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مقایسه تاب آوری و خالقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفه ای 
ورزش های برخوردی و غیر برخوردی

زهرا نیکنام1، مجید چهارده چیریک2، علی عسگری1	، فرشاد ابراهیمی1

1.*دانشکده*تربیت*بدنی*و*علوم*ورزشی،*دانشگاه*تبریز،*تبریز،*ایران
2.*دانشکده*علوم*تربیتی*و*روان*شناسی،*دانشگاه*شیراز،*شیراز،*ایران
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هدف:*این*پژوهش*تاب*آوری*و*خالقیت*هیجانی*ورزشکاران*غیر*حرفه*ای*مرد*ورزش*های*برخوردی*و*غیر*برخوردی*را*مقایسه*
کرده*است.*

*266 تعداد* بود.* شهریار* شهر* مرد* ورزشکاران* تمامی* شامل* آماری* جامعه* و* مقایسه*ای* علّی* نوع* از* پژوهش* این* روش ها: 
ورزشکار*آماتور*)132*برخوردی*و*134*غیر*برخوردی(*به*صورت*نمونه*گیری*در*دسترس،*در*این*پژوهش*شرکت*کردند.*برای*
اندازه*گیری*داده*ها*از*پرسش*نامه*های*تاب*آوری*کانر*و*دیویدسون*و*مقیاس*خالقیت*هیجانی*آوریل*استفاده*شد.*برای*تحلیل*

داده*های*پژوهش*از*روش*تی*تست*مستقل*استفاده*شد.*
نتایج: نتایج*نشان*داد*تفاوت*معناداری*در*تاب*آوری*بین*ورزش*های*برخوردی*و*غیر*برخوردی*وجود*دارد*)P*=0/001(*ولی*در*
خالقیت*هیجانی*بین*دو*گروه*تفاوت*معناداری*دیده*نشد.*بررسی*میانگین*نمره**ها*نشان*داد*ورزشکاران*رشته*های*برخوردی*

سطح*باالتر*تاب*آوری*را*در*مقایسه*با*ورزشکاران*رشته*های*غیربرخوردی*دارند.
نتیجه گیری:*با*توجه*به*نتایج*به*دست*آمده*می*توان*برای*افزایش*تاب*آوری*مردان*انجام*ورزش*های*برخوردی*را*پیشنهاد*داد.

واژه های کلیدی: تاب*آوری،*خالقیت*هیجانی،*ورزشکاران*غیرحرفه*ای،*ورزش*برخوردی،*ورزش*غیر*برخوردی
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مقدمه
در*اسلاس*نامه*»سلازمان*جهانلی*بهداشلت«،*سلالمت*
انسلان*بله*معنلای*رفلاه*کاملل*جسلمی،*روانلی*و*اجتماعی*
تعریلف*شلده*اسلت.*بر*این*اسلاس،*یکلی*از*سله*رکن*مهم*
سلالمت*انسلان*ها،*سلالمت*روان*اسلت*کله*در*تعاملل*بلا*
سلالمت*جسلمی*و*اجتماعی،*باعث*سلالمت*کلی*می*شلود.*
طبلق*آملار*سلازمان*بهداشلت*جهانلی،*انلواع*آسلیب*های*
روانی-اجتماعلی*در*اغللب*جواملع*به*طلور*نگران*کننلده*ای*
وابسلتگی*های* روانلی،* اختلالالت* اسلت.* افزایلش* بله* رو*
دارویلی،*رفتلار*ضد*اجتماعلی*و*بزهلکاری*در*عصلر*حاضلر*
رونلد*صعلودی*پیدا*کلرده*اسلت*)2(.*بنابرایلن*راهکارهایی*
کله*سلبب*بهبلود*عوامل*بهزیسلتی*روانی*می*شلوند*اهمیت*
دارنلد.*یکلی*از*عوامللی*که*در*کنار*ارتقای*سلالمت*جسلم،*
موجلب*سلالمت*روان*و*بله*دنبلال*آن*سلالمت*اجتماعلی*
توسلعه* در* مؤثلری* عاملل* ورزش* اسلت.* ورزش* می*شلود*
افلراد* اسلت.* ملردم* توانایی*هلای* و* اجتماعلی* تعاملالت*
شلرایط* بلا* را* خلود* احساسلات* می*تواننلد* آن* طریلق* از*
محیلط*سلازگار*کننلد*و*به*طور*مؤثلر*درباره*چگونگلی*ابراز*
احساسات*شلان*تصمیلم*بگیرنلد.*از*جملله*ایلن*توانایی*های*
اجتماعلی*خالقیلت*هیجانی*اسلت*)3(.*خالقیلت*هیجانی،*
بلرای*اولیلن*بار*توسلط*آوریلل*و*نانلی*)4(*مطرح*شلد.*آنها*
خالقیلت*هیجانلی*را*به*صلورت*توانایلی*تجربله*و*ترکیبی*از*
هیجان*هلا*به*صورتلی*بدیلع*و*تأثیر*گلذار*تعریلف*می*کننلد.*
همچنیلن*خالقیلت*هیجانلی*ابلراز*خلود*بله*روشلی*جدید*
کله*بلر*اسلاس*آن*خطوط*فکلری*فرد*بسلط*یافتله*و*روابط*
میان*فلردی*او*افزایلش*می*یابلد،*تعریلف*می*شلود*)5(.*افراد*
خلالق*هیجانی*به*میزان*مناسلبی*به*هیجانات*شلان*اهمیت*
می*دهنلد.*آنهلا*می*کوشلند*واکنش*هلای*هیجانلی**شلان*را*
بفهمنلد*و*از*ایلن*فهلم*بلرای*سلازگاری*بلا*موقعیت*هلای*
هیجانلات* بلا* اشلخاصی* چنیلن* کننلد.* اسلتفاده* جدیلد*
ارزیابی*هلای* می*کننلد.* برقلرار* ارتبلاط* به*خوبلی* دیگلران*

پیچیده*تلری*انجلام*می*دهنلد*و*دامنه*وسلیعی*از*محرک*ها*
بیلن* متعلارض* برابلر*صفلات* در* و* می*گیرنلد* نظلر* در* را*
در* شلرکت* هسلتند.* خویشلتن*دار* دیگلران* و* خودشلان*
فعالیت*هلای*ورزشلی*باعلث*به*کارگیلری*بهتلر*احساسلات*
را* بهتلر* احساسلات* می*تواننلد* فعلال* افلراد* و* می*شلود*
شناسلایی*)خالقیلت*هیجانلی(*و*از*آن*اسلتفاده*کننلد*)6(.*
عبداللهلی*)1(*بیلان*ملی*دارد*کله*تمرینات*ورزشلی*هوازی*
ازطریلق*ایجلاد*خللق*مثبلت*و*تسلهیل*تخلیله*هیجانلی*
راموکلی* می*شلوند.* هیجانلی* خالقیلت* افزایلش* موجلب*
)7(*نشلان*داد*یلک*سلاعت*تمریلن*هلوازی*بلر*خالقیلت*
ورزشلکاران*در*مقایسله*با*غیر*ورزشلکاران*اثر*بهتلری*دارد.
از*دیگلر*عواملل*مهم*بهزیسلتی*روانلی*که*به*سلازگاری*
موفقیت*آمیلز*بلا*چالش*هلا*و*تهدیدهلا*و*بله*فرآینلد*پویلای*
انطبلاق*و*سلازگاری*مثبلت*با*تجلارب*تلخ*در*زندگی*اشلاره*
بسلیاری* توسلط* کله* همان*طلور* اسلت.* تلاب*آوری* دارد،*
واژه* اسلت،* شلده* تعریلف* و*صاحب*نظلران* متخصصلان* از*
تلاب*آوری*شلامل*مفهلوم*انعطاف*پذیلری،*بهبود*و*بازگشلت*
بله*حاللت*اولیله*پلس*از*رویارویلی*بلا*شلرایط*ناگلوار*اسلت*
)8(.*تحقیقلات*مختلفلی*اثلر*ورزش*بلر*تاب*آوری*را*بررسلی*
کرده*انلد.*نتایلج*پژوهلش*حیلدری*و*هملکاران*)9(*نشلان*
داد*بیلن*تلاب*آوری*دانش*آملوزان*دختلر*و*پسلر*ورزشلکار*با*
همتایلان*غیر*ورزشکارشلان*تفلاوت*معنلاداری*وجلود*دارد.*
کریم*پلور*و*هملکاران*)10(*نشلان*دادنلد*ورزشلکاران*زن*و*
مرد*تلاب*آوری*بیشلتری*از*غیر*ورزشلکاران*دارنلد.*تحقیقات*
یاد*شلده*شلواهدی*مبنلی*بر*نقلش*و*اثرات*ورزش*بلر*عوامل*
روان*شلناختی*همانند*تاب*آوری*و*خالقیت*هیجانی*را*نشلان*
می*دهنلد.*بلا*توجله*بله*ایلن*اهمیلت*عواملل*خالقیلت*در*
رفتارهلای*هدفمند،*تحقیقلات*مختلفی*در*بلاره*نقش*ورزش*
بلر*عوامل*روان*شلناختی*مانند*خالقیت*هیجانلی*و*تاب*آوری*
انجلام*شلده*اسلت*و*تأثیلر*متقابلل*ورزش*و*ایلن*متغیرها*بر*
همدیگر*نیز*تا*حدودی*مشلخص*شلده*اسلت.*شلاید*بررسی*



زهرا*نیکنام*و*همکاران.
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جزئیلات*متنوع*تلر*ایلن*تعاملالت،*همچلون*اثلر*ورزش*هلای*
مختللف*)نلوع*ورزش*یلا*سلبک*انجلام*آنهلا،*ملدت*انجلام*و*

غیلره(*بلر*ایلن*متغیرهلا*نیز*اهمیت*داشلته*باشلد.*
گونلدوال*)11(*نشلان*داد*که*هلم*ورزش*های*کوتاه*مدت*
و*هلم*طوالنی*مدت*خالقیت*را*افزایش*می*دهد.*اسلتینبرگ*
و*هملکاران*)12(*دریافتنلد*که*یک*جلسله*تمرین*ورزشلی*
شلدید*هلوازی*اثلرات*قابل*توجهلی*بلر*فرآیندهلای*خالقانه*
دارد.*در*ایلن*راسلتا*بالنچلت*و*هملکاران*)13(*اثر*تمرینات*
هلوازی*بلر*خالقیت*60*دانشلجو*را*اندازه*گیلری*کردند.*آنها*
دریافتنلد*کله*خالقیت*دانشلجویان*بالفاصله*بعلد*از*تمرین*
هلوازی*تفلاوت*معناداری*بلا*قبل*از*تمریلن*دارد*و*خالقیت*
دانشلجوها*دو*سلاعت*پلس*از*تمریلن*بهتلر*از*خالقیت*آنها*
بالفاصلله*پلس*از*تمریلن*اسلت.*بلرون*و*هملکاران*)14(*
افزایلش* سلبب* زمسلتانه* ورزش*هلای* کله* دادنلد* نشلان*
تلاب*آوری*مشلارکت*کنندگان*می*شلود.*تاکنلون*تحقیقلات*
اندکلی*دربلاره*ملدت*زملان*و*نلوع*ورزش*هایلی*کله*سلبب*
بهبلود*ایلن*عواملل*روان*شلناختی*می*شلوند*انجلام*شلده*
اسلت،*از*ایلن*رو*ایلن*پژوهلش*تلالش*می*کند*تا*اثلر*دو*نوع*
ورزش*برخلوردی*و*غیر*برخلوردی*بلر*تلاب*آوری*و*خالقیت*

هیجانلی*ورزشلکاران*غیر*حرفله*ای*را*بررسلی*کند.

روش پژوهش
این*پژوهش*از*نوع*علی*-*مقایسه*ای*بود.**

نمونه های پژوهش 
جامعله*آملاری*ایلن*پژوهلش*محلدود*بله*ورزشلکاران*
و* برخلوردی* مختللف* ورزش*هلای* ملرد* غیرحرفله*ای*
تهلران* اسلتان* توابلع* از* شلهریار* شلهر* غیر*برخلوردی*
اسلت.*تعلداد270*نفلر*از*ورزشلکاران*در*دسلترس*آماتلور*
تکوانلدو،* کشلتی،* ورزشلی،* رشلته*های* از* )غیر*حرفله*ای(*
کونگ*فلو،* فوتبلال،* والیبلال،* دوومیدانلی،* شلنا،* شلطرنج،*

داوطلبانله* ایروبیلک* و* بدن*سلازی* بسلکتبال،* تیرانلدازی،*
در*ایلن*پژوهلش*شلرکت*کردنلد.*ورزشلکاران*ورزش*هلای*
کشلتی،*تکوانلدو،*فوتبلال،*کونگ*فلو،*بسلکتبال*به*عنلوان*
گلروه*برخلوردی*و*ورزشلکاران*ورزش*هلای*شلطرنج،*شلنا،*
ایروبیلک* و* بدن*سلازی* تیرانلدازی،* والیبلال،* دوومیدانلی،*
به*عنلوان*گلروه*غیر*برخلوردی*در*نظلر*گرفته*شلدند.*تعداد*
4*شلرکت*کننده*بله*دلیلل*پاسلخ*ناقلص*بله*پرسلش*نامه*ها*
از*تحلیلل*آملاری*نتایلج*پژوهلش*کنلار*گذاشلته*شلدند*و*
بدیلن*ترتیلب*نمونه*هلای*پژوهش*بله*266*ورزشلکار*)132*

کاسلته*شلد.* غیر*برخلوردی(* و*134* برخلوردی*

پروتکل پژوهش 
و*جوانلان* ورزش* اداره*کل* از* ابتلدا*مجوزهلای*الزم* در*
بلا* هماهنگلی** از*طریلق* گرفتله*شلد.* شهرسلتان*شلهریار*
هیئت*هلای*ورزشلی*مربوطله،*بله*باشلگاه*های*شلهر*شلهریار*
مراجعله*شلد.*بعلد*از*مراجعله*به*باشلگاها*پرسلش*نامه*ها*بین*
ورزشلکاران*توزیع*شلد.*پس*از*تکمیل*و*گرفتن*پرسش*نامه*ها،*
هلر*یک*بله**وسلیله**کلیلد*مخصلوص*نمره*گلذاری*شلدند.*

ابزار اندازه گیری
پرسلش*نامه*خالقیت*هیجانلی*آوریل1:*بلرای*اندازه*گیری*
میلزان*خالقیلت*هیجانی*ورزشلکاران*از*پرسلش*نامه*خالقیت*
هیجانلی*آوریلل*اسلتفاده*شلد.*ایلن*پرسلش*نامه*شلامل*30*
گویله*در*ملورد*نحلوه*فکلر*کلردن،*احسلاس*و*عملکلرد*فلرد*
در*موقعیت*هلای*مختللف*و*عقیلده*وی*دربلاره*موضوع*هلای*
مختللف*اسلت.*ایلن*پرسلش*نامه*یلک*مقیلاس*مداد-کاغذی*
اسلت*که*بلر*گزارش*خود*افراد*مبتنی*اسلت؛*در*سلال*1999*
نسلخه*آخر*این*پرسلش*نامه*توسلط*آوریل*منتشلر*شلد*)4(.*
ایلن*ابزار*داراي*30*عبارت*شلامل*7*عبارت*بلراي*آمادگي*14*
عبلارت*بلراي*نلوآوري،*5*عبارت*بلراي*کار*آیلی*)3،*4،*9،*12،*

13(*و*4*عبلارت*بلراي*اصاللت*)17،*22،*25،*29(*اسلت.
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جدول 1. داده های توصیفی مربوط به تاب آوری و خالقیت هیجانی ورزشکاران برخوردی و غیر برخوردی

انحراف معیارمیانگینتعدادگروهمتغیر

تاب*آوری
13298/45413/131برخوردی

13492/4309/157غیربرخوردی

خالقیت*هیجانی
13293/8713/627برخوردی

13494/2313/46غیربرخوردی

ایلن*آزملون*در*یلک*طیلف*پنلج**درجله*ای*لیکلرت* *
)خیللي*کمتلر،*تلا*حلدي*کمتلر،*تقریبلاً*برابلر،*تلا*حلدي*
بیشلتر*و*خیللي*بیشلتر(*تنظیلم**شلده**اسلت.*پاسلخ*دهنده*
هنلگام*پاسلخ*گویي*بله*30*گویه*پرسلش*نامه،*بایلد*در*بیان*
احساسلات،*تجربله،*هیجانات*و*اندیشله،*خلود*را*با*یک*فرد*
معموللي*مقایسله*کنلد*و*گزینله*خیللي*بیشلتر*را*هنگامي*
عالملت*بزنلد*کله*گویله*دربلاره**او*کاملاًل*صلدق*مي*کنلد*و*
گزینله*خیللي*کمتلر*را*هنگاملي*عالملت*بزنلد*که*شلدیداً*
مخاللف*گویه*اسلت*یا*بله*عبارتي*درباره*او*صلدق*نمي*کند.*
حداکثلر*نمره*هر*مؤلفه*5*و*حداقل*نمره*هر*مؤلفه**1*اسلت.*
روش*نمره*گلذاري:*در*ایلن*پرسلش*نامه،*نملرات*هلر*یک*از*
مؤلفه*هلا*بلا*جملع*نمرات*سلؤال*های*مربلوط*بله*آن*تعیین*
مي*شلود.*جلوکار*و*البلرزی*)15(*روایلی*پرسلش*نامه*را*از*
طریلق*روش*تحلیلل*عامللی*اکتشلافی*بله*روش*مؤلفه*های*
اصللی*و*چرخلش*واریماکس*تاییلد*کردنلد.*همچنین*برای*
بررسلی*پایایلی*بلا*روش*آلفلای*کرونبلاخ،*بلرای*نملره*کل*
خالقیلت*0/90،*بلرای*ابعلاد*تازگلی،*اثلر*بخشلی/*اصالت*و*
آمادگلی*بله*ترتیب0/83،*0/82*و*0/68*را*به*دسلت*آوردند.*

مقیلاس*تاب*آوری*کانر*و*دیویسلون2:*این*مقیاس*شلامل*
25*سلؤال*اسلت*کله*توسلط*کانلر*و*دیویدسلون*)16(*برای*
اندازه*گیری*قدرت*مقابله*با*فشلار*و*تهدید*تهیه**شلده*اسلت.*
بلرای*هلر*سلؤال*طیلف*درجه*بنلدی*پنلج*گزینله*ای*)کاملاًل*
نادرسلت*تا*همیشله*درسلت(*در*نظر*گرفته**شلد*که*از*صفر*
)کاملاٌل*نادرسلت(*تلا*چهلار*)همیشله*درسلت(*نمره*گلذاری*
می*شلود.*ایلن*مقیلاس*اگرچله*تعلداد*مختللف*تلاب*آوری*را*
می*سلنجد*ولی*یک*نملره*کل*دارد.*در*پژوهلش*حق*رنجبر*و*
هملکاران*)17(*پایایلی*این*پرسلش*نامه*با*اسلتفاده*از*آزمون*
ضریلب*آلفای*کرونباخ*بررسلی*شلد*و*آلفلای*0/84*برای*این*
پرسلش*نامه*به*دسلت*آملد.*همچنین*پایایلی*کل*این*آزمون*
بیلن*نمونه*ورزشلکاران*با*اسلتفاده*از*آلفلای*کرونباخ*0/839*

گزارش*شلده*اسلت*)3(.*

تحلیل آماری
تحلیلل* بلرای* پرسلش*نامه*ها،* جملع*آوری* از* پلس*
داده*هلای*پژوهلش*از*روش*هلای*آملاری*ماننلد*میانگیلن*و*

انحلراف*معیلار*و*تلی*تسلت*مسلتقل3*اسلتفاده*شلد.*

جدول 2. نتایج آزمون تی تست مستقل تفاوت دو گروه ورزش های برخوردی و غیر برخوردی در تاب آوری و خالقیت هیجانی

t درجه آزادی سطح 
معنی داری

تفاوت 
میانگین

تفاوت خطای 
معیار

فاصله اطمینان 95%
برای یافته ها نوع متغیر

حد باال حد پایین

4/48 240/92 0/001 6/37 1/42 9/17 3/57 تاب*آوری

-/17 265/61 0/85 -0/41 2/29 4/106 -4/92 خالقیت*هیجانی
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نتایج
در*ابتلدا*آماره*هلای*توصیفلی*بررسلی*شلد.*درجدول1*
داده*هلای*توصیفلی*مربوط*به*متغیرها*گزارش*شلده*اسلت.
تلاب*آوری* میلزان* معنلی*داری* تفلاوت* بررسلی* بلرای*
برخلوردی* ورزش*هلای* گلروه* دو* در* هیجانلی* وخالقیلت*
وغیر*برخلوردی*از*آزمون*تی*مسلتقل*اسلتفاده*شلد.*جدول*

2*نتایلج*آزملون*را*نشلان*می*دهلد.
اطالعات*جدول*باال*نتایج*آزمون*تی*تست*مستقل*دو*گروه*
از*ورزشکاران*رشته*های*برخوردی*و*غیر*برخوردی*در*تاب*آوری*
و*خالقیت*هیجانی*را*نشان*می*دهد.*بر*اساس*این*نتایج*بین*
*)P˂0/001(*دو*گروه*در*تاب*آوری*تفاوت*معناداری*در*سطح
بین* هیجانی* خالقیت* در* معناداری* تفاوت* اما* دارد.* وجود*
دوگروه*مشاهده*نشد.*برای*تعیین*این*که*تاب*آوری*درکدام*
گروه*بهتر*است*از*میانگین*نمرات*دو*گروه*استفاده*شد.*بررسی*
*M=98/54(*میانگین*نمره*ها*نشان*داد*ورزش*های*برخوردی
SD=01/008(*سطح*نسبتاً*باالی*تاب*آوری*را*در*مقایسه*با*

ورزش*های*غیر*برخوردی*)SD=01/00*M=92/43(*دارند.

بحث و نتیجه گیری
این*پژوهش*با*هدف*مقایسه*خالقیت*هیجانی*و*تاب*آوری*
انجام*شد.* ورزشکاران*رشته*های*برخوردی*و*غیر*برخوردی*
یافته*ها*حاکی*از*آن*هستند*که*بین*دو*گروه*از*ورزشکاران*
آماتور*رشته*های*برخوردی*و*غیر*برخوردی*شرکت*کننده*در*
وجود* معناداری* تفاوت* تاب*آوری* ویژگی* در* پژوهش،* این*
از* دارد*و*تاب*آوری*ورزشکاران*رشته*های*برخوردی*بیشتر*
رشته*های*غیر*برخوردی*است،*ولی*از*نظر*خالقیت*هیجانی*

بین*دو*گروه*تفاوت*معناداری*وجود*ندارد.
ورزش*های* ویژگی* به* توجه* با* می*توان* را* یافته* این* *
ورزشکار* برخوردی* ورزش*های* در* کرد.* تبیین* برخوردی*
در* ورزشی* مهارت*های* اجرای* و* عملکرد* برای*سازمان*دهی*
محیط*رقابتی*)با*احتمال*درگیری*و*برخورد*زیاد*با*رقیب(*

محدودیت*زمانی*دارد.*از*آنجا*که*تاب*آوری*نیز*یک*فرآیند*
سازگاری*موفقیت*آمیز*است،*فرد*ورزشکار*باید*در*ورزش*های*
برخوردی*خود*را*با*شرایط*و*قواعد*بیشتری*سازگار*کند*و*
برای*کسب*موفقیت*و*جلوگیری*از*خطا*که*منجر*به*کاهش*
همچون* مقابله*ای،* مختلف* راهبردهای* از* می*شود،* امتیاز*
خود*تنظیمی*و*خود*مدیریتی،*استفاده*کند.*طبق*نتایج*این*
پژوهش*شاید*بتوان*گفت*در*ورزش*های*برخوردی*که*ورزشکار*
با*رقیب*خود*بیشتر*در*تماس*است،*احتمال*خطا*روی*حریف*
نسبت*به*ورزش*های*غیر*برخوردی،*بیشتر*است.*بنابراین*فرد*
با*توجه*به*قوانین*وضع*شده*در*مورد*خطا،*برای*پرهیز*از*خطا*
روی*حریف،*بیشتر*تالش*می*کند*و*این*خودداری*نیز*نوعی*
مطابق* تا*حدی* و* تلقی*می*شود* با*شرایط* مثبت* سازگاری*
بشارت،* تحقیقات* با* یافته*ها* این* است.* تاب*آوری* تعریف* با*

قهرمانی*و*نقی*پور*گیوی*)1393(*همسو*است*)18(.*
*نتایج*این*پژوهش*درباره*خالقیت*هیجانی*به*نوعی*با*
نتایج*حاصل*از*پژوهش*کلزانز*و*همکاران*)19(*همسو*است.*
فرآیندهای* مثبت* اثرات* افزایش* آنها،* مشاهده* اساس* بر*
در* هوازی* ورزش*های* توسط* خالقیت(* *( شناختی* کنترل*
کوتاه*مدت،*در*طول*تمرین*یا*به*طور*مستقیم*پس*از*تمرین*
و* ورزش* بین* داد* نشان* آنها* تحقیقات* می*شود.* محدود*
خالقیت*پیوندی*وجود*دارد*اما*این*پیوند*به*ورزش*خاص*و*
تناسب*فرد*بستگی*دارد.*در*توجیه*این*یافته*اظهار*داشتند*
که*هنوز*مدل*مکانیکی*که*توضیح*دهد*فرآیندهای*خالقانه*
چگونه*عمل*می*کنند*و*چگونه*تمرینات*ورزشی*می*تواند*بر*

این*عملیات*تأثیر*بگذارد،*وجود*ندارد.
کوماری*)20(*می*گوید*هوش*هیجانی*را*می*توان*معادل*
خالقیت*هیجانی*دانست.*طبق*تحقیقات*زیتزی*و*همکاران*
عملکرد* و* هیجانی* هوش* بین* معناداری* ارتباط* که* *)21(
این* نبودن* معنادار* شاید* گفت* می*توان* یافتند* ورزشکاران*
تفاوت*به*دلیل*آماتور*بودن*ورزشکاران*و*در*نتیجه*نداشتن*
اجرای*خوب*ورزشی*است.*همچنین*محمد*و*همکاران*)22(*
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بازیکنان* هیجانی* هوش* تفاوت* بر* مبنی* خود* تحقیق* در*
والیبال*مرد*سطح*استانی*و*ملی*به*این*نتیجه*رسیدند*که*
بازیکنان*سطح*ملی*دارای*هوش*هیجانی*باالتری*نسبت*به*
بازیکنان*سطح*استانی*هستند.*همچنین*گزارش*کرده*اند*که*
با*سطح*پیشرفت*عملکرد،*سطح*هوش*هیجانی*هم*به*طور*

همزمان*پیشرفت*می*کند.*
پژوهش*های* نتایج* و* فوق* یافته*های* تلفیق* به* توجه* با*
اندک*و*تاحدودی*مشابه*شاید*بتوان*در*ورزش*های*برخوردی*
و* جوانی* دوران* در* به*ویژه* مردان،* تاب*آوری* افزایش* برای*
شروع*بزرگسالی،*از*توصیه*به*مشارکت*بیشتر*بهره*جست.*

این* بنابراین*شاید* بودند* آماتور* پژوهش* این* ورزشکاران*در*
افراد*ضمن*آنکه*موفق*شده*اند*با*صرف*وقت*کمتری*تاب*آوری*
خود*را*بهبود*بخشند،**بتوانند*از*این*ویژگی*در*کنترل*سایر*
مسائل*زندگی*روزمره*شخصی*و*شغلی*نیز*بهره*برداری*کنند.*
از*طرفی*نیز*پیشنهاد*می*شود*تا*پژوهش*مشابه*ای*برای*بانوان*
ورزشکار*انجام*شود*و*همچنین*خالقیت*هیجانی*ورزشکاران*

حرفه*ای*و*نیمه*حرفه*ای*نیز*مورد*بررسی*قرار*گیرد.*

پی نوشت ها
1.Emotional Creativity Inventory  
2.Connor‐Davidson resilience scale 
3.Independent t‐test
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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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