013( 3ییز ار اين خصوص یشا ااا اب ااهش هیجا منفی اضطرا با
افزايش اع ماا بب یفس همراه است ()4ز همچنین هوش هیجایی با افزايش تجربۀ هیجایات مثهت ممکن
است با تأثیر بر ااراک اس ر  ،خوشبینی و امید بب رويدااهای آتی ( ،)48سرسخ ی ذهنی را افزايش
اهدز ببیظر میرسد الیل اين مسئلب اين است اب افراا رويدااهای جديد را از طريق تجار قهلی تعهیر
و تفسیر میانند و اين اح مال وجوا اارا اب هیجا های قهلی تفسیر و ارزيابی رويدااهای جديد را
تحت تأثیر قرار اهدز ار اين زمینب پژوهشهای صورتگرف ب یشا اااید افراای اب از هوش هیجایی و
مهارتهای تنظیم هیجا باالتر برخوراارید ،وقايع را مثهتتر تعهیر میانند و اس ر

ام ری اارید

( ،)49 ،50و امیدوارترید ()4ز عالوهبر موارا مذاور شاتب و همکارا ( )2001ارياف ند افراا با هوش
هیجایی باال با ااربرا صحیح هیجا ها از قدرت خواان رلی بااليی برخوراارید اب از عوامل مؤثر بر
تا آوری ( )24 ،44و ایگیزش ( )51 ،52 ،53استز گلمن ( )1995ییز مع قد است اب هوش هیجایی
ببهنگا شکست ار اس یابی بب اهداف ،ار فرا ايجاا ایگیزه و امید میاند ()4ز بنابراين ببیظر میرسد
هوش هیجایی ببواسطۀ مديريت و بهرهگیری به ر از هیجایات با افزايش خواان رلی بب تعهیر مثهتتر
وقايع ،افزايش سطوح پايداری و تا آوری بب سرسخ ی ذهنی باالتری بینجامدز
عالوهبر ابعاا ارو فرای اب بر تعديل هیجایات و خلق تأثیر اارید ،هوش هیجایی ببالیل یقش آ
ار مديريت هیجایات ايگرا اارای ابعاا بین فرای است اب بب ایفیت به ر ار روابط اج ماعی منجر
میشوا ()4ز براسا

ی ايج مطالعات افراا سرسختتر از سرمايبهای حماي ی بیش ری مایند مربیا ،

خایوااه ،اوس ا برخوراارید ( ،)10و حمايت هیجایی فراهمشدۀ اين افراا مهم بر رشد سرسخ ی ذهنی
مؤثر بواه است ( ،)54و افزايش اع ماا بب یفس ( ،)55بب خوااارامدی و ااهش اس ر

(،)56

1. Olivers, & Nieuwenhuis
2. Hanton, Thomas, & Maynard
3. Jurko
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میایجامدز بنابراين افراا با هوش هیجایی باالتر ببواسطۀ مهارتهای ارتهاطی قویتر ممکن است از
حمايتهای محیطی اب عاملی مؤثری بر سرسخ ی ذهنی است ،به ر بهرهمند شوید ()15،14ز
براسا

ياف بهای اين پژوهش آموزش هوش هیجایی یبتنها بب بههوا بعد تنظیم هیجا (ان رل)،

بلکب بب پرورش ساير ابعاا سرسخ ی ذهنی مایند اطمینا و پايداری ار تکوایدواارا یخهب امک شايا
توجهی میاندزاين ی ايج از اا سابی بوا و قابلیت رشد سرسخ ی ذهنی حمايت میاند و ار طراحی
مداخالت آموزشی ببمنظور توسعۀ سرسخ ی ذهنی تکوایدواارا میتواید ببعنوا راههرای یوين و
مناسب مورا توجب قرار گیراز از محدوايتهای پژوهش حاضر میتوا بب تکجنسی ی بوا یمویب،
یداش ن مرحلۀ پیگیری و توجب بب سطح مسابقات لیگ اشوری اشاره اراز بنابراين پیشنهاا میشوا ار
صورت امکا  ،از یمویبها ی اخ ر و پسر با سطوح رقاب ی مخ لف اس فااه شوا و ار پژوهشهای آينده
مرحلۀ پیگیری پس از مداخلب ییز ایجا گیراز همچنین پیشنهاا میشوا اثربخشی اين روش با ساير
روشهای ارتقای سرسخ ی ذهنی مقايسب شواز
تقدير و تشکر
از همکارا

و مربیایی اب ار اجرای اين طرح امال مساعدت را ااش ند ،همچنین از الیۀ

تکوایدواارا شراتاننده ار اين مطالعب ببسهب شکیهايی و همکاری صمیمایبشا تشکر و قدراایی
میشواز
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