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 چکیده

. بودسالمت عمومی معلمان ورزش کاري و  اخالق در معنوي هوش نقشبررسی این پژوهش، هدف 

نوان عکه بهنفر از معلمان ورزش  123 ا مشارکتکه ب بودنوع همبستگی  از حاضر پژوهش روش

آموزان پسر ابتدایی کشور حاضر مسابقات ورزشی دانش ةودومین دورمربی و سرپرست در سی

 ،(1388فرهنگی ) -هوش معنوي ةامناز پرسش هادادهآوري انجام شد. براي جمع بودند،

 (1979)  گلدبرگسالمت عمومی  نامةپرسش( و 2004اخالق کاري توماس و باتمن ) ةنامپرسش

در بخش آمار از آمار توصیفی و  ،شناختیهاي جمعیتوتحلیل ویژگیبراي تجزیهاستفاده شد. 

و رگرسیون چندگانه  پیرسوناسمیرنوف، ضریب همبستگی  -کلموگروف هاياز آزمون ،استنباطی

ط مثبت کاري ارتبا هاي آن با اخالقبین هوش معنوي و تمام مؤلفهکه . نتایج نشان داد شداستفاده 

ة آن نیز رابط ةعنوي با سالمت عمومی و چهار مؤلفبین هوش م ،چنین. همشتد داو معناداري وجو

زمینه جود دراینو ادبیات موپژوهش  ةآنچه از نتیج ،بنابراین ؛مثبت و معنادار وجود داشت

سالمت روانی است که اهمیت  کاري و اخالق امثبت هوش معنوي ب بیانگر رابطة ،شودبرداشت می

با توجه به اینکه سالمت روحی و . سازدي در افراد را بر همه آشکار میبهبود سطح هوش معنو

هاي کاري سالم و ها در ارتباط است، وجـود محیطلمان ورزش با کیفیت عملکرد آنروانی مع

 رسد.نظر میبرخوردار از بهداشت روانی بسیار ضروري به
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 مقدمه
های دولتی و های زیادی را در بخشمعیارهای اخالقی، نگرانیاز نشدن برخی ، رعایتامروزه

بخش دولتی، پژوهشگران را برآن داشته  وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری درغیردولتی به
تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را  زمینه باشندی مبناهای نظری دراینجووجستتا در  است

های مدیران کارآمد در سطوح ترین دغدغهیکی از عمده ،بنابراین ؛(5؛ 2006، 1جورجفراهم سازند )
 ها باها است تا آنمختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه

حاکم بر  و اصول اخالقیکار بپردازند خود به ، به امور جامعه و حرفةحس مسئولیت و تعهد کامل
شدن روزافزون تربا پیچیده دیگر،عبارتبه .(88 ،1389جهانی، خود را رعایت کنند ) شغل و حرفة

منابع  های کاری و نیز اینکهها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی و غیرقانونی در محیطسازمان
در  نهفته ایهر جامعهو شکوفایی هستند کل جامعه ها و وری در سازمانعامل بهرهترین انسانی مهم

توجه  ،(57 ،2003، 2، لیتوود و جانتزیگیجسل و اسلیگرز) استد و پرورش منابع انسانی آن بهبو
اخالق کاری  زیرا، ار و مدیریت اخالق معطوف شده است؛نظران به بحث اخالق کمدیران و صاحب

مفاهیم گذارد و از أثیر میوری سازمان تمفاهیمی است که بر میزان کارایی کارکنان و بهره جملهاز
های پژوهش اخالق کاریقرار گیرد. درمورد اهمیت  موردتوجهباید منابع انسانی مهمی است که در 

های کنند که موفقیتادعا می( 1998) 3سچولتز و سچولتز ،مثال رایب اند؛انجام شدهزیادی 
ی با بهترین هایشکست سازمانسو و هایی با حداقل امکانات ازیکسازمانهای اخیر اقتصادی دهه

ها توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آندیگر، بیانگر نقش قابلهای مادی ازسویتوانایی
 توان اخالق کاری را یکی از این عوامل غیرمادی و معنوی فرض کردمی ،میانکه دراین بوده است

 .(226 ،94زینالی، و  پور، ابراهیمی، شیخهپورشیخه)
های ای از باورها و نگرشعنـوان مجموعهـالق کـاری را بـهی از اندیـشمندان، اخبرخ

که اخالق کاری  استاین  هاآناستدالل اند. هـای اساسی کار تعریف کردهارزشۀ کننـدمـنعکس
 است رهای مربوط به رفتار کاریها و باوای از نگرشبلکـه مجموعـه ؛واحـدی نیـستساختار تک

، آداب و رسوم جامعه و هنجارها ،در نظام ارزشی اجتماعی(. 320، 2010، 4ووهر و بانیستر، )مریاک
گذشته و سطح آموزش همراه  های شخصی، باورهای دینی و تجاربارزش نظامی ازبا  اخـالق کاری

های دارایی هکیدهای فراوانی بأوکار امروزی، تکسب ۀدر حوز(. 142 ،2012، 5سات خالدی)آل است
 .(3 ،1392، حمانیو رپرست شه ،، قربانی)انصاری شودمی غیرهاخـالق و  ،نظیر تعهـد لموسنام

و  هستنددارای ارزش ذاتـی  خودخودیبه و غیره کاری، رضایت شغلی، منشور اخالقی خالقا
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5. Alhyasat-Khaled 



 55                                                                   ...بررسی نقش هوش معنوي در اخالق کاري و سالمت عمومی
 

است که به انجام کـار مناسـب و خـوب در جامعه، ارزش معنوی و  اخـالق کـاری هنجاری فرهنگی
 (.8 ،1392پور، )ابراهیم بخـشدـیمثبـت م

توجه روزافزون مورد ودهد تأثیر قرار میکه رفتار سازمانی هر فرد را تحت یکی دیگر از عواملی
 شودیم ادیهوش  یعنوان نوعآن به که ازیطوربه ، معنویت است؛است پژوهشگران قرار گرفته

توسط بعضی دانشمندان  ،شودمی نامیده 2چنین هوشی که هوش معنوی .(265، 2001، 1هانسن)
 دهد،عنایی و ارزشی را به ما نشان میگونه مطرح شده که نوعی هوش غایی است که مسائل ماین

های وسیع اعمال و رفتار ما را در گستره ، هوشی است کهکندمسائل مرتبط با آن را برای ما حل می
مان را نسبت به یک مرحله از زندگی بودندارهمچنین، معنادهد و جای می ییمعنا بافت نظر از

 (.5 ،9200، 3آمرام) کندمرحلة دیگر بررسی می

معنویت با  کند. سازۀجدید ترکیب می های معنویت و هوش را در یک سازۀهوش معنوی سازه
هوش معنوی  یافته و تعالی مرتبط است.جو و تجربة عناصر مقدس، معنا، هوشیاری اوجوجست

و  مسئلهرفتار انطباقی حل  که از موضوعات معنوی برای است هاییو صالحیت هامستلزم توانایی
به نقل  ،2000، 4ایمونزند )کارزش استفاده میش و تولید محصوالت و پیامدهای باکنش اثربخانجام 

 د هستند که هوش معنوی زاییدۀ( معتق2012) 5و مارشال زوهر ،اساساین؛ بر(2، 1392از رضایی، 
آن  وسیلةکند و بهبرابر حوادث زندگی مقاوم میر وقایع زندگی است، شخص را درد بینشی عمیق

هوش کنند. هوش معنوی نوعی را حل می هاو آن پردازندبه مشکالت معنایی و ارزشی میافراد 
 یعمیق و معنادار ها و زندگی خود را در مسیرفعالیتتوانند استفاده از آن افراد می است که با

تواند موجب افزایش بشر می های معنوی و دینی در زندگی روزمرۀکارگیری الگو. بههدایت کنند
 ،1392 شناس و تبرایی،پیلتن، حق نژاد،از ضمیریبه نقل  ،2007آمرام، سازگاری و بهزیستی شود )

 هایمورد جنبههای ذهنی درای از ظرفیتهمجموعصورت بههوش معنوی را ( 2007) 6ینگک .(774
که در ارتباط با ماهیت وجودی انسان، ماورا و کند تعریف میواقعیاتی  ویژهواقعیات بهغیرمادی 

 بر پیروزشدنمسئله و حل  آسانیها آورد این ظرفیتره ،ینظر و خودآگاهی است. به سطوح باالتر
 دارد. همراهمشکالت را به

(، 1388یی )توال شود.رده می، به اهمیت اخالق کاری پی بشدههای انجامبا مرور ادبیات و پژوهش
(، 1394) زینالی و پورشیخه ابراهیمی، پور،شیخه ،(1390) نجاتیانو  ، زنجیرچیدمنهطاهری
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( 2008) 1را و ویناو اکپ (1395زاده )چیان و خطیب، ططری، کوزه(1394) و ایراندوست اسکندری
کاری موجب  این بود که اخالقها حاکی از ها بررسی کردند که پژوهشاخالق کاری را در سازمان

شود. پذیری بیشتر کارکنان و ارتقای عملکرد سازمانی میمسئولیت، افزایش تعهدرضایت شغلی، 
( و 2003) 3، زپلوسکی و فرگوسن(، میلیمان1387کار )(، زراعت9200) 2و کوهن  فرای

 ستند. ثر دانمعنوی را بر رعایت اخالق کاری مؤ ( معنویت و هوش1391) مقدمشریفی
است. این ادعا که انسان امروزی باوجود داشتن دانش  زندگی الزامی توجه به فلسفة براین،عالوه

برخورداری از  برد و باوجودداشتن ثروت بیشتر کمتر لذت می بیشتر بصیرت کمتری دارد، باوجود
بک زندگی ستوجه روزافزون بشر به تغییر باعث ، سطح باالتری از بهداشت، سالمتی کمتری دارد

 افزایش رفاه، امید به زندگی و حفظ و تداوم سالمت جسمانی و روانی راستایخود و بهبود آن، در
گیری نگاهی کاوشگرانه برای یافتن عواملی شده است که با تکیه منجر به شکل خودشده است که 

نتیجه نمانده و با بی تر طی کرد. این دیدگاه کاوشگرانه،ا بتوان این مسیر را بهتر و سریعهبر آن
عوامل،  میان اینروی بشر قرار داده است. ازمختلف، افق روشنی را فرا دادن عواملقرارروپیش

. ها ایفا کرده استها و سالمت آنو نقش بسزایی در بهبود زندگی انسان ردمعنویت جایگاه خاصی دا
های گوناگون مینهدر ز عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسیهوش معنوی به دیگر،عبارتبه

 .(5 ،1389جهانی، ) داردوی روانی  ویژه تأمین و ارتقای سالمتزندگی انسان به
برای داشتن زیادی روانشناسان که ت اس شده برخوردار اهمیتینان چاین مفهوم از ، های اخیردردهه
کمال و بر  ننددامیکافی ناطفی و جسمی را عهای رهایی از بیماریروان،  تمالو س مسال تشخصی

ن باید برای ند که انساهست ها معتقدآن .کید دارندأت تمعنوی ةواسطآدمی به تو دگرگونی شخصی
ها وجود دارد و اگر سانان ةاین نیاز فطری در هم ش کند وشکوفایی تالرسیدن به کمال و خود

هدفمندی و بودن، هاش احساس زندروانی المتس ۀمحدودباشد، درم لحاظ معنوی سالانسان از
 .(4 ،2000، ایمونز)د خواهد کر ترضای

دریافتند که معنویت با پژوهشگران  ،معنویت بر سالمت فرد آثار زمینةدر شدهمطالعات انجامدر 
گیری معنوی هستند، هنگام تبیماری کمتر و طول عمر بیشتر همراه است. افرادی که دارای جه

دیدگی و تری با آسیبمناسب صورتهدهند و ببهتر پاسخ می ،به درمان با جراحت شدنمواجه
به پژوهشگران زیادی زمینه، دراین. ها کمتر استو میزان افسردگی در آن دآینبیماری کنار می

)گودرزی،  اندهای انسان اشاره کردهبیماری انواع در برخورد باقدرت پیشگیرانه و شفابخش معنویت 
ین ، بمختلف هایپژوهشنیز با مرور ( 2008گ )کین(. 17 ،1389 فرخی و جمهری، ،بیهراس

ازگاری شخصی س و نفس، کاهش استرسبین معنویت و افزایش عزتنیز روانی و معنویت و سالمت 
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و  تآرامش، بهداش یدر ارتقا تنقش معنوی .است کردهرا گزارش  ریداامعنمثبت و و شغلی، ارتباط 
 شده استی موجب عهای اجتماانی و ناهنجاریت روالآن بر کاهش اختال ثیرأروانی، حتی تت مالس
، 1دونالدمک) مدر ابعاد مختلف باشی تشناسی دین و معنویگسترش مطالعات روان شاهد رشد و ات

 (.17 ،1392خواه، دبیریان، محمودی و وطناز  به نقل ،2001
رشد ز نیو و اخالق کاری روان  تمالس ت،معنوی ۀبه حوز پژوهشگران ةقعالتوجه و  سایةدر 

جدید در ارتباط با  ممفاهی تصدد تعریف و شناخران درگزمینه، پژوهشدراین هگسترد هایپژوهش
ربیت کودکان عنوان کسانی که نقش مهمی در تمعلمان نیز بهبرآمدند.  های مختلفدر گروه تمعنوی

الگوهایی ان دارند از این قاعده مستثنا نیستند. معلمسازان جامعه هستند، و نوجوانان که آینده
هستند که همراه و  افرادیمعلمان موفق و  سازندکردن را متجلی میزندگی هستند که طرز خوب

 تواند عرصةورزش می. ها روابط انسانی برقرار سازندبا آن توانندمیو  هستندآموزان یاور دانش
های گسترده، مهارت عرصةر این توانند دپیشرفت را برای جوانان فراهم آورد. کودکان و نوجوانان می

 ؛کردن، بخشش و گذشت را بیاموزندی ارتباط، همکاریبرقراررا مانند چگونگی زندگی 
 شدۀ زندگیهای آموختهمهارت نظر کرد.مؤثر مربیان دلسوز و والدین صرف توان از نقشنمی ،البته

 بهره جست.لف زندگی های مختها در صحنهباید تقویت شوند تا بتوان از آن
های بارز، منش و تحصیلی است که باید در آن ویژگی ةای از برناممحدوده ،و ورزشبدنی تربیت 

معلم باید  .تجسم یابد ییخرسندی و کارا ،نشاط ،سالمتی، های اخالقی الزم برای تندرستیریشه
بری، و براهمیشه باید انصاف  زمینهرخوردی باشد و دراینهای رفتاری و باین مالک ۀالگوی زند

یک  ۀترین صفات ویژیکی از مهم .و متجلی شود رعایتشاگردی  -معلم ةدرستی و صداقت در رابط
ایجاد باطی ضزده مشکالت انمعلمان عصبی و هیجان. ستا معلم خوب، استواری و ثبات عاطفی او

اما  ؛دسازنها کوه میو از آن کنندمرتبط میهم هاهمیت کالس را باتفاقات جزئی و کم، کنندمی
ی سرشار از لطف یثر، فضاؤبرای آموزش مطلوب و م ادل، بانشاط، مشتاق و فهیم معموالًن متعامعلم

 .آورندو آرامش فراهم می
های برنامه ئةکشد که در اراطولی نمی ،دوستانه استو رفتارشان غیر رنداخالق تند دا معلمانی که

ایجاد رابطه با  درسازگاری، توانایی  سلوک،حسن .شوندآموزشی دچار عدم موفقیت می مطلوب
های ن از ویژگیآموزاآموزان، همکاران، مدیر مدرسه و والدین دانشقبیل دانشاشخاص مختلف از

زش را های شناختی و عاطفی آمومعلمان باید جنبه. استبدنی بسیار مطلوب یک مربی تربیت
معلم مسئول  محوری، -تکلیف هایدر روشاگرچه . گیرندبهای آن درنظر همپای دیگر جنبه

ها اگر آن ی دارند.ییز برای معلمان کارآمد ارزش بسزاهای انسانی نروش شود،محسوب میمستقیم 
ها با وظایف توان گفت که آنمی گاهآن ،وجود آورندسانی در کالس یا در زمین ورزش بهجوی ان

                                                           
1. Mc Donald 
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نظران یکی از صاحب. انددهآموزان خود مسئوالنه برخورد کرهای فردی و درک دانشآموزش
تنها اطالعات و معلوماتی را  معلم خوب آن کسی نیست که :گویدباره میوتربیت دراینتعلیم
ها هموار و بلکه کسی است که راه یادگیری را برای آن ارائه کند؛به دانش آموزان  کند وآوری جمع

، مستلزم آن است که معلم و این( http://www.elmevarzesh.comبرگرفته از سایت ) آسان سازد
، ازحیث سالمت روانی بتواند این نقش را چنینای باشد که ازلحاظ اخالقی و شخصیت و همگونهبه

زندگی، انسانی و  هایترین نقش را در آموزش مهارتمهم ،بدنیو تربیتمعلمان ورزش ایفا کند. 
های جسمانی و برخی از ی از ناهنجاریو نیز شناخت و جلوگیر کردن اهداف متعالیاخالقی و پیاده

درصدد این پژوهش  اساس،ند؛ براینکنمشکالت روحی و روانی کودکان، نوجوانان و جوانان ایفا می
معلمان  هایی بر اخالق کاری و سالمت عمومیچه مؤلفه ها پاسخ دهد:آن است تا به این سؤال

ها اری معلمان ورزش و سالمت عمومی آنآیا بین هوش معنوی و اخالق کو  گذار است؟ورزش تأثیر
 ای وجود دارد یا خیر؟رابطه

 

 پژوهش شناسیروش
میدانی انجام شد.  صورتها بهو گردآوری داده نوع همبستگی است و از توصیفی ،پژوهش حاضر

آموزان پسر مسابقات ورزشی دانش ودومین دورۀست در سیعنوان مربی و سرپرمعلمان ورزش که به
گیری نفر بودند و شیوۀ نمونه 150که  تشکیل دادند پژوهش را جامعةکشور حاضر بودند،  ابتدایی

از  ها،آوری داده. برای جمعشد بازگردانده نامهپرسش 123 بود که تعداد یشمارصورت تمامبه
( و 2004) 1اخالق کاری توماس و باتمن نامة(، پرسش1388فرهنگی ) -هوش معنوی نامةپرسش
ای هوش معنوی و اخالق هنامهپرسش استفاده شد.( 1979) 2گلدبرگسالمت عمومی  ةنامپرسش
 شناسی ورزشیو روان ورزشیمدیریت رشتة در دانشگاه اساتید و نظراننفر از صاحب نه بین کاری

 نامهپرسش 30 تعداد ها،نامهپرسش پایایی تعیین برای .شد تأیید نامهپرسش روایی و شدند توزیع

 ها با استفاده از ضریبنامهپایایی کلی پرسش و شد توزیع معلمان ورزشررسی اولیه بین ب برای

تقوی دست آمد. ( بهاخالق کاری)درصد  89درصد )هوش معنوی( و  91با  کرونباخ برابر آلفای
را تأیید  سالمت عمومی نامةروایی و پایایی پرسش( 1387) محمدو  یزدی، باقری( و نور باال1380)

 اند.دهکر
معیار و جداول نمودارها( و ای آمار توصیفی )میانگین، انحرافهاز روش ،هاتحلیل دادهوبرای تجزیه 

( و رگرسیون چندگانه پیرسونهمبستگی ، ضریباسمیرنوف -کلموگروفهای آزمون) استنباطیآمار 

                                                           
1. Thomas & Batman 

2. Goldberg- GHQ-28 
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 2013 نسخة و 1اس.اس.پی.اسافزار نرم 22 سخةنمحاسبات آماری با استفاده از  همةاستفاده شد. 
 انجام شد. 2اکسل

 

 نتایج
در  ،کار ةسابق تحصیالت وسن، سمت در المپیاد، کنندگان مانند شناختی شرکتهای جمعیتویژگی
 .نشان داده شده است یک شمارۀجدول 

 

 شناختیجمعیت هايویژگی -1جدول 

 فراوانی درصد فراوانی شناختیجمعیت هايویژگی متغیر

 یادالمپ در سمت
2/51 63 مربی  

8/48 60 سرپرست  

 سن

سال 30تا  25  17 8/13 

 8/26 33 35 تا 31

 3/20 25 40 تا 36

 8/22 28 45 تا 41

 9/8 11 50 تا 46

 3/7 9 سال 50 باالی

 تحصیالت

 6/10 13 کاردانی

 4/63 78 کارشناسی

 0/26 32 ارشد کارشناسی

 0 0 دکتری دانشجوی یا دکتری

قة کارساب  

 6/23 29 سال 5 از کمتر

 4/15 19 سال 10 تا 6

 8/9 12 سال 15 تا 11

 0/13 16 سال 20 تا 16

 0/22 27 سال 25 تا 21

 3/16 20 سال 30 تا 26

 

 ی درو سالمت عموم یاخالق کار ،یابعاد هوش معنو ،یاستاندارد هوش معنومیانگین و انحراف

 .ارائه شده است دوشمارۀ  جدول

                                                           
1. SPSS 

2. Excel 
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 هوش معنوي، ابعاد هوش معنوي، اخالق کاري و سالمت عمومیاستاندارد گین و انحرافمیان -2ول جد

 میانگین عامل متغیر
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

ی
نو

مع
ش 

هو
 

 29/0 84/4 شناخت و ربوبیت خداوند

40/4 38/0 

 58/0 52/4 بخشی کار و زندگیمعنی

 52/0 19/4 خودآگاهی عمیق

 46/0 21/4 خردمندی معنوی

 58/0 56/4 اهداف متعالی در کار و زندگی

توانایی استفاده از منابع معنوی در جهت حل 

 مسائل زندگی
19/4 62/0 

 44/0 65/4 بانهآمظرفیت رفتارهای فضیلت

 42/0 74/4 گذاریخدمت روحیة

 66/0 40/4 یظرفیت همسوسازی اهداف فردی و اجتماع

 67/0 03/4 بصیرت، درک، تشخیص و تمیز

 82/0 14/4 وجدان کاری

 68/0 21/4 تفکر سیستمی

 46/0 55/4 های معنویتوجه به ارزش

 12/1 85/3 احساس مثبت داشتن

اساسی و یافتن  توانایی پرسیدن سؤاالت

 های بنیادینپاسخ
77/3 73/0 

   51/0 18/3 اخالق کاری

   27/0 77/0 سالمت عمومی

 

مختلف  ابعاداخالق کاري و  با هوش معنويبراي بررسی ارتباط بین  پیرسون همبستگیضرایب -3جدول 

 سالمت عمومی

 سطح معناداري (2rضریب تعیین ) (r) هوش معنوي متغیر

 001/0 18/0 43/0 ** اخالق کاری

 001/0 09/0 -30/0 ** های جسمانینشانه

 011/0 04/0 -22/0 * خوابیضطراب و بیا

 001/0 12/0 -36/0 ** اختالل در کارکرد اجتماعی

 027/0 03/0 -19/0 * افسردگی
  α=  01/0دار در سطح ناوجود همبستگی مع **

 α=  50/0دار در سطح ناوجود همبستگی مع *
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از آزمون رگرسیون  ،ی آنهامؤلفهو زیر هوش معنویمتغیر  براساس بینی اخالق کاریپیش رایب

متغیری و تکپرت های رگرسیون ازجمله نبود دادۀفرضبررسی پیش. چندگانه استفاده شد

 -آزمون دوربین با استفاده ازبررسی استقالل خطاها ها، ماندهبودن توزیع باقیچندمتغیری، نرمال

 3عامل تورم واریانسو  2نستولرا با استفاده ازخطی متغیرهای مستقل و بررسی میزان هم 1واتسون

و  چهارهای شمارهاول جد درآمده دستبه. نتایج شرط استفاده از رگرسیون برقرار است که نشان داد

 نشان داده شده است. پنج

که بین  دهدمیواتسون نشان  -شود، آزمون دوربینمشاهده می چهارشمارۀ که در جدول طورهمان

 .(5/1 < 170/2 < 5/2خطاها همبستگی وجود ندارد )

 
 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه  -4ل جدو

 متغیر
همبستگی ضریب 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

 آماره 

 F آزمون

سطح 

 معناداري

جمع 

 4مربعات

میانگین 

 5مجذورات

 -دوربین

 واتسون

489/0 هوش معنوی  239/0  483/12  100/0  618/7  539/2  170/2  

 

یک و  صفرتولرانس بین تولرانس )با توجه به اینکه ضریب مقدار عددی ،پنج شمارۀ با توجه به جدول

مقدار خطی کمتر است( و ( میزان همیکنوسان دارد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد )نزدیک به عدد 

 دهد کهمینشان  خطی بیشتر است(،تر باشد، میزان همبزرگ دوعامل تورم واریانس )هرچه از عدد 

 خطی کم است.میزان هم

نشان  پنج شمارۀ که در جدول اخالق کاریبا  هوش معنویهای مختلف مؤلفه رگرسیونج طبق نتای

 یرفتارها تیظرفو  مثبت داشتن احساس، قیعم یهای خودآگاهداده شده است، مؤلفه

 شناخته شدند. اخالق کاری کنندۀیبینهای پیشعنوان مؤلفهبه ،بانهآملتیفض

 :این صورت است به کنندهبینیپیش ، معادلةترتیباینبه
 

خودآگاهی عمیق( + )123/0احساس مثبت داشتن( + ) 315/0بانه( مآ)ظرفیت رفتارهای فضیلت

 = اخالق کاری161/2+ 481/0

 

                                                           
1. Durbin-Watson  
2. Tolerance  
3. VIF  

4. Sum of Squares  
5. Mean Square  
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  اخالق کاري براساس هوش معنوي کنندةبینیپیش هايلفهؤم -5جدول 

 ةمؤلف

 بینپیش

ضریب 

 (B) رگرسیون

خطاي 

 استاندارد

ضریب 

 بتا

آماره 

 T آزمون

سطح 

 معناداري
 تولرانس

تورم 

 واریانس

   100/0 942/4 - 437/0 161/2 ضریب ثابت

خودآگاهی 

 عمیق
481/0 099/0 495/0  858/4 100/0 615/0 62/1 

احساس مثبت 

 داشتن
123/0 038/0 273/0 284/3 001/0 928/0 07/1 

ظرفیت 

رفتارهای 

 بانهفضیلت مأ

315/0 119/0 274/0 642/2 009/0 594/0 68/1 

 

از آزمون رگرسیون ، های آنمؤلفهو زیر هوش معنویمتغیر  بینی سالمت عمومی براساسپیشرای ب

متغیری تکپرت دادۀ عدم وجود هجملاز)های رگرسیون فرضبررسی پیش .استفاده شدنیز چندگانه 

 -آزمون دوربین ه ازبا استفادبررسی استقالل خطاها ها، ماندهبودن توزیع باقیو چندمتغیری، نرمال

 از تولرانس و عامل تورم واریانس( خطی متغیرهای مستقل با استفادهو بررسی میزان هم واتسون

و  ششهای شماره جداولدر آمده دستبهنتایج . شرط استفاده از رگرسیون برقرار است نشان داد که

  نشان داده شده است: هفت

که بین  دهدمیواتسون نشان  -شود، آزمون دوربینمشاهده می شششمارۀ که در جدول طورهمان

 .(5/1 < 815/1 < 5/2خطاها همبستگی وجود ندارد )
 

 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه -6ل جدو

 متغیر
همبستگی ضریب 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

آماره 

 F آزمون

سطح 

 معناداري

جمع 

 مربعات

میانگین 

 مجذورات

 -دوربین

 واتسون

 815/1 371/0 855/1 100/0 125/6 207/0 455/0 هوش معنوی

 

 دهد کهمقدار عامل تورم واریانس نشان می ، مقدار عددی تولرانس وهفتشمارۀ با توجه به جدول 

 خطی کم است.میزان هم

بصیرت، درک، تشخیص و های مؤلفه ون چندگانه،آزمون رگرسی، هفتشمارۀ های جدول تهطبق یاف

عنوان حل مسائل زندگی و وجدان کاری را به معنوی در جهتیی استفاده از منابع توانا تمیز،

کننده به این صورت بینیمعرفی کرد و معادلة پیش یسالمت عمومتر برای های قویکنندهبینیپیش

 است:
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( بصیرت، درک، تشخیص و تمیز+ ) 073/0)وجدان کاری(  + 100/0بخشی کار و زندگی( معنی)

 570/0 -090/0( + )تفکر سیستمی145/0( منابع معنوی)توانایی استفاده از  - 194/0

 سالمت عمومی =
 

 سالمت عمومی براساس هوش معنوي کنندةبینیپیش هايلفهوم -7جدول 

 بینمؤلفه پیش
ضریب 

 (Bرگرسیون )

خطاي 

 استاندارد

ضریب 

 بتا

آماره 

 Tآزمون 

سطح 

 معناداري
 تولرانس

تورم 

 واریانس

 005/0 831/2 - 201/0 570/0 ضریب ثابت
  

 74/1 573/0 03/0 -093/2 -228/0 043/0 -090/0 تفکر سیستمی

توانایی استفاده از منابع 

معنوی در جهت حل 

 مسائل زندگی

145/0 051/0 333/0 840/2 005/0 745/0 34/1 

بصیرت، درک، 

 تشخیص و تمیز
194/0- 055/0 482/0- 529/3- 001/0 591/0 69/1 

 39/1 718/0 02/0 285/2 222/0 032/0 073/0 وجدان کاری

بخشی کار و معنی

 زندگی
100/0 049/0 216/0 061/2 04/0 617/0 62/1 

 

 گیریبحث و نتیجه
مثبت و معناداری وجود دارد.  که بین هوش معنوی و اخالق کاری رابطةنتایج پژوهش نشان داد 

 توکل و ایمان ند،شواد میجمله عواملی که باعث رعایت اخالق کاری افر، ازهای پژوهشطبق یافته

بردن از خدمت به خلق، استفاده از به لطف و عنایت خداوند، ارزشمنددانستن زندگی، لذت

عمیق همراه با آگاهی در زندگی  اصول و مبانی اعتقادی و داشتن دیدیهای بزرگان دین، راهنمایی

ندگی و کار احساس کند و ز فرد حضور خداوند را در شود کهشناخت و باور خداوند باعث می است.

از  ،راستاند. دراینداشته باش همراهداشته باشد که خوشنودی خداوند را بهدر انجام کارهایی سعی 

شادی دیگران و رضایت  کند و برایخدمت به خلق چه در زندگی و چه در محیط کار کوتاهی نمی

از اهداف برتر خویش  ،ی خود نرسددارد و خدمت به خلق را حتی اگر به منافع مادخداوند قدم برمی

، مطمئناً چنین نتیجهگیرند؛ درتوجه و پاداش خدواند قرار میها مورداینکه داند و اعتقاد دارد می

های دهد. یافتهخود قرار میکار  شود و اخالق را سرلوحةخود متعهدتر می فردی در کار و حرفة

 ،(1389(، جهانی )2008)و کوهن (، فرای 2003) و همکاران انممیلیهای پژوهشبا نتایج  ذکرشده

که توان گفت همخوانی دارد. می (1392) نژادیمیر، موحدی و کو موحدی (1391) مقدمشریفی
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و  هستندپذیر مسئولیت ،کنندعشق، دلسوزی و خرد رفتار میبا  ،هوش معنوی باالتردارای معلمان 

ساغروانی و ) متعهد به وظایف خویش هسـتندار و در برابر تغییرات و مشکالت محیط کاری بردب

وقتی فردی در تمام امور زندگی خویش که قسمتی از آن را  ،دیگرعبارتبه .(27 ،1388غیور، 

با فشار روانی  ،از ورای هوش عقلی و عاطفی استفاده کند ،دهدسازمان و محیط کار تشکیل می

سازمان متعهد شود و اخالق کاری را  کند نسبت بهدهد و سعی میکمتر، کار بهتری انجام می

تصویر عظیمی از خود و  کهمفهومتری است؛ بدینرعایت کند. چنین شخصی دارای دیدگاه وسیع

ز هدف و جایگاه خود در جهان دارد؛ بنابراین، هوش معنوی تصویر بزرگی ا ،دنبال آنجهان دارد و به

ز آنچه در اطرافش هست را درک تری اوشنهای شادتر و رجنبهدهد که به شخص این امکان را می

 .(65 ،1391مقدم، شریفی) کند

 ی عمیقخودآگاههای هوش معنوی، مقیاسکه از بین خردهنتایج آزمون رگرسیون نشان داد 

بینی ( پیش27/0) مثبت داشتن احساس( و 27/0) بانهآملتیفض یرفتارها تیظرف (،49/0)

درک احساسات خود، آگاهی از که نتایج نشان داد  ری برای اخالق کاری هستند.تهای قویکننده

ها، سعی در انجام رفتارهای اثربخش کردن آنضعف خود و سعی در تقویت و برطرف نقاط قوت و

 گزاری و غیره و همچنین، رضایت از کارکردن در سازمان و حرفةمعنوی مانند بخشش، انفاق، سپاس

های متعالی توانایی شناسایی جنبه خودآگاهی عمیق واست. ق کاری مؤثر د در رعایت اخالخو

 .(69 ،2009، 1سیسکوکینگ و دی) شودانجام میو جهان با استفاده از هوشیاری  خویشتن، دیگران

که  ،طور مطلوبهتوانایی تعدیل عشق و زور و محدودیت ب ،یعنی ؛بانهآملتیفض یرفتارها تیظرف

ود و دیگران، بخشش خ ،آن شود و نتیجةنشده میهای متعادلد و تعدیل انرژیباعث توانایی بهبو

، باقرپور، زادهعبداهلل) عصبانیت بدون شکست حریم دیگران استشدن از ابراز دلسوزی، خارج

مهارتی آموختنی است و عامل  براین، احساس مثبت داشتن،(. عالوه41 ،1388، لطفیو  بوژمهرانی

، گویانحقو  زهرانیمتین، احمدییعرزا) شودموفقیت در زندگی تلقی می مهمی برای شادی و

راه  ،افـراد دارای هـوش معنـوی بـاالترکه توان گفت در تبیین احتمالی این یافته می .(13 ،1388

ردن بـه کـبـه تمـام وجـود خـود را در کمـکشان و افزایش آگاهی گسـترش ظرفیت شخصی

طریـق معناسـازی همیشـه یـک د از،دانند. این افـراداشتن اطرافیان میدوستدیگـران، مهربانی و 

رای هـوش معلمـان داکه رسـد نظـرمـیدوستانه دارند. بـهچرایی برای انجام رفتارهای نوع دلیـل و

صداقت  کنند و با مهربانی وبردن از کار خود به سایر همکاران کمک میمعنـوی باالتر برای لذت

 .(7 ،8200، 2شاو)کنند می رفتار

                                                           
1. King & De Cicco 

2. Shaw 
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با  ،یعنی ؛حاضر همبستگی مثبت بین هوش معنوی و سالمت روان را نشان داد پژوهش نتایج

توجه به  یابد. باسالمت عمومی کاهش می ةنامپرسش ۀهوش معنوی، نمر ةنامپرسش ۀافزایش نمر

با افزایش بنابراین،  ،سالمت عمومی نمایانگر مشکالت روانی است ةنامباال در پرسش ۀاینکه نمر

، شلدان ومیرسکی(، لیوب2001) 1های وستیافته. یابدافزایش می نیزسالمت عمومی  ،هوش معنوی

 جمهری و فرخی سهرابی، گودرزی،(، 1389) درگیو ساالری رقیبی ،(، معلمی2005) 2 اشکیدو 

و  محمودی، یریان(، دب1392زمانلو و خادمی )(، 1392) نژادکریمی و موحدی موحدی،(، 1389)

هوش معنوی باالتر با  ( نیز نشان داد که1393) نیارژه و شریف ،کریمویو هروی (1392) خواهوطن

افرادی که ( در پژوهش خود گزارش داد 2004) 3و جونز پرکینز سالمت روانی افراد همراه است.

ضعیتی که درون آن های بهتری به وهنگام رویارویی با آسیب، پاسخ ،های معنوی دارندگرایش

  کنند و از سالمتی بهتری برخوردارند.فشار را بهتر اداره می دهند و موقعیت تولیدکنندۀهستند، می

تگی مثبت بین هوش معنوی بـا همبس که نتایج پژوهش بیانگر آن اسـت ،چنینهم

بـاالتری  چه افراد از هـوش معنـویهر ،یگردبیانبه .داردوجود های سالمت روانی مقیاسخرده

های جسمانی خـوابی، اضـطراب و نشانهبرخوردار باشند، افسردگی، انزوا و گرایش به خودکشی، بی

( 1389)زاده آمده از پژوهش موسوی و طالبدستهها با نتایج بیابد. این یافتهدر آنان کاهش می

شود تا از می هوش معنوی باعث هستند که معتقد (1389) رقیبی و بخشانی معلمی، است. سوهم

سازی باعث سازگاری، یکپارچه ،نتیجهمشکالت روزانه استفاده شود که دراطالعات معنوی در حل 

سالمتی کل  ،شناختی و رشدزندگی درونی و معنوی با زندگی بیرونی و محیط کار، بهزیستی روان

تأثیر ات را تحتهوش معنوی پردازش اطالع ،دیگرعبارتبه شود.می سالمت عمومی ،هایتنبشر و در

 . هوشهستنددهد که با واقعیت سازگار ر میهایی قراوارهها را درون طرحنوعی آنو به دهدمیقرار 

بر سالمتی در و عالوه کندمی دهیسازمان سالمتی یا بیماری انندمعنوی ادراک ما را از وقایعی م

، 4ووگان) بهزیستی افراد تأثیر داردو در  شودمیغم یا فقدان، مفید واقع  مانندتجارب سخت زندگی 

 (2009سیسکو )( و کینگ و دی2008کینگ ) هایپژوهشبا نتایج  یافتهاین  .(31 ،2002

 ةابطو اضطراب ر نوی با افسردگی، پرخاشگری، خصومتهوش مع ها،پژوهش در این .داردهمخوانی 

 از تماعی، رضایتهوش معنوی با خودفریبی صفات خلقی، حساسیت اج ،چنین. همداشتمنفی 

توانند با استفاده از هوش معنوی افراد می ،بنابراین ؛مثبت داشت ةزندگی، انرژی و فعالیت رابط

کارگیری الگوهای معنوی و ها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند. بهفعالیت

                                                           
1. West 

2. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade 

3. Perkins & Jones 

4. Vaughan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014521340400081X#!
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 ،2007آمرام، تی انسان شود )تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیسدینی نیز در زندگی روزمره می

مشکالت معنایی هوش معنوی، هوشی است که ( معتقد است که 2000) ایمونز ،اساس(؛ برهمین56

 .ددهمی امعن یتر و قدرتمندترسطح وسیعاعمال و زندگی ما در  به و کندمیو ارزشی را حل 

درک،  رت،یبصداشتن ، های هوش معنویمقیاسکه از بین خردهنتایج آزمون رگرسیون نشان داد 

تفکر (، 33/0) یجهت حل مسائل زندگ در یاستفاده از منابع معنو ییتوانا (،48/0) زیو تم صیتشخ

روانی هستند. تری برای سالمت های قویکنندهبینیپیش ،(22/0) یکار وجدان( و 22/0) یستمیس

درک  های روزانه وها در فعالیتتدبر در خلقت، استفاده از باورها، هنجارها و ارزش دیگر،عبارتبه

به سالمت روانی افراد  ،ادراکی کلی نسبت به زندگیبا دادن ، راستی با استفاده از آگاهی حقیقت و

طم و الهای متدر پاسخ به محیط طور وسیعیبه ،که امروزه هاییزجمله موضوعاد. نکنکمک می

مت القی و سالاصول اخ ،های معنویهسرمای ،معنویت ،شودها به آن توجه میپیچیده در سازمان

 ،بلکه ؛کنیمهایی نیستیم که فقط به پول فکر میانسانما باید بتوانیم اثبات کنیم  .روانی هستند

دنبال این هستیم که برای مان وجود دارد و بهموجوداتی هستیم که معنا و مفهوم خاصی در زندگی

همان توانایی است که به ما قدرت دیدن رؤیاها  ارزش و هدف بیابیم. هوش معنوی زندگی خود معنا،

به  تمام آن چیزهایی است که ةزمین ،دارد. این هوشرا ارزانی می هانیافتن به آش برای دستالو ت

 دگیریم، دارکه برعهده میهایی ها را در فعالیتها اعتقاد داریم و نقش باورها، عقاید و ارزشآن

 .(27 ،1392زمانلو و خادمی، )

 داوطلبانه مانی نیاز دارد کهها و شرایط پیچیده به معلبا چالش شدنهعصر حاضر برای مواج ،نابراینب

، 1ویگودا گودات) کنند و برای موفقیت مدرسه، از هیچ تالشی فروگذار نیستندو اختیاری رفتار می

ایجاد مزایا و تواند منجر به می تشویق معنویت در محیط کار ،پژوهشگرانبه عقیدۀ  .(378 ،2007

حس تکامل شخصی، افزایش  قبیل افزایش خالقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایشاز منافعی

و  رضایت شغلی، مشارکت شغلی های شغلی کارکنان همچون افزایشتعهد سازمانی، بهبود نگرش

و  و نیز عملکرد کاری، انگیزش بیشتر نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخالق و وجدان

توانند هوش معنوی دیران میم ،روایناز ؛(34 ،1385فتاحی، فرهنگی و واثق، )وری باالتر شود بهره

افراد به برای افزایش هوش معنوی  .به افراد آموزش دهند خدمتضـمنهـای طریق آموزشرا از

 از مـرگی جهان، روح و زندگی پـس خـالق یکتـاماننـد  ،که به مفاهیم اساسی دین شودتوصیه می

های مراتـب ارزشاز سلسله ،ن آگاهی داشته باشندبینی خود و دیگرااز جهان ،اعتقـاد داشـته باشـند

از  ،اشته باشنددر زندگی هدف دمورد اهداف و تمـایالت خـود بیندیشند و در ،آگاهی یابند خود

زانه ـروز رفتارهای دلسوتوانـایی ب ،قوانین معنوی آگاهی داشته باشند پیوسـتگی کل زندگی وهـمبه

                                                           
1. Vigoda Gadot 
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فرصـتی  زیرا، ؛های مذهبی عمل کننـدبه آیین و ندآرامش داشـته باش ،و خردمندانه داشته باشند

-خودآگـاهی، کـل ،(0200) 1و مارشال هـروکند. طبق نظر زبرای تولد دوباره و ثبات فراهم می

ب افـزایش هـوش معنـوی توانند موجـبـودن و خودجوشی میتقلپذیری، مسبـودن، تنـوعرنگـ

های پژوهش حاضر و با توجه به یافته ،بنابراین ؛(69 ،1392 ابزری، و اعتباریان ،یزدانی) ندشـو

توجهی بر عنوان متغیری که تأثیر قابلزمینه، به اهمیت هوش معنوی بهشده دراینهای انجامپژوهش

که مسئوالن و مدیران ایسته است ش بریم.پی می ،گذارداخالق کاری و سالمت روانی افراد می

و نحوۀ  الگوی کودکان هستندعنوان کسانی که ی هوش معنوی معلمان بهارتقا درراستای

زیرا، افزایش هوش  ؛بردارند یمؤثر زنند، گامجامعه را رقم می وتربیت کودکان و نسل آیندۀتعلیم

قیت، صداقت، اعتماد، تعهد قبیل افزایش خالمعنوی معلمان منجر به ایجاد مزایا و منافعی از

ردگی، کاهش کاهش افس وجدان کاری، سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، افزایش اخالق و

 شود.انگیزگی میانزوا، کاهش خشونت، کاهش اضطراب و بی
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of spiritual intelligence on 

work ethics and general health of sport teachers. The present study was a field 

research using correlation test which has done on 123 Sport Teachers as coaches 

and supervisors of sport teams participated at the 32st national sport competition 

male students of primary schools. Spiritual Intelligence questionnaire which 

developed by Farhangi (2009), Work Ethics questionnaire which developed by 

Thomas and Batman (2004) and General Health questionnaire which developed 

by Goldberg (1979) were used. Analyses were conducted using K-S, Pearson 

Correlation Coefficient and Multiple Regression. There is a positive significant 

relation between spiritual intelligence and its components with work ethics. 

There is a positive significant relation between spiritual intelligence with general 

health and its components. Therefore, the results of present study showed that 

spiritual intelligence has positive effect on work ethics and increasing mental 

health that reveals the significance of promoting spiritual intelligence level of 

people. Since mental health of sport teachers is associated with the quality of 

their performance, healthy work environment with mental health condition is 

necessary for having better performance. 
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