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 چكيده
در  »اخـالق ورزشـي  «از هوش معنوي بـا   »اعتقادات«هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين مؤلفه 

هـاي اصـفهان    بين ورزشكاران نخبه هندبال، واترپلو، بسكتبال، شنا، فوتبال و كاراته در باشـگاه 
نفـر از ورزشـكاران نخبـه     168همبستگي و حجم نمونه برابر بـا   ‐ بود. روش پژوهش توصيفي

د.ابزار گيري در دسترس انتخـاب شـدن   بود كه به روش نمونه 1388هاي اصفهان در سال  باشگاه
سـاخته   و پرسشـنامه محقـق   »اخالق ورزشي«ساخته  پرسشنامه محققعبارت بود از گيري  اندازه

ضـريب پايـايي   . بـود »اعتقـاد بـه خـدا   «مؤلفه، از جمله مؤلفةكه داراي هشت  »هوش معنوي«
هاي حاصله از  بود. جهت تحليل داده 95/0و  92/0آمده براي دو پرسشنامه به ترتيب  دست به

ـ   ري تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي استفاده شـد. يافتـه  روش آما ق بـرآورد تحليـل   هـا طب
مثبت و  »اخالق ورزشي«از هوش معنوي با  »اعتقادات«رابطه بين مؤلفه  رگرسيون نشان داد كه

  معنادار است.
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  مقدمه

هاي ديگر، بدن آدمي مورد تحقيـر نيسـت.    آيين مقدس اسالم، برخالف بسياري از آييندر 
د، زيرا بدن انسان ابزار تكامل روح است. تحقير دان ارزش نمي اسالم بدن انسان را چيزي بي

بدن، در حكم تحقير شخصيت آدمي است و كسي كه مرتكب اين عمل شـود، مسـتوجب   
 ،رو از ايـن  ؛اي قائـل بـوده   المتي، ارزش و اهميت ويژهكيفر و قصاص است. اسالم براي س

  است. باره پر هايي در اين فقه و سنت اسالمي از مطالب و دستورالعمل
و تقويـت   سالمتيحفظ  برايدر اسالم، احاديث و رهنمودهاي فراواني از بزرگان دين، 

  :كرداشاره توان به موارد ذيل  بدن و پرداختن به ورزش، وارد شده است؛ از جمله مي
` �JV{��� /u2«امام علي(ع) فرمودند:  {\ صحت و سالمتي از هر نعمت ديگري بهتر ؛ ��&}

  .)11148، جمله 238، صغرر الحكمتميمي آمدي، ( »و ارزشمندتر است
4V>«پيامبر اكرم(ص) فرمود:  {u�� �+|]� �+ gI� � }	 9�1�� �+|]مؤمني كه قوي  ؛�

» اسـت تـر   داشـتني  و دوسـت  كه ضـعيف باشـد بهتـر   و نيرومند باشد، در نظر من از مؤمني 
  .)برگرفته از: سايت مهدويت ؛263، صالسالم والطبا(

Fi «: فرمايـد  خداوند در قرآن دربارة طالوت مي ~_� ~� ~� #̀ ~3� �K~�  �J� �K � ��� ~� �J��. �V ��� �aو او را در  ؛
  .)247 ،(بقره »ما برتري بخشيده استدانش و [نيروي] بدن بر ش

سالمتي نعمتي است كه بايد ؛ � �CD1� /�� C*\S J�*n«و باز امام علي(ع) فرمودند: 
  ).173، ص81ج ق،1403(مجلسي، » قبل از بيماري آن را غنيمت شمرد

حضـرت  اسـت. بـراي مثـال،     به عافيت و سالمت اهميت داده شـده  يدر ادعيه بسيار
آموزش به ما يك درخواست مهم از پروردگار در دعاي كميـل دارنـد كـه    علي(ع) در قالب 
�«عبارت است از: I%�� C*+�	 )� {�� Q%.«  

در اين روايات، ارزش اصيل و واقعي، به ايمان اختصاص يافته و در مرحله بعد، به قـوت  
ـ  شود، همانا ايمان او است. ضـعيف  توجه شده است؛ يعني آنچه باعث ارزش انسان مي رين ت

تر بوده است؛ اما با ايـن فـرض    مراتب باارزش ايمان، به فرد باايمان، از نيرومندترين شخص بي
كه دو نفر باايمان وجود داشته باشند و از نظر درجه ايمان و تقوا نيز يكسـان باشـند، شـخص    

خصوص اگر اين قـوت را   باايماني كه قوي است، يك نوع فضيلت نسبت به ديگري دارد، به
  ).23، ص1383مت، تالش و ورزش به دست آورده باشد (حسين صبوري، با زح

ورزش فقـط بـراي    كه درتعريف ورزش و ورزش قهرماني در جامعه اسالمي تأكيد شده
براي تندرستي و هم ابزاري براي تربيت سـالم بـه حسـاب    هم كسب مدال نيست. ورزش 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  101  هاي هوش معنوي به عنوان يكي از مؤلفه» اعتقادات«با » اخالق ورزشي«بررسي رابطه 

 

ها و  را ابزاري براي تقويت انگيزه داشت و مدال توجهپروري هم بايد  قهرمان به آيد. البته مي
هـا هـم    طلبـي  اما نبايد از شـهرت  دانست؛اقبال عمومي به ورزش، تندرستي و تربيت سالم 
نـام در عرصـه ورزش هزينـه كـرده اسـت،       غافل ماند. جامعه براي هركدام از افراد صاحب

الق اسـالمي  ورزشكاران مشهور بايد بدانند كه حضور آنها در ميادين به معناي نمايش اخـ 
ديگر متعلق به خـودش نيسـت.    ،كسي كه در قله قرار گرفت و قهرمان شد ،بنابراين ؛است

اما كافي نيست. متأسفانه بعضي  ؛تربيت است. سكو و مدال الزم است ،هدف نهايي ورزش
انـد   اند و اخالقيات را به فراموشـي سـپرده   پروري به فكر قهرمان فقطها  از مديران فدراسيون

  ).33، ص1369فرد و گراميان،  (غفوري
 اينكـه  و كـرد ورزش بايد از بعد اخالقي، فرهنگي، ديني و معنوي توجه  به در حالي كه

 .مسائل اخالقي و فرهنگي در ورزش با زندگي خصوصـي قهرمانـان و مربيـان ارتبـاط دارد    
ست، به اي كه به فراگيري علوم و فنون ورزشي محتاج ا نسل جوان ورزشكار به همان اندازه

كه هنر قهرماني براي كسب موفقيت و تـداوم   چرا ؛همان مقدار نيز به معلم اخالق نياز دارد
آن نيازمند يك دوره كامل سازندگي فكري و جسمي است. اگر ورزش ما بتواند خـود را بـا   

توان به ورزشكار القا كرد كه در كنـار ورزش، زنـدگي سـالم     اين خط تطبيق دهد، آنگاه مي
هـا از   اخالق حسنه را بيابد. يادمان باشد آنجا كه مسائل اخالقي كمرنگ شود، دل با همراه

شود و شكست حتمي است و آنجا كه معنويت و اخالق در كمال خود بـا هـم    هم جدا مي
رسد و ظفر و پيروزي  اختالطي معقول پيدا كنند، قدرت و استحكام در جمع به حد اعال مي

بدني، كميته ملي المپيك و همه نهادهاي ورزشي اين باور را  يتدارد. سازمان ترب به دنبالرا 
امـا   ؛تربيت است. سكو و مدال الزم اسـت  ،در خود به وجود آورند كه هدف نهايي ورزش

  ).73،ص1377كافي نيست (فرهادي، 
شود كه هيچ مكتب و آييني در جهان وجود ندارد كـه   ، روشن ميباالبا توجه به مطالب 

هـا اهميـت داده باشـد. در اينجـا بـه منظـور        ، به سالمتي و شـادابي انسـان  به اندازه اسالم
تر شدن مطلب و آشنايي با سيره علماي اسالم، به فرمايش و سيره امام خمينـي(ره)،   روشن

شـود. آن حضـرت در ديـدار بـا گروهـي از       بنيانگذار نظام جمهـوري اسـالمي اشـاره مـي    
. ايـن دوسـت   »لي ورزشكاران را دوسـت دارم من ورزشكار نيستم، و«ورزشكاران فرمودند: 

 بيـانگر ، بلكـه  نيستنظير ديني، مربوط به ميل شخصي  يك رهبر بزرگ و كم توسطداشتن 
 و تأييدي بر پسنديده بودن ورزش از نظـر اسـالم   استورزش وورزشكار  دربارهنظر اسالم 

اي و  معنا است كه ورزشـكار حرفـه   ، بدين»من ورزشكار نيستم«؛ ولي اينكه فرمودند: است
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روزه مقـادير زيـادي    سـالگي، همـه  88دانند كه ايشـان تـا سـن     رسمي نيستم، زيرا همه مي
  ).1383كردند (حسين صبوري،  روي مي پياده

معمـول از درك اينكـه    طور به اما ،شود دانند كه جسمشان با ورزش ورزيده مي مردم مي
 عـاجز  ،يا اصالً آيا ذهن و روانشان به تقويت نياز داردشود  روان آدمي با چه چيز ورزيده مي

 خبـر  بـي  ،تواند مثل جسم او ورزيـده شـود   يا اصالً دركي از اينكه روان آدمي نيز مي هستند
بـراي   .. مراقبه همراه با مطالعه پيگيـر و روشـمند، ورزش روح و روان انسـان اسـت    هستند

تـر و   تر، ورزيـده  بي و روحي بسيار قوياز لحاظ عص ،كنند همين است كساني كه مراقبه مي
  ).32، ص2001كنند (والمن،  تر از افرادي هستند كه مراقبه نمي سالم

دهد تـا   ها هوش معنوي است كه به انسان اين توانايي را مي يكي از مؤلفه ،در اين رابطه
ا بـه  اخالقيات را در درون خود نهادينه كند و اين هوش زمينه تمام آن چيزهايي است كه م

گيرد كه بر  هاييدربر مي ها را در فعاليت آنها معتقديم و نقش باورها، هنجارها، عقايد و ارزش
هايمان معنا و مفهوم بخشيده  گيريم. هوشي كه قادريم توسط آن به كارها و فعاليت عهده مي

يـك از اعمـال و    و با استفاده از آن بر معناي عملكردمان آگـاه شـويم و دريـابيم كـه كـدام     
تر اسـت تـا آن را    مان باالتر و عالي اعتبار بيشتري دارند و كدام مسير در زندگي ،رفتارهايمان

 از برخـي  كـه  دهد شناسان نشان مي الگو و اسوه زندگي خود سازيم. مطالعات جديد عصب
اي كـه معنويـت در برخـي از     هاي معنوي همراه است، بـه گونـه   هاي مغزي با تجربه كنش

گاهي اسـت كـه    هاي گيج ها، قسمت لپ ذار است. يكي از اين قسمتهاي مغز اثرگ قسمت
زيرا  ؛نامند مي» منطقه خدا«شناسان اين بخش را  گاهي است و عصب دقيقاً پشت ناحيه گيج
گفتگـوي دينـي،    ،ماننـد ديـدار بـا خـدا     ،هـاي معنـوي   موضـوع  ،با تحريك مصـنوعي آن 

تـوان بـه    مـي  ،بنابراين .شود پديدار ميدوستي و مانند اينها  ازخودگذشتگي، فداكاري، انسان
  ).12، ص1998 1بالكسلي، و بود (راماچاندران معتقد وجود هوش معنوي در انسان

فيزيـك، فلسـفه و مـذهب بـه      دربارهكه  )2000( 2زوهار و مارشال چند سالي است كه
منتشـر كردنـد كـه سـرآغاز      هوش معنوي: هوش بنيـادي عنوان با كتابي  ،پرداختند مطالعه مي

  ).25(ص بوددر مجامع علمي » هوش معنوي«هوش سومي، به عنوان 
توانـايي و ظرفيـت انسـان را    :«كند گونه تعريف مي ) هوش معنوي را اين2001( 3والمن

بنيادي درباره معنـاي زنـدگي و مفـاهيم معنـوي و همزمـان تجربـه        سؤاالتبراي پرسيدن 
  .»كنيم جهاني كه در آن زندگي مييك از ما و  وقفه ميان هر بي

                                                           
1. Ramachandran & Blakeslee 
2. Zohar & Marschal 
3. Wohlman 
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(توجـه بـه فراينـدهاي     2»مراقبـت « 1،»تاعتقاد به ربوبي«اي: ه والمن معتقد است مؤلفه
(مربوط به حس ششم يا رويـدادهاي فـرا روان شـناختي )،     3»ادراك فرا حسي«، جسماني)

ــانگي« ــي  » وحــدت و يگ ــاعي، بخشــش و... را توصــيف م ــاي اجتم ــه فعاليته ــد)، (ك كن
در هوش معنوي حضور دارند و ايفاي نقش مـي كننـد   » رياضت  روحي«و  4»منديانديش«

  ).8، ص2001(والمن، 
 ،اين اسـت كـه مخلوقـات    ،شود مي در نظر گرفتهاز جمله روابطي كه بين خدا و خلق، 

بلكه همه شؤون وجودي آنهـا   ؛نيازمند به خدا هستند خود تنها در اصل وجود و پيدايش نه
 ،به خداي متعال وابسته است. هنگامي كه اين رابطه را بـه صـورت كلـي در نظـر بگيـريم     

شود كه الزمه آن تدابير امور است و مصاديق فراواني، مانند حفـظ   مفهوم ربوبيت، انتزاع مي
و نگهداري كـردن حيـات بخشـيدن و ميرانـدن، روزي دادن، بـه رشـد و كمـال رسـاندن         

توان به  ربوبيت را مي گوناگون دارد. شؤون غيره راهنمايي كردن و مورد امر و نهي قراردادن و
ربوبيت تكويني كه شامل اداره امـور همـه موجـودات و    نخست، دو دسته كلي تقسيم كرد: 

ربوبيت تشريعي كـه   .ديگري،شود مي»  كارگرداني جهان«تأمين نيازهاي آنها و در يك كلمه 
نـازل   ،فرسـتادن انبيـا   مانندشعور و مختار اختصاص دارد و شامل مسائلي  يبه موجودات ذ

. ربوبيـت  شـود  تعيين وظايف و تكاليف و جعل احكـام و قـوانين مـي    ،كردن كتب آسماني
وجودي، به خـداي متعـال    هاي مطلقه الهي به اين معني است كه مخلوقات در همه شؤون

سرانجامبه وابسـتگي همـه آنهـا بـه      كه دارند هايي كه به يكديگر وابسته هستند و وابستگي
شود و او است كه بعضي از آفريـدگان را بـه وسـيله بعضـي ديگـر اداره       آفريننده، منتهي مي

آفرينـد، و موجـودات    دهدكـه مـي   هايي روزي مـي  خواران را به وسيله روزي كند و روزي مي
بـا وسـايل بيرونـي (ماننـد      شعور را با وسايل دروني (مانند عقل و ساير قواي ادراكي) و ذي

وضع و وظـايف   ،ن، احكام و قوانينياكند و براي مكلف پيامبران و كتب آسماني) هدايت مي
  ).83، ص1370يزدي،   كند (مصباح و تكاليفي تعيين مي

عامل محوريت اعتقادات (ربوبيت) از هوش معنوي به احساس و درك وجود يك هستي 
، عوامل ديگر پرسشنامه هوش معنوي كامالً تحت تـأثير  برتر و متعالي مربوط است. درحقيقت

شـود. از   ترين عامل اين پرسشنامه محسوب مـي  توان گفت كه اصلي اين عامل قرار دارد و مي
نظر والمن بايد به اهميت اخالق در بعد معنويت توجه خاص داشت. فرد معنوي و معتقد به 

د و ممكن است كاركرد اجتماعي بـااليي  گذر خداوند در مواقع ضروري از جان و مال خود مي
                                                           
1. Divinity 2. Mindfulnes  
3. Setimental perception 4. Thinking  
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برند. اين فـرد تمـام    داشته باشد و احساس همدلي و همدردي با افراديداشته باشد كه رنج مي
ندرت به سـوي منطقـي عمـل كـردن و      معيارهاي هوش معنوي را دارد. در چنين مواردي، به

  ).24، ص2001هاي معنوي گرايش دارد (والمن،  دوري گزيدن از فعاليت
پيدايش كارهـاي خـوب يـا بـد      باعثگونه صفت نفساني است كه  اخالق هر ،درواقع

شود؛ چه آن صورت نفساني به صورت پايدار و راسخ و چه به صـورت ناپايـدار و غيـر     مي
 بـا وجـود ايـن،    .صادر شـود  راسخ باشد و چه از روي تأمل و انديشه يا بدون تفكر و تأمل

ر ميان انديشمندان عبارت است از: صـفات نفسـاني   ترين كاربرد اصطالحي اخالق د شايع
و بدون نياز به تأمل  آساني شود افعالي متناسب با آن صفات به مي باعثراسخ و پايداري كه 

  ).51ق، ص347مسكويه،  از آدمي صادر شود (ابن
نيك مردانگي، رقابت منصفانه  هاي ويژگيي توجه به اصبوري، از اخالق ورزشي به معن

نه به مفهوم رعايت عدالت و مشاركت در ورزش بـر مبنـاي اعتقـادات دينـي و     و جوانمردا
ها و صفات اخالقي است كه قهرمانان  شاخص ،كند. منظور از اخالق ورزشي قانوني ياد مي

عدم  ،اند در حوزه رشته ورزشي خود از نظر مقررات فني و اخالقي به رعايت آنها ملزم شده
حفظ رفتـار خـود در هنگـام رقابـت و      ،زجمله اين صفاتا دارد،رعايت آنها عواقب منفي 

هايي است كه قهرمـان را بـه يـك     همان ويژگي ،طور كلي خشم، ارائه بازي جوانمردانه يا به
 ).56، ص1383صبوري، كند ( پهلوان تبديل مي

ـ     ،بر اين اساس ين مؤلفـه محوريـت اعتقـادات از    هدف اين پـژوهش بررسـي رابطـه ب
اي را براي تقويت اخالق ورزشي فراهم  معنوي و اخالق ورزشي است، تا بتوان زمينه هوش
 پرسـش  ،بهبود اخالق ورزشـي ورزشـكاران ارائـه داد. بنـابراين     برايو راهكارهايي را  كرد

بررسي سهم نسبي حيطه محوريت اعتقادات از هوش معنوي بر اخالق  ،اساسي اين تحقيق
  ورزشي است؟

  روش تحقيق

. جامعه آماري ايـن  استوهش با توجه به موضوع تحقيق توصيفي از نوع همبستگي نوع پژ
هاي هندبال، بسكتبال، واترپلـو، فوتبـال، شـنا و     ورزشكاران نخبه رشته همهپژوهش شامل 

هاي ليگ برتر اصفهان داشـتند و مشـغول    كه قرارداد رسمي با يكي از باشگاه شود مي كاراته
انجـام   اسـت؛ در اين پژوهش، واريانس جامعه آمـاري نـامعلوم    .به دليل آنكهفعاليت بودند

بـرآورد واريـانس نمونـه     يك مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور پـيش 
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نفري از ورزشـكاران بـه صـورت تصـادفي انتخـاب       سييك گروه  بنابراين،. داردضرورت 
هـاي   هاي مربوط بـه پاسـخ   اج دادهند و پرسشنامه در بين آنها توزيع شد. پس از استخرشد

برآورد واريانس حجم نمونه آماري پژوهش با استفاده از فرمـول برابـر بـا     گروه مزبور و پيش
  نفر زن بودند. 81نفر مرد و  87نفر شد كه از اين تعداد  168

هـاي   معنوي با اخالق ورزشي در بين ورزشكاران نخبه باشگاه براي بررسي رابطه هوش 
ساخته استفاده شد. پرسشنامه هوش معنـوي كـه بـراي     دو نوع پرسشنامه محققاصفهان از 

آوري و بررسـي   ، مباني نظري هوش معنوي جمعاي هساخت آن با استفاده از مطالعه كتابخان
ترين متون معنوي، ديني و ادبي فرهنگ غالب ايران و بـا   با مطالعه اصلي عالوه بر اين،. شد

ايران از افراد مسلمان تشكيل شده است و با در نظـر گـرفتن   جمعيت  بيشترتوجه به اينكه 
فرهنگ غالب ايـن افـراد    ،طور كلي اين واقعيت كه باورها و رفتارهاي معنوي و مذهبي و به
هاي  در تعريف و تعيين مؤلفه است.بسيار تحت تأثير دين مبين اسالم و كتاب مقدس قرآن 

مباني دين اسالم و كتاب قرآن استفاده شد ساخته هوش معنوي از دو منبع  پرسشنامه محقق
رسـيد بيـانگر    هااسـتخراج شـدكه بـه نظـر مـي      ها و ويژگي ها، ظرفيت و آن دسته از توانايي

هشت عامل شامل معنـا و هـدف    ،درنهايت است.تظاهرات هوش معنوي در فرهنگ ايران 
باورها و اعمال  در زندگي، آرامش درون، محوريت اعتقادات به خداوند در كارها (ربوبيت)،

هـاي   معنوي ومذهبي، خودآگاهي، بخشش، صـبر و تحمـل ديگـران (شـكيبايي) و تجربـه     
سؤالي ماتريس روانـي معنويـت    80پرسشنامه  هاي تدوين سؤال برايمعنوي به دست آمد. 

PSI  ،پرسشنامه 2001(والمن ،(سـؤالي شخصـيت معنـوي     180SPQ  ،اسـميت)2004 1 ،(
(اسـميت،   SQQسؤالي هوش معنـوي   80) پرسشنامه 2004(ناسل،  SISسؤال  17مقياس 
. به كـار رفـت  ) 1384سؤالي تجربه معنوي (غباري بناب و همكاران،  75) و مقياس 2004

سؤالي تهيه و تنظـيم شـد. بـه منظـور تعيـين روايـي        97در مرحله مقدماتي يك پرسشنامه 
شناسي قـرار   تيد علوم ديني و روانپرسشنامه در اختيار گروهي از اسا اين صوري و محتوايي

 هـاي نظر در نظـر گـرفتن  پـس از   .خود را بيان كنند هاينظر تا گرفت و از آنها خواسته شد
گـذاري از روش ليكـرت    سؤالي به دست آمد. بـراي نمـره   52درنهايت يك پرسشنامه  ،آنها

آلفـاي  استفاده شده است. پايايي پرسشنامه پـس اجـراي مقـدماتي بـا اسـتفاده از ضـريب       
  سطح پايايي مطلوب آن است. بيانگربود كه  95/0كرونباخ برابر با 

در مرحله نخست بـا مطالعـه منـابع داخلـي و      ،اخالق ورزشي براي ساخت پرسشنامه 
هايي براي اخالق ورزشـي مشـخص    اخالق و اخالق ورزشي حيطه بارهخارجي موجود در

                                                           
1. Esmit 
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خصـايل نيـك و هـدف از ورزش    هاي رقابت منصـفانه، كنتـرل خـود،     كه شامل مؤلفه شد
در  شـده  مطـرح ) و مفـاهيم  2007( 1سؤالي نـاول  دهاز پرسشنامه  ها . در تدوين سؤالاست

) استفاده شد. قبل از شروع 1991( 3پاركهوس مديريت ورزشيو كتاب  2كتاب جيمز آرنولد
و بـه   اه در سؤال شده مطرحهاي احتمالي موارد  و نارسايي ها تحقيق براي جلوگيري از ابهام
نظـران،    اي از صـاحب  ، پرسشنامة اخالق ورزشي بين عـده ها منظور پي بردن به روايي سؤال

هـايي كـه    اصالحي آنان، سؤال هايو پيشنهاد هااستادان دانشگاه توزيع و پس از اعمال نظر
از نظر پاسخگويان مبهم و يا داراي اشكال بود، اصالح و در مواردي تغيير داده شد (روايـي  

 همـة  سؤالي تدوين شد. بنابراين، با توجه بـه اينكـه   29پرسشنامة نهايي  ،). درنهايتمحتوا
تـوان   هاي پـژوهش مطابقـت دارد، مـي    پرسشنامه با هدف هاي افراد اذعان داشتند كه سؤال

ي ابزار با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابـر  ي. پايارا داردگفت كه پرسشنامه روايي الزم 
  ت آمد.به دس 92/0با 

  نتايج

ها براساس سؤال پژوهش در جدول شماره يـك ارائـه شـده اسـت و آن      در اين قسمت يافته
  اينكه: سهم نسبي حيطه محوريت اعتقادات از هوش معنوي بر اخالق ورزشي چقدر است؟

  بين (محوريت اعتقادات به خداوند در كارها) : آزمون رگرسيون بين متغير پيش1جدول 

  (اخالق ورزشي)و متغير مالك 

  شاخص

 متغيرها

  
R  
 

R2 F معناداري سطح 

اخالق ورزشي و محوريت اعتقادات 

 به خداوند در كارها
885/0 782/0  003/601 01/0 

  شاخص

 متغيرها 
Beta t سطح معناداري 

  اخالق ورزشي و

 محوريت اعتقادات به خداوند در كارها
303/0 467/6 01/0 

بـين (محوريـت اعتقـادات بـه خداونـد در       بين متغير پيشدهد كه  تحليل رگرسيون نشان مي
و  =885/0Rكارهـا) و متغيــر مــالك (اخــالق ورزشـي) همبســتگي معنــاداري وجــود دارد (  

                                                           
1. Naul 
2. Arnold 
3. Parkhause 
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01/0=P دهـد كـه حيطـه     بوده است. اين ضريب نشان مـي  782/0). همچنين ضريب تعيين
مالك را تبيـين كنـد.   درصد از متغير  782/0تواند  محوريت اعتقادات به خداوند در كارها مي

دهـد كـه اخـالق ورزشـي و محوريـت       ضرايب استاندارد بتا و مدل رگرسيون نيز نشـان مـي  
  ) همبستگي معناداري داشته است.P=001/0و  Beta=303/0اعتقادات به خداوند در كارها (

كـه ايـن حيطـه از هـوش      اند هنيز در تحقيق خود دريافت )23، ص2004( 1بلير و يانگ
فـرد رفتـار    كـه  شود مي باعثگذارد و  دت روي رفتارهاي اخالقي فرد تأثير ميش به ،معنوي
 تري از خود بروز دهد. شايسته

 گيري بحث و نتيجه

معنوي بـر اخـالق    سهم نسبي حيطه محوريت اعتقادات از هوش  بارههاي پژوهش در يافته
و ورزشكاراني كه  با اخالق ورزشي دارد يكه اين مؤلفه رابطه تنگاتنگ دهد ميورزشي نشان  

باور به وجود يك هستي برتر و متعالي دارنـد و   اند، به دست آوردهدر اين عامل نمره بااليي 
كنند. اين افراد بـاور دارنـد كـه     طور پيوسته حضور اين هستي را در زندگي خود درك مي به

ر خالق واحدي دارنـد. بـاو   هاتصادف به وجود نيامده و همه موجود اساسجهان هستي بر
دهد. چنين انساني به  به چنين وجودي از جمله عواملي است كه به زندگي معنا و ارزش مي

دهد كه به خود و ديگران آسـيب رسـاند و مرتكـب رفتارهـاي نابهنجـار و       خود اجازه نمي
بينـد و در محضـر    كه خداونـد را نـاظر بـر تمـام اعمـال خـويش مـي        چرا ؛ناشايست شود

افرادي كـه از لحـاظ مـذهبي پايبنـدتر      ،. به عبارت ديگردشو تعالي مرتكب خالف نمي حق
اند. نتايج با آنچه فالحـي در تحقيـق    در اخالق ورزشي نمره باالتري را كسب كرده هستند،

 اسـت نماز و روزه از اموري  همخواني دارد. فالحي به اين نتيجه رسيده كهخود بيان داشته 
دهـد و در   ها را افزايش مي رت تحمل سختيكه روحيه معنوي را در انسان ايجاد كرده و قد

افزايش فعاليت سيستم خودمختار اعصاب  سببدهد كه  اضطراب را كاهش مي ،عين حال
عـدم   باعـث دهد (انگيختگي زيـاد   (بخش سمپاتيك) شده و انگيختگي بدن را افزايش مي

بـااليي   شود). ورزشكاري كه قدرت هاي ورزشي مي تمركز، اشتباه فراوان و شكست در اجرا
قابل توجيه است كه هم در  .هاي ورزشي داشته باشد ها و فشارهاي رقابت در تحمل سختي

گونه كه اشـاره شـد    زيرا همان ؛زمينه اجرا و هم در عرصه اخالق قهرمان ميدان خواهد بود
مفهوم هوش معنوي دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است كه باالترين سطوح 
                                                           
1. Belaire & Young 
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شود و  شامل مي غيره هاي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني، بين فردي و يطهرشد را در ح
هاي اطرافش و دستيابي به يكپارچگي درونـي و بيرونـي    فرد را در جهت هماهنگي با پديده

دهد  ها مي و رويداد ها ربهزندگي و همه تج بارهنمايد. اين هوش به فرد ديد كلي در ياري مي
بندي و تفسير مجدد تجارب خود پرداختـه، شـناخت و    ه چارچوببكند كه  و او را قادر مي

به عنوان اصـل اساسـي در    شود كه چيزي مي معرفت خويش را عمق بخشد. فرد داراي آن
مبـدأ   بارهدين مطرح است (مثل دستيابي به وحدت در وراي كثرت ظاهري، يافتن پاسخ در

نها) كه ايـن اصـول محورهـاي    هستي و تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر مبناي آ
هاي ارتقاي هـوش معنـوي    روش كه است توجه. قابل دربر دارداصلي هوش معنوي را نيز 

جايگـاه   )هـاي ديـن اسـالم    ويژه آموزه (مثل مراقبه، پرورش خودآگاهي در اديان مختلف به
 .كند را تأييد ميهاي اين تحقيق اين مطلب  بسزايي دارد كه يافته

تـوان اخـالق ورزشـي ورزشـكاران را بهبـود       با تقويت و ارتقاي اين مؤلفه مـي  بنابراين
ديگر، در مؤلفه اخالق نيز ضـعف اساسـي و دليـل     هاي بخشيد. همانند بسياري از موضوع

بعدي است. بـراي نهادينـه شـدن اخـالق بايـد بـه بسـترهاي         اصلي عدم توفيق، نگاه تك
مربيـان و   كه رسد طبق يافته تحقيق به نظر مي شناختي آن توجه شود. شناختي و روان جامعه

مسئوالن بايد تمام تالش خود را به كار گيرند تا ورزشكاران تأثير خدا را در زندگي شخصي 
تـوان   خود بپذيرند و اعتقاد داشته باشند كه خداوند در زندگي آنها دخالت مستقيم دارد. مي

خوانـدن نمازهـاي يوميـه و تـدبر در      اهررابطة صميمي و متقابل ورزشكار را با خداونـد از  
  .كنندمعناي عرفاني آنها، خواندن قرآن، كمك به ديگران، تقويت 
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