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Abstract
Introduction: Spirituality and ethics are among the topics that are widely considered today in
response to the complex environments of organizations, especially in sports environments. The
purpose of this study is to determine the correlation between spiritual intelligence and sports ethics
in athletes of the NAJA championship base.
One of the topics that are widely considered today in response to the turbulent and complex environments
in organizations is spirituality and ethics, which are very important in sports environments. The
purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and athletic
ethics among the athletes of I.R.I. Police championship base.
Methods: This study was an applied study in terms of purpose which was conducted using descriptivecorrelational research method. The statistical population of the study consisted of all athletes (260
individuals) of I.R.I. Police championship base in 2018. Samples were selected by total number
method. The data were collected using demographic questionnaire, “Kings Spiritual Intelligence
Scale” and “Sport Ethics Scale”. The content validity of the instruments was measured by qualitative
method and the reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient.
After collecting the instruments, finally 216 questionnaires were analyzed in SPSS. 22.
Results: There is a positive and significant correlation between spiritual intelligence and its subscales
with sports ethics among athletes of the NAJA championship base (P <0.05).
Conclusions: There is a positive relationship between spiritual intelligence and sports ethics in
athletes. Therefore, it is suggested that team coaches, by encouraging athletes to promote spirituality,
help to develop and promote sports ethics among athletes.
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چکیده
مقدمــه :معنویــت و اخــاق از جملــه موضوعاتــی اســت کــه امــروزه بــه طــور وســیع در پاســخ بــه محیــط هــای پیچیــده ســازمان هــا
بخصــوص در محیــط هــای ورزشــی بــه آن توجــه مــی شــود .هــدف از پژوهــش ،تعییــن همبســتگی هــوش معنــوی بــا اخــاق ورزشــی
در ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا میباشــد.
روش کار :پژوهــش حاضــر ،از نــوع توصیفــی -همبســتگی میباشــد .جامعــه آمــاری را کلیــه ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا در
ســال 1397و در محــل پایــگاه قهرمانــی ناجــا ( 260تــن) تشــکیلدادنــد کــه بــه روش تمــام شــمار انتخــاب شــدند .دادههــا بــا اســتفاده از
پرسشــنامههای جمعیــت شــناختی" ،پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ"( )Kings Spiritual Intelligence Scaleو "مقیــاس اخــاق
ورزشــی "( )Sport Ethics Scaleجمــع آوری شــد .روایــی محتــوای ابــزار هــا بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد .پــس از جمــع آوری ابــزارهــا ،نهایتـ ًا  216پرسشــنام ه در نــرم افــزار اس پــی اس اس
نســخه  22تحلیــل شــد.
یافتههــا :بیــن هــوش معنــوی و زیــر مقیــاس هــای آن ،بــا اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد (.)P>0/05
نتیجهگیــری :بیــن هــوش معنــوی و اخــاق ورزشــی در ورزشــکاران ارتبــاط مثبتــی وجــود دارد .لــذا پیشــنهاد مــی شــود مربیــان
تیــم هــا ،بــا تشــویق ورزشــکاران بــه ارتقــا معنویــات کمــک شــایانی بــه توســعه و ترویــج اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران نماینــد.
کلید واژهها :هوش معنوی ،اخالق ورزشی ،ورزشکار.
مقدمه
معنویــت بــه هــر آنچــه شــامل یــا مربــوط بــه معنــی و روح باشــد
گفتــه میشــود و مقابــل ظاهــری و مــادی اســت .معنویــت یعنــی
وجــود معنــا و هــر آنچــه مــادی نباشــد ( .)1هــوش معنــوی بــه
عنــوان یکــی از انــواع جدیــد هــوش ،نوعــی ســازگاری و رفتــار
حــل مســاله اســت کــه باالتریــن ســطح رشــد را در حیطههــای
مختلــف شــناختی ،اخالقــی ،هیجانــی و بیــن فــردی را شــامل
میشــود و فــرد را در جهــت هماهنگــی بــا پدیــده هــای اطــراف
و دســتیابی بــه یکپارچگــی درونــی و بیرونــی یــاری مینمایــد
( .)3 ، 2ایــن نــوع هــوش بــه فــرد دیــدی کلــی در مــورد زندگــی
و همــه تجــارب و رویدادهــا میدهــد و او را قــادر میســازد بــه

چارچــوب بنــدی و تفســیر مجــدد تجــارب خــود پرداخته و شــناخت
و معرفــت خویــش را عمــق بخشــد (.)4
ماهیــت غیــر اختصاصــی و کل نگــر آن ادراک فــرد را گســترش
میدهــد و آن را عمــق میبخشــد .ایــن امــر بــه غنــی ســازی
روابــط و بهبــود کار روزمــره کمــک میکنــد .عــاوه بــر ایــن،
حرکــت بــه ســمت خــود شــکوفایی و رشــد معنــوی ،بیشــتر بــه
هــوش معنــوی مربــوط میشــود .بــه نظــر میرســد افــرادی کــه
هــوش معنــوی یکپارچــه ای دارنــد ،ممکــن اســت ســبک زندگــی
متفاوتــی داشــته باشــند ،بدیــن معنــی کــه در مقابلــه بــا فشــارها
و مشــکالت مختلــف ،تحمــل بیشــتری از خــود نشــان دهنــد ()5
کــه ایــن نــوع ســبک زندگــی در ورزشــکاران میتوانــد در اخــاق
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و علمــی ایفــای نقــش کنــد ،ایــن پدیــده جهانــی امــروزه بــا
چالــش جــدی روبـهرو اســت .چالشــی کــه ارزشهــای فرهنگــی و
اجتماعــی را هــدف قــرار داده و بــه راحتــی نمیتــوان از کنــار آن
گذشــت .ایــن موضــوع همــان از دســت رفتــن روحیــه و اخــاق
ورزشــی در جامعــه ورزش اســت .بــا مــروری بــر مطالعــات صــورت
گرفتــه مشــخص شــد کــه پژوهشــی در خصــوص اخالق ورزشــی
و هــوش معنــوی و هــم چنیــن ارتبــاط بیــن ایــن دو متغیــر
بخصــوص در جامعــه ورزشــکاران نظامــی انجــام نشــده اســت .لذا،
پژوهــش حاضــر بــا هــدف ،تعییــن همبســتگی هــوش معنــوی بــا
اخــاق ورزشــی در ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا در ســال
 1397انجــام شــد.

ورزشــی متبلــور شــود.
مفاهیــم اخالقــی نمایــان گــر اشــکالی از زندگــی بشــر اســت و
اعتقــادات و ارزش هــای هدایــت گــر افــراد در تصمیمشــان را
توصیــفمینماینــد .اخــاق ،بــه معنــای صــورت درونــی و
باطنــی و ناپیــدای آدمــی بــه کار م ـیرود کــه بــا بصیــرت درک
میشــود (.)6
اخالقمنــدی بــه عنــوان ســرمایهای راهبــردی بــرای مجموعــه
هــای انســانی مطــرح اســت و پیــش شــرط زندگــی اجتماعــی
کارآمــد را تشــکیلمــی دهــد .لــذا بســیاری از رفتارهــا و اقــدام
هــای افــراد متأثــر از ارزشهــای اخالقــی اســت و ریشــه در اخالق
دارد ( .)6بنابرایــن ،عــدم توجــه بــه اخــاق و عــدم رعایــت اصــول

اخالقــی میتوانــد مشــکالت زیــادی ایجــاد کــرده و مشــروعیت
و اقدامــات افــراد را زیــر ســوال ببــرد ( .)6از جنبــه هــای اثرگــذار
در عــدم رعایــت موازیــن اخالقــی در ورزش و مســابقات ورزشــی،
همانــا توجــه اصلــی بــه نتیجــه مســابقه و بــه عبارتــی بردخواهــی
اســت ( Simon .)7در رابطــه بــا اخــاق در ورزش و ورزشــکار،
معتقــد اســت کــه قهرمانــان ورزشــی دارای رفتارهــای نادرســت
هســتند و از نظــر رفتــاری ضعیــف عمــل میکننــد .او مثــال هایــی
از بازیکنــان بســکتبال آمریــکا را ارائــه میمیدهــد کــه بــا خشــونت
و عصبانیــت بــازی میکننــد؛ و حتــی مربیانــی را نــام میبــرد کــه
در موقــع بــازی ،بدتریــن رفتــار را بــا بازیکنــان دارنــد و بــر ســر
آن هــا فریــاد میزننــد و ناســزا میگوینــد (.)8
نیــروی انتظامــی بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی درگیــر تمــام
ســطوح ورزش مــی باشــد و بــه ورزش بــه عنــوان یــک اصــل
اساســی نــگاه میکنــد و اگــر مشــکالتی در حــوزه ورزش از قبیــل
رفتــار و اخالقــی ورزشــی ،وجــود داشــته باشــد بایــد بــا برنامــه
ریــزی ،اقدامــات الزم را بــرای رفــع آن بــه کار ببنــدد .افــرادی کــه
بــا ورزش بــه صــورت تخصصــی در ارتبــاط هســتند ،همــواره بــا
رفتــار نادرســت و غیراخالقــی ورزشــکاران در میــدان ورزشــی و
حتــی خــارج از میــدان ورزشــی مواجــه بــوده انــد ،بــه طــوری کــه
ایــن رفتارهــای ناپســند همــواره نحــوه صحیــح بــازی را تحــت
تاثیــر قــرار داده و منجــر بــه ناهماهنگــی تیمــی مــی شــود ،بــه
معنــی دیگــر ،بیاخالقیهــا در میــان بازیکنانــی کــه از معنویــات
بــدور هســتند فــراوان مــی باشــد و ایــن ورزشــکاران تالشــی در
کنتــرل رفتــار خویــش ،انجــام نمی دهنــد .همچنیــن ورزشــکارانی
کــه اصــول حاکــم بــر ورزش را رعایــت نمــی کردنــد ،در رفتــار
و گفتارشــان تــاش میکردنــد کــه بــی اخالقــی را در تیــم
گســترش دهنــد .بــه زعــم آنکــه ورزش قابلیــت ایــن را دارد تــا
در اکثــر موضوعــات سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی

روش کار
پژوهــش حاضــر توصیفی-همبســتگی میباشــد .جامعــه آمــاری را
کلیــه ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا (محــل پایــگاه قهرمانــی
ناجــا در تهــران) بــه تعــداد 260تــن تشــکیل میدهنــد .در ایــن
مطالعــه نمونــه مســاوی جامعــه بــه تعــداد  260تــن اســت لــذا از
روش سرشــماری اســتفاده شــد کــه در نهایــت پــس از پخــش و
جمــع آوری پرسشــنامهها ،مــوارد ناقــص و نامعتبــر حــذف و 216
پرسشــنامه بررســی شــد .معیــار ورود بــه پژوهــش ،عبــارت بــود از
ایــن کــه ورزشــکاران در یکــی از رشــته هــای ورزشــی در پایــگاه
قهرمانــی ناجــا مشــغول فعالیت باشــند .ورزشــکاران جهت شــرکت
در پژوهــش حاضــر رضایــت کامــل داشــتند .همچنیــن هــر زمــان
کــه از ادامــه پژوهــش ،منصــرف مــی شــدند مختــار بــه خــروج از
پژوهــش بــوده و هیــچ اجبــاری بــرای ادامــه کار نداشــتند.
جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل ســن ،وضعیــت تاهل ،رشــته
ورزشــی ،ســابقه ورزشــی ،ســابقه کار و ســطح تحصیــات بــود.
"مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ"(Kings Spiritual
 )Intelligence Scaleدر ســال  2008توســط King & Desicco
طراحــی شــد ( .)9ایــن مقیــاس بــه منظــور ســنجش تواناییهــای
ذهنــی هــوش معنــوی بــوده و دارای 24عبــارت اســت کــه در 4
زیر مقیاس شــامل تفکــر انتقــادی وجــودی (critical existential
( )thinkingعبــارت هــای 1الــی ،)7ایجــاد معنــای شــخصی
(( )providing personal meaningعبــارت هــای  8الــی ،)12
آگاهــی متعالــی (( )transcendental awarenessعبــارت هــای
 13الــی  ،)19و بســط حالــت هشــیاری (expanding state of
( )consciousnessعبــارت هــای  20الــی  )24ارزیابــی میکنــد.
مقیــاس نیــز لیکــرت  5گزینــهای از کامــا مخالفــم تــا کامــا
12

حمداله هادی و همکاران

 )Ethics Scaleاســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه پرسشــنامه هــای
اخــاق ورزشــی بــا معیارهــای مدنظــر در کشــور جمهــوری
اســامی ایــران و علــی الخصــوص جامعــه پلیــس کشــور
همخوانــی مناســبی نداشــت" ،مقیــاس اخــاق ورزشــی" در
مطالعــه حاضــر طراحــی شــد .بــرای طراحــی "مقیــاس اخــاق
ورزشــی" ،بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای "اخــاق"()Ethics
و “اخــاق ورزشــی” ( )Sport Ethicsدر ســایت هــای www.

موافقــم (از نمــره صفــر تــا  )4میباشــد .نمــره مقیــاس بیــن صفــر
تــا 96متغیــر اســت .بــرای نمــره هیــچ گونــه ســطح بنــدی صورت
نگرفتــه اســت و هــر چــه قــدر فــرد نمــره باالتــری اخــذ کنــد،
دارای هــوش معنــوی باالتــری اســت.
 ،)9( King & Desiccoدر مطالعــه خــود ،بــر روی  488زن و 131
مــرد شــرکت کننــده در دوره هــای روانشناســی ،برای انــدازه گیری
روایــی همگرایــی" ،مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" بــا "مقیاس
خودتفســیری فراشــخصی “(Meta personal Self-Construal
 )Scaleو "مقیــاس عرفــان هــود"()Hood Mysticism Scale
 ،مــورد بررســی قــرار دادنــد و ضرایــب همبســتگی بــه ترتیــب
 0/67و  0/63بــه دســت آمــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  0/92و بــرای
زیرمقیــاس هــا 0/87 ،تــا  0/94گــزارش کردنــدAnbugeetha .
( ،)10بــا مطالعــه ای بــر روی  160تــن از کارکنــان شــرکت نــرم
افــزاری در کشــور هنــد انجــام داد .بــرای انــدازه گیــری روایــی
همگرایــی "مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" را بــا "مقیــاس
عرفــان هــود" مــورد بررســی قــرار دادنــد و ضریــب همبســتگی
 0/88را بــه دســت آوردنــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی  160تــن از کارکنــان
شــرکت نرمافــزاری در کشــور هنــد  0/85گــزارش کردنــد.
در پژوهــش شــریف نیــا و همــکاران ( ،)11روایــی صــوری
"مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" توســط  10تــن از مدرســین
گــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی آمــل بررســی و تاییــد
شــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفاکرونبــاخ بــا  211جانبــاز جنــگ ایــران و عــراق در شــهر آمــل،
 0/87گــزارش شــد .در مطالعــه رقیــب و همــکاران ( ،)12روایــی
همگرایــی "مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" بــا "مقیــاس تجارب
معنــوی"( )Spiritual Intelligence Scaleنمونــه  250نفــره از
دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان 0/66 ،گــزارش شــد .پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی
نمونــه فــوق بــرای نمــره کل و زیرمقیــاس هــا ،بیــن  0/73تــا
 0/88ذکــر شــد.
در مطالعــه حاضــر ،روایــی صــوری "مقیــاس هــوش معنــوی
کینــگ" توســط  10تــن از مدرســین مدیریــت ورزشــی دانشــگاه
هــای تهــران ،خوارزمــی و علــوم انتظامــی تاییــد شــد .پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در 216
تــن از ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی نیــروی انتظامــی جمهــوری
اســامی ایــران (تهــران) 0/929 ،بــه دســت آمــد.
ابــزار مــورد اســتفاده دیگــر" ،مقیــاس اخــاق ورزشــی" (Sport

 ,/sciencedirect.com https://jane.biosemantics.orgوwww.

 ،pubmed.comجســتجو شــد  .مقــاالت و پایــان نامــه هــای
مرتبــط اســتخراج و مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و ســپس عبــارت
هــای اولیــه اخــاق ورزشــی ( 30عبــارت) طراحــی شــد .عبــارت
هــای اولیــه اخــاق ورزشــی طراحــی شــد .همــه عبــارت هــا بــه
صــورت طیــف لیکــرت  5گزینــهای از خیلــی کــم تــا خیلــی
زیــاد(از نمــره صفــر تــا  )4انــدازه گیــری شــدند.
روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ،بــا بهــره گیــری از متخصصــان
زبــان فارســی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن ( 3تــن) ،متخصصان
حــوزه اخــاق دینــی داشــگاه علــوم انتظامــی امیــن ( 4تــن) و
متخصصــان مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــای تهــران ،خوارزمــی
و علــوم انتظامــی ( 10تــن) بررســی و تاییــد شــد .بــرای انــدازه
گیــری شــاخص روایــی محتــوا ،ســاده بــودن ،واضــح بــودن
و مربــوط بــودن بــه هــر عبــارت بررســی شــد و هــر عبــارت
کــه شــاخص آن کمتــر از  0/79بــود ( ،)9دوبــاره بازنگــری
شــد .در ادامــه ،مجــددا روایــی محتــوا مجــددا بــا بهــره گیــری
از متخصصــان زبــان فارســی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن (3
تــن) ،متخصصــان حــوزه اخــاق دینــی داشــگاه علــوم انتظامــی
امیــن ( 4تــن) و متخصصــان مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــای
تهــران ،خوارزمــی و علــوم انتظامــی ( 10تــن) انجــام و تاییــد شــد.
در نهایــت  21عبــارت ،بــرای "مقیــاس اخــاق ورزشــی" مــورد
تاییــد قــرار گرفــت .نمــره ایــن مقیــاس بیــن صفــر تــا  84مــی
باشــد .هــر چــه قــدر فــرد نمــره باالتــری در ایــن مقیــاس اخــذ
کنــد ،از نظــر اخــاق ورزشــی در وضعیــت باالتــری قــرار دارد.
ســطح بنــدی نمــره صــورت نگرفتــه اســت.
همچنیــن ،در مطالعــه حاضــر ،روایــی صــوری "مقیــاس اخــاق
ورزشــی" توســط  10تــن از مدرســین مدیریــت ورزشــی دانشــگاه
هــای تهــران ،خوارزمــی و علــوم انتظامــی بررســی و تاییــد شــد.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ در  216تــن از ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی نیــروی
انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران (تهــران) 0/90 ،بــه دســت
آمــد.
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دریافــت پرسشــنامه هــا نیــز طــی  2هفتــه انجــام شــد.
جهــت تحلیــل داده هــا از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف بــرای
تعییــن توزیــع طبیعــی دادههــا و همچنیــن از ضریــب همبســتگی
پیرســون بــرای تعییــن رابطــه بیــن متغیرهــا بهــره گرفتــه شــد.
از نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  22بــرای تحلیــل داده هــا
اســتفاده شــد.

نحــوه اجــرای پژوهــش بــه ایــن روش بــود کــه پــس از اخــذ
مجــوز از معاونــت پژوهــش دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن و
مدیریــت تربیــت بدنــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی
ایــران ،آزمودنــی هایــی کــه در محــل پایــگاه ورزش قهرمانــی
ناجــا در ورزشــگاه پــاس قوامیــن تهــران حاضــر میشــدند ،قبــل
از تکمیــل پرسشــنامه هــا ،رضایــت کتبــی ورزشــکاران دریافــت
و پیرامــون اهــداف مطالعــه بــه آن هــا توضیحاتــی ارائــه شــد.
همچنیــن بــه آن هــا اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات کامــا
محرمانــه خواهــد مانــد و نیــازی بــه ذکــر نــام و نــام خانوادگــی
نیســت .در زمــان تکمیــل پرسشــنامه هــا نیــز توضیحــات مــورد
نیــاز بــه ورزشــکاران داده شــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه کل

یافته ها
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســنی شــرکت کننــدگان در مطالعــه
حاضــر  28/56 ± 8/21بــود .مطابــق بــا یافتــه هــای بــه دســت
آمــده 24/07 ،درصــد از ورزشــکاران دارای ســن زیــر بیســت ســال،
 54/17درصــد دارای ســن  20الــی  30ســال و  21/76درصد دارای
 30ســال بــه بــاال هســتند .در (جــدول  )1بــه بررســی تخصــص
ورزشــی ورزشــکاران پرداختــه میشــود.

ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا در تکمیــل پرسشــنامه هــا
مشــارکت داشــتند ،هماهنگــی نمونــه هــا بــرای شــرکت در مطالعه
حــدود یــک هفتــه طــول کشــید .مــدت زمــان توزیــع ،تکمیــل و

جدول  .1توصیف دادهها برحسب تخصص ورزشی (=216تعداد)
رشتههای ورزشی

تعداد

درصد

رشتههای ورزشی

تعداد

درصد

دومیدانی

28

13/5

کاراته

23

10/5

والیبال

25

11/5

تکواندو

23

10/5

فوتسال

25

11/5

تنیس روی میز

23

10/5

شنا

25

11/5

تیراندازی

21

10

بسکتبال

23

10/5

بــاال قــرار دارد .بــه عــاوه میانگیــن نمــره اخــذ شــده در اخــاق
ورزشــی  3/09میباشــد کــه در حــد متوســط بــه بــاال قــرار دارد.
همچنیــن بــه بررســی نرمــال بــودن دادههــا پرداختــه شــده اســت .

در (جــدول  )2میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش
آورده شــده اســت .طبــق (جــدول  ،)2میانگیــن نمــره هــای اخــذ
شــده در هــوش معنــوی  82/32میباشــد کــه در حــد متوســط بــه

جدول  :2آزمون نرمال بودن داده های پژوهش
z

P

0/528

0/635
0/372

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

تفکر وجودی انتقادی

79/44

6/781

0/798

ایجاد معنای شخصی

77/52

5/981

0/965

0/191

آگاهی متعالی

82/08

6/756

1/24

0/121

بسط حالت هوشیاری

74/64

6/528

1/09

0/372

اخالق ورزشی

64/89

5/58

0/974

0/528

هوش معنوی کل

5/68

82/32

نشــان داد بیــن هــوش معنــوی و زیــر مقیــاسهــای آن (تفکــر
وجــودی انتقــادی ،ایجــاد معنــای شــخصی ،آگاهــی متعالــی و
بســط حالــت هوشــیاری) بــا اخــاق ورزشــی همبســتگی مثبــت
و معنــاداری وجــود دارد (جــدول .)3

مطابــق بــا (جــدول  ،)2در آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف چــون
مقــدار ســطح معنـاداری متغیرهــا باالتــر از  0/05اســت توزیــع در
متغیرهــا بــه صــورت نرمــال میباشــد ،لــذا از آزمــون همبســتگی
پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون ضریب همبســتگی پیرســون
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جدول  :3نتایج ضریب همبستگی بین هوش معنوی و زیر مقیاسهای آن با اخالق ورزشی
هوش معنوی

متغیر

آزمون

اخالق
ورزشی

همبستگی

0/421

معناداری

0/001

تفکر وجودی انتقادی
0/301

0/001

ایجاد معنای شخصی
0/342

0/001

آگاهی متعالی بسط حالت هوشیاری
0/372

0/298

0/001

0/001

احتمــال بــروز رفتارهــای پرخاشــگرانه در ورزشــکاران ،بــر اســاس
معیارهــای درک شــده پرخاشــگری قبلــی تیــم و خواســته هــای
مربــی وجــود دارد ،پــس هــر چــه قــدر معیارهــای قبلــی تیــم و
مربیــان بیشــتر از اخــاق حرفــه ای پیــروی کنــد ،احتمــال بــروز
رفتارهــای پرخاشــگرانه خــارج از قوانیــن مســابقه ،توســط ایــن
افــراد کــم تــر خواهــد بــود ،عکــس قضیــه نیــز صــادق اســت
( .)8توجــه بــه ایــن کــه نمونــه هــای مــورد مطالعــه در پژوهــش
حاضــر ،ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی نیــروی انتظامــی جمهــوری
اســامی ایــران بودنــد کــه اکثــر ورزشــکاران و مربیــان آنهــا نیــز
از پرســنل نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران میباشــند
کــه معنویــت و اخــاق در ایــن ســازمان بســیار مــورد توجــه قــرار
میگیــرد ،بــه نظــر میرســد نتایــج دور از ذهــن نبــوده اســت.
از دیــدگاه نظــری ،هــوش معنــوی نوعــی هــوش غایــی اســت و
ممکــن اســت در قالــب هایــی مثــل صداقــت ،دلســوزی ،توجــه به
تمــام ســطوح هوشــیاری ،همدردی متقابــل ،بخشــش و خیرخواهی
معنــوی و عملــی ،راحــت بــودن در تنهایــی بدون داشــتن احســاس
تنهایــی ،سپاســگزاری ،فروتنــی ،دیــدگاه کل نگــر داشــتن ،راســتی
و صحــت ،انعطــاف پذیــری و  ...مشــاهده شــود و تمامــی ایــن
مــوارد مــی تواننــد دلیــل احتمالــی ارتبــاط بیــن هــوش معنــوی و
اخــاق ورزشــی باشــند ( .)19بنابرایــن ،هــوش معنــوی در صــورت
وجــود در یــک گــروه یــا افــراد دارای کار مشــترک ،میتوانــد
تاثیــرات مهمــی در رفتــار و اخــاق داشــته باشــد ،بخصــوص بــا
توجــه بــه تاثیــری کــه هــوش معنــوی بــر رعایــت معنویــات دارد
میتوانــد رعایــت اخــاق را درمیــان ورزشــکاران اشــاعه دهــد.
نتایــج همچنیــن نشــان داد بیــن تفکــر وجــودی انتقــادی (زیــر
مقیــاس هــوش معنــوی) بــا اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران
پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.
 Kaurو همــکاران نشــان دادنــد کــه تفکــر انتقــادی اثــرات قابــل

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف ،تعییــن همبســتگی هــوش معنــوی بــا
اخــاق ورزشــی در ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا انجــام شــد.
تحلیــل دادههــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بیــن هــوش
معنــوی بــا اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی
ناجــا همبســتگی مثبــت و معن ـاداری وجــود دارد .نتایــج مطالعــه
حاضــر بــا یافتههــای Pant & Srivastava ،)13( McMullen
( Kaur ،)14و همــکاران ( ،)15صیــاد طالیــی ( )16و کربالیــی
و همــکاران ( )17همســو میباشــد )13( ،McMullen .نشــان
داد کــه هــوش معنــوی از عواملــی اســت کــه مــی توانــد ویژگــی
هــای اخالقــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .بــا ایــن حــال،
پژوهشــی کــه ارتبــاط بیــن هــوش معنــوی و اخــاق ورزشــی را
مــورد بررســی قــرار دهــد ،مشــاهده نشــد .در بیــن پژوهشهــای
بررســی کننــده برخــی از متغیرهــا را بررســی کــرده بودنــد .بطــور
مثــال  ،)14( Pant & Srivastavaاز نتایــج خــود دریافتنــد کــه
هــوش معنــوی موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی دانشــجویان مــی
شــود و ایــن تاثیــر بــر روی دانشــجویان مــرد و زن یکســان
گــزارش شــده اســت Kaur .و همــکاران ( ،)15عنــوان کردنــد کــه
هــوش معنــوی و هــوش عاطفــی ،بــا توجــه بــه تاثیــری کــه بــر
رعایــت معنویــات و اخــاق مــی گــذارد ،نقــش معنــاداری در رفتــار
مراقبتــی پرســتاران از بیمــاران تحــت درمــان بــازی مــی کنــد.
صیــاد طالیــی ( )16نیــز ارتبــاط معنــا داری بیــن هــوش معنوی و
اخــاق ورزشــی بازیکنــان رشــته هــای مختلــف ورزشــی باشــگاه
هــای مختلــف اصفهــان بــه دســت آورد .کربالیــی و همــکاران
( )17نیــز بیــان کردنــد کــه هــوش معنــوی نقــش تعییــن کنندهای
در ســبک زندگــی دانشــجویان مالزیــا ایفــا مــی کنــد.
امــا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر ،بــا نتایــج مطالعــه ســلیمانیان و
همکاران ( )18بر روی  150ورزشــکار بسکتبالیســت شــهر اصفهان
کــه ارتباطــی بــا رفتارهــای پرخاشــگرانه بــا وضعیــت معنــوی
ورزشــکاران بســکتبال یافــت نکردنــد ،همخوانــی نــدارد .از دالیــل
ایــن ناهمخوانــی میتوانــد ناشــی از تفــاوت در جامعــه آمــاری و
وجــود تفــاوت در فرهنگهــای مختلــف باشــد .از ســوی دیگــر،
مربیــان و ســایر اعضــای تیــم ،افــرادی هســتند کــه جــو اخالقــی
تیــم بــر اســاس معیارهــا و رفتارهــای آنــان شــکل میگیــرد و

توجهــی در رفتــار اخــاق مدارانــه پرســتاران دارد .از لحــاظ نظری،
تفکــر وجــودی نقادانــه بــه صــورت ظرفیــت تفکــر منتقدانــه از
سرشــت وجــود ،واقعیــت ،عالــم وجــود ،مــکان ،زمــان ،مــرگ و
دیگــر موضوعــات وجــودی یــا مــاوراء طبیعــی سرچشــمه گرفتــه
اســت ( .)15بنابرایــن داشــتن تفکــر وجــودی در خصــوص عالــم
و اعتقــاد بــه مــاوراء الطبیعــه در میــان ورزشــکاران ،ایشــان را بــه
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رعایــت ارزشهــای مهمــی چــون اخــاق در تیــم ورزشــی و رفتــار
ورزشــی ســوق میدهــد.
نتیجــه دیگــر مطالعــه حاضــر عبــارت بــود از ایــن کــه بیــن
ایجــاد معنــای شــخصی (زیــر مقیــاس هــوش معنــوی) بــا اخــاق
ورزشــی در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی
مثبــت و معنــا داری وجــود دارد .از دیــدگاه نظــری ،تولیــد معنــای
شــخصی ،ظرفیــت ایجــاد هــدف در زندگــی و تســلط یافتــن بــر
آن ،در کل موضوعــات و تجربیــات میباشــد ( .)21در اصــل،
هــوش معنــوی از روابــط فیزیکــی و شــناختی فــرد بــا محیــط
پیرامــون خــود ،فراتــر رفتــه و وارد حیطــه شــهودی و متعالــی
دیــدگاه فــرد بــه زندگــی خــود میگــردد .ایــن دیــدگاه شــامل
همــه رویدادهــا و تجــارب فــرد میشــود کــه تحــت تاثیــر یــک
نــگاه کلــی قــرار گرفتهانــد .فــرد میتوانــد از ایــن هــوش بــرای
چارچوبدهــی و تفســیر مجــدد تجــارب ،معنــا و ارزش شــخصی
بیشــتری اســتفاده کنــد ( .)5بنابرایــن ،زمانــی کــه یــک ورزشــکار
بــرای خــود معنایــی از هــدف زندگــی متعالــی داشــته باشــد و بتواند
در ایــن رابطــه تناقضــات الزم را رفــع نمــوده و یک معنــی واضحی
از عالــم وجــود را بــرای خویــش تعریــف نمایــد در اخــاق ورزشــی
نیــز ســرآمد بــوده و تــاش خواهــد نمــود کــه آن را در زندگــی
ورزشــی پیــاده نمایــد.
در نهایــت نتایــج نشــان داد بیــن آگاهــی متعالــی و بســط حالــت
هوشــیاری(زیر مقیــاسهــای هــوش معنــوی) بــا اخــاق ورزشــی
در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی مثبــت و
معنــاداری وجــود دارد .از لحــاظ نظــری آگاهــی متعالــی شــامل
تعییــن ابعــاد متعالــی خــود ،دیگــران و جهــان مــادی در خــال
حالــت طبیعــی و هوشــیاری اســت کــه بــا ظرفیــت تعییــن
ارتبــاط ایــن ابعــاد بــا خــود و جهــان مــادی تــوام اســت ،تعالــی
بــه معنــای گذشــتن از تجــارب معمــول انســانی یــا درک تجــارب
مــاوراء طبیعــی اســت کــه محدودیــت هــای عالــم مــاده را در بــر
میگیــرد ( .)22آگاهــی از یــک حقیقــت غایــی کــه ایجاد احســاس
یگانگــی و وحــدت میکنــد ،در آن همــه مرزهــا ناپایــدار میشــوند
و همــه چیــز در یــک کل واحــد متمرکــز میگــردد .افــرادی کــه
از هــوش معنــوی برخــوردار باشــند میتواننــد ،وارد ایــن ســطح
https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.09.017
Khorami Markani A, Yaghmaei F, Khodayari
’Fard M. Relationship between oncology nurses
spiritual wellbeing with their attitudes towards
spiritual care providing based on Neuman
System Model: Evidences from Iran. Journal
of Caring Sciences. 2018;7 (2):113-118.

از آگاهــی و ســایر حــاالت برتــر معنــوی مثــل مراقبــه و مکاشــفه
شــوند ( .)5بــه ایــن ترتیــب ،ورزشــکارانی کــه در رفتارهــای روز
مــره ماننــد امــور ورزشــی اندیشــه نمــوده (بــرای آن هدفــی قائــل
هســتند) در اصــل نیــل بــه حالــت هوشــیاری معنــوی هســتند ،در
اخالقیــات نیــز موفــق عمــل مینماینــد و دارای اخــاق ورزشــی
مناســبی میباشــند .هــم چنیــن ورزشــکارانی کــه در مــورد جهــان
و عالــم وجــود تفکــر کــرده و دلیــل آن را بــه یــک آفریننــده واحــد
نســبت میدهنــد ،بــرای رفتــار و اخــاق خویــش نیــز اســتاندارها
و قوانیــن اخالقــی مناســبی قائــل هســتند.
نتیجهگیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد همبســتگی معنــا داری بیــن
هــوش معنــوی و اخــاق ورزشــی ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران وجــود دارد .لــذا
پیشــنهاد میشــود کــه مربیــان تیمهــا بــا مطالعــه در ارتبــاط
بــا معنویــات و بکارگیــری آن در شــغل حرفــهای خــود ،اخــاق
ورزشــی را در میــان ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا مــورد تاکید
قــرار دهنــد .از جملــه محدودیتهــای مطالعــه حاضــر اســتفاده از
ابزارهــای خودســنجی بــود کــه میتوانــد تــا انــدازه ای تحــت
تاثیــر عوامــل انســانی قــرار گیــرد .همچنیــن شــرکت ورزشــکاران
پایــگاه قهرمانــی ناجــا محدودیــت دیگــر پژوهــش حاضــر بــود که
در تعمیــم نتایــج بــه کل ورزشــکاران بایــد احتیــاط کــرد.
سپاسگزاری
مقالــه حاضــر مســتخرج از پایاننامــه مقطــع کارشناســی ارشــد
مرتضــی ســپهریان بــه راهنمایــی آقــای دکتــر حمدالــه هــادی
بــا کــد  690615در تاریــخ  95/09/16میباشــد .از تمامــی
ورزشــکاران عزیــز پایــگاه قهرمانــی ناجــا کــه را در انجــام پژوهش
حاضــر یــاری نمودنــد ،سپاســگزاری مــی شــود.
تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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