دانشگاه شهید بهشتی
دو فصلنامه روانشناسی ورزش
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مقایسه تاب آوری و خالقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفه ای
ورزش های برخوردی و غیر برخوردی
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 .1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
دریافت مقاله   1395/10/28 :اصالح مقاله   1396/11/21 :پذیرش مقاله1396/12/12 :

هدف :این پژوهش تابآوری و خالقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفهای مرد ورزشهای برخوردی و غیربرخوردی را مقایسه
کرده است.

روشها :این پژوهش از نوع علّی مقایسهای و جامعه آماری شامل تمامی ورزشکاران مرد شهر شهریار بود .تعداد 266
ورزشکار آماتور ( 132برخوردی و  134غیربرخوردی) بهصورت نمونهگیری در دسترس ،در این پژوهش شرکت کردند .برای

اندازهگیری دادهها از پرسشنامههای تابآوری کانر و دیویدسون و مقیاس خالقیت هیجانی آوریل استفاده شد .برای تحلیل
دادههای پژوهش از روش تی تست مستقل استفاده شد.

نتایج :نتایج نشان داد تفاوت معناداری در تابآوری بین ورزشهای برخوردی و غیربرخوردی وجود دارد ( )P =0/001ولی در
خالقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد .بررسی میانگین نمرهها نشان داد ورزشکاران رشتههای برخوردی
سطح باالتر تابآوری را در مقایسه با ورزشکاران رشتههای غیربرخوردی دارند.

نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان برای افزایش تابآوری مردان انجام ورزشهای برخوردی را پیشنهاد داد.
واژههای کلیدی :تابآوری ،خالقیت هیجانی ،ورزشکاران غیرحرفهای ،ورزش برخوردی ،ورزش غیربرخوردی

*نویسنده مسئول :علی عسگری ،شماره تماس ،09198378688 :ایمیلali.asgari@yahoo.com :
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مقدمه
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پیچیدهتـری انجـام میدهنـد و دامنه وسـیعی از محرکها

در اسـاسنامه «سـازمان جهانـی بهداشـت» ،سلامت

را در نظـر میگیرنـد و در برابـر صفـات متعـارض بیـن

انسـان بـه معنـای رفـاه کامـل جسـمی ،روانـی و اجتماعی

خودشـان و دیگـران خویشـتندار هسـتند .شـرکت در

تعریـف شـده اسـت .بر این اسـاس ،یکـی از سـه رکن مهم

فعالیتهـای ورزشـی باعـث بهکارگیـری بهتـر احساسـات

سلامت انسـانها ،سلامت روان اسـت کـه در تعامـل بـا

میشـود و افـراد فعـال میتواننـد احساسـات بهتـر را

سلامت جسـمی و اجتماعی ،باعث سلامت کلی میشـود.

شناسـایی (خالقیـت هیجانـی) و از آن اسـتفاده کننـد (.)6

طبـق آمـار سـازمان بهداشـت جهانـی ،انـواع آسـیبهای

عبداللهـی ( )1بیـان مـیدارد کـه تمرینات ورزشـی هوازی

روانی-اجتماعـی در اغلـب جوامـع بهطـور نگرانکننـدهای

ازطریـق ایجـاد خلـق مثبـت و تسـهیل تخلیـه هیجانـی

رو بـه افزایـش اسـت .اختلاالت روانـی ،وابسـتگیهای

موجـب افزایـش خالقیـت هیجانـی میشـوند .راموکـی

دارویـی ،رفتـار ضداجتماعـی و بزهـکاری در عصـر حاضـر

( )7نشـان داد یـک سـاعت تمریـن هـوازی بـر خالقیـت

رونـد صعـودی پیدا کـرده اسـت ( .)2بنابرایـن راهکارهایی

ورزشـکاران در مقایسـه با غیرورزشـکاران اثر بهتـری دارد.

کـه سـبب بهبـود عوامل بهزیسـتی روانی میشـوند اهمیت

از دیگـر عوامـل مهم بهزیسـتی روانـی که به سـازگاری

دارنـد .یکـی از عواملـی که در کنار ارتقای سلامت جسـم،

موفقیتآمیـز بـا چالشهـا و تهدیدهـا و بـه فرآینـد پویـای

موجـب سلامت روان و بـه دنبـال آن سلامت اجتماعـی

انطبـاق و سـازگاری مثبـت با تجـارب تلخ در زندگی اشـاره

میشـود ورزش اسـت .ورزش عامـل مؤثـری در توسـعه

دارد ،تـابآوری اسـت .همانطـور کـه توسـط بسـیاری

تعاملات اجتماعـی و تواناییهـای مـردم اسـت .افـراد

از متخصصـان و صاحبنظـران تعریـف شـده اسـت ،واژه

از طریـق آن میتواننـد احساسـات خـود را بـا شـرایط

تـابآوری شـامل مفهـوم انعطافپذیـری ،بهبود و بازگشـت

محیـط سـازگار کننـد و بهطور مؤثـر درباره چگونگـی ابراز

بـه حالـت اولیـه پـس از رویارویـی بـا شـرایط ناگـوار اسـت

احساساتشـان تصمیـم بگیرنـد .از جملـه ایـن تواناییهای

( .)8تحقیقـات مختلفـی اثـر ورزش بـر تابآوری را بررسـی

اجتماعـی خالقیـت هیجانی اسـت ( .)3خالقیـت هیجانی،

کردهانـد .نتایـج پژوهـش حیـدری و همـکاران ( )9نشـان

بـرای اولیـن بار توسـط آوریـل و نانلی ( )4مطرح شـد .آنها

داد بیـن تـابآوری دانشآمـوزان دختـر و پسـر ورزشـکار با

خالقیـت هیجانـی را بهصـورت توانایـی تجربـه و ترکیبی از

همتایـان غیرورزشکارشـان تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.

هیجانهـا بهصورتـی بدیـع و تأثیرگـذار تعریـف میکننـد.

کریمپـور و همـکاران ( )10نشـان دادنـد ورزشـکاران زن و

همچنیـن خالقیـت هیجانـی ابـراز خـود بـه روشـی جدید

مرد تـابآوری بیشـتری از غیرورزشـکاران دارنـد .تحقیقات

کـه بـر اسـاس آن خطوط فکـری فرد بسـط یافتـه و روابط

یادشـده شـواهدی مبنـی بر نقـش و اثرات ورزش بـر عوامل

میانفـردی او افزایـش مییابـد ،تعریـف میشـود ( .)5افراد

روانشـناختی همانند تابآوری و خالقیت هیجانی را نشـان

خلاق هیجانی به میزان مناسـبی به هیجاناتشـان اهمیت

میدهنـد .بـا توجـه بـه ایـن اهمیـت عوامـل خالقیـت در

میدهنـد .آنهـا میکوشـند واکنشهـای هیجانـی شـان را

رفتارهـای هدفمند ،تحقیقـات مختلفی دربـاره نقش ورزش

بفهمنـد و از ایـن فهـم بـرای سـازگاری بـا موقعیتهـای

بـر عوامل روانشـناختی مانند خالقیت هیجانـی و تابآوری

جدیـد اسـتفاده کننـد .چنیـن اشـخاصی بـا هیجانـات

انجـام شـده اسـت و تأثیـر متقابـل ورزش و ایـن متغیرها بر

دیگـران بهخوبـی ارتبـاط برقـرار میکننـد .ارزیابیهـای

همدیگر نیز تا حدودی مشـخص شـده اسـت .شـاید بررسی
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جزئیـات متنوعتـر ایـن تعاملات ،همچـون اثـر ورزشهـای

تیرانـدازی ،بسـکتبال ،بدنسـازی و ایروبیـک داوطلبانـه

مختلـف (نـوع ورزش یـا سـبک انجـام آنهـا ،مـدت انجـام و

در ایـن پژوهـش شـرکت کردنـد .ورزشـکاران ورزشهـای

غیـره) بـر ایـن متغیرهـا نیز اهمیت داشـته باشـد.

کشـتی ،تکوانـدو ،فوتبـال ،کونگفـو ،بسـکتبال بهعنـوان

گونـدوال ( )11نشـان داد که هـم ورزشهای کوتاهمدت

گـروه برخـوردی و ورزشـکاران ورزشهـای شـطرنج ،شـنا،

و هـم طوالنیمدت خالقیت را افزایش میدهد .اسـتینبرگ

دوومیدانـی ،والیبـال ،تیرانـدازی ،بدنسـازی و ایروبیـک

و همـکاران ( )12دریافتنـد که یک جلسـه تمرین ورزشـی

بهعنـوان گـروه غیربرخـوردی در نظـر گرفته شـدند .تعداد

شـدید هـوازی اثـرات قابلتوجهـی بـر فرآیندهـای خالقانه

 4شـرکتکننده بـه دلیـل پاسـخ ناقـص بـه پرسـشنامهها

دارد .در ایـن راسـتا بالنچـت و همـکاران ( )13اثر تمرینات

از تحلیـل آمـاری نتایـج پژوهـش کنـار گذاشـته شـدند و

هـوازی بـر خالقیت  60دانشـجو را اندازهگیـری کردند .آنها

بدیـن ترتیـب نمونههـای پژوهش بـه  266ورزشـکار (132

دریافتنـد کـه خالقیت دانشـجویان بالفاصله بعـد از تمرین

برخـوردی و  134غیربرخـوردی) کاسـته شـد.

هـوازی تفـاوت معناداری بـا قبل از تمریـن دارد و خالقیت
دانشـجوها دو سـاعت پـس از تمریـن بهتـر از خالقیت آنها

پروتکل پژوهش

بالفاصلـه پـس از تمریـن اسـت .بـرون و همـکاران ()14

در ابتـدا مجوزهـای الزم از اداره کل ورزش و جوانـان

نشـان دادنـد کـه ورزشهـای زمسـتانه سـبب افزایـش

شهرسـتان شـهریار گرفتـه شـد .از طریـق هماهنگـی بـا

تـابآوری مشـارکتکنندگان میشـود .تاکنـون تحقیقـات

هیئتهـای ورزشـی مربوطـه ،بـه باشـگاههای شـهر شـهریار

اندکـی دربـاره مـدت زمـان و نـوع ورزشهایـی کـه سـبب

مراجعـه شـد .بعـد از مراجعـه به باشـگاها پرسـشنامهها بین

بهبـود ایـن عوامـل روانشـناختی میشـوند انجـام شـده

ورزشـکاران توزیع شـد .پس از تکمیل و گرفتن پرسشنامهها،

اسـت ،از ایـنرو ایـن پژوهـش تلاش میکند تا اثـر دو نوع

هـر یک بـه وسـیله کلیـد مخصـوص نمرهگـذاری شـدند.

ورزش برخـوردی و غیربرخـوردی بـر تـابآوری و خالقیت
هیجانـی ورزشـکاران غیرحرفـهای را بررسـی کند.

ابزار اندازهگیری

پرسـشنامه خالقیت هیجانـی آوریل :1بـرای اندازهگیری

روش پژوهش

میـزان خالقیـت هیجانی ورزشـکاران از پرسـشنامه خالقیت
هیجانـی آوریـل اسـتفاده شـد .ایـن پرسـشنامه شـامل 30

این پژوهش از نوع علی  -مقایسهای بود  .

گویـه در مـورد نحـوه فکـر کـردن ،احسـاس و عملکـرد فـرد

نمونههای پژوهش

در موقعیتهـای مختلـف و عقیـده وی دربـاره موضوعهـای

جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش محـدود بـه ورزشـکاران

مختلـف اسـت .ايـن پرسـشنامه یـک مقیـاس مداد-کاغذی

غیرحرفـهای مـرد ورزشهـای مختلـف برخـوردی و

اسـت که بـر گزارش خود افراد مبتنی اسـت؛ در سـال 1999

غیربرخـوردی شـهر شـهریار از توابـع اسـتان تهـران

نسـخه آخر این پرسـشنامه توسـط آوریل منتشـر شـد (.)4

اسـت .تعـداد 270نفـر از ورزشـکاران در دسـترس آماتـور

ايـن ابزار داراي  30عبارت شـامل  7عبارت بـراي آمادگي 14

(غیرحرفـهای) از رشـتههای ورزشـی ،کشـتی ،تکوانـدو،

عبـارت بـراي نـوآوري 5 ،عبارت بـراي کارآیـی (،12 ،9 ،4 ،3

شـطرنج ،شـنا ،دوومیدانـی ،والیبـال ،فوتبـال ،کونگفـو،

 )13و  4عبـارت بـراي اصالـت ( )29 ،25 ،22 ،17اسـت.
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مقیـاس تابآوری کانر و دیویسـون :2این مقیاس شـامل

ايـن آزمـون در يـك طيـف پنـج درجـهای ليكـرت

(خيلـي كمتـر ،تـا حـدي كمتـر ،تقريبـاً برابـر ،تـا حـدي

 25سـؤال اسـت کـه توسـط کانـر و دیویدسـون ( )16برای

بيشـتر و خيلـي بيشـتر) تنظیـم شـده اسـت .پاسـخدهنده

اندازهگیری قدرت مقابله با فشـار و تهدید تهیه شـده اسـت.
ً
(کاملا
بـرای هـر سـؤال طیـف درجهبنـدی پنـج گزینـهای

هنـگام پاسـخگويي بـه  30گويه پرسـشنامه ،بايـد در بيان

نادرسـت تا همیشـه درسـت) در نظر گرفته شـد که از صفر

احساسـات ،تجربـه ،هيجانات و انديشـه ،خـود را با يك فرد

ٌ
(کاملا نادرسـت) تـا چهـار (همیشـه درسـت) نمرهگـذاری

معمولـي مقايسـه كنـد و گزينـه خيلـي بيشـتر را هنگامي
ً
 او كاملا صـدق ميكنـد و
عالمـت بزنـد كـه گويـه دربـاره

میشـود .ایـن مقیـاس اگرچـه تعـداد مختلـف تـابآوری را

گزينـه خيلـي كمتـر را هنگامـي عالمـت بزنـد كه شـديدا ً

میسـنجد ولی یک نمـره کل دارد .در پژوهـش حقرنجبر و

مخالـف گويه اسـت يا بـه عبارتي درباره او صـدق نميكند.

همـکاران ( )17پایایـی این پرسـشنامه با اسـتفاده از آزمون

حداكثـر نمره هر مؤلفه  5و حداقل نمره هر مؤلفه  1اسـت.

ضریـب آلفای کرونباخ بررسـی شـد و آلفـای  0/84برای این

روش نمرهگـذاري :در ايـن پرسـشنامه ،نمـرات هـر يك از

پرسـشنامه به دسـت آمـد .همچنین پایایـی کل این آزمون

مؤلفههـا بـا جمـع نمرات سـؤالهای مربـوط بـه آن تعيين

بیـن نمونه ورزشـکاران با اسـتفاده از آلفـای کرونباخ 0/839

ميشـود .جـوکار و البـرزی ( )15روایـی پرسـشنامه را از

گزارش شـده اسـت (.)3

طریـق روش تحلیـل عاملـی اکتشـافی بـه روش مؤلفههای

تحلیل آماری

اصلـی و چرخـش واریماکس تاییـد کردنـد .همچنین برای
بررسـی پایایـی بـا روش آلفـای کرونبـاخ ،بـرای نمـره کل

پـس از جمـعآوری پرسـشنامهها ،بـرای تحلیـل

خالقیـت  ،0/90بـرای ابعـاد تازگـی ،اثـر بخشـی /اصالت و

دادههـای پژوهـش از روشهـای آمـاری ماننـد میانگیـن و

آمادگـی بـه ترتیب 0/82 ،0/83و  0/68را به دسـت آوردند.

انحـراف معیـار و تـی تسـت مسـتقل 3اسـتفاده شـد.

جدول  .1دادههای توصیفی مربوط به تابآوری و خالقیت هیجانی ورزشکاران برخوردی و غیربرخوردی
متغیر
تابآوری
خالقیت هیجانی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

برخوردی

132

98/454

13/131

غیربرخوردی

134

92/43

09/157

برخوردی

132

93/87

13/627

غیربرخوردی

134

94/23

13/46

جدول  .2نتایج آزمون تی تست مستقل تفاوت دو گروه ورزشهای برخوردی و غیربرخوردی در تابآوری و خالقیت هیجانی
نوع متغیر

فاصله اطمینان 95%
برای یافتهها

تفاوت خطای
معیار

تفاوت
میانگین

سطح
معنیداری

درجه آزادی

6/37

0/001

240/92

4/48

-0/41

0/85

265/61

-/17

حد پایین

حد باال

تابآوری

3/57

9/17

1/42

خالقیت هیجانی

-4/92

4/106

2/29
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نتایج

محدودیت زمانی دارد .از آنجا که تابآوری نیز یک فرآیند

در ابتـدا آمارههـای توصیفـی بررسـی شـد .درجدول1

سازگاری موفقیتآمیز است ،فرد ورزشکار باید در ورزشهای

دادههـای توصیفـی مربوط به متغیرها گزارش شـده اسـت.

برخوردی خود را با شرایط و قواعد بیشتری سازگار کند و

بـرای بررسـی تفـاوت معنـیداری میـزان تـابآوری

برای کسب موفقیت و جلوگیری از خطا که منجر به کاهش

وخالقیـت هیجانـی در دو گـروه ورزشهـای برخـوردی

امتیاز میشود ،از راهبردهای مختلف مقابلهای ،همچون

وغیربرخـوردی از آزمون تی مسـتقل اسـتفاده شـد .جدول

خودتنظیمی و خودمدیریتی ،استفاده کند .طبق نتایج این

 2نتایـج آزمـون را نشـان میدهـد.

پژوهش شاید بتوان گفت در ورزشهای برخوردی که ورزشکار

اطالعات جدول باال نتایج آزمون تیتست مستقل دو گروه

با رقیب خود بیشتر در تماس است ،احتمال خطا روی حریف

از ورزشکاران رشتههای برخوردی و غیربرخوردی در تابآوری

نسبت به ورزشهای غیربرخوردی ،بیشتر است .بنابراین فرد

و خالقیت هیجانی را نشان میدهد .بر اساس این نتایج بین

با توجه به قوانین وضعشده در مورد خطا ،برای پرهیز از خطا

دو گروه در تابآوری تفاوت معناداری در سطح ()P˂0/001

روی حریف ،بیشتر تالش میکند و این خودداری نیز نوعی

وجود دارد .اما تفاوت معناداری در خالقیت هیجانی بین

سازگاری مثبت با شرایط تلقی میشود و تا حدی مطابق

دوگروه مشاهده نشد .برای تعیین این که تاب آوری درکدام

با تعریف تابآوری است .این یافتهها با تحقیقات بشارت،

گروه بهتر است از میانگین نمرات دو گروه استفاده شد .بررسی

قهرمانی و نقیپور گیوی ( )1393همسو است (.)18

میانگین نمرهها نشان داد ورزشهای برخوردی (M=98/54

نتایج این پژوهش درباره خالقیت هیجانی به نوعی با

 )SD=01/008سطح نسبتاً باالی تابآوری را در مقایسه با

نتایج حاصل از پژوهش کلزانز و همکاران ( )19همسو است.

ورزشهایغیر برخوردی ( )SD=01/00 M=92/43دارند.

بر اساس مشاهده آنها ،افزایش اثرات مثبت فرآیندهای
کنترل شناختی ( خالقیت) توسط ورزشهای هوازی در

بحث و نتیجهگیری

کوتاهمدت ،در طول تمرین یا بهطور مستقیم پس از تمرین

این پژوهش با هدف مقایسه خالقیت هیجانی و تابآوری

محدود میشود .تحقیقات آنها نشان داد بین ورزش و

ورزشکاران رشتههای برخوردی و غیربرخوردی انجام شد.

خالقیت پیوندی وجود دارد اما این پیوند به ورزش خاص و

یافتهها حاکی از آن هستند که بین دو گروه از ورزشکاران

تناسب فرد بستگی دارد .در توجیه این یافته اظهار داشتند

آماتور رشتههای برخوردی و غیربرخوردی شرکتکننده در

که هنوز مدل مکانیکی که توضیح دهد فرآیندهای خالقانه

این پژوهش ،در ویژگی تابآوری تفاوت معناداری وجود

چگونه عمل میکنند و چگونه تمرینات ورزشی میتواند بر

دارد و تابآوری ورزشکاران رشتههای برخوردی بیشتر از

این عملیات تأثیر بگذارد ،وجود ندارد.

رشتههای غیربرخوردی است ،ولی از نظر خالقیت هیجانی

کوماری ( )20میگوید هوش هیجانی را میتوان معادل
خالقیت هیجانی دانست .طبق تحقیقات زیتزی و همکاران

بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.
این یافته را میتوان با توجه به ویژگی ورزشهای

( )21که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و عملکرد

برخوردی تبیین کرد .در ورزشهای برخوردی ورزشکار

ورزشکاران یافتند میتوان گفت شاید معنادار نبودن این

برای سازماندهی عملکرد و اجرای مهارتهای ورزشی در

تفاوت بهدلیل آماتور بودن ورزشکاران و در نتیجه نداشتن

محیط رقابتی (با احتمال درگیری و برخورد زیاد با رقیب)

اجرای خوب ورزشی است .همچنین محمد و همکاران ()22
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ورزشکاران در این پژوهش آماتور بودند بنابراین شاید این

در تحقیق خود مبنی بر تفاوت هوش هیجانی بازیکنان

افراد ضمن آنکه موفق شدهاند با صرف وقت کمتری تابآوری

والیبال مرد سطح استانی و ملی به این نتیجه رسیدند که

 بتوانند از این ویژگی در کنترل سایر،خود را بهبود بخشند

بازیکنان سطح ملی دارای هوش هیجانی باالتری نسبت به

.مسائل زندگی روزمره شخصی و شغلی نیز بهرهبرداری کنند

 همچنین گزارش کردهاند که.بازیکنان سطح استانی هستند

از طرفی نیز پیشنهاد میشود تا پژوهش مشابهای برای بانوان

 سطح هوش هیجانی هم بهطور،با سطح پیشرفت عملکرد

ورزشکار انجام شود و همچنین خالقیت هیجانی ورزشکاران

.همزمان پیشرفت میکند

.حرفهای و نیمهحرفهای نیز مورد بررسی قرار گیرد

1.Emotional Creativity Inventory
2.Connor‐Davidson resilience scale
3.Independent t-test

پینوشتها

با توجه به تلفیق یافتههای فوق و نتایج پژوهشهای
اندک و تاحدودی مشابه شاید بتوان در ورزشهای برخوردی
 بهویژه در دوران جوانی و،برای افزایش تابآوری مردان
. از توصیه به مشارکت بیشتر بهره جست،شروع بزرگسالی
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Purpose: The aim of this study was to compare the resilience and emotional creativity of amateur male
athletes in impact and non-impact sports.
Methods: The study was causal-comparative and statistical population included male athletes from Shahriyar
city. For this purpose, 266 amateur athletes (132 impact and 134 non- impact sports) voluntary participated
in this study. Connor-Davidson Resilience questioner and Averill Emotional Creative Questioner were used to
collect data. Independent Samples T test was used to analyze data.
Results: Results showed a significant difference between impact and non-impact sports in resilience (P = 0.001),
but there was no significant difference between groups in emotional creativity. The mean scores showed that
non-impact sports need high levels of resilience in comparison to Impact sports.
Conclusions: According to these results, it seems that practicing impact sports may increase the athlete’s
resiliency.
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