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  هوش هیجانی و خالقیت با منبع کنترل در بین زنان ورزشکار رشته بدمینتون استان خوزستان رابطه
  ، سیده ناهید شتاب بوشهريمریم زینلی

  ، دکتري مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد تربیت بدنی
  ، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر - خوزستان  -ایران

  
      

  :چکیده
استان خوزستان  نتونیزنان ورزشکار رشته بدم نیهوش هیجانی و خالقیت با منبع کنترل در ب رابطه نییپژوهش تع نیف اهد

نفر) بود.  150( نتونیزنان ورزشکار در رشته بدم هیشامل کل يبود. جامعه آمار همبستگی – یفیاز نوع توص قیتحق نیبود. ا
 باشد¬نفر می 128نفر) حجم نمونه ما  150با توجه به جامعه مورد نظر(یعنی  انبا استفاده از جدول مورگ ينمونه آمار
و منبع کنترل راتر  يعابد تیخالق نک،یشر ایبریس یجانیهوش ه هاي¬پرسشنامه قیتحق نیاطالعات در ا آوري¬ابزارجمع

 15از  خواهی نظر با ها¬آن ییروا) و 84/0) و (863/0) ، (953/0کرونباخ ( يبا روش آزمون آلفا بترتی به ها¬آن ییایبود. پا
و  ها¬یآزمودن يفرد هاي¬یژگیو فیقرار گرفته بود، پاسخ دادند. به منظور توص دیمورد تأئ یبدن تیمتخصص و استاد ترب

متقابل و آزمون  یهمبستگ بیشامل (ضر استنباطی آمار و توصیفی آمار از استفاده با ها¬داده ق،یتحق يرهایمتغ نیهمچن
آزمون ضریب همبستگی متقابل نشان داد که  جی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتاگامبهبه روش گام تیکلجس ونیرگرس

 داري¬یمعن ي¬استان خوزستان رابطه نتونیزنان ورزشکار رشته بدم نیبا منبع کنترل در ب تیهوش هیجانی و خالق نیب
بین رو نشان داد که از میان متغیرهاي پیشپس گامبهه روش گامب کآزمون آماري رگرسیون لجستی جینتا نیوجود دارد. همچن

زنان  نیبین منبع کنترل در ب) بهترین پیشتیپذیري (از ابعاد خالق) و انعطافیجانیدو متغیر خودکنترلی(از ابعاد هوش ه
  استان خوزستان است. نتونیورزشکار رشته بدم

  
 .نتونیرل، زنان ورزشکار رشته بدممنبع کنت ت،یخالق ،یجانهی هوش: ها¬واژه دیکل

  
  :مقدمه      

 آن هیجانی هوشۀ زمین ت.اس داشته وجود آشفتگی ،آن دقیق معنی به راجع و هستند متنوع هیجانی هوش تعاریف
 و ویکز دال( کنندمی اصالح اًرامرتب سازه این از خودشان تعریف حتی پژوهشگران که است رشد حال در چنان

 گريجلوه و پذیرش ها،هیجان درك توانایی: از ستا عبارت میرز و سالووي نظر از هیجانی وشه). 2000، 1گزهی
 است، هاهیجانۀ فکوران تنظیم و هیجانی دانش و هاهیجان فهم و باشد همخوان تفکر با که آنچنان است، هاهیجان

 ظرفیت را هیجانی هوشلمن، گ). 1997، 2میر و سالووي( یابد افزایش هیجانی رشد و ذهنی رشد که طوريه ب
 در و خود در هاهیجانۀ بهین مدیریت براي خویشتن، برانگیزاندن جهت در دیگران، و خود احساسات از آگاهی
 هیجانی هوش و آیندمی دنیا به عمومی هیجانی هوش یک با افراد که پنداشتمی گلمن. داندمی فردي هايرابطه

 - بار). 2000، 3ري و گلمن بویاتزیس،( است هیجانی هايمهارت یادگیري براي آنها ظرفیت ةکنند تعیین عمومی
تر تعبیر و تفسیر کرد. او هوش هیجانی را به ) در الگوي خود مفهوم هوش هیجانی را بسیار گسترده2006(  4اون

                                                
1. Dulewicz & Higgs 
2. Salovey & Mayer 
3. Boyatzis, Goleman & Rhee 
4. Bar-on 
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آمیزي با یتکند به طور موفقداند که شخص را قادر میهایی می، دانش و شایستگی1هاي غیرشناختیعنوان توانایی
 هوشهاي تواند معادل ظرفیتاون پنج حوزة شایستگی را برشمرده است که می -شرایط مختلف انطباق یابد. بار

و 5استرس مدیریت)4 4سازگاري ) 3 3فردي میان هايهارتم) 2 2فردي درون هايهارتم) 1ت: اس زیر شرح به هیجانی
  . 6یعموم خوي و خلق )5
 در محافل هم و پژوهشی مراکز در اخیر هايدر سال است. 7خالقیت یا آفرینندگی تفکرآدمی بارز خصوصیات از

-مهم از خالقیت یکی پرورش تردیدبی و است بوده بررسی و مورد بحث خالق افراد هايآفرینندگی مفهوم تربیتی
 آن افراد اکثر موجودنظرهاي اختالف رغمعلی خالقیت تعریف باب آید. درمی شمار به تربیت و تعلیم هايهدف ترین

 ايپدیده خالقیت که ) معتقد است است1955( 8راسکین .گیرند می نظر در یا آفرینندگی ایجاد و خلق عنوان به را
تورنس خالقیت را  تأثیر دارند، محیطی بافت و انگیزش شخصیت، تفکر، سبک در آن که است وجهیچند کامالً 

 تا کودکی از کنش یک عنوان به را خالقیت تحول داند. ومی بسط و ريپذیانعطاف عامل سیالی ابتکار، 4مرکب از 
 دهد. می قرار تأکید مورد نوجوانی

و  اشیا ها،پدیده وقایع، به نسبت خالق افراد که ) معتقد است1372جوادیان ( از نقل ) به1986( 9کراس شل 
و  روندمی آن دنبال به کشاندمی را آنها سألهم که جا تا هر پاسخ یافتن براي و کنندمی نگاه نظروسعت با اشخاص

 فرد که است ) معتقد1380کنند. میرکمالی ( می مسأله و تشریح دقیق تحلیل و تجزیه مطالعه، صرف را زیادي وقت
نوعی  که خالق تفکري دیگري و است کننده و تحلیل تجزیه تفکري که گرتحلیل تفکر یکی دارد: دو ویژگی خالق

 هاي جدیدایده خلق به حل،راه چند یا یک به دستیابی به منظور اندیشه و تصور قدرت آن در که است ذهنی مهارت
هاي هوش هیجانی مؤلفه بین رابطه وجود بیانگر ) نیز1387عمران( پورفرج پژوهش پردازد. نتایجمی نو و

  است.  معلمان در خالقیت خودانگیزشی)  با و کنترلیخود (خودآگاهی،
بع کنترل داشتن احساس کنترل بر وقایع و پیشامدها و پیامدهاي رفتاري است، که داراي دو بعد منبع منظور از من

کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی است؛ چنانچه فردي احساس کند که رویدادهاي زندگی و پیامدهاي رفتاري او 
نبع کنترل درونی است، و در کند داراي مباشد و نسبت به آنها احساس مسئولیت میتحت کنترل خودش می

شود داراي صورتی که احساس کند که رویدادهاي زندگی و پیامدهاي رفتاري او توسط عوامل بیرونی کنترل می
  ). 2009،  10منبع کنترل بیرونی است( یاردلی و بولن

نها در تفکر خود هاي شخصیتی مشابه متعددي دارند؛ مثالً اافراد خالق و افراد داراي منبع کنترل درونی ویژگی
کنند، به لحاظ منبع کنترل درونی ترند، و در عین حال از پیشنهادهاي و اطالعات دیگران نیز استقبال میمستقل

دانند و معتقدند شانس و سرنوشت بر زندگی آنها تأثیی ندارند، مستعد آنند خودشان را حاکم بر زندگی خویش می
کند و این شباهت بودن به دیگران به صورت آشکار و زودرس بروز مییرو باشند، بکه ناهمرنگ، غیرمعمول و تک

                                                
1. Non-Cognitive 
2. Intrapersonal 
3. Interpersonal 
4. Adaptability 
5. Stress management 
6. General mood 
7. Creativity 
8. Raskin 
9. Crass 
10. Yardly and Bolen 
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گیرند، از آن هاي محیطی قرار میگر خودپیروي آنهاست، مستقل از میدان هستند یعنی کمتر تحت تأثیر زمینهنشان
تر به کنند و بیشهاي اجتماعی که به نظرشان قابل قبول نیست کمتر پیروي میدسته معیارها، رسوم و ارزش

باشند، در شرایط ناکامی ناشی از شرایط ناخوشایند، سطح تحمل باالتري هاي شخصی خودشان متکی میقضاوت
). با توجه 1392دارند و در دنبال کردن اهداف و مقاصد خود پایدارندو اعتماد به نفس باالتري دارند( موالیی پارده، 

آید خالقیت با منبع کنترل راي منبع کنترل درونی، به نظر میهاي شخصیتی مشابه افراد خالق و افراد دابه ویژگی
-زندگی می در بیشتري کنترل داراي را خود هستند، درونی کنترل منبع داراي که افراديدرونی رابطه داشته باشد. 

 )، معتقد200( 2). پارك2002، 1کنند ( اشبیمی احساس خود زندگی به دادن جهت در بیشتري مسئولیت و دانند
 با تأثیرپذیري که است اساسی متغیري کنترل منبع خالقیت، به نگرش نسبت به مربوط تعاریف از بسیاري در است

 منبع کنترل و خالقیت بین رابطه بررسی به که هاییپژوهش مختلفی دارد. پیامدهاي و گیردمی شکل نگرش نوع از
منبع  و خالقیت بین معنادار و مثبت رابطه آنها از هیاند. در گروکرده کسب متفاوتی نتایج اندپرداخته کودکان در

 هسته و بین خالقیت مثبت رابطه )، به2008( 4کالکستن و ). پانلز2003، 3است (هنسی شده تأیید درونی کنترل
 جنس متفاوت و سن براساس کنترل منبع و خالقیت بین رابطه هاپژوهش از دیگر گروهی دارند. در اشاره کنترل
 چه و بیرونی چه کنترل و منبع خالقیت بین خود پژوهش )، در1975( 5). دیویس2007است( پارك،  شده گزارش
 بلکه دارد گیري بیرونیجهت نه و درونی گیريجهت نه خالق فرد که و دریافت نکرد پیدا معنادار ارتباط درونی
 .کندمی عمل عوامل، فشار بدون

هاي آن باخالقیت رابطه مستقیم و معناداري لفهؤوش هیجانی و منشان داد که بین ه) 1391(موسوينتایج تحقیق 
. هاي آن با خالقیت رابطه مثبت و معناداري وجود داردلفهؤهمچنین بین هوش سازمانی و م وجود دارد،

یجانی و خالقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بررسی رابطه هوش ه"  عنوان) تحقیقی با 1391(اسکندري
هاي خودآگاهی، خودکنترلی و خودتنظیمی لفهؤابعاد هوش هیجانی م از میان نتایج نشان داد انجام داد "هنرستان

- توانند به صورت مثبت و معنادار پیشرفت تحصیلی را پیشهمچنین از میان ابعاد خالقیت، ابعاد سیالی و ابتکار می
ی کند. عالوه بر این بین رابطه خالقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود بین

) در مورد ارتباط بین هوش هیجانی و منبع کنترل با 1386شده یاریاري و همکاران (هاي انجامنتایج پژوهشندارد. 
بوستان  .کندهوش هیجانی و منبع کنترل را تأیید می شناختی در بین دانشجویان نیز وجود رابطه بینسالمت روان

) در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین منبع کنترل درونی و خالقیت در دانشجویان دانشگاه صنعتی 1382(
شریف رابطۀ مثبت وجود دارد. همچنین بین میزان خالقیت دانشجویانی که منبع کنترل آنها درونی است با میزان 

صورت که دانشجویانی که ویانی که منبع کنترل آنها بیرونی است تفاوت معناداري وجود دارد، به اینخالقیت دانشج
هاي افراد خالق و داراي منبع کنترل درونی هاي موجود بین ویژگیترند. شباهتمنبع کنترل آنها درونی است خالق

ي اصلی تواند مبانی نظري و تحقیقی فرضیهي خالقیت و منبع کنترل میي رابطهشده در زمینهو تحقیقات انجام
  کند افراد خالق داراي منبع کنترل درونی هستند.تحقیق باشد که بیان می

                                                
1. Ashby  
2. Park 
3. Hennessey 
4. Pannells & Claxton 
5. Davis 
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) بر این باور است که افراد معتقد به کنترل درونی، بیشتر از افراد معتقد به کنترل بیرونی، براي 2003( 1گیلفورد
ه افراد بیرونی عواملی مثل شانس، دشواري  و سادگی تکلیف را کنند، حال آنکابتکار در اندیشه و عمل تالش می

) در زمینۀ ارتباط بین منبع کنترل درونی و بیرونی با خالقیت کالمی تورنس 2008( 2دانند. برچر و دنماركمؤثر می
االتري کنند که دخترهاي داراي منبع کنترل درونی نسبت به دخترهاي داراي منبع کنترل بیرونی نمرات ببیان می

)، با 2010( 3آوردند. ولی این مسأله براي پسرها حقیقت نداشته است. کوهن و ادندر خالقیت کالمی به دست 
ي بین هاي تحصیلی و سنین مختلف، نتیجه گرفتند که رابطهي بین خالقیت و منبع کنترل در پایهبررسی رابطه

تر، ین باالتر است؛ شاید به این دلیل که در سنین پایینتر از سنتر پیچیدهخالقیت و منبع کنترل در سنین پایین
  بینانه و قطعی نیست.شناخت کودکان از میزان کنترل خودشان بر روي محیط خود واقع

هاي اعتماد به نفس باال، پشتکار زیاد و احساس تحقیقات نشان داد که افراد داراي منبع کنترل درونی داراي ویژگی
هاي افراد خالق و منبع کنترل درونی که به برخی از آنها اشاره به تشابه برخی از ویژگیبا توجه  مسؤلیت هستند.

گردد که آیا افراد با منبع هاي صورت گرفته، این سؤال به ذهن متبادر میشد و همچنین بر اساس نتایج پژوهش
راد با منبع کنترل درونی نسبت به ترند؟ همچنین آیا افکنترل درونی نسبت به افراد داراي منبع کنترل بیرونی خالق

با توجه به این که هوش هیجانی و  بنابراین افراد با منبع کنترل بیرونی از هوش هیجانی باالتري برخوردارند؟
که از طریق پژوهش تأیید شود که درمانی قابل آموزش و ارتقاست، لذا در صورتیخالقیت از طریق مشاوره و روان

درمانی به ارتقاء هوش هیجانی و توان از طریق مشاوره و روانمنبع کنترل رابطه دارند می هوش هیجانی و خالقیت با
بین ابعاد هوش هیجانی و  رابطهخالقیت و در نتیجه به تغییر منبع کنترل اقدام کرد. لذا در این پژوهش برآنیم تا 

  بررسی کنیم. ن خوزستاندر بین زنان ورزشکار رشته بدمینتون استا ابعاد خالقیت با منبع کنترل
  

  شناسی تحقیقروش
هاي آن به صورت میدانی گردآوري شد. هدف از روش تحقیق همبستگی بود که داده - 4روش این پژوهش توصیفی

  همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغییر با حدو یک یا چند متغیر دیگر است.
  

دادند. تشکیل مینفر) استان خوزستان  150ر رشته بدمینتون(کلیه زنان ورزشکاي آماري تحقیق حاضر را جامعه
بر اساس جدول کرجسی و  ي در این پژوهش به صورت تصادفی صورت گرفت، تعداد حجم نمونهریگنمونهروش 

  انتخاب شدند. ورزشکارنفر از  128 5مورگان
  

  پرسشنامه مشخصات فردي:
سن، وضعیت تأهل، مدرك تحصیلی،  رشته ز قبیل هاي اسؤال که ویژگی 4شامل پرسشنامه مشخصات فردي 

  کرد.را مشخص می تحصیلی ، سابقه ورزشی
  

                                                
1. Guilford 
2.  Brecher & Denmark 
3. Kohen & Oden 
4. Descriptive 
5. Krejcie & Morgan 
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  سیبریا شرینگ:  هوش هیجانیپرسشنامه 
) ترجمه و 1380براي سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه سیبریا شیرینگ استفاده شد که  توسط منصوري (

مقیاس شامل: خودانگیزي، خودآگاهی، پنج خرده گویه که از، 33هنجاریابی شده است. این پرسشنامه داراي 
اي لیکرت درجه 5 مقیاس این پرسشنامه از نوع کند.گیري میهاي اجتماعی را اندازهخودکنترل، همدلی و مهارت

  گردید.را شامل می "5همیشه=" تا "1هیچ وقت="هاي بود که از گزینه
  

  خالقیت عابدي:  پرسشنامه
ي تورنس ي خالقیت عابدي استفاده شده است، این آزمون بر اساس نظریهشنامهبراي سنجش خالقیت از پرس

 4باشد  که سؤال می 60) در تهران ساخته شد. آزمون داراي 1372) درباره خالقیت به وسیله عابدي (1984(
به پاسخ بین  اي است وگزینه 3پذیري را می سنجد. سؤاالت این آزمون مقیاس سیالی، بسط، ابتکار و انعطافخرده

  گیرد.  امتیاز تعلق می 3تا  1
  

  :(I-E)منبع کنترل راترپرسشنامه 
) تدوین و طراحی گردید، 1996بیرونی که توسط راتر ( –براي سنجش منبع کنترل از مقیاس منبع کنترل درونی 

(الف) و (ب) طراحی ماده تشکیل یافته است که هر ماده دو جمله است که به صورت  29استفاده شد. این مقیاس از 
 6سنجند و هاي درونی و بیرونی منبع کنترل را میماده براي سنجش پایگاه مهارگذاري است که جنبه 23شده، 

  ).1371داشتن منظور آزمون طراحی شده است(غضنفري، ماده دیگر براي پوشیده نگه
 میان تربیت بدنی در متخصصان نفر از 15 نظر با اولیه تدوین از ها پسپرسشنامه صوري به منظور بررسی اعتبار

 اعتبار قابلیت افراد، این نهایی به تأیید گردید، درنتیجه پرسشنامه اصالح و اعمال آنان شد. سپس نظرات گذاشته
ها گرفت که میزان آن ها مورد تأیید قرارپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی .شد تأمین پرسشنامه

  باشد.می مشاهدهقابل 1ها در جدول ها و همچنین کل پرسشنامههاي پرسشنامهاز مؤلفه هرکدامبراي 
  

  هاي هوش هیجانی، خالقیت و منبع کنترلهاي پرسشنامهمؤلفه و . پایایی کلی1جدول 
  هر مؤلفه آلفاي کرونباخ  هامؤلفه  پرسشنامه  آلفاي کرونباخ کلی

  هوش هیجانی  953/0

  828/0 خودانگیزي
  873/0 ودآگاهیخ

  816/0 خودکنترلی
  804/0 همدلی

  864/0 ها اجتماعیمهارت

  خالقیت  863/0

  745/0 سیالی
  704/0 بسط
  856/0 ابتکار

  767/0 پذیريانعطاف
    منبع کنترل  84/0
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سان در اختیار افراد صورت حضوري و تا حد ممکن تحت شرایط یکها به: جهت اجراي آزمون، پرسشنامهروش اجرا

شد پس از مطالعه دقیق گردید و از آنان خواسته میشد و توضیحات الزم در مورد پرسشنامه ارائه نمونه قرارداده 
 پرسشنامه 128منظور دستیابی به تعداد نمونه مورد نیاز، تعداد پرسشنامه را در اختیار محقق قرار دهند. به سؤاالت،

وتحلیل قرار گرفت.در این ها مورد تجزیهآوري پرسشنامه، و پس از جمعشدهعیتوزینتون در بین ورزشکاران زن بدم
ها از آمار توصیفی مانند فراوانی، بندي نمرات خام و توصیف دادهمنظور سازمان دادن، خالصه کردن، طبقهپژوهش به

هاي نظیر  ها از آزموناطی یافتهاستنب لیوتحلهیتجزشد. در  استفادهمیانگین، درصدها، انحراف استانداردها 
 آماري  افزارنرمها بوسیله استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده به روش گام به گاممتقابل، روش لجستیک  یهمبستگ

21SPSS شد. انجام  
  
  

  . اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه2جدول 
  درصد  تعداد  وضعیت  متغیرها

  5/19  25  تربیت بدنی  رشته تحصیلی
  5/80  103  هایر رشتهسا

  4/59  76  مجرد  وضعیت تأهل
  6/40  52  متأهل

  
  تحصیالت

  8/68  88  تردیپلم و پایین
  1/21  27  کاردانی

  6/8  11  کارشناسی
  6/1  2  ارشد و باالترکارشناسی

  
  سابقه ورزشی

  9/3  5  سال 2-4
  9/28  37  سال 5-7
  3/38  49  سال 8-10
  1/21  27  سال 11-13

  8/7  10  سال 14از بیشتر 
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در بین زنان ورزشکار رشته  ي هوش هیجانی و خالقیت با منبع کنترل: نتایج آزمون ضریب همبستگی رابطه3جدول 
  استان خوزستان بدمینتون

 متغیر
 منبع کنترل

  تعداد
)n( 

  ضریب همبستگی
)r ( 

  سطح معناداري
)sig( 

 01/0 -282/0 128 هوش هیجانی
 01/0 -233/0 128 خالقیت

  
داري بین هوش هیجانی با منبع کنترل برابر با سطح معنی  دهد که ضریب همبستگی ونشان می 3اطالعات جدول 

)282 /0-  r= 0/ 01و sig =ي دهد که هوش هیجانی با منبع کنترل درونی رابطهباشد، که نتایج نشان می) می
که هوش هیجانی باالتري دارند داراي منبع کنترل درونی  دمینتونمعناداري دارد. یعنی اینکه زنان ورزشکار رشته ب

داري بین خالقیت با منبع سطح معنی  دهد که ضریب همبستگی وباشند. همچنین اطالعات جدول نشان میمی
دهد که خالقیت با منبع کنترل درونی باشد، که نتایج نشان می) می= sig 0/ 01و =r  -0/ 233کنترل برابر با (

ترند و ابتکار عمل باالیی دارند داراي منبع کنترل بازانی  که خالقي معناداري دارد یعنی  اینکه بدمینتونرابطه
  باشند. درونی می

  
  روگام پسبه: خالصه رگرسیون لجستیک به روش گام4جدول 

 2χ df 2R نسبت برتري )1مشخصه والد ( B S.E متغیر گام

1  
  
 

  
 

 
  
 

54/30 1 10/0 

  
 

  
 خودکنترلی

  
14/0 - 

  
026/0 

**  
*42/27 

  
87/0 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 ثابت

  
05/3 

  
574/0 

**  
*34/28 

  
22/21 

  
 

  
 

 

2  
  
 

  
 

  68/49 2 15/0 

  
 

  
 خودکنترلی

  
12/0 - 

  
027/0 

**  
72/20 

  
89/0 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 پذیريانعطاف

  
15/0 - 

  
037/0 

**  
92/17 

  
86/0 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 ثابت

  
42/6  

 

  
017/1 

**  
87/39 

  
8/615 

  
 

  
 

  
 

**: p< 0/01                     
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بین مدل در هر دو مرحله معنادار است که نشان از اثر معنادار متغیرهاي پیش دهد که نشان می 4نتایج جدول 
تک متغیرها در هر دو گام بینی معنادار تکبر مالك است. همچنین معناداري مشخصه والد نیز بیانگر توان پیش

بینی منبع کنترل از روي ابعاد هوش توان مدل لجستیک را براي پیش، می4. همچنین بر اساس جدول باشدمی
  هیجانی و خالقیت به شرح زیر ارائه داد:

  Ln  =  420/6 -12/0(خودکنترلی)  -15/0پذیري) (انعطاف
  

ها و نیز روش کدگذاري داده - 25/0پذیري و انعطاف -027/0با توجه به ضرایب منفی متغیرهاي خودکنترلی 
بودن منبع کنترل فرد را افزایش پذیري احتمال درونیتوان نتیجه گرفت که افزایش خودکنترلی و انعطافمی
و  -22/0، همدلی -24/0، خودآگاهی-25/0دهند. و دیگر ضرایب ابعاد هوش هیجانی شامل خودانگیزي می

 -18/0و ابتکار  -08/0، بسط - 17/0ضرایب ابعاد خالقیت شامل سیالی و همچنین دیگر  -14/0مهارتهاي اجتماعی 
توانند باشند. در بودن منبع کنترل نمیبین درونیتري دارند و طبیعتاً بهترین پیشباشند که ضرایب پایینمی

مقیاس دههاي منبع کنترل از میان ابعاد هوش هیجانی و خالقیت عبارت است از خرکنندهبینیمجموع بهترین پیش
  باشند.پذیري از خالقیت میمقیاس انعطافخودکنترلی از هوش هیجانی و خرده

  
  بحث و نتیجه گیري  

زنان ورزشکار رشته نتایج آزمون ضریب همبستگی متقابل نشان داد که بین هوش هیجانی با منبع کنترل در بین 
 نوراللهی، )1392(موالیی پارده ته با نتایج تحقیقاتاین یاف دارد.وجود داري ي معنیاستان خوزستان رابطه نتونیبدم

همخوان است. همچنین با نتایج تحقیقات )2007چویک و همکاران (ایو ،)2003سیاروچی و همکاران ()، 1391(
) ناهمخوان است. احتمال دارد علت این ناهمخوانی در 1997، برنستاین؛ استفان و دیویس ()1389(خردمندمهر

  نوع و جامعه آماري متفاوت در تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر بوده است. تفاوت در ماهیت و 
دهند که افراد داراي هوش هیجانی باال، مستقل و کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی نظیر نتایج تحقیقات نشان می 

هاي منبع کنترل یژگیهاي خود تسلط باالیی دارند که از ومدیریت هیجان هگیرند. و در نحوشانس و تصادف قرار می
باشد. باشد. یکی از ابعاد هوش هیجانی که رابطه ي معنی داري با منبع کنترل دارد، خودکنترلی میدرونی می

توانند رویدادهاي محیطی را به نفع خود تغییر داده و در پاسخ افرادي که داراي خودکنترلی باالیی هستند بهتر می
توان از طریق آموزش، هوش امل جانبی و دیگران قرار گیرند. بنابراین میبه نیازهاي خود کمتر تحت تأثیر عو

هیجانی افراد را افزایش داد. و به عوامل درونی مانند انگیزش و تقویت درونی توجه کرد و همچنین براي رشد هوش 
رل بیرونی را به تقویت منبع کنترل درونی پرداخت  و منبع کنتدر بین زنان ورزشکار رشته بدمینتون   هیجانی

  تضعیف کرد. مربیان گرامی با دادن مسئولیتهاي متفاوت به ورزشکاران به تقویت منبع کنترل درونی بپردازند.
زنان هاي حاکی از نتایج آزمون ضریب همبستگی متقابل نشان داد که بین خالقیت با منبع کنترل در بین یافته

)، 1392هاي استوانه(داري وجود دارد.این یافته با یافتهعنیي ماستان خوزستان رابطه نتونیورزشکار رشته بدم
) و گوهري 1379همچنین با نتایج تحقیقات شرکت () همخوان است.  1992)، دوست و فردیمن(1391نورالهی(

) تفاوت در 2008) ناهمخوان است. به نظر می رسد علت این ناهمخوانی با تحقیق لورنس (2007، تورنس ()1376(
ساله) را با  92تا  64فرد سالخورده خالق ( 20هاست، زیرا وي زندگی و تفاوت گروه سنی آزمودنی روش تحقیق
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)، شرکت 2007ي موردي، مورد آزمایش قرار داد. نتایج متفاوت تحقیقات تورنس (استفاده از طرح تحقیق مطالعه
سنجش خالقیت در این پژوهش و  ) احتماالً مربوط به ابزارهاي متفاوتی است که براي1376) و گوهري (1379(

اند. ولی هاي مذکور به کار رفته است. این محققین از فرم الف آزمون خالقیت تورنس(تصویري) استفاده کردهپژوهش
کاغذي خالقیت عابدي استفاده شده است. بدین معنی که در آزمون - در پژوهش حاضر از فرم ب آزمون مداد

ها شود ولی در آزمون مداد کاغذي، بیشتر نگرش به خالقیت آزمودنیداده میتصویري، خالقیت به طور عملی نشان 
  گیرد. مورد سنجش قرار می

هاي شخصیتی مشترك افراد خالق و افراد داراي منبع کنترل درونی، و با توجه به اینکه خالقیت در خصوص ویژگی
القیت افراد، به تقویت منبع کنترل درونی و توان براي رشد خداري دارد، میي معنیبا منبع کنترل درونی رابطه

مسؤلیت  تضعیف منبع کنترل بیرونی در آنها پرداخت. براي تقویت منبع کنترل درونی، باید به پرورش احساس
نسبت به رفتارهاي خود، احساس کنترل شخصی بر رویدادهاي زندگی و ایجاد انگیزش درونی در افراد پرداخت، زیرا 

  مسأله و عادات اجتماعی است.هاي معمول حلومت در برابر شیوهخالقیت مستلزم مقا
رو نشان داد که از میان متغیرهاي پس گامبههاي حاکی از نتایج آزمون آماري رگرسیون لجستیک به روش گامیافته
 %15ر دو گام توانند دپذیري ( از ابعاد خالقیت) میبین دو متغیر خودکنترلی(از ابعاد هوش هیجانی) و انعطافپیش

بینی را به طور معناداري بینی کنند و ورود متغیرهاي دیگر به مدل توان پیشاز تغییرات متغیر مالك را پیش
) همخوان 1992دوست و فردیمن( )،1391نورالهی()، 1392دهند. این یافته با نتایج تحقیقات استوانه(افزایش نمی

) ناهمخوان 2007، تورنس ()1376) و گوهري (1379، شرکت ()2008همچنین با نتایج تحقیقات لورنس (است.  
گان، ابتکار و نوع آوري آنها در انجام است. احتمال دارد علت این ناهمخوانی تفاوت در هوش هیجانی شرکت کننده

کنندگان متفاوت در تحقیقات انجام شده با پذیري و همچنین منبع کنترل درونی شرکتهاي جدید و انعطافروش
  یق حاضر بوده است.   تحق

باشد که توانسته است نسبت به دیگر ابعاد هوش بین میاز میان ابعاد هوش هیجانی، خودکنترلی بهترین پیش
باشد که بین میپذیري بهترین پیشهیجانی توان بیشتري را داشته باشد. همچنین از میان ابعاد خالقیت،انعطاف

  توان بیشتري را داشته باشد.  توانسته است نسبت به دیگر ابعاد خالقیت
ورزش منظم نقش بسزایی بر خودکنترلی دارد در واقع تمایل را کاهش می دهد و استرس را تسکین می بخشد.چرا 

  که ورزش سرعت عملکرد قشر پیش پیشانی مغز را که نقش مهمی در خود کنترلی دارد افزایش می دهد.
پذیري عضالت را افزایش و از مزیتهایی مانند کاهش دردهاي  با انجام تمرینات کششی می توان میزان انعطاف

عضالنی، کاهش احتمال آسیب دیدگی، افزایش آرامش فکري و جسمی، کاهش استرس، افزایش جریان خون و 
  اکسیژن رسانی و افزایش دماي عمومی بدن سود جست.

  
  منابع
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