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 ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ي آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار 

  2ملیحه نعیمی کیادکتر ،1فروغ رحمتی

  چکیده

که عوامل تکنیکی و تاکتیکی قرار می گیرد بل نه تنها تحت تأثیر آمادگی بدنی،عملکرد ورزشکاران  امروزه محققان دریافته اند که مقدمه وهدف:

روانشناختی  اماستحکبین رابطه  بررسی هدف از این پژوهش ي،تأثیر بگذارد،از این رو آنها می تواند بر عملکرد ورزشی  نیزویژگی هاي روانی و هیجانی 

  .استبا مؤلفه هاي هوش هیجانی در دانشجویانورزشکار و غیر ورزشکار 

. در این می دهندتشکیل  90-91ي پژوهش را دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مازندران در سال تحصیلی جامعهروش شناسی: 

ده . براي تحلیل دااستهمبستگی ،روش پژوهش . جانی شرینگ پاسخ دهندهوش هیو سرسختی اهواز پرسشنامهبه  ها خواسته شدآزمودنیپژوهش از 

هاي پژوهش، از شاخص ها و روش هاي ها ي آماري شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند 

  متغیره گام به گام استفاده شد.

بین مؤلفه هاي هوش هیجانی با سر سختی روانشناختی در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران همبستگی  می دهدنتایج پژوهش نشان  یافته ها:

مؤلفه ي انگیزش با استحکام روانی در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران همبستگی منفی و  هم چنین بین). p<0/05مثبت و باال تري وجود دارد(

  ). p<0/05پایین تري وجود دارد(

مؤلفه هاي خود آگاهی، خود گردانی، همدلی و مهارت هاي  می دهددر نهایت نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان  نتیجه گیري:بحث و 

  واجد شرایط پیش بینی استحکام روانی هستند.  است کهاجتماعی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران داراي رابطه خطی با هوش هیجانی 

  

 ، فعالیت بدنی، ورزشکاران، غیر ورزشکارانهوش هیجانی  ام روانی،استحک کلید واژه ها:
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  مقدمه

یکی تامروزه در دنیاي ورزش ثابت شده است که عملکرد ورزشکاران رشته هاي ورزشی مختلف نه تنها تحت تأثیر آمادگی بدنی و عوامل تکنیکی و تاک

تواند بر عملکرد ورزشی ورزشکاران تأثیر بگذارد، در نتیجه می توان گفت ورزشکاران در قرار می گیرد بلکه ویژگی هاي روانی و هیجانی مختلفی می 

و به آنها  دمقایسه با افراد غیر ورزشکار داراي ویژگی هاي روانی و هیجانی متفاوتی هستند. این ویژگی ها می تواند عملکرد ورزشکاران را بهبود بخش

را داشته باشند. یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که امروزه به عنوان یک عامل تأثیر گذار در عملکرد  کمک کند تا در شرایط متفاوت بهترین بازده

  ).1ورزشکاران مطرح است، استحکام روانی است(

ره ي ایکی از ویژگی هاي شخصیتی است که به عنوان عاملی براي ارتقاي سالمت تلقی می شودو در واقع ترکیبی از باور ها درب، 1استحکام روانی

عاملی است که فرد را در شرایط سخت پیش می  ،خود و جهان است که فرد را در برابر فشارهاي درونی و بیرونی مصون می سازد. استحکام روانی

شد، وي با  ) مطرح1988(2کوباسااز سوي اولین بار  ،). استحکام روانی2برد و به او کمک می کند تا شرایط تهدید آمیز را با موفقیت پشت سر بگذارد(

 4، کنترل 3استفاده از نظریه هاي وجودي در شخصیت استحکام را ترکیبی از باور ها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مؤلفه ي تعهد

). در واقع شخصی که از تعهد باالیی بر خوردار است به اهمیت و ارزش و معناي اینکه چه کسی است و چه 3تشکیل شده است(  5و مبارزه جویی

باور دارد و بر همین مبنا قادر است تا در مورد هر آنچه که انجام می دهد معنایی بیابد و کنجکاوي خود را بر انگیزد. افرادي  ،فعالیتی انجام می دهد

ه در کمؤلفه ي کنترل قوي هستند رویداد هاي زندگی را قابل پیش بینی و کنترل پذیر می دانند و بر این عقیده اند که قادرند با تالش آنچه را که در 

ظار وقوع تاطرافشان رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهند.  افراد مبارزه جو بر این باورند که تغییر و تحول از ویژگی هاي روال طبیعی زندگی است و ان

). فرد سرسخت کسی است که سه مؤلفه ي عمومی دارد،  الف: اعتقاد به اینکه 4دگرگونی مشوقی براي رشد و بالندگی است تا تهدیدي براي امنیت(

تگی و یا تعهد نسبت روانی را قابل تغییر می داند. ب: توانایی احساس عمیق در آمیخ 6فرد قادر به کنترل  و یا تأثیر بر روي حوادث است و فشارزاهاي

ي عادي از ابه فعالیت هایی که فرد انجام می دهد  ج: اینکه تغییر توام با مبارزه ي هیجان انگیز ، براي رشد انسان بیشتر مؤثر است و آن را جنبه 

حوه ي بکار گیري آنها در شرایط ). با توجه به سه مؤلفه ي ذکر شده می توان اظهار داشت  استحکام روانی ، احساسات درونی و ن5زندگی می داند(

  متفاوت می باشدکه این تعریف خود بیانگر هوش هیجانی افراد نیز است.

 1920اما به طور جدي در سال  ،با نام هوش اجتماعی مطرح شد 8ثورندایک از سوي 1920سازه اي است که هرچند در ابتداي دهه  ،7هوش هیجانی

) 1995).  به عقیده گلمن (6،7،8به گونه اي گسترده  به آن پرداخته شد( 10گردید و بعد ها در آثار گلمن ظاهر 9در قالب پژوهش هاي مایر و سالووي

عبارتند از شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصمیم هاي مناسب در زندگی، توانایی اداره خلق و خوي، وضع  ،هوش هیجانی

قع عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در فرد ایجاد انگیزه و امید می کند و فرد را روانی و کنترل تکانش ها است و در وا

بعد در  5). گلمن براي هوش هیجانی 8قادر می سازد تا ضمن شناخت خود و دیگران به ایجاد ارتباطات مناسب با مردم و سازگاري با محیط بپردازد(

  ).4( 15و مهارت هاي اجتماعی 14،همدلی13،  انگیزش12،خودتنظیمی11دآگاهینظر گرفت که عبارتند از: خو

). طبق نظر گلمن 9)، اظهار داشت که هوش هیجانی تصویر و شمایی جامع از توانایی شخص براي دستیابی به موفقیت می دهد(1999(16بارون

درصد مربوط به سایر عوامل است که این  80دارد در حالی که درصد در موفقیت و زندگی روزمره نقش  20)، باالترین بهره هوشی تنها حدود 2003(

امر نشان دهنده نقش به سزاي هوش هیجانی در زندگی روزمره است. نظریه پردازان هوش هیجانی با دالیل زیستی و روانی هوش هیجانی را از 

ي را می توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به هوش شناختی تفکیک کرده اند. آنان معتقدند که هوش شناختی به ما می گوید که چه کار

اده فما میگوید که چه کاري را باید انجام دهیم. هوش هیجانی بیانگر این است که چگونه از هوش شناختی در جهت رسیدن به موفقیت در زندگی است

کارامدي در حیطه هاي خاصی نظیر عملکرد شغلی و است که پیش بینی کننده مناسبی براي 17). هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی10کنیم(

  

1Psychological hardiness 
2Kobasa 
3Commitment 
4Control 
5Challenge 
6Stressors 
7Emotional intelligence 
8Thorndike 
9Mayer &Salovey 
10Goleman 
11Self-awareness 
12Self-regulation 
13Motivation 
14Empathy 
15Social skills 
16Bar-on 
17Social intelligence 



  143ورزشکارو غیر ورزشکارارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ي آن بین دانشجویان 

که توانایی کنترل احساسات و هیجانات خویشتن و دیگران و تمایز میان آن ها و استفاده از این اطالعات هدایت تفکر و نحوه عمل  استتحصیلی 

رد نظري را در زمینه الگوهاي هوش هیجانی مشخص ). به طور کلی با توجه به تعریف هاي هوش هیجانی می توان دو راهب11فرد را در بر می گیرد(

) که هوش هیجانی را نوعی از هوش تعریف می کند که در بر گیرنده عاطفه و هیجان است 1977کرد: دیدگاه اولیه( دیدگاه توانمندي مایر و سالووي، 

) ودیدگاه 7مدیریت هیجان در ارتباط با خود و دیگران است(و داراي چهار مؤلفه ادراك هیجانی، استفاده از هیجانات براي تسهیل تفکر، فهم هیجانی 

)، که هوش هیجانی را توانایی هاي غیر شناختی تعریف می کند که به مراتب گسترده تر از دیدگاه اولیه 2000( 1دوم رویکرد مختلط یا ترکیبی بارون

، خودشکوفایی، استقالل) و مهارت هاي میان فردي ( روابط است و شامل مؤلفه هاي مهارت هاي درون فردي(خودآگاهی، جرأت ورزي، عزت نفس

و  )میان فردي، تعهد اجتماعی و همدلی) ، سازگاري(مسئله گشایی، انعطاف پذیري) ، کنترل استرس( توانایی تحمل فشارهاي روانی و کنترل تکانه

سات مثبت و حفظ نگرش مثبت حتی هنگام وجود احساسات ). خلق عمومی که شامل سرزندگی و ابراز احسا12خلق عمومی( شادي و خوشبینی) است(

هاي هبر اساس این رویکرد ها و مؤلف ،در رویکرد دوم بر وجود ارتباط بین هوش هیجانی و استحکام روانی اشاره دارد.  بنابرایناست منفی و ناخوشایند 

  کام روانی افراد نقش داشته باشد. درگیر در آن ها، فرض بر این است که میزان هوش هیجانی در تعیین میزان استح

). بسیاري از ورزشکاران  در تمرینات 13امروزه در دنیاي ورزش توانایی هاي جسمانی و  تاکتیکی و مهارت هاي تخصصی تنها ضامن موفقیت نیستند(

اما در شرایط مسابقه و رویارویی با رقیبان، رسانه ها، تماشاگران و موقعیت هاي فشار زاي دیگر دچار واکنش هیجانی می  ،بسیار خوب عمل می کنند

أثیر رد تشوند. هیجانات مختلف اند از جمله خشم، ترس، امید، نا امیدي، نگرانی ، احساس حقارت، غرور، غم و شادي و غیره که همه بر روي عملکرد ف

). اغلب  محققان، مربیان، مدیران ورزشی 14براي بیان حاالت احساسی و روانی مثبت و منفی و عالئم جسمانی همراه آن به کار  می روند(گذار است و 

رد  ان عملکرو ورزشکاران تأثیر هیجانات را بر عملکرد  ورزشی چه قبل از مسابقه و چه حین بازي و چه بعد از مسابقه تأکید کرده اند و بیشتر ورزشکا

). پژوهشگران روانشناسی ورزش نیز  به این نتیجه رسیده 15موفقیت آمیز  یا عملکرد منجر به شکست  خود را  به عوامل هیجانی  نسبت می دهند( 

شود  جب میاند که هر چه ورزشکار در درك، شناسایی و تنظیم ابراز دقیق هیجانات خود توانمند تر باشد  عادات فکري در اختیار خواهد داشت که مو

). با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت شناخت و بررسی مؤلفه هاي روانی 1فردي کارآمد تر باشد  و بهترین عملکرد خود را نشان دهد(

رزشکار فراد ومختلف از جمله  هوش هیجانی و استحکام روانی که در تحقیق حاضر محقق به دنبال آن است می تواند در موفقیت و عملکرد و رفتار ا

)، 1999). در تحقیقاتی که توسط مدي و همکاران( 13بسیار تأثیر گذار باشد و ویژگی براي تمایز بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار محسوب شود(

باالیی برخوردار )، دریافت که افرادي که از استحکام روانی 2006( 2انجام شد هوش هیجانی و سرسختی دو عامل مرتبط گزارش شد و همچنین بارتن

وش ههستند در مؤلفه هایی مثل خودآگاهی هم باالتر از دیگران قرار میگیرند که نشان دهنده این است که این موضوع ارتباط نزدیکی با  مفهوم 

اران هد، به خصوص در ورزشکهیجانی دارد. هم چنین شناسایی و پرورش مؤلفه هاي روانی در افراد می تواند موفقیت آنها را در آینده تحت تأثیر قرار د

). تحقیقات در رابطه با ارتباط این دو مؤلفه بسیار کم است و از آنجایی که شناسایی و درك 16حرفه اي  که می تواند باعث ارتقاي  عملکرد آنها شود( 

ن کنترل تمایز و برتري ورزشکاران نخبه ، بنابرایاین معیار ها می تواند تا حد بسیاري در عملکرد ورزشکاران تأثیر داشته باشد و ویژگی اي باشد براي 

ی مثل روانهیجانات از طریق آگاهی از میزان هوش هیجانی افراد می تواند این احتمال را در بر داشته باشد که این متغیر بر میزان سایر متغیر هاي 

رو محقق در پژوهش حاضر به دنبال آن است تا مشخص کند آیا استحکام روانی که در تحقیق حاضر محقق به دنبال آن است تأثیر گذار است. از این 

  بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناخی افراد مختلف ارتباطی وجود دارد؟ 

  روش شناسی

  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. 

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

که طبق اطالعات بدست  هستند 90-91شی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی جامعه آماري پژوهش کلیه دانشجویان ورزشکار عضو تیم هاي ورز

که به طور تصادفی انتخاب  استنفر  121نفر گزارش شد . تعداد دانشجویان غیر ورزشکار  نیز  121آمده از اداراه ي تربیت بدنی دانشگاه مازندران

  شدند.

  ابزارهاي اندازه گیري

ي مقیاس استحکام روانی اهواز ، هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه ي مشخصات دموگرافیک استفاده شد.  براي تحقیق حاضر از  سه پرسشنامه

) جهت سنجش استحکام روانی از طریق 1377کیامرثی( به وسیلهماده  27): یک مقیاس خودگزارشی است که با AHI3مقیاس استحکام روانی اهواز (

). در این پرسشنامه آزمودنی موظف است که در هر ماده 17انشجویان دانشگاه آزاد اهواز ساخته شد(نفري از د 523تحلیل عوامل بر روي یک نمونه 

تعلق می گیرد  3-2-1-0اي یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و بیشتر اوقات را انتخاب کند. به هر یک از گزینه ها به ترتیب مقادر 

و به شیوه معکوس نمره گذاري می شوند. پایایی این آزمون بر اساس  دارندکه بار عاملی منفی  21-17-13-10-7-6به جز ماده هاي شماره هاي 

. است 76/0). همچنین ضریب آلفاي کرونباخ براي کل آزمودنی ها 1389(اسماعیل خانی و همکاران، است 84/0روش بازآزمایی براي کل آزمودنی ها 
  

1Bar-On 
2Bartone 
3Ahvaz Hardiness Inventory 
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)، ADI(2)، پرسشنامه افسردگی اهوازANQ(1ن همبستگی آن ها با چهار مقیاس مالك پرسشنامه اضطرابضرایب روایی این پرسشنامه براساس میزا

، 55/0) محاسبه شد و مقیاس اعتبار سرسختی به ترتیب برابر با HVS(4) و مقیاس روایی سازه اي سرسختیMSAI(3پرسشنامه خودشکوفایی مازلو

  ).18است(که ضریب رضایت بخشی است  51/0، 55/0، 62/0

مؤلفه هوش هیجانی را تایید می کند. این مؤلفه ها عبارتند از خودآگاهی،  5سوالی  33: این آزمون 5پرسشنامه ارزشیابی هوش هیجانی شرینک

دنی آزمو به وسیله 5خودکنترلی، خودانگیزي، هوشیاري اجتماعی و مهارت هاي اجتماعی. پاسخ ها در یک مقیاس پنج درجه اي لیکرت از یک تا 

د. نمره هاي اعالم می گرد ،تعیین می شود. با انتخاب یک بیشترین موافقت آزمودنی و با انتخاب پنج کمترین موافقت آزمودنی با عبارت مطرح شده

مره پنج نماده از آزمون به صورت وارونه در نظر گرفته شده است. در مجموع هر آزمودنی شش نمره جداگانه دریافت می کند که یکی نمره کلی و  9

رسی رآن مربوط به هر یک از مؤلفه ها است. روایی سازه این آزمون از طریق همبستگی نمره هاي این آزمون با آزمون عزت نفس کوپر اسمیت مورد ب

). در r=0.63  وp=0.01قرار گرفته  است. یافته ها حاکی از آن است که میزان همبستگی بین نمره هاي این دو آزمون از لحاظ آماري معنادار است(

).در بررسی پایایی این آزمون میزان همسانی درونی این 1386نتیجه می توان گفت که این آزمون از روایی سازه کافی برخوردار است( کامیار کاوه، 

تهران هنجاریابی شده و . این آزمون بر روي دانشجویان دانشگاه است 84/0نفري اجرا شد به روش آلفاي کرونباخ  400آزمون که بر روي یک نمونه 

  ).19براي کل آزمون می توان گفت که آزمون هوش هیجانی شرینک از پایایی مناسبی برخوردار است(  84/0با توجه به آلفاي کرونباخ 

  تحلیل داده ها

ژوهش ل استنباطی یافته هاي پبه منظور توصیف داده ها از شاخص هاي مرکزي و پراکندگی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و جهت تجزیه و تحلی

) با استفاده از نرم افزار آماري p<0/05استفاده شد و داده ها در سطح معنا داري ( 6از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام

SPSS .تجزیه و تحلیل شد  

  یافته هاي پژوهش

  ارائه شده است. 1شمارهی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران در جدول آماره توصیفی مربوط به استحکام روانی و مؤلفه هاي هوش هیجان

  

  میانگین و انحراف معیار استحکام روانی و پنج مؤلفه هوش هیجانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران) .  1 (شمارهجدول 

  شاخص

  

  متغیر

  غیر ورزشکاران  غیر ورزشکاران  ورزشکاران  ورزشکاران

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  195/0  39/2  275/0  884/3  سر سختی روانشناختی

  357/0  32/2  618/0  412/3  خود آگاهی

  258/0  225/1  452/0  950/2  خود گردانی

  270/0  248/1  822/0  033/2  همدلی

  232/0  244/1  388/0  104/2  مهارت هاي اجتماعی

  374/0  956/2  329/0  918/0  انگیزش

  

ضریب همبستگی پیرسون مربوط به نمرات استحکام روانی و مؤلفه هاي هوش هیجانی در ) .  2(  جدول شماره

  ورزشکاران و غیر ورزشکاران

  مدل رگرسیون

  گام به گام

 t p  ضرایب معیاري  ضرایب غیر معیاري

B sd.er Beta 
  62/2  عرض از مبدا

264/0  

219/0  

031/0  

391/0  121/6  001/0  

  001/0  842/5  376/0  043/0  253/0  خود آگاهی

  

1Anxiety Questionnaire 
2Ahvaz Depression Inventory 
3Maslow Self Actualization Inventory 
4Hardiness Validity Scale 
5 Shrink Assessment of Emotional Intelligence Inventory 
6stepwise multiple regression 
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  مدل رگرسیون

  گام به گام

 t p  ضرایب معیاري  ضرایب غیر معیاري

B sd.er Beta 
  005/0  831/2  999/0  038/0  107/0  خود گردانی

  همدلی

  مهارت هاي اجتماعی

144/0  

391/0  

060/0  

052/0  

173/0  

231/0  

422/2  

563/2  

017/0  

001/0  

، نتایج رگرسیون چند متغیره بین مؤلفه هاي خودآگاهی، خودگردانی، همدلی و مهارت هاي اجتماعی داراي رابطه خطی با متغیر 2 شماره طبق جدول

) در رابطه با متغیر هاي پیش بینی نشان Bو می تواند میزان استحکام روانی را در افراد پیش بینی کند. نتایج مربوط به شیب خط رگرسیون( استمعیار 

) رابطه مستقیم وجود 391/0) و مهارت هاي اجتماعی(144/0)، همدلی (107/0)، خودگردانی(253/0د که بین استحکام روانی با خودآگاهی(می ده

  .است) 376/0دارد. نتایج ضریب معیاري بتا نیز نشان می دهد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده سرسختی  روانشناختی خود آگاهی(

  

  نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام بین مؤلفه هاي هوش هیجانی و استحکام روانی) .  3( جدول شماره

 N R 2R P  مدل رگرسیون
241  78/0  619/0  001/0  

که بین مؤلفه هاي خودآگاهی، خودگردانی، همدلی و مهارت هاي اجتماعی با سر سختی هیجانی  می دهدنتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان 

درصد به  61/0). هم چنین حجم واریانس نشان می دهد استحکام روانی r=0/78و  p<0/05در ورزشکاران رابطه مستقیم و معنا داري وجود دارد(

  ).3(جدول شمارهاستمل مرتبط درصد به سایر عوا 39/0عوامل ذکر شده مربوط بوده و 

  

معادله رگرسیون متغیر هاي پیش بینی هوش هیجانی و مؤلفه هاي آن و استحکام روانی در ) .  4( جدول شماره 

  ورزشکاران و غیر ورزشکاران

 R p  شاخص  متغیر

  ورزشکار  انگیزش-سرسختی

  غیر ورزشکار

321/0-  

271/0-  

032/0  

061/0  

  ورزشکار  خودآگاهی-سرسختی

  غیر ورزشکار

62/0  

37/0  

001/0  

07/0  

  ورزشکار  خودگردانی-سرسختی

  غیر ورزشکار

51/0  

39/0  

01/0  

051/0  

  ورزشکار  همدلی-سرسختی

  غیر ورزشکار

47/0  

23/0  

01/0  

31/0  

  ورزشکار  مهارن هاي اجتماعی-سرسختی

  غیر ورزشکار

69/0  

41/0  

003/0  

084/0  

ن شکارابا توجه به یافته ها بین نمره هاي استحکام روانی و مؤلفه هاي خودآگاهی، خودگردانی، همدلی و مهارت هاي اجتماعی ورزشکاران و غیر ورز

  . است. الزم به ذکر است این روابط در  ورزشکاران معنا دار استهمبستگی مثبت و در مؤلفه ي انگیزش همبستگی منفی بر قرار 

  

  نتیجه گیريبحث و 

بررسی رابطه بین استحکام روانی و مؤلفه هاي هوش هیجانی، تعیین و توصیف چگونگی تعامل این دو متغیر بر یکدیگر در  ،هدف پژوهش حاضر

مدلی و ه. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه مثبت و معنی دار سرسختی ورزشکاران با خود آگاهی، خودگردانی، استورزشکاران و غیر ورزشکاران 

 1الن یمهارت هاي اجتماعی و از سوي دیگر رابطه ي منفی استحکام روانی با انگیزش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بدست آمده با یافته هاي پژوهش

)، 1،5،16است() که دریافتند استحکام روانی و هوش هیجانی بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران متفاوت 20008(3)، گرووز2010(2)، دسایی2009(

  

1Lane 
2Desai 
3Groves 
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) در باره مؤلفه 2003( 2) و ماندل2000( 1)، درباره سرسختی و با یافته هاي باران1383همخوانی دارد، هم چنین با یافته هاي عطاري و همکاران (

ی نتایج حاصل از ). بررس24،25،،5،9) درباره نمره کل هوش هیجانی مطابقت دارد(1380) و زارع (2003(  3هاي هوش هیجانی، و یافته هاي یانگ

د که ناین پژوهش در غیر ورزشکاران و هم چنین باال تر بودن میانگین هوش هیجانی ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران این دیدگاه را تأیید می ک

از تی و زمینه سسررسختی روانشناخ يمؤلفه هاي هوش هیجانی در افراد و گرایش آنها به سمت ورزش و فعالیت هاي بدنی به نوعی موجب ارتقا

 هکسب موفقیت در حیطه هاي مختلف اجتماعی و خانوادگی ورزشکاران و پیشرفت آنان در ورزش می شود. در واقع می توان این گونه استباط کرد ک

 در دنیاي شرکت در فعالیت هاي ورزشی عالوه بر افزایش مهارت ورزشکاران باعث پیشرفت سالمت اجتماعی آنها می شود. از سوي دیگر امروزه

). بسیاري از ورزشکاران  در تمرینات بسیار خوب 20ورزش توانایی هاي جسمانی و  تاکتیکی و مهارت هاي تخصصی تنها ضامن موفقیت نیستند(

. وند می شاما در شرایط مسابقه و رویارویی با رقیبان ، رسانه ها ، تماشاگران و موقعیت هاي فشار زاي دیگر دچار واکنش هیجانی  ،عمل می کنند

، غم و شادي و غیره، که همه بر روي عملکرد فرد تأثیر گذار غرور ،احساس حقارت ،نگرانی ،نا امیدي ،امید ،ترس ،هیجانات مختلف اند از جمله خشم

، مدیران ورزشی و نمربیا ،). اغلب  محققان21است و براي بیان حاالت احساسی و روانی مثبت و منفی و عالئم جسمانی همراه آن به کار  می روند(

عملکرد   نورزشکاران تأثیر هیجانات را بر عملکرد  ورزشی چه قبل از مسابقه و چه حین بازي و چه بعد از مسابقه تأکید کرده اند و بیشتر ورزشکارا

یده زش نیز  به این نتیجه رس). پژوهشگران روانشناسی ور22موفقیت آمیز  یا عملکرد منجر به شکست  خود را  به عوامل هیجانی  نسبت می دهند( 

، شناسایی و تنظیم ابراز دقیق هیجانات خود توانمند تر باشد، عادات فکري در اختیار خواهد داشت که موجب می شود اند که هر چه ورزشکار در درك

رفت شناخت و بررسی مؤلفه هاي روانی می توان نتیجه گ ،). با توجه به توضیحات فوق20(و بهترین عملکرد خود را نشان دهدفردي کارآمد تر باشد  

کار شمختلف از جمله  هوش هیجانی و استحکام روانی که در تحقیق حاضر محقق به دنبال آن است می تواند در موفقیت و عملکرد و رفتار افراد ورز

). 23شود( بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار محسوبنه تنها در شرایط مسابقه بلکه در زندگی اجتماعی آنها بسیار تأثیر گذار باشد و ویژگی براي تمایز 

فه اي  رهم چنین شناسایی و پرورش مؤلفه هاي روانی در افراد می تواند موفقیت آنها را در آینده تحت تأثیر قرار دهد ، به خصوص در ورزشکاران ح

  ). 24( ند باعث ارتقاي  عملکرد آنها شودکه می توا

می توان انتظار داشت ارتقا ، پرورش و آگاهی و آموزش این مؤلفه ها به ورزشکاران در عملکرد آنها تأثیر مثبتی  ،اضربا توجه به یافته هاي پژوهش ح

جامعه هاي ). براي بررسی دقیق تر رابطه سرسختی و هوش هیجانی، انجام پژوهش هاي بیشتردر 25داشته باشد و باعث پیشرفت عملکرد آنها شود(

، می توان از آموزش سرسختی و هوش سرسختی و رابطه آن با هوش هیجانیپیشنهاد می شود. با توجه به اهمیت  نقش  ،آماري مختلف و بزرگ تر

اران د ورزشکازین رو امید است با پرداختن به موضوعات این چنینی که می تواند باعث بهبود عملکر.هیجانی در بهبود عملکرد ورزشکاران استفاده کرد

  عملکرد بهتري را در جوامع ورزشی شاهد باشیم. ،شود با هزینه ي کمتر

  

  

  

  

1Bar On 
2Mandell 
3Yong 
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