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 چکيده

 ینتکوایادواارا  یخهاب باواز از با     یذهنا  یبار سرساخ    یجاایی آموزش هوش ه یاثربخش یپژوهش حاضر بررساز  هدف

ار اسا ر  ای خاا     گیری یمویب صورت بب سال 30/23 ± 52/5 یسن یایگینمرا با م 30شهر تهرا   ۀتکوایدواارا  یخه

و  یراار ورزش )شا  یذهنا  یسرساخ   ۀو پرسشانام  شدیدهای آزمايش و ان رل آزمو   شدید و با روش تصاافی ار گروه

جلسب روی گروه آزماايش ایجاا     16ار طول او ماه بب مدت  ی،ایدز آموزش هوش هیجایار یل( را تکم2009همکارا ، 

هاوش   وزشباا روش آما   بی ايج یشا  ااا اب مداخلا ز شد اس فااه يایسووارا آزمو  تحلیلها از  اااهبرای تحلیل  زگرفت

و ان ارل آیاا  ار    ياداری پا ینا ،اطم یها های مؤلفب مؤثر بواه و یمره يشگروه آزما یذهن یبر افزايش سرسخ  یجاییه

 ناین آماده    اسات  باب  يجاز ی اا  (ز P<05/0)اراه اسات   یدامعناااری پ يشآزمو  یسهت بب گروه ان رل افزا پس ۀمرحل

تکوایدواارا  یخهب  یذهن یسرسخ  يشسوامند و مؤثر ار افزا یروش یجاییاح ماالً آموزش هوش ه ابشوا  یبرااشت م

 استز  
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 مقدمه

شناخ ی ار موفقیت    تأثیر عوامل روا اب اید تصديق اراهر ورزشکارا  بیش شناسا  ورزشی خهره و  روا 

ارصد از زما  تمرين  5-10ارصد است، با وجوا اين ورزشکارا  اذعا  ااش ند اب فقط  50-90ورزشی 

اب از مهم (؛1) انند شناخ ی ضروری مایند سرسخ ی ذهنی می   های روا خوا را صرف توسعۀ مهارت

ز (2،1) های ورزشی است اس یابی ورزشکارا  بب موفقیت ار رقابت های روایی مطرح ار ترين مهارت

عاملی مهم ار ای خا   آ  رامربیا ،  ( اظهار ااش ند بسیاری از2011) 1واينهرگ، بوت و االپ

( و ی ايج 5)(؛ با وجوا اين ارک امی از اين ويژگی وجوا اارا 4)گیرید  ورزشکارا  برای تیم ار یظر می

ارصد از مربیا  ار توسعۀ سرسخ ی ذهنی  9( یشا  ااا اب فقط 1987) 2و همکارا  ولدمطالعۀ گ

از آ  زما   و ااارواج  3جیمز لوهر راسرسخ ی ذهنی اولیۀ مفهو   (ز6اید ) ورزشکارایشا  موفق بواه

 اهند، اما هنوز باید تا براسا  ايدۀ لوهر، تعاريف سرسخ ی ذهنی خوا را توسع پژوهشگرا  تالش اراه

( ار 2002) 4ارلی و سیول ،تر االف سازی شفاف ار راس ای مفهو  ز(7هم بر مفاهیم مشابهی م مرازید )

)بب  5با افزوا  عامل اطمینا را یظريۀ سرسخ ی ذهنی خوا  ای ایفی با یخهگا  ورزشی مطالعب

7( اوباسا6های خوا ار اسب موفقیت( بب مدل سب سی )سخ کوشی توایايی
)بر  8ان رل (شامل الف 

عنوا   ها بب )ارزيابی  الش 10 الش ج()مصمم بوا  ار يک پیشامد(،  9تعهد (هیجایات و زیدگی(،  

تر گو یارای،  تر و ااربرای ز اخیراً ار تعريفی جامع(8) را ارائب اااید 11فرصت یب تهديد( مدل  هار سی

ها،  ش مل بر ارزشای  ندوجهی م ( اظهار ااش ند اب سرسخ ی ذهنی سازه2009) 12گورا  و ايموک

اخ صاصی مرتهط با ورزش است اب ذاتی يا اا سابی است و بر -ها و هیجایاتی عمومی ها، شناخت یگرش

صورت مثهت و منفی  ها، و پايداری ار رسید  بب اهداف بب آوری، پاسخ و ارزيابی فرا از  الش یحوۀ روی

مینا  )خواباوری و خواارزشمندی(، های اط رسد ويژگی یظر می برحسب اين ايدگاه بب زاثرگذار است

                                                           
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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های الیدی  عنوا  مشخصب )ار ایگیزش، یگرش و تالش( و ان رل )بر هیجا  و توجب( بب 1پايداری

بر اين عوامل، پژوهشگرا   عالوه ز(9) یداثرگذار ار اين فرايندطور مس قیم  سرسخ ی ذهنی بب

 3، آگاهی و تنظیم هیجا  )هوش عاطفی(بینایب ، تفکر خوش2آوری های الیدی ايگری مایند تا  مشخصب

 (ز10اید ) را برای آ  برشمراه توایايی ان رل  الش و

اهمیت و یقش تأثیرگذار  ار زمینۀشناسی ورزشی    روا ابا وجوا مطالعات گس راۀ م خصص

 گویگی رشد اين ويژگی و عوامل مؤثر  ،های اساسی سرسخ ی ذهنی ار موفقیت ورزشی، يکی از  الش

 یدا هبرخالف رويکراهايی اب سرسخ ی ذهنی را ويژگی وراث ی و تغییریاپذير قلمداا ارا زبر آ  است

اید و آ  را يک ويژگی رشدپذير از  اهار( اتخاذ 5، 12، 13) پراازا  رويکرای تعاملی ساير یظريب (،11،8)

است  يدگاها ینهم يدمؤ یزی  گرف ب مطالعات صورت؛ اید گرف بطريق عوامل و مداخالت محیطی ار یظر 

های او اهۀ اخیر ار  اهد اب بیش ر پژوهش یشا  می مرور اولیب ار زمینۀ سرسخ ی ذهنی ز(15،14)

(، و توجب 2)  های ورزشی بواه ار ورزشکارا  و محیط سازی ماهیت سرسخ ی ذهنی تالش برای مفهو 

ترين مشکالت ار طراحی  از مهم ز(7) شده است ويژگی قابل بههوا است بسیار امی بب اينکب آيا اين

 سرسخ ی ذهنیعلت تناقض ار تعريف اين ويژگی است اب حاای از پیچیدگی  های توسعۀ آ  بب بریامب

( از 10)يا هوش عاطفی (، 5، 8، 9، 12) برحسب مهایی یظری، ان رل و تنظیم هیجایات ز(4است )

ار اين  زاست و ممکن است قابل آموزش باشد بعد هیجایی سرسخ ی ذهنی مهم و مرتهط با  ويژگی

 اید با اينکب ممکن است سرسخ ی ذهنیار( ار پژوهشی بیا  2009) 4و همکارا  ب هورسهورگزمین

وجوا  ،اب با هیجایات ار ارتهاط است يک ويژگی وراث ی باشد، امکا  توسعۀ ابعاای از سرسخ ی ذهنی

های هیجایی  بآوری هیجایی را مشخص و تا  7، اس حکا 6، پاسخگويی5پذيری لوهر ییز ایعطاف (ز16) اارا

مطالعات  ز براسا  ی ايج(1توا  آموخت ) ها را می اين مهارت افراا سرسخت برشمراه و مع قد است اب

 (ز13،10) انند منفی ام ری را تجربب می  باالتر هیجا  ییز ورزشکارا  با سرسخ ی ذهنی

                                                           
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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 ز (17)است  1های تنظیم هیجا  آموزش هوش هیجایی مهارت یهای اساسی ار ارتقا يکی از روش

 های تنظیم هیجا  از طريق آموزش مهارت یهای توسعۀ سرسخ ی ذهنی ارتقا رسد از روش یظر می بب

2سالوی و ماير زهوش هیجایی باشد
 عواطف،ابراز  و ارزيابی ااراک، توایايی را هیجایی هوش (1987) 

د ای تعريف اراه عواطف، مدبرایۀ تنظیم و عاطفی اایش اارگیری بب تحلیل و شناخت، تفکر، عاطفی تسهیل

 های خواتنظیمی، زمینب ار به ر عملکرا با باال هیجایی هوش اب مع قدید پژوهشگرا  از (ز بسیاری4)

4مدیاو خوااار 3بینی خوش ان رل، اس قالل،
 عوامل بر سازگاری افراا ار شرايطاارا و همۀ اين  رابطب 

 روا  و سالمت افزايش بر را آموزش اثربخشی های مخ لفی ییز ز پژوهش(18)م فاوت تأثیرگذار است 

 ،از سوی ايگر ز(19) اید اراه تأيید اس ر  و پرخاشگری یشایگا  ااهش و اس ر  با مقابلب های مهارت

 بر عالوه ز(20)اید  ها یشا  اااه گرف ب همهس گی مثهت سرسخ ی ذهنی را با اين ويژگی مطالعات صورت

 ی ايجروابط غیرمس قیم و همسويی فراوا  ار مهایی یظری بین هوش هیجایی و سرسخ ی ذهنی، 

 آوری باالتر ار تا  و گرف ب حاای از آ  است اب هوش هیجایی با سخ کوشی های صورت پژوهش

 (،25، 16) سخت اوشی همچنین با اع ماا بب یفس (،23، 24)و ورزشکارا   (21، 22) اایشجويا 

اب با مرور اابیات پیشینب از عوامل همراه است  (28، 29)ان رل ارویی بیش ری  و  (4، 27) ایگیزش

بررسی ارتهاط زمینۀ ( ییز ار 2010) 5پژوهش اراست و آزاای شویدز محسو  می مهم سرسخ ی ذهنی

 یشا  ااا اب مهارت ذهنی ان رل هیجا  با سرسخ ی ذهنیسرسخ ی ذهنی و  های ذهنی مهارتبین 

هوش هیجایی  ۀ( ار بررسی و مقايس2012) و همکارا  ار مقابل بروجنی ز(30) همهس گی مثه ی اارا

بین هوش هیجایی و سرسخ ی  های قوی و ضعیف بسک هال زیا  یشا  اااید اب تیم و سرسخ ی ذهنی

 ز(31) منفی معناااری وجوا اارا ۀرابطذهنی 

های هوش هیجایی و تنظیم هیجا  را بر افزايش  ب تأثیر آموزش مهارتگرف  مطالعات ایجا  

ها تأثیر مثهت آموزش  ز ار حوزۀ ورزش، ی ايج پژوهش(19، 32) اید آوری غیرورزشکارا  یشا  اااه تا 

، و اخیراً مطالعات محدوای اثر (18، 33)اید  راههای روایی تأيید ا هوش هیجایی را بر افزايش مهارت

و ییز همهس گی مثهت هوش هیجایی با آیها  (7، 34) ها را بر افزايش سرسخ ی ذهنی تمرين اين مهارت

با  المپیکیعنوا  ورزشی  از جملب تکوایدو بب های رزمی  مطالعات روی ورزش ز(25، 30)اید  را یشا  اااه

                                                           
1. Emotional Intelligence 

2. Mayer & Salovey 

3. Optimism 

4. Self-Efficacy 

5. Crust & Azadi 
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 زپذيری آ  است (، ییز حاای از اهمیت سرسخ ی ذهنی و آموزش4سريع )مشخصۀ ضربات است و پای 

اار یشا  ااا اب سرسخ ی ذهنی  ( ار مطالعۀ ایفی روی ورزشکارا  رزمی2010) 1مینیکس مثال رایب

( یشا  اااید 2016همکارا  ) پور و ار مطالعۀ ايگری حسن (ز34) يک ويژگی مهم و قابل آموزش است

( ییز 2016زیدی و محهی )ز (2) اند بینی می اارا  را پیش یت ورزشی رزمیاب سرسخ ی ذهنی موفق

شناخ ی مخ لف تنها سرسخ ی ذهنی م مايزانندۀ تکوایدواارا   یشا  اااید اب از بین عوامل روا 

اید اب تکوایدواارا  ماهرتر سرسخ ی ذهنی  مطالعات همچنین یشا  اااه (ز20) موفق از یاموفق بوا

( ار يک مطالعۀ تجربی بب اين ی یجب رسیدید اب تمرين 2015رش ی و همکارا  ) ز(4، 6) باالتری اارید

های ذهنی بر افزايش سرسخ ی ذهنی ورزشکارا  تیمی و ایفراای از جملب ااراتب و تکوایدو مؤثر  مهارت

  ز(35) است

شناخ ی  روا توا  گفت اب سرسخ ی ذهنی عامل  ب، میگرف  های ایجا  ار ال با توجب بب پژوهش

 زاار تکوایدو است و ارک عوامل مؤثر بر آ  اهمیت زياای اارا مهمی ار موفقیت ورزشکارا  رزمی

و توایايی ان رل آیها بر موفقیت ورزشی (، 36، 37)گرف ب ییز حاای از یقش هیجایات  مطالعات صورت

 ۀعنوا  يک رش  تکوایدو بببنابراين ارک رابطۀ اين او ويژگی ار ورزش  ز(20، 38) تکوایدواارا  است

سازی مطالعات علمی ار   و همچنین جهت غنی ويژه ار یمویۀ ايرایی با ااش ن ریکینگ جهایی المپیکی بب

های او اهۀ اخیر ار تالش برای  رسدز با وجوا اين بیش ر پژوهش یظر می پراهمیت بب اين خصوص

ای بب بررسی یقش عوامل اثرگذار بر های اید سازی ماهیت سرسخ ی ذهنی بواه است و پژوهش مفهو 

یظر  بب های تنظیم هیجا  ار تحقیقات گذش ب توجهی یشده است، اید و بب یقش مهارت پرااخ بآ  

بر روابط  عالوه زشوا آ  می یارتقا موجبرسد هوش هیجایی با سرسخ ی ذهنی ارتهاط اارا و  می

یی و سرسخ ی ذهنی با توجب بب غیرمس قیم و همسويی فراوا  ار مهایی یظری بین هوش هیجا

روشن شد  اين  ز ندبعدی ويژگی سرسخ ی ذهنی، تاانو  پژوهشی ار اين زمینب صورت یگرف ب است

عنوا   تواید هم از حیث یظری و هم از حیث ااربرای بب می ومسئلب هدف ایجا  اين پژوهش بواه است 

ز با توجب بب انداسا  ورزشی امک شايایی شن های تمرين بب مربیا  و روا  ريزی روشی یوين ار بریامب

آیچب بیا  شد، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجایی، بر افزايش سرسخ ی ذهنی 

 ار تکوایدواارا  یخهب بواز 

                                                           
1. Minnix 



 1396، زمستان 4، شمارة 9، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                        552  
 

 

 شناسیروش

 آزمو  و جامعۀ آماری شامل تکوایدواارا  مرا پس -آزمو  تجربی با طرح پیش پژوهش حاضر از یوع ییمب

 از باشگاه)فر (   پومسبتکوایدواار  30اين پژوهش،  ۀبواز یموی 2015شهر تهرا  ار سال  ۀیخه

 او گروه آزمايش و ببصورت تصاافی  ( اب ببسال 30/23± 52/5با میایگین سنی )مسجدالنهی بواید 

 شرات ار پژوهش، جنسیت مرا، برای مندی رضايت، های وروا بب پژوهش گواه تقسیم شدیدز مالک

 شنا  سابقۀ رجوع بب روا  یداش ن و ۀ حضور ار مسابقات لیگ اشوری، ااش ن امربند مشکیسابق

 قاتیتحق ۀنیشیپ برحسب اب شدید گرف ب یظر ار  یخهب عنوا  بب یتکوایدواارای است ذار شايا  بواز

  ز(39، 40) بواید یاشور گیل مسابقات ار حضور و یمشک امربند ااش ن مایند ،ییخهگ مالک او یاارا

 

 ابزار پژوهش

 در ورزش پرسشنامۀ سرسختی ذهنی

 ( اس فااه شد اب2009ورسچ ) و و   یار ورزش گله یذهن یسرسخ  ۀپژوهش از پرسشنام ينار ا

 ) هار سؤال( و ان رل يداری)شش سؤال(، پا ینا اطم یا مق سؤال و مش مل بر سب خراه 14 یاارا

 ( تا اامالً موافق )پنج(يکاز اامالً مخالف ) یکرتل یارزش پنج یا ) هار سؤال( است و براسا  مق

 ينا يرا ایدز ار ا اراه يیدرا تأ  آ  يايیپا يی و( روا2009و همکارا  ) یراز ششوا یم یگذار یمره

 يبآ  براسا  ضر يايیپا و شده يابی( اع هار2015) یخیژاا و ش  ااظم ی،فرخ ی،پرسشنامب توسط ااشای

 ز(41) است آمده است بب 74/0، ان رل 78/0 يداری، پا74/0 ینا اطم های یا مق خراه یارویهاخ برا یآلفا

 روش اجرا

ار شهر  یمسجدالنه یآمده با باشگاه تکوایدو عمل های بب از هماهنگی پسها  اااه یآور برای جمع

را مطرح   ها ار تکمیل پرسشنامب آزموایی ۀتهرا ، پژوهشگرا  هدف از تحقیق و لزو  همکاری صااقای

اس فااه خواهد شد و  یپژوهش قاصدم برای فقطاطالعات  يناااه شد اب ا ینا اید و بب آیها اطمار

 يشسپس برای تکوایدواارا  گروه آزما شدزحضور ار پژوهش اسب  یموافقت تکوایدواارا  برا ينبنابرا

اااه  یبرگزار شد، اما بب گروه ان رل، آموزش خاص یجاییجلسب آموزش هوش ه 16بب مدت او ماه، 

پاسخ ااایدز  یذهن یسرسخ  ۀآزمو  بب پرسشنام جلسب ار پس يکآموزش، او گروه ار  يا یشدز ار پا

بر آموزش  یبوا اب مه ن يوزبراابری و گر ۀبرگرف ب از بریام یجاییهای آموزش هوش ه خالصب جلسب

 یآگاه يا يگرا ا های یجا از ه یآگاه يري ی،خوامد ی،هشامل خواآگا یجاییهوش ه ۀ هار مؤلف
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بب  یار پژوهش مخ لف یپروتکل آموزش ينا ینۀبه یفیتا يرا رابطب است و ار ايريت و مد یاج ماع

ورزشکارا  یخهب از جملب  یور بررا آیها  یز( ی42و همکارا  ) یملک یار پژوهش ز(42) یده استاثهات رس

، برگزار شد یصورت اارگاه بریامب، شایزاه جلسب آموزش بب ينبرای آموزش ا زاید اار براه تکوایدواارا  بب

 منظور بب های هوش هیجایی شناسی بالینی مسلط بب آموزش مهارت ارشد روا  از يک اارشنا  ضمنار 

 ز (1جدول شی پژوهش بهره گرف ب شد )تر بریامۀ آموز یظارت و راهنمايی جهت ایجا  اقیق

 هيجانی هوش های مهارت آموزش های جلسه خالصه .1جدول 

 محتوای جلسات جلسات

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

 گروه

 اول و دوم
و شناسايی های آ  )ابعاا روایی، فیزيولوژيک و اج ماعی(،  و ايدگاه تعريف هیجا 

 های مراب وززززز( شاای، غم، تنفر، هیجا  )خشم، اضطرا ، تر ، ایواع آ  ار زیدگی

 سوم و چهارم

 ار اين جلسب با تمرين و؛ ای و افکار همراه با هیجایات های  هره شناسايی حالت

با حد   تکوایدواارا  ی آ  تمرين شد وا ها با حالت  هره ايفای یقش ایواع هیجا 

 را تمرين ارایدز ها یجا ایواع ه شناخت ،هیجایی يکديگر یها حالت

 پنجم و ششم

 ؛های عملی بررسی رابطۀ بین افکار خوااار، هیجایات و رف ار از طريق یمویب

خطاهای شناخ ی و  یها رف اری و اس فااه از فر  توضیح و ارائۀ الگوی شناخ ی و

صحیح و  اید و بررسی افکار خطا و جايگزينی افکار اين افکار ايجاا اراه احساساتی اب

 مناسب و تشخیص تغییر حاالت هیجاییز

 هفتم و هشتم

 های یجا ها ار مورا ه جلسب با یمویب ار اين  گویگی شناسايی هیجایات ار ايگرا 

وگو  گفت شوا، ، عصهاییت وززز آشکار میمخ لف مایند خوشحالیی ها اصلی اب بب شکل

اهند اب  گویب م وجب بروز اين  و از ايشا  خواس ب شد بب اين پرسش پاسخ

 اید؟ دهشاحساسات 

 نهم و دهم

 ؛های مخ لف ابراز و لزو  مديريت هیجایات ار زیدگی شیوه

افزايش خواآگاهی  اين جلسب فايدۀ خواآگاهی هیجایی ار خوا و ايگرا  و ار

و ، هیجایات توضیح اااه شد بلندمدتو  مدت اوتاهو اثرات  هیجایی ار خوا

های  ااا  فعال برای افزايش مهارت های گوش همدلی و آموزش مهارت یها مهارت

 شد و از تکالیف يااااشت تشکر و همنوايی با اوس ا  برای ها اااه همدلی بب آزموایی

 اار اارگاهی اس فااه شدز

يازدهم و 

 دوازدهم

 بینی هیجایات و شناخت اولین عالئم هیجا  ار خوا ان رل هیجا  يک شامل پیش

 های افکار و هیجایات( )ارزيابی اولیۀ و ثایويۀ هیجایات و شناخت اولین یشایب
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 هيجانی هوش های مهارت آموزش های جلسه خالصه .1جدول ادامۀ 

 محتوای جلسات جلسات

سيزدهم و 

 چهاردهم

گیری از راههراهای  بهرهان رل هیجا  او )ان رل هیجا  از طريق تغییر موقعیت، 

های مثهت و  اب شامل خواگويی هیجایی های یدواژهال اس فااه از سازی و آرا مخ لف 

 ز(های منفی است حذف خواگويی

 و پانزدهم

 شانزدهم

 سازگارایب های بب شیوه های حل مشکالت هیجایی ان رل هیجا  سب )آموزش شیوه

و ابراز شايس ب و ان رل شدۀ  و  پذيرش، تمراز مجدا، ارزيابی مجدا و ززززز 

 ز(ار شرايط مخ لف ها هیجا 

 ارائب شدز تکوایدواارا با روش ايفای یقش بب  ی ان رل هیجایات اغلبها بریامب

 

 روش آماری

و ایحراف اس ایدارا و  یایگینم مایند یهای مرازی و پرااندگ ها از شاخص اااه یفمنظور توص بب 

 یۀ)مایکوا( اس فااه شدز ال یره ند م غ يایساووار یها از آزمو  آمار اااه یاس نهاط وتحلیل يبجهت تجز

 گرفتز رتصو 05/0 یار سطح معنااار 21 ۀیسخ SPSSافزار  با اس فااه از یر  یآمار یاتعمل

 

 نتایج

وجوا اارا،  یهايآزمو  تفاوت آزمو  و پس ار پیشبین میایگین  ،اهدیشا  می 2طوراب جدول  هما 

منظور آزمو  اين  بب یستز، مشخص یبها از حد شایس و تفاوت باالتر است يا یاما اينکب اين تفاوت

 زتفاوت، از تحلیل اوواريایس اس فااه شد

 

 آزمون آزمون و پس . ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش و کنترل در پيش2جدول 

 متغير

 گروه کنترل گروه آزمايش

 آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش

M SD M SD M SD M SD 

 33/4 93/20 96/3 80/19 37/5 33/24 31/4 92/19 اطمینا 

 35/2 13/12 20/5 53/11 80/1 13/14 15/4 66/12 پايداری

 74/4 08/12 71/2 26/10 10/4 13/16 50/3 10/10 ان رل
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ی ايج آزمو  ا  بااس و  زهای اين آزمو  بررسی شد فرض از اجرای آزمو  اوواريایس پیش پیش

يکسایی   فرض یشیشا  ااا اب او پ مؤلفۀ سرسخ ی ذهنیهمچنین ی ايج آزمو  لوين ار هر سب 

اوواريایس و همسایی واريایس م غیرهای وابس ب ار سطوح م غیر مس قل مورا  -ماتريکس واريایس

 (ز P>05/0وابس ب بوا ) هایی ايج آزمو  شاپیرو بیایگر توزيع طهیعی م غیر ز(P>05/0) تأيید است

 ،P<01/0)برقراری مفروضات تحلیل اوواريایس  ندم غیری، ی ايج اثر ه لینگ  ار پی

 08/10 =(3،19)Fاهد اب حداقل ار يک م غیر بین گروه آزمايش و ان رل تفاوت معنااار است  ( یشا  می

 ز(3 جدول)م غیری اس فااه شد  از تحلیل اوواريایس تک یلیور مشخص شد  ی ايج تفصمنظ اب بب

 

 متغيری برای متغيرهای پژوهش . تحليل کوواريانس تک3جدول 

SS Df MS F Sig η متغير
2
 

20/129 اطمینان  1 20/129  50/7  
**011/0  23/0  

56/30 پایداری  1 56/30  74/6  
**016/0  21/0  

74/156 کنترل  1 74/156  31/13  
***001/0  35/0  

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

 

های  مؤلفب یبریامۀ آموزش هوش هیجایی بر رواهد اب  ی ايج یشا  می، 3جدول  ی ايجمطابق 

ی معنااار تأثیرآزمو   پس ۀ( ار مرحلP=001/0( و ان رل )P=016/0(، پايداری )P=01/0اطمینا  )

شده یشا   اثر مشاهده ۀو موجهات افزايش سرسخ ی ذهنی را فراهم اراه استز همچنین ایدازااش ب 

  اهد اب تأثیر اين آموزش بر مؤلفۀ ان رل بیش ر بواه استز می

 

 گیری بحث و نتیجه

شامل های سرسخ ی ذهنی  هیجایی بر مؤلفبیشا  ااا اب آموزش هوش پژوهش حاضر  یها ياف ب

ياف ب از اا سابی بوا  و قابلیت بههوا   اين زی ااش ب استمعنااار تأثیراطمینا ، پايداری و ان رل 

گو یارای و  و (5(؛ جویز و همکارا  )12لوهر )یظريات  ابو اند  حمايت می ويژگی سرسخ ی ذهنی

تنها  ا  سرسخ ی ذهنیتعیین میز را اروراثت  اید و اتخاذ اراه رويکراهای بینابینی اب( 9همکارا  )

و با  همراس است (36رش ی و همکارا  ) ( و37مینیکس )های  پژوهش اایند، همچنین با میعامل ی

ز مغايرت اارا( 17) و همکارا و پژوهش هورسهورگ  (8( و االف و همکارا  )11اوباسا ) یظريات
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ان رل سرسخ ی ذهنی  ۀمؤلفآموزش هوش هیجایی بیش رين اثر را بر تحلیل بیش ر ی ايج یشا  ااا اب 

و  گر(، هورسهو8(، االف و همکارا  )12لوهر ) هایااش ب استز اين ی ايج همسو و موازی با یظر

( است اب تنظیم هیجا  را مؤلفۀ مهمی از سرسخ ی ذهنی 9گو یارای و همکارا  ) و (17) همکارا 

آمده اور از ای ظار ییستز  است ياف ۀ بباایند؛ بنابراين با توجب بب ارتهاط عامل ان رل با هیجایات،  می

( یشا  ااا 32یظری و همکارا  ) خوش و (19گلنگدری و همکارا  ) های شور ی همچنین ی ايج پژوهش

ها یشا   ی ايج پژوهش مذاور بر موارا عالوه آوری مؤثر استز های هیجایی بر افزايش تا  آموزش مهارت

اراست و  زاند بینی می را پیش (22، 24)و سخ کوشی  (22، 24)آوری  ااا اب هوش هیجایی، تا 

 ارتهاط مثه ی اارا ( ییز یشا  اااید اب مهارت روایی ان رل هیجا  با سرسخ ی ذهنی2010آزاای )

عنوا   بب را آوری و تنظیم هیجا  تا  ،سخ کوشی ،توجب بب اينکب تحقیقات قهلیبا  ی،طور ال ، بب(30)

 پژوهش حاضر استزياف ۀ مطالعات همسو با  ينا يجی ا زاید ار یظر گرف بهايی از سرسخ ی ذهنی  ماؤلفب

( اب یشا  اااید بین هوش هیجایی و 2012ار مقابل، اين ياف ب با ی ايج پژوهش بروجنی و همکارا  )

ار پژوهش بروجنی و همکارا ، یمویۀ  (ز31) رابطۀ منفی وجوا اارا، یاهمخوا  است سرسخ ی ذهنی

ا  بسک هالیست ز  و ابزار پژوهش، هوش هیجایی پنج عاملی شات و روش پژوهش پژوهش، ورزشکار

 همهس گی بوا اب م فاوت با یمویب، ابزار و روش پژوهش حاضر استز

های مهم هوش هیجایی محسو   ارک، پراازش، تنظیم و ااربرا اطالعات هیجایی از شاخص

ار اين ز توایند یقش مهمی ااش ب باشند راههراهای مؤثرتر تنظیم هیجا  می یریاارگ ار ببشوا اب  می

راههراهای مثهت تنظیم هیجا   یریاارگ اب افزايش هوش هیجایی با بب یدیشا  اااها  خصوص پژوهش

 ،(44ار انار ااهش هیجایات منفی، یقش مهمی ار افزايش هیجایات اارید ) اب؛ (17، 43) همراه است

؛ اين مسئلب ییز هیجایات مثهت ار رقابت را (45، 46)ند بوا  مقابلب با اس ر  همراه با مؤثرتر و

رسد از االيل مهم  یظر می ی ايج پژوهش حاضر بب وگرف ب  مطالعات صورت اسا بر ز(47)اهد  افزايش می

های مهم  اثرگذاری آموزش هوش هیجایی بر سرسخ ی ذهنی اين است اب ان رل هیجا  از ويژگی

ان رل ، افزايش ذارشدههمسو با تهیین  زهای تنظیم هیجا  است و اثرپذير از آموزش  ی ذهنیسرسخ

را بدو  صرف هیچ بهای   هیجایات مثهت، انار ااهش هیجایات منفیار  شوا تا افراا سهب میهیجا  

، ذهنی سرسخت (، ار اين صورت اح ماالً افراا44انند ) فیزيولوژيکی، احساسی و اج ماعی تجربب 

 اب گویب هما  ،های تمرازی به ر بهره بگیرید تنها از مهارت یب ااش ن منابع شناخ ی بهینب، یلال بب
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 هیجایات مثهت با تمراز به ر همراه است ۀ( ییز یشا  اااید اب تجرب2006) 1آلووريس و ییوواییو 

بروز عملکرا صحیح و  ۀزمین، شناخت واقعیات امور با بههواافزايش ان رل هیجایات اح ماالً  ،(48)

گیرید و اع ماا  مثهت بب خوا می ۀار اين صورت بازخوراها اح ماالً بیش ر جنهز دان فراهم می را مطلو 

های های و ، تامسو   پژوهش شواز تقويت می ،( است4) سرسخ ی ذهنیمهم بب یفس فرا، اب از عوامل 

یشا  ااا اب ااهش هیجا  منفی اضطرا  با ار اين خصوص  ییز (2013) 3( و جوراو2004) 2و ماينارا

همچنین هوش هیجایی با افزايش تجربۀ هیجایات مثهت ممکن ز (4) افزايش اع ماا بب یفس همراه است

، سرسخ ی ذهنی را افزايش (48) بینی و امید بب رويدااهای آتی بر ااراک اس ر ، خوش با تأثیر است

ت اب افراا رويدااهای جديد را از طريق تجار  قهلی تعهیر الیل اين مسئلب اين اس رسد یظر می اهدز بب

های قهلی تفسیر و ارزيابی رويدااهای جديد را  هیجا اب انند و اين اح مال وجوا اارا  و تفسیر می

و  افراای اب از هوش هیجایی یدگرف ب یشا  ااا های صورت پژوهشزمینب  تحت تأثیر قرار اهدز ار اين

ام ری اارید اس ر  و انند  تر تعهیر می وقايع را مثهت ،برخوراارید تر  باالتنظیم هیجا های مهارت

هوش  ( ارياف ند افراا با2001شاتب و همکارا  ) مذاوربر موارا  عالوه ز(4)ترید و امیدوار (،49، 50)

از عوامل مؤثر بر  ابها از قدرت خواان رلی بااليی برخوراارید  ااربرا صحیح هیجا  اهیجایی باال ب

ییز مع قد است اب هوش هیجایی  (1995گلمن )ز ( است51، 52، 53( و ایگیزش )24، 44آوری ) تا 

رسد  یظر می بب(ز بنابراين 4اند ) هنگا  شکست ار اس یابی بب اهداف، ار فرا ايجاا ایگیزه و امید می بب

 تر مثهت تعهیر بب ا افزايش خواان رلیهیجایات باز به ر گیری  و بهرهمديريت  ۀواسط هوش هیجایی بب

 ینجامدزبباالتری  سرسخ ی ذهنی بب آوری و تا  پايداریسطوح افزايش  وقايع،

یقش آ   یلال فرای اب بر تعديل هیجایات و خلق تأثیر اارید، هوش هیجایی بب بر ابعاا ارو  عالوه

فرای است اب بب ایفیت به ر ار روابط اج ماعی منجر   ار مديريت هیجایات ايگرا  اارای ابعاا بین

های حماي ی بیش ری مایند مربیا ،  تر از سرمايب ی ايج مطالعات افراا سرسختبراسا   ز(4شوا ) می

 اين افراا مهم بر رشد سرسخ ی ذهنی ۀشد (، و حمايت هیجایی فراهم10خایوااه، اوس ا  برخوراارید )

، (56مدی و ااهش اس ر  )اخواااربب (، 55) يش اع ماا بب یفس(، و افزا54)است مؤثر بواه 

                                                           
1. Olivers, & Nieuwenhuis 

2. Hanton, Thomas, & Maynard 

3. Jurko 
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تر ممکن است از  های ارتهاطی قوی مهارت ۀواسط بنابراين افراا با هوش هیجایی باالتر بب ایجامدز می

 ز(15،14) مند شوید به ر بهره ،است های محیطی اب عاملی مؤثری بر سرسخ ی ذهنی حمايت

 ،تنها بب بههوا بعد تنظیم هیجا  )ان رل( هیجایی یب  های اين پژوهش آموزش هوش ياف ب براسا 

بلکب بب پرورش ساير ابعاا سرسخ ی ذهنی مایند اطمینا  و پايداری ار تکوایدواارا  یخهب امک شايا  

راحی و ار طاند  زاين ی ايج از اا سابی بوا  و قابلیت رشد سرسخ ی ذهنی حمايت میاند توجهی می

عنوا  راههرای یوين و  تواید بب توسعۀ سرسخ ی ذهنی تکوایدواارا  می منظور ببمداخالت آموزشی 

 جنسی ی بوا  یمویب، توا  بب تک های پژوهش حاضر می مناسب مورا توجب قرار گیراز از محدوايت

ار  اشو اا میبنابراين پیشنه زپیگیری و توجب بب سطح مسابقات لیگ اشوری اشاره ارا ۀیداش ن مرحل

های آينده  ی اخ ر و پسر با سطوح رقاب ی مخ لف اس فااه شوا و ار پژوهش ها صورت امکا ، از یمویب

شوا اثربخشی اين روش با ساير  همچنین پیشنهاا می زاز مداخلب ییز ایجا  گیرا پس پیگیری ۀمرحل

 مقايسب شواز سرسخ ی ذهنی یهای ارتقا روش

 

 تقدير و تشکر

 یۀاز ال ینطرح امال مساعدت را ااش ند، همچن ينا یاب ار اجرا یاییو مرباز همکارا  

 یتشکر و قدراای شا  یمایبهمکاری صم سهب شکیهايی و مطالعب بب يناننده ار ا تکوایدواارا  شرات

 زشوا یم
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