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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 descriptive-
correlational 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 می باشــد. 
ــی ناجــا در  ــوع توصیفــی- همبســتگی می باشــد. جامعــه آمــاری را کلیــه ورزشــکاران پایــگاه قهرمان روش کار: پژوهــش حاضــر، از ن
ســال 1397و در محــل پایــگاه قهرمانــی ناجــا )260 تــن( تشــکیل  دادنــد کــه بــه روش تمــام شــمار انتخــاب شــدند. داده هــا بــا اســتفاده از 
پرسشــنامه های جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ")Kings Spiritual Intelligence Scale( و "مقیــاس اخــاق 
ورزشــی ")Sport Ethics Scale( جمــع 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 ابــزار  هــا، نهایتــاً 216 پرسشــنامه  در نــرم افــزار اس پــی اس اس 

نســخه 22 تحلیــل شــد. 
یافته هــا: بیــن هــوش معنــوی و زیــر مقیــاس هــای آن، بــا اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی 

 .)P>0/05( مثبــت و معنــاداری وجــود دارد
ــان  ــذا پیشــنهاد مــی شــود مربی ــاط مثبتــی وجــود دارد. ل ــری: بیــن هــوش معنــوی و اخــاق ورزشــی در ورزشــکاران ارتب نتیجه گی
تیــم هــا، بــا تشــویق ورزشــکاران بــه ارتقــا معنویــات کمــک شــایانی بــه توســعه و ترویــج اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران نماینــد.

کلید واژه ها: هوش معنوی، اخاق ورزشی، ورزشکار.

مقدمه
معنویــت بــه هــر آنچــه شــامل یــا مربــوط بــه معنــی و روح باشــد 
گفتــه می شــود و مقابــل ظاهــری و مــادی اســت. معنویــت یعنــی 
ــه  ــا و هــر آنچــه مــادی نباشــد )1(. هــوش معنــوی ب وجــود معن
ــار  ــد هــوش، نوعــی ســازگاری و رفت ــواع جدی ــوان یکــی از ان عن
ــن ســطح رشــد را در حیطه هــای  حــل مســاله اســت کــه باالتری
ــامل  ــردی را ش ــن ف ــی و بی ــی، هیجان ــناختی، اخاق ــف ش مختل
می شــود و فــرد را در جهــت هماهنگــی بــا پدیــده هــای اطــراف 
ــد                   ــاری می نمای ــی ی ــی و بیرون ــی درون ــه یکپارچگ ــتیابی ب و دس
)2 ، 3(. ایــن نــوع هــوش بــه فــرد دیــدی کلــی در مــورد زندگــی 
ــه  ــازد ب ــادر می س ــد و او را ق ــا می ده ــارب و رویداده ــه تج و هم

چارچــوب بنــدی و تفســیر مجــدد تجــارب خــود پرداخته و شــناخت 
و معرفــت خویــش را عمــق بخشــد )4(. 

ــرد را گســترش  ــر اختصاصــی و کل نگــر آن ادراک ف ماهیــت غی
ــازی  ــی س ــه غن ــر ب ــن ام ــد. ای ــق می بخش ــد و آن را عم می ده
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــک می کن ــره کم ــود کار روزم ــط و بهب رواب
حرکــت بــه ســمت خــود شــکوفایی و رشــد معنــوی، بیشــتر بــه 
هــوش معنــوی مربــوط می شــود. بــه نظــر می رســد افــرادی کــه 
هــوش معنــوی یکپارچــه ای دارنــد، ممکــن اســت ســبک زندگــی 
متفاوتــی داشــته باشــند، بدیــن معنــی کــه در مقابلــه بــا فشــارها 
و مشــکات مختلــف، تحمــل بیشــتری از خــود نشــان دهنــد )5( 
کــه ایــن نــوع ســبک زندگــی در ورزشــکاران می توانــد در اخــاق 
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ورزشــی متبلــور شــود. 
ــر اشــکالی از زندگــی بشــر اســت و  ــان گ ــی نمای ــم اخاق مفاهی
ــان را  ــراد در تصمیمش ــر اف ــت گ ــای هدای ــادات و ارزش ه اعتق
توصیــف  می نماینــد. اخــاق، بــه معنــای صــورت درونــی و 
ــرت درک  ــا بصی ــه کار مــی رود کــه ب ــدای آدمــی ب ــی و ناپی باطن

.)6( می شــود 
ــرای مجموعــه  ــردی ب ــوان ســرمایهای راهب ــه عن ــدی ب اخاق من
ــی  ــی اجتماع ــرط زندگ ــش ش ــت و پی ــرح اس ــانی مط ــای انس ه
ــدام  ــا و اق ــذا بســیاری از رفتاره ــد. ل ــی ده ــد را تشــکیل  م کارآم
هــای افــراد متأثــر از ارزش هــای اخاقــی اســت و ریشــه در اخاق 
دارد )6(. بنابرایــن، عــدم توجــه بــه اخــاق و عــدم رعایــت اصــول 
ــد مشــکات زیــادی ایجــاد کــرده و مشــروعیت  اخاقــی می توان
و اقدامــات افــراد را زیــر ســوال ببــرد )6(. از جنبــه هــای اثرگــذار 
در عــدم رعایــت موازیــن اخاقــی در ورزش و مســابقات ورزشــی، 
همانــا توجــه اصلــی بــه نتیجــه مســابقه و بــه عبارتــی بردخواهــی 
ــکار،  ــاق در ورزش و ورزش ــا اخ ــه ب ــت )Simon .)7 در رابط اس
ــان ورزشــی دارای رفتارهــای نادرســت  ــد اســت کــه قهرمان معتق
هســتند و از نظــر رفتــاری ضعیــف عمــل می کننــد. او مثــال هایــی 
از بازیکنــان بســکتبال آمریــکا را ارائــه می میدهــد کــه بــا خشــونت 
و عصبانیــت بــازی می کننــد؛ و حتــی مربیانــی را نــام می بــرد کــه 
ــر ســر            ــد و ب ــا بازیکنــان دارن ــازی، بدتریــن رفتــار را ب در موقــع ب

ــد )8(. ــزا می گوین ــد و ناس ــاد می زنن ــا فری آن ه
ــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی درگیــر تمــام  نیــروی انتظامــی ب
ــک اصــل  ــوان ی ــه عن ــه ورزش ب ــد و ب ــی باش ســطوح ورزش م
اساســی نــگاه می کنــد و اگــر مشــکاتی در حــوزه ورزش از قبیــل 
ــه  ــا برنام ــد ب ــی ورزشــی، وجــود داشــته باشــد بای ــار و اخاق رفت
ریــزی، اقدامــات الزم را بــرای رفــع آن بــه کار ببنــدد. افــرادی کــه 
بــا ورزش بــه صــورت تخصصــی در ارتبــاط هســتند، همــواره بــا 
ــی و  ــدان ورزش ــکاران در می ــی ورزش ــار نادرســت و غیراخاق رفت
حتــی خــارج از میــدان ورزشــی مواجــه بــوده انــد، بــه طــوری کــه 
ــازی را تحــت  ــح ب ــن رفتارهــای ناپســند همــواره نحــوه صحی ای
ــه  ــه ناهماهنگــی تیمــی مــی شــود، ب تاثیــر قــرار داده و منجــر ب
معنــی دیگــر، بی اخاقی هــا در میــان بازیکنانــی کــه از معنویــات 
بــدور هســتند فــراوان مــی باشــد و ایــن ورزشــکاران تاشــی در 
کنتــرل رفتــار خویــش، انجــام نمی دهنــد. همچنیــن ورزشــکارانی 
ــار  ــد، در رفت ــت نمــی کردن ــر ورزش را رعای کــه اصــول حاکــم ب
ــم  ــی را در تی ــی اخاق ــه ب ــد ک ــاش می کردن ــان ت و گفتارش
ــا  ــن را دارد ت ــت ای ــه زعــم آنکــه ورزش قابلی ــد. ب گســترش دهن
ــی  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع ــات سیاس ــر موضوع در اکث

ــا  ــروزه ب ــی ام ــده جهان ــن پدی ــد، ای ــش کن ــای نق ــی ایف و علم
چالــش جــدی روبــه رو اســت. چالشــی کــه ارزش هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی را هــدف قــرار داده و بــه راحتــی نمی تــوان 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 اخاق ورزشــی 
ــر  ــن دو متغی ــن ای ــاط بی ــن ارتب ــم چنی ــوی و ه ــوش معن و ه
بخصــوص در جامعــه ورزشــکاران نظامــی انجــام نشــده اســت. لذا، 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف، تعییــن همبســتگی هــوش معنــوی بــا 
ــی ناجــا در ســال  ــگاه قهرمان اخــاق ورزشــی در ورزشــکاران پای

1397 انجــام شــد. 

روش کار 
پژوهــش حاضــر توصیفی-همبســتگی می باشــد. جامعــه آمــاری را 
کلیــه ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا )محــل پایــگاه قهرمانــی 
ــن  ــد. در ای ــن تشــکیل می دهن ــداد260 ت ــه تع ناجــا در تهــران( ب
مطالعــه نمونــه مســاوی جامعــه بــه تعــداد 260 تــن اســت لــذا از 
روش سرشــماری اســتفاده شــد کــه در نهایــت پــس از پخــش و 
جمــع آوری پرسشــنامه ها، 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.

 Kings Spiritual("کینــگ معنــوی  هــوش  "مقیــاس 
 King & Desicco در ســال 2008 توســط )Intelligence Scale

طراحــی شــد )9(. ایــن مقیــاس بــه منظــور ســنجش توانایی هــای 
ــارت اســت کــه در 4  ــوده و دارای24 عب ذهنــی هــوش معنــوی ب
 critical existential( زیر مقیاس شــامل تفکــر انتقــادی وجــودی
ــخصی  ــای ش ــاد معن ــی7(، ایج ــای1 ال ــارت ه thinking( )عب

ــی 12(،  ــای 8 ال ــارت ه )providing personal meaning( )عب
ــای  ــارت ه ــی )transcendental awareness( )عب ــی متعال آگاه
 expanding state of( ــیاری ــت هش ــط حال ــی 19(، و بس 13 ال
ــد.  ــی می کن ــی 24( ارزیاب ــارت هــای 20 ال consciousness( )عب

ــا  ــا کام ــم ت ــا مخالف ــه ای از کام ــرت 5 گزین ــز لیک ــاس نی مقی
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موافقــم )از نمــره صفــر تــا 4( می باشــد. نمــره مقیــاس بیــن صفــر 
تــا96 متغیــر اســت. بــرای نمــره هیــچ گونــه ســطح بنــدی صورت 
ــد،  ــری اخــذ کن ــرد نمــره باالت ــدر ف ــه اســت و هــر چــه ق نگرفت

ــری اســت.  ــوی باالت دارای هــوش معن
King & Desicco )9(، در مطالعــه خــود، بــر روی 488 زن و 131 

مــرد شــرکت کننــده در دوره هــای روانشناســی، برای انــدازه گیری 
روایــی همگرایــی، "مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" بــا "مقیاس 
 Meta personal Self-Construal(“ ــخصی ــیری فراش خودتفس
 )Hood Mysticism Scale("ــود ــان ه ــاس عرف Scale( و "مقی

ــب  ــه ترتی ــتگی ب ــب همبس ــد و ضرای ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ، م
0/67 و 0/63 بــه دســت آمــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  0/92 و بــرای 
 Anbugeetha .ــد ــزارش کردن ــا 0/94 گ ــا، 0/87 ت ــاس ه زیرمقی
)10(، بــا مطالعــه ای بــر روی 160 تــن از کارکنــان شــرکت نــرم 
ــی  ــری روای ــدازه گی ــرای ان ــد انجــام داد. ب ــزاری در کشــور هن اف
ــاس  ــا "مقی ــگ" را ب ــوی کین ــوش معن ــاس ه ــی "مقی همگرای
ــد و ضریــب همبســتگی  عرفــان هــود" مــورد بررســی قــرار دادن
ــی  ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــت آوردن ــه دس 0/88 را ب
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 160 تــن از کارکنــان 

ــد.  ــزارش کردن ــد 0/85 گ ــزاری در کشــور هن شــرکت نرم اف
در پژوهــش شــریف نیــا و همــکاران )11(، روایــی صــوری 
"مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" توســط 10 تــن از  مدرســین 
ــد  ــل بررســی و تایی ــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی آم گ
ــب  ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ش
آلفاکرونبــاخ  بــا 211 جانبــاز جنــگ ایــران و عــراق در شــهر آمــل، 
ــی  ــه رقیــب و همــکاران )12(، روای 0/87 گــزارش شــد. در مطالع
همگرایــی "مقیــاس هــوش معنــوی کینــگ" بــا "مقیــاس تجارب 
ــره از  ــه 250 نف ــوی")Spiritual Intelligence Scale( نمون معن
ــه  ــی ب دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان، 0/66 گــزارش شــد. پایای
ــاخ روی  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب روش همســانی درون
ــا  ــن 0/73 ت ــا، بی ــاس ه ــره کل و زیرمقی ــرای نم ــوق ب ــه ف نمون

ــر شــد.  0/88 ذک
ــوی  ــوش معن ــاس ه ــوری "مقی ــی ص ــر، روای ــه حاض در مطالع
کینــگ" توســط 10 تــن 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.
 Sport( "ــزار مــورد اســتفاده دیگــر، "مقیــاس اخــاق ورزشــی اب

ــا توجــه بــه ایــن کــه پرسشــنامه هــای  Ethics Scale( اســت. ب

ــوری  ــور جمه ــر در کش ــای مدنظ ــا معیاره ــی ب ــاق ورزش اخ
اســامی ایــران و علــی الخصــوص جامعــه پلیــس کشــور 
همخوانــی مناســبی نداشــت، "مقیــاس اخــاق ورزشــی" در 
ــاس اخــاق  ــرای طراحــی "مقی ــه حاضــر طراحــی شــد. ب مطالع
 )Ethics("ــاق ــای "اخ ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــی"، ب ورزش
www. ــای ــایت ه ــی” )Sport Ethics( در س ــاق ورزش و “اخ
www.و ,/sciencedirect.com https://jane.biosemantics.org

ــای  ــه ه ــان نام ــاالت و پای ــد . مق ــتجو ش pubmed.com، جس

مرتبــط اســتخراج و مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و ســپس عبــارت 
هــای اولیــه اخــاق ورزشــی )30 عبــارت( طراحــی شــد. عبــارت 
هــای اولیــه اخــاق ورزشــی طراحــی شــد. همــه عبــارت هــا بــه 
ــی  ــا خیل ــم  ت ــی ک ــه ای از خیل ــرت 5 گزین ــف لیک ــورت طی ص

ــدند.  ــری ش ــدازه گی ــا 4( ان ــر ت ــره صف ــاد)از نم زی
ــا بهــره گیــری از متخصصــان  روایــی محتــوا بــه روش کیفــی، ب
زبــان فارســی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن )3 تــن(، متخصصان 
ــن( و  ــن )4 ت ــی امی ــوم انتظام ــگاه عل ــی داش ــاق دین ــوزه اخ ح
متخصصــان مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــای تهــران، خوارزمــی 
ــدازه  ــرای ان ــن( بررســی و تاییــد شــد.  ب ــوم انتظامــی )10 ت و عل
ــودن  ــح ب ــودن، واض ــاده ب ــوا، س ــی محت ــاخص روای ــری ش گی
ــارت  ــر عب ــد و ه ــی ش ــارت بررس ــر عب ــه ه ــودن ب ــوط ب و مرب
کــه شــاخص آن کمتــر از 0/79 بــود )9(، دوبــاره بازنگــری 
ــری  ــره گی ــا به ــوا مجــددا ب ــی محت ــه، مجــددا روای شــد. در ادام
ــن )3  ــوم انتظامــی امی ــان فارســی دانشــگاه عل از متخصصــان زب
تــن(، متخصصــان حــوزه اخــاق دینــی داشــگاه علــوم انتظامــی 
ــای  ــت ورزشــی دانشــگاه ه ــن( و متخصصــان مدیری ــن )4 ت امی
تهــران، خوارزمــی و علــوم انتظامــی )10 تــن( انجــام و تاییــد شــد. 
ــرای "مقیــاس اخــاق ورزشــی" مــورد  ــارت، ب در نهایــت 21 عب
ــا 84 مــی  تاییــد قــرار گرفــت. نمــره ایــن مقیــاس بیــن صفــر ت
باشــد. هــر چــه قــدر فــرد نمــره باالتــری در ایــن مقیــاس اخــذ 
ــرار دارد.  ــری ق ــت باالت ــی در وضعی ــاق ورزش ــر اخ ــد، از نظ کن

ــه اســت. ــدی نمــره صــورت نگرفت ســطح بن
همچنیــن، در مطالعــه حاضــر، روایــی صــوری "مقیــاس اخــاق 
ورزشــی" توســط 10 تــن از مدرســین مدیریــت ورزشــی دانشــگاه 
هــای تهــران، خوارزمــی و علــوم انتظامــی بررســی و تاییــد شــد. 
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــروی  ــی نی ــگاه قهرمان ــکاران پای ــن از ورزش ــاخ در 216 ت کرونب
ــت  ــه دس ــران(، 0/90 ب ــران )ته ــامی ای ــوری اس ــی جمه انتظام

آمــد. 
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ــذ  ــس از اخ ــه پ ــود ک ــن روش ب ــه ای ــش ب ــرای پژوه ــوه اج نح
ــن و  ــی امی ــوم انتظام ــگاه عل ــش دانش ــت پژوه ــوز از معاون مج
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــی نی ــت بدن ــت تربی مدیری
ــی  ــگاه ورزش قهرمان ــل پای ــه در مح ــی ک ــی های ــران، آزمودن ای
ناجــا در ورزشــگاه پــاس قوامیــن تهــران حاضــر می شــدند، قبــل 
ــت  ــی ورزشــکاران دریاف ــت کتب ــل پرسشــنامه هــا، رضای از تکمی
ــد.  ــه ش ــی ارائ ــا توضیحات ــه آن ه ــه ب ــداف مطالع ــون اه و پیرام
ــا  ــات کام ــه اطاع ــان داده شــد ک ــا اطمین ــه آن ه ــن ب همچنی
ــام خانوادگــی  ــام و ن ــه ذکــر ن ــازی ب ــد و نی ــه خواهــد مان محرمان
نیســت. در زمــان تکمیــل پرسشــنامه هــا نیــز توضیحــات مــورد 
ــه کل  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــکاران داده ش ــه ورزش ــاز ب نی
ــا  ــنامه ه ــل پرسش ــا در تکمی ــی ناج ــگاه قهرمان ــکاران پای ورزش
مشــارکت داشــتند، هماهنگــی نمونــه هــا بــرای شــرکت در مطالعه 
حــدود یــک هفتــه طــول کشــید. مــدت زمــان توزیــع، تکمیــل و 

ــه انجــام شــد. ــز طــی 2 هفت ــا نی ــت پرسشــنامه ه دریاف
جهــت تحلیــل داده هــا از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف بــرای 
تعییــن توزیــع طبیعــی داده هــا و همچنیــن از ضریــب همبســتگی 
ــرای تعییــن رابطــه بیــن متغیر هــا بهــره گرفتــه شــد.  پیرســون ب
از نــرم افــزار  اس پــی اس اس نســخه 22 بــرای تحلیــل داده هــا 

اســتفاده شــد.

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

ورزشــی ورزشــکاران پرداختــه می شــود. 

جدول 1. توصیف داده ها برحسب تخصص ورزشی )216=تعداد(

درصدتعدادرشته های ورزشیدرصدتعدادرشته های ورزشی

2310/5کاراته2813/5دومیدانی

2310/5تکواندو2511/5والیبال

2310/5تنیس روی میز2511/5فوتسال

2110تیراندازی2511/5شنا

2310/5بسکتبال

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

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

جدول 2: آزمون نرمال بودن داده های پژوهش

zPانحراف معیارمیانگینمتغیرهای پژوهش

82/325/680/5280/635هوش معنوی کل 
79/446/7810/7980/372تفکر وجودی انتقادی 
77/525/9810/9650/191ایجاد معنای شخصی

82/086/7561/240/121آگاهی متعالی 
74/646/5281/090/372بسط حالت هوشیاری 

64/895/580/9740/528اخاق ورزشی

مطابــق بــا )جــدول 2(، در آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف چــون 
مقــدار ســطح معنــا داری متغیر هــا باالتــر از 0/05 اســت توزیــع در 
متغیرهــا بــه صــورت نرمــال می باشــد، لــذا از آزمــون همبســتگی 
پیرســون اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون ضریب همبســتگی پیرســون 

نشــان داد بیــن هــوش معنــوی و زیــر مقیــاس  هــای آن )تفکــر 
ــی و  ــی متعال ــخصی، آگاه ــای ش ــاد معن ــادی، ایج ــودی انتق وج
ــا اخــاق ورزشــی همبســتگی مثبــت  بســط حالــت هوشــیاری( ب

و معنــاداری وجــود دارد )جــدول 3(.
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جدول 3: نتایج ضریب همبستگی بین هوش معنوی و زیر مقیاس  های آن با اخاق ورزشی

بسط حالت هوشیاریآگاهی متعالیایجاد معنای شخصیتفکر وجودی انتقادیهوش معنویآزمونمتغیر 

اخاق 
ورزشی

0/4210/3010/3420/3720/298همبستگی
0/0010/0010/0010/0010/001معنا داری

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف، تعییــن همبســتگی هــوش معنــوی بــا 
اخــاق ورزشــی در ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا انجــام شــد. 
ــوش  ــن ه ــه بی ــه حاضــر نشــان داد ک ــای مطالع ــل داده ه  تحلی
معنــوی بــا اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی 
ــه  ــج مطالع ــا داری وجــود دارد. نتای ــت و معن ناجــا همبســتگی مثب
 Pant & Srivastava ،)13( McMullen حاضــر بــا یافته هــای
ــی  ــی )16( و کربای ــاد طای ــکاران )15(، صی )Kaur ،)14 و هم
و همــکاران )17( همســو می باشــد. McMullen، )13( نشــان 
داد کــه هــوش معنــوی از عواملــی اســت کــه مــی توانــد ویژگــی 
ــا ایــن حــال،  هــای اخاقــی افــراد را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ب
پژوهشــی کــه ارتبــاط بیــن هــوش معنــوی و اخــاق ورزشــی را 
مــورد بررســی قــرار دهــد، مشــاهده نشــد. در بیــن پژوهش هــای 
بررســی کننــده برخــی از متغیرهــا را بررســی کــرده بودنــد. بطــور 
ــه  ــد ک ــود دریافتن ــج خ ــال  Pant & Srivastava )14(، از نتای مث
هــوش معنــوی موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی دانشــجویان مــی 
ــان  ــرد و زن یکس ــجویان م ــر روی دانش ــر ب ــن تاثی ــود و ای ش
گــزارش شــده اســت. Kaur و همــکاران )15(، عنــوان 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 طایــی )16(  نیــز ارتبــاط معنــا داری بیــن هــوش معنوی و 
اخــاق ورزشــی بازیکنــان رشــته هــای مختلــف ورزشــی باشــگاه 
ــکاران  ــی و هم ــه دســت آورد. کربای ــان ب ــف اصفه ــای مختل ه
)17( نیــز بیــان کردنــد کــه هــوش معنــوی نقــش تعییــن کننده ای 

در ســبک زندگــی دانشــجویان مالزیــا ایفــا مــی کنــد. 
 امــا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر، بــا نتایــج مطالعــه ســلیمانیان و 
همکاران )18( بر روی 150 ورزشــکار بسکتبالیســت شــهر اصفهان 
ــوی  ــت معن ــا وضعی ــگرانه ب ــای پرخاش ــا رفتاره ــی ب ــه ارتباط ک
ورزشــکاران بســکتبال یافــت نکردنــد، همخوانــی نــدارد. از دالیــل 
ــاری و  ــه آم ــاوت در جامع ــد ناشــی از تف ــی می توان ــن ناهمخوان ای
ــف باشــد. از ســوی دیگــر،  ــاوت در فرهنگ هــای مختل وجــود تف
مربیــان و ســایر اعضــای تیــم، افــرادی هســتند کــه جــو اخاقــی 
ــرد و  ــکل می گی ــان ش ــای آن ــا و رفتاره ــاس معیاره ــر اس ــم ب تی

احتمــال بــروز رفتارهــای پرخاشــگرانه در ورزشــکاران، بــر اســاس 
ــی تیــم و خواســته هــای  معیارهــای درک شــده پرخاشــگری قبل
ــم و  ــی تی ــدر معیارهــای قبل ــی وجــود دارد، پــس هــر چــه ق مرب
مربیــان بیشــتر از اخــاق حرفــه ای پیــروی کنــد، احتمــال بــروز 
ــن  ــط ای ــابقه، توس ــن مس ــارج از قوانی ــگرانه خ ــای پرخاش رفتاره
ــز صــادق اســت  ــه نی ــود، عکــس قضی ــد ب ــر خواه ــم ت ــراد ک اف
)8(. توجــه بــه ایــن کــه نمونــه هــای مــورد مطالعــه در پژوهــش 
حاضــر، ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی نیــروی انتظامــی جمهــوری 
اســامی ایــران بودنــد کــه اکثــر ورزشــکاران و مربیــان آن هــا نیــز 
از پرســنل نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران می باشــند 
کــه معنویــت و اخــاق در ایــن ســازمان بســیار مــورد توجــه قــرار 
ــت.   ــوده اس ــن نب ــج دور از ذه ــد نتای ــر می رس ــه نظ ــرد، ب می گی
 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 
ــن  ــی ای ــود و تمام ــاهده ش ــری و ... مش ــاف پذی ــت، انعط و صح
مــوارد مــی تواننــد دلیــل احتمالــی ارتبــاط بیــن هــوش معنــوی و 
اخــاق ورزشــی باشــند )19(. بنابرایــن، هــوش معنــوی در صــورت 
ــد  ــترک، می توان ــراد دارای کار مش ــا اف ــروه ی ــک گ ــود در ی وج
تاثیــرات مهمــی در رفتــار و اخــاق داشــته باشــد، بخصــوص بــا 
توجــه بــه  تاثیــری کــه هــوش معنــوی بــر رعایــت معنویــات دارد 

می توانــد رعایــت اخــاق را درمیــان ورزشــکاران اشــاعه دهــد.
ــر  ــادی )زی ــن تفکــر وجــودی انتق ــن نشــان داد بی ــج همچنی نتای
مقیــاس هــوش معنــوی( بــا اخــاق ورزشــی در بیــن ورزشــکاران 
پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. 
Kaur و همــکاران نشــان دادنــد کــه تفکــر انتقــادی اثــرات قابــل 

توجهــی در رفتــار اخــاق مدارانــه پرســتاران دارد. از لحــاظ نظری، 
ــه از  ــر منتقدان ــت تفک ــه صــورت ظرفی ــه ب ــودی نقادان ــر وج تفک
ــرگ و  ــان، م ــکان، زم ــم وجــود، م ــت، عال سرشــت وجــود، واقعی
دیگــر موضوعــات وجــودی یــا مــاوراء طبیعــی سرچشــمه گرفتــه 
ــم  اســت )15(. بنابرایــن داشــتن تفکــر وجــودی در خصــوص عال
و اعتقــاد بــه مــاوراء الطبیعــه در میــان ورزشــکاران، ایشــان را بــه 
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رعایــت ارزش هــای مهمــی چــون اخــاق در تیــم ورزشــی و رفتــار 
ــد. ــوق می ده ــی س ورزش

ــن  ــه بی ــن ک ــود از ای ــارت ب ــر عب ــه حاض ــر مطالع ــه دیگ نتیج
ایجــاد معنــای شــخصی )زیــر مقیــاس هــوش معنــوی( بــا اخــاق 
ــی ناجــا همبســتگی  ــگاه قهرمان ورزشــی در بیــن ورزشــکاران پای
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 می باشــد )21(. در اصــل، 
ــط  ــا محی ــرد ب ــناختی ف ــی و ش ــط فیزیک ــوی از رواب ــوش معن ه
ــی  ــهودی و متعال ــه ش ــه و وارد حیط ــر رفت ــود، فرات ــون خ پیرام
ــامل  ــدگاه ش ــن دی ــردد. ای ــود می گ ــی خ ــه زندگ ــرد ب ــدگاه ف دی
همــه رویدادهــا و تجــارب فــرد می شــود کــه تحــت تاثیــر یــک 
ــرای  ــد از ایــن هــوش ب ــد. فــرد می توان ــگاه کلــی قــرار گرفته ان ن
ــا و ارزش شــخصی  چارچوب دهــی و تفســیر مجــدد تجــارب، معن
بیشــتری اســتفاده کنــد )5(. بنابرایــن، 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 
ــه آن را در زندگــی  ــاش خواهــد نمــود ک ــوده و ت ــز ســرآمد ب نی

ورزشــی پیــاده نمایــد. 
در نهایــت نتایــج نشــان داد بیــن آگاهــی متعالــی و بســط حالــت 
هوشــیاری)زیر مقیــاس  هــای هــوش معنــوی( بــا اخــاق ورزشــی 
در بیــن ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا همبســتگی مثبــت و 
ــامل  ــی ش ــی متعال ــری آگاه ــاظ نظ ــود دارد. از لح ــاداری وج معن
ــادی در خــال  ــی خــود، دیگــران و جهــان م ــاد متعال ــن ابع تعیی
ــن  ــت تعیی ــا ظرفی ــه ب ــت ک ــیاری اس ــی و هوش ــت طبیع حال
ــی  ــوام اســت، تعال ــا خــود و جهــان مــادی ت ارتبــاط ایــن ابعــاد ب
بــه معنــای گذشــتن از تجــارب معمــول انســانی یــا درک تجــارب 
مــاوراء طبیعــی اســت کــه محدودیــت هــای عالــم مــاده را در بــر 
می گیــرد )22(. آگاهــی از یــک حقیقــت غایــی کــه ایجاد احســاس 
یگانگــی و وحــدت می کنــد، در آن همــه مرزهــا ناپایــدار می شــوند 
و همــه چیــز در یــک کل واحــد متمرکــز می گــردد. افــرادی کــه 
ــطح  ــن س ــد، وارد ای ــند می توانن ــوردار باش ــوی برخ ــوش معن از ه

از آگاهــی و ســایر حــاالت برتــر معنــوی مثــل مراقبــه و مکاشــفه 
ــب، ورزشــکارانی کــه در رفتارهــای روز  ــن ترتی ــه ای شــوند )5(. ب
مــره ماننــد امــور ورزشــی اندیشــه نمــوده )بــرای آن هدفــی قائــل 
هســتند( در اصــل نیــل بــه حالــت هوشــیاری معنــوی هســتند، در 
اخاقیــات نیــز موفــق عمــل می نماینــد و دارای اخــاق ورزشــی 
مناســبی می باشــند. هــم چنیــن ورزشــکارانی کــه در مــورد جهــان 
و عالــم وجــود تفکــر کــرده و دلیــل آن را بــه یــک آفریننــده واحــد 
نســبت می دهنــد، بــرای رفتــار و اخــاق خویــش نیــز اســتاندارها 

و قوانیــن اخاقــی مناســبی قائــل هســتند.

نتیجه گیری
ــن  ــا داری بی ــتگی معن ــان داد همبس ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ــی  ــگاه قهرمان هــوش معنــوی و اخــاق ورزشــی ورزشــکاران پای
ــذا  ــود دارد. ل ــران وج ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام نی
ــاط  ــه در ارتب ــا مطالع ــا ب ــان تیم ه ــه مربی ــود ک ــنهاد می ش پیش
ــود، اخــاق  ــه ای خ ــری آن در شــغل حرف ــات و بکارگی ــا معنوی ب
ورزشــی را در میــان ورزشــکاران پایــگاه قهرمانــی ناجــا مــورد تاکید 
قــرار دهنــد. از جملــه محدودیت هــای مطالعــه حاضــر اســتفاده از 
ــت  ــدازه ای تح ــا ان ــد ت ــه می توان ــود ک ــنجی ب ــای خودس ابزاره
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
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــه مقط ــتخرج از پایان نام ــر مس ــه حاض مقال
ــادی  ــه ه ــر حمدال ــای دکت ــی آق ــه راهنمای ــپهریان ب مرتضــی س
از تمامــی  تاریــخ 95/09/16 می باشــد.  بــا کــد 690615 در 
ورزشــکاران عزیــز پایــگاه قهرمانــی ناجــا کــه را در انجــام پژوهش 

ــی شــود.  ــد، سپاســگزاری م ــاری نمودن حاضــر ی

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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