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مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی نقش هوش معنوی در اخالق کاری و سالمت عمومی معلمان ورزش
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
 .3دبیر تربیتبدنی ،آموزش و پرورش
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی نقش هوش معنوي در اخالق کاري و سالمت عمومی معلمان ورزش بود.
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که با مشارکت  123نفر از معلمان ورزش که بهعنوان
مربی و سرپرست در سیودومین دورة مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر ابتدایی کشور حاضر
بودند ،انجام شد .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامة هوش معنوي -فرهنگی (،)1388
پرسشنامة اخالق کاري توماس و باتمن ( )2004و پرسشنامة سالمت عمومی گلدبرگ ( )1979
استفاده شد .براي تجزیهوتحلیل ویژگیهاي جمعیتشناختی ،از آمار توصیفی و در بخش آمار
استنباطی ،از آزمونهاي کلموگروف -اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه
استفاده شد .نتایج نشان داد که بین هوش معنوي و تمام مؤلفههاي آن با اخالق کاري ارتباط مثبت
و معناداري وجود داشت .همچنین ،بین هوش معنوي با سالمت عمومی و چهار مؤلفة آن نیز رابطة
مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین ،آنچه از نتیجة پژوهش و ادبیات موجود دراینزمینه
برداشت میشود ،بیانگر رابطة مثبت هوش معنوي با اخالق کاري و سالمت روانی است که اهمیت
بهبود سطح هوش معنوي در افراد را بر همه آشکار میسازد .با توجه به اینکه سالمت روحی و
روانی معلمان ورزش با کیفیت عملکرد آنها در ارتباط است ،وجـود محیطهاي کاري سالم و
برخوردار از بهداشت روانی بسیار ضروري بهنظر میرسد.
واژگان کلیدی :هوش معنوي ،اخالق کاري ،سالمت عمومی

*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
امروزه ،رعایتنشدن برخی از معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و
غیردولتی بهوجود آورده است .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را برآن داشته
است تا در جستوجوی مبناهای نظری دراینزمینه باشند تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را
فراهم سازند (جورج2006 ،1؛ )5؛ بنابراین ،یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح
مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با
حس مسئولیت و تعهد کامل ،به امور جامعه و حرفة خود بهکار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر
شغل و حرفة خود را رعایت کنند (جهانی .)88 ،1389 ،بهعبارتدیگر ،با پیچیدهترشدن روزافزون
سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخالقی و غیرقانونی در محیطهای کاری و نیز اینکه منابع
انسانی مهمترین عامل بهرهوری در سازمانها و کل جامعه هستند و شکوفایی هر جامعهای نهفته در
بهبود و پرورش منابع انسانی آن است (گیجسل و اسلیگرز ،لیتوود و جانتزی ،)57 ،2003 ،2توجه
مدیران و صاحبنظران به بحث اخالق کار و مدیریت اخالق معطوف شده است؛ زیرا ،اخالق کاری
ازجمله مفاهیمی است که بر میزان کارایی کارکنان و بهرهوری سازمان تأثیر میگذارد و از مفاهیم
مهمی است که در منابع انسانی باید موردتوجه قرار گیرد .درمورد اهمیت اخالق کاری پژوهشهای
زیادی انجام شدهاند؛ برای مثال ،سچولتز و سچولتز )1998( 3ادعا میکنند که موفقیتهای
اقتصادی دهههای اخیر سازمانهایی با حداقل امکانات ازیکسو و شکست سازمانهایی با بهترین
تواناییهای مادی ازسویدیگر ،بیانگر نقش قابلتوجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها
بوده است که دراینمیان ،می توان اخالق کاری را یکی از این عوامل غیرمادی و معنوی فرض کرد
(شیخهپور ،ابراهیمی ،شیخهپور و زینالی.)226 ،94 ،
برخی از اندیـشمندان ،اخـالق کـاری را بـهعنـوان مجموعهای از باورها و نگرشهای
مـنعکسکننـدۀ ارزشهـای اساسی کار تعریف کردهاند .استدالل آنها این است که اخالق کاری
ساختار تکواحـدی نیـست؛ بلکـه مجموعـهای از نگرشها و باورهای مربوط به رفتار کاری است
(مریاک ،ووهر و بانیستر .)320 ،2010 ،4در نظام ارزشی اجتماعی ،هنجارها و آداب و رسوم جامعه،
اخـالق کاری با نظامی از ارزشهای شخصی ،باورهای دینی و تجارب گذشته و سطح آموزش همراه
است (آلیسات خالد .)142 ،2012 ،5در حوزۀ کسبوکار امروزی ،تأکیدهای فراوانی به داراییهای
ناملموس نظیر تعهـد ،اخـالق و غیره میشود (انصاری ،قربانی ،شهپرست و رحمانی.)3 ،1392 ،
اخالق کاری ،رضایت شغلی ،منشور اخالقی و غیره بهخودیخود دارای ارزش ذاتـی هستند و
1. George
2. Geijsel, Sleegers, Leithwood & Jantzi
3. Schultz & Schultz
4. Meriac, Woehr & Banister
5. Alhyasat-Khaled
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اخـالق کـاری هنجاری فرهنگی است که به انجام کـار مناسـب و خـوب در جامعه ،ارزش معنوی و
مثبـت مـیبخـشد (ابراهیمپور.)8 ،1392 ،
یکی دیگر از عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را تحتتأثیر قرار میدهد و موردتوجه روزافزون
پژوهشگران قرار گرفته است ،معنویت است؛ بهطوریکه از آن بهعنوان نوعی هوش یاد میشود
(هانسن .)265 ،2001 ،1چنین هوشی که هوش معنوی 2نامیده میشود ،توسط بعضی دانشمندان
اینگونه مطرح شده که نوعی هوش غایی است که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان میدهد،
مسائل مرتبط با آن را برای ما حل میکند ،هوشی است که اعمال و رفتار ما را در گسترههای وسیع
از نظر بافت معنایی جای میدهد و همچنین ،معناداربودن یک مرحله از زندگیمان را نسبت به
مرحلة دیگر بررسی میکند (آمرام.)5 ،2009 ،3
هوش معنوی سازههای معنویت و هوش را در یک سازۀ جدید ترکیب میکند .سازۀ معنویت با
جستوجو و تجربة عناصر مقدس ،معنا ،هوشیاری اوجیافته و تعالی مرتبط است .هوش معنوی
مستلزم تواناییها و صالحیتهایی است که از موضوعات معنوی برای رفتار انطباقی حل مسئله و
انجام کنش اثربخش و تولید محصوالت و پیامدهای باارزش استفاده میکند (ایمونز ،2000 ،4به نقل
از رضایی)2 ،1392 ،؛ برایناساس ،زوهر و مارشال )2012( 5معتقد هستند که هوش معنوی زاییدۀ
بینشی عمیق د ر وقایع زندگی است ،شخص را دربرابر حوادث زندگی مقاوم میکند و بهوسیلة آن
افراد به مشکالت معنایی و ارزشی میپردازند و آنها را حل میکنند .هوش معنوی نوعی هوش
است که با استفاده از آن افراد میتوانند فعالیتها و زندگی خود را در مسیر عمیق و معناداری
هدایت کنند .بهکارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمرۀ بشر میتواند موجب افزایش
سازگاری و بهزیستی شود (آمرام ،2007 ،به نقل از ضمیرینژاد ،پیلتن ،حقشناس و تبرایی،1392 ،
 .)774کینگ )2007( 6هوش معنوی را بهصورت مجموعهای از ظرفیتهای ذهنی درمورد جنبههای
غیرمادی واقعیات بهویژه واقعیاتی تعریف میکند که در ارتباط با ماهیت وجودی انسان ،ماورا و
سطوح باالتر خودآگاهی است .به نظر وی ،رهآورد این ظرفیتها آسانی حل مسئله و پیروزشدن بر
مشکالت را بههمراه دارد.
با مرور ادبیات و پژوهشهای انجامشده ،به اهمیت اخالق کاری پی برده میشود .توالیی (،)1388
طاهریدمنه ،زنجیرچی و نجاتیان ( ،)1390شیخهپور ،ابراهیمی ،شیخهپور و زینالی (،)1394

1. Hansen
2. Spiritual Intelligence
3. Amram
4. Emmons
5. Zohar & Marshall
6. King
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اسکندری و ایراندوست ( ،)1394ططری ،کوزهچیان و خطیبزاده ( )1395و اکپارا و وین)2008( 1
اخالق کاری را در سازمانها بررسی کردند که پژوهشها حاکی از این بود که اخالق کاری موجب
رضایت شغلی ،افزایش تعهد ،مسئولیتپذیری بیشتر کارکنان و ارتقای عملکرد سازمانی میشود.
فرای و کوهن  ،)2009( 2زراعتکار ( ،)1387میلیمان ،زپلوسکی و فرگوسن )2003( 3و
شریفیمقدم ( )1391معنویت و هوش معنوی را بر رعایت اخالق کاری مؤثر دانستند.
عالوهبراین ،توجه به فلسفة زندگی الزامی است .این ادعا که انسان امروزی باوجود داشتن دانش
بیشتر بصیرت کمتری دارد ،باوجود داشتن ثروت بیشتر کمتر لذت میبرد و باوجود برخورداری از
سطح باالتری از بهداشت ،سالمتی کمتری دارد ،باعث توجه روزافزون بشر به تغییر سبک زندگی
خود و بهبود آن ،درراستای افزایش رفاه ،امید به زندگی و حفظ و تداوم سالمت جسمانی و روانی
شده است که خود منجر به شکل گیری نگاهی کاوشگرانه برای یافتن عواملی شده است که با تکیه
بر آنها بتوان این مسیر را بهتر و سریعتر طی کرد .این دیدگاه کاوشگرانه ،بینتیجه نمانده و با
پیشروقراردادن عوامل مختلف ،افق روشنی را فراروی بشر قرار داده است .ازمیان این عوامل،
معنویت جایگاه خاصی دارد و نقش بسزایی در بهبود زندگی انسانها و سالمت آنها ایفا کرده است.
بهعبارتدیگر ،هوش معنوی بهعنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینههای گوناگون
زندگی انسان بهویژه تأمین و ارتقای سالمت روانی وی دارد (جهانی.)5 ،1389 ،
دردهههای اخیر ،این مفهوم از چنان اهمیتی برخوردار شده است که روانشناسان زیادی برای داشتن
شخصیت سالم و سالمت روان ،رهایی از بیماریهای عاطفی و جسمی را کافی نمیدانند و بر کمال
و دگرگونی شخصیت آدمی بهواسطة معنویت تأکید دارند .آنها معتقد هستند که انسان باید برای
رسیدن به کمال و خودشکوفایی تالش کند و این نیاز فطری در همة انسانها وجود دارد و اگر
انسان ازلحاظ معنوی سالم باشد ،درمحدودۀ سالمت روانیاش احساس زندهبودن ،هدفمندی و
رضایت خواهد کرد (ایمونز.)4 ،2000 ،
در مطالعات انجامشده درزمینة آثار معنویت بر سالمت فرد ،پژوهشگران دریافتند که معنویت با
بیماری کمتر و طول عمر بیشتر همراه است .افرادی که دارای جهتگیری معنوی هستند ،هنگام
مواجهشدن با جراحت به درمان ،بهتر پاسخ میدهند و بهصورت مناسبتری با آسیبدیدگی و
بیماری کنار میآیند و میزان افسردگی در آنها کمتر است .دراینزمینه ،پژوهشگران زیادی به
قدرت پیشگیرانه و شفابخش معنویت در برخورد با انواع بیماریهای انسان اشاره کردهاند (گودرزی،
سهرابی ،فرخی و جمهری .)17 ،1389 ،کینگ ( )2008نیز با مرور پژوهشهای مختلف ،بین
معنویت و سالمت روانی و نیز بین معنویت و افزایش عزتنفس ،کاهش استرس و سازگاری شخصی
1. Okpara & Wynn
2. Fry & Cohen
3. Milliman, Czaplewski & Ferguson
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و شغلی ،ارتباط مثبت و معناداری را گزارش کرده است .نقش معنویت در ارتقای آرامش ،بهداشت و
سالمت روانی ،حتی تأثیر آن بر کاهش اختالالت روانی و ناهنجاریهای اجتماعی موجب شده است
تا شاهد رشد و گسترش مطالعات روانشناسی دین و معنویت در ابعاد مختلف باشیم (مکدونالد،1
 ،2001به نقل از دبیریان ،محمودی و وطنخواه.)17 ،1392 ،
در سایة توجه و عالقة پژوهشگران به حوزۀ معنویت ،سالمت روان و اخالق کاری و نیز رشد
پژوهشهای گسترده دراینزمینه ،پژوهشگران درصدد تعریف و شناخت مفاهیم جدید در ارتباط با
معنویت در گروههای مختلف برآمدند .معلمان نیز بهعنوان کسانی که نقش مهمی در تربیت کودکان
و نوجوانان که آیندهسازان جامعه هستند ،دارند از این قاعده مستثنا نیستند .معلمان الگوهایی
هستند که طرز خوب زندگیکردن را متجلی میسازند و معلمان موفق افرادی هستند که همراه و
یاور دانشآموزان هستند و میتوانند با آنها روابط انسانی برقرار سازند .ورزش میتواند عرصة
پیشرفت را برای جوانان فراهم آورد .کودکان و نوجوانان میتوانند در این عرصة گسترده ،مهارتهای
زندگی را مانند چگونگی برقراری ارتباط ،همکاریکردن ،بخشش و گذشت را بیاموزند؛
البته ،نمیتوان از نقش مؤثر مربیان دلسوز و والدین صرفنظر کرد .مهارتهای آموختهشدۀ زندگی
باید تقویت شوند تا بتوان از آنها در صحنههای مختلف زندگی بهره جست.
تربیتبدنی و ورزش ،محدودهای از برنامة تحصیلی است که باید در آن ویژگیهای بارز ،منش و
ریشههای اخالقی الزم برای تندرستی ،سالمتی ،نشاط ،خرسندی و کارایی تجسم یابد .معلم باید
الگوی زندۀ این مالکهای رفتاری و برخوردی باشد و دراینزمینه همیشه باید انصاف و برابری،
درستی و صداقت در رابطة معلم -شاگردی رعایت و متجلی شود .یکی از مهمترین صفات ویژۀ یک
معلم خوب ،استواری و ثبات عاطفی او است .معلمان عصبی و هیجانزده مشکالت انضباطی ایجاد
میکنند ،اتفاقات جزئی و کماهمیت کالس را بههم مرتبط میکنند و از آنها کوه میسازند؛ اما
معلمان متعادل ،بانشاط ،مشتاق و فهیم معموالً برای آموزش مطلوب و مؤثر ،فضایی سرشار از لطف
و آرامش فراهم میآورند.
معلمانی که اخالق تند دارند و رفتارشان غیردوستانه است ،طولی نمیکشد که در ارائة برنامههای
مطلوب آموزشی دچار عدم موفقیت میشوند .حسنسلوک ،سازگاری ،توانایی در ایجاد رابطه با
اشخاص مختلف ازقبیل دانشآموزان ،همکاران ،مدیر مدرسه و والدین دانشآموزان از ویژگیهای
بسیار مطلوب یک مربی تربیتبدنی است .معلمان باید جنبههای شناختی و عاطفی آموزش را
همپای دیگر جنبههای آن درنظر بگیرند .اگرچه در روشهای تکلیف -محوری ،معلم مسئول
مستقیم محسوب میشود ،روشهای انسانی نیز برای معلمان کارآمد ارزش بسزایی دارند .اگر آنها
جوی انسانی در کالس یا در زمین ورزش بهوجود آورند ،آنگاه میتوان گفت که آنها با وظایف
1. Mc Donald
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آموزشهای فردی و درک دانشآموزان خود مسئوالنه برخورد کردهاند .یکی از صاحبنظران
تعلیموتربیت دراینباره میگوید :معلم خوب آن کسی نیست که تنها اطالعات و معلوماتی را
جمعآوری کند و به دانش آموزان ارائه کند؛ بلکه کسی است که راه یادگیری را برای آنها هموار و
آسان سازد (برگرفته از سایت  )http://www.elmevarzesh.comو این ،مستلزم آن است که معلم
بهگونهای باشد که ازلحاظ اخالقی و شخصیت و همچنین ،ازحیث سالمت روانی بتواند این نقش را
ایفا کند .معلمان ورزش و تربیتبدنی ،مهمترین نقش را در آموزش مهارتهای زندگی ،انسانی و
اخالقی و پیادهکردن اهداف متعالی و نیز شناخت و جلوگیری از ناهنجاریهای جسمانی و برخی از
مشکالت روحی و روانی کودکان ،نوجوانان و جوانان ایفا میکنند؛ برایناساس ،این پژوهش درصدد
آن است تا به این سؤالها پاسخ دهد :چه مؤلفههایی بر اخالق کاری و سالمت عمومی معلمان
ورزش تأثیرگذار است؟ و آیا بین هوش معنوی و اخالق کاری معلمان ورزش و سالمت عمومی آنها
رابطهای وجود دارد یا خیر؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری دادهها بهصورت میدانی انجام شد.
معلمان ورزش که بهعنوان مربی و سرپرست در سیودومین دورۀ مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر
ابتدایی کشور حاضر بودند ،جامعة پژوهش را تشکیل دادند که  150نفر بودند و شیوۀ نمونهگیری
بهصورت تمامشماری بود که تعداد  123پرسشنامه بازگردانده شد .برای جمعآوری دادهها ،از
پرسشنامة هوش معنوی -فرهنگی ( ،)1388پرسشنامة اخالق کاری توماس و باتمن )2004( 1و
پرسشنامة سالمت عمومی گلدبرگ )1979( 2استفاده شد .پرسشنامههای هوش معنوی و اخالق
کاری بین نه نفر از صاحبنظران و اساتید دانشگاه در رشتة مدیریتورزشی و روانشناسی ورزشی
توزیع شدند و روایی پرسشنامه تأیید شد .برای تعیین پایایی پرسشنامهها ،تعداد  30پرسشنامه
برای بررسی اولیه بین معلمان ورزش توزیع شد و پایایی کلی پرسشنامهها با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برابر با  91درصد (هوش معنوی) و  89درصد (اخالق کاری) بهدست آمد .تقوی
( )1380و نور باال ،باقرییزدی و محمد ( )1387روایی و پایایی پرسشنامة سالمت عمومی را تأیید
کردهاند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحرافمعیار و جداول نمودارها) و
آمار استنباطی (آزمونهای کلموگروف -اسمیرنوف ،ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه)

1. Thomas & Batman
2. Goldberg- GHQ-28

59

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

استفاده شد .همة محاسبات آماری با استفاده از نسخة  22نرمافزار اس.پی.اس.اس 1و نسخة 2013
اکسل 2انجام شد.
نتایج
ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان مانند سمت در المپیاد ،سن ،تحصیالت و سابقة کار ،در
جدول شمارۀ یک نشان داده شده است.
جدول  -1ویژگیهاي جمعیتشناختی
متغیر
سمت در المپیاد

سن

تحصیالت

سابقة کار

ویژگیهاي جمعیتشناختی

فراوانی

درصد فراوانی

مربی

63

51/2

سرپرست

60

48/8

 25تا  30سال

17

13/8

 31تا 35

33

26/8

 36تا 40

25

20/3

 41تا 45

28

22/8

 46تا 50

11

8/9

باالی  50سال

9

7/3

کاردانی

13

10/6

کارشناسی

78

63/4

کارشناسی ارشد

32

26/0

دکتری یا دانشجوی دکتری

0

0

کمتر از  5سال

29

23/6

 6تا  10سال

19

15/4

 11تا  15سال

12

9/8

 16تا  20سال

16

13/0

 21تا  25سال

27

22/0

 26تا  30سال

20

16/3

میانگین و انحرافاستاندارد هوش معنوی ،ابعاد هوش معنوی ،اخالق کاری و سالمت عمومی در
جدول شمارۀ دو ارائه شده است.
1. SPSS
2. Excel
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جدول  -2میانگین و انحرافاستاندارد هوش معنوي ،ابعاد هوش معنوي ،اخالق کاري و سالمت عمومی
متغیر

میانگین

عامل

هوش معنوی

شناخت و ربوبیت خداوند
معنیبخشی کار و زندگی
خودآگاهی عمیق
خردمندی معنوی
اهداف متعالی در کار و زندگی
توانایی استفاده از منابع معنوی در جهت حل
مسائل زندگی
ظرفیت رفتارهای فضیلتمآبانه
روحیة خدمتگذاری
ظرفیت همسوسازی اهداف فردی و اجتماعی
بصیرت ،درک ،تشخیص و تمیز
وجدان کاری
تفکر سیستمی
توجه به ارزشهای معنوی
احساس مثبت داشتن
توانایی پرسیدن سؤاالت اساسی و یافتن
پاسخهای بنیادین
اخالق کاری
سالمت عمومی

انحراف
استاندارد

4/84
4/52
4/19
4/21
4/56

0/29
0/58
0/52
0/46
0/58

4/19

0/62

4/65
4/74
4/40
4/03
4/14
4/21
4/55
3/85

0/44
0/42
0/66
0/67
0/82
0/68
0/46
1/12

3/77

0/73

3/18
0/77

0/51
0/27

میانگین

4/40

انحراف
استاندارد

0/38

جدول  -3ضرایبهمبستگی پیرسون براي بررسی ارتباط بین هوش معنوي با اخالق کاري و ابعاد مختلف
سالمت عمومی
متغیر

هوش معنوي ()r

ضریب تعیین ()r2

سطح معناداري

** 0/43
** -0/30
* -0/22
** -0/36
* -0/19

0/18
0/09
0/04
0/12
0/03

0/001
0/001
0/011
0/001
0/027

اخالق کاری
نشانههای جسمانی
اضطراب و بیخوابی
اختالل در کارکرد اجتماعی
افسردگی
** وجود همبستگی معنادار در سطح α = 0/01
* وجود همبستگی معنادار در سطح α = 0/05
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برای پیشبینی اخالق کاری براساس متغیر هوش معنوی و زیرمؤلفههای آن ،از آزمون رگرسیون
چندگانه استفاده شد .بررسی پیشفرضهای رگرسیون ازجمله نبود دادۀ پرتتکمتغیری و
چندمتغیری ،نرمالبودن توزیع باقیماندهها ،بررسی استقالل خطاها با استفاده از آزمون دوربین-
واتسون 1و بررسی میزان همخطی متغیرهای مستقل با استفاده از تولرانس 2و عامل تورم واریانس3
نشان داد که شرط استفاده از رگرسیون برقرار است .نتایج بهدستآمده در جداول شمارههای چهار و
پنج نشان داده شده است.
همانطورکه در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشود ،آزمون دوربین -واتسون نشان میدهد که بین
خطاها همبستگی وجود ندارد (.)1/5 > 2/170 > 2/5
جدول  -4نتایج آزمون رگرسیون چندگانه
متغیر
هوش معنوی

ضریب همبستگی

ضریب

آماره

سطح

جمع

چندگانه

تعیین

آزمون F

معناداري

مربعات

0/489

0/239

12/483

0/001

7/618

میانگین
4

مجذورات
2/539

دوربین-
5

واتسون
2/170

با توجه به جدول شمارۀ پنج ،مقدار عددی تولرانس (با توجه به اینکه ضریبتولرانس بین صفر و یک
نوسان دارد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد (نزدیک به عدد یک) میزان همخطی کمتر است) و مقدار
عامل تورم واریانس (هرچه از عدد دو بزرگتر باشد ،میزان همخطی بیشتر است) ،نشان میدهد که
میزان همخطی کم است.
طبق نتایج رگرسیون مؤلفههای مختلف هوش معنوی با اخالق کاری که در جدول شمارۀ پنج نشان
داده شده است ،مؤلفههای خودآگاهی عمیق ،احساس مثبت داشتن و ظرفیت رفتارهای
فضیلتمآبانه ،بهعنوان مؤلفههای پیشبینیکنندۀ اخالق کاری شناخته شدند.
بهاینترتیب ،معادلة پیشبینیکننده به این صورت است:
(ظرفیت رفتارهای فضیلتمآبانه) ( + 0/315احساس مثبت داشتن) ( +0/123خودآگاهی عمیق)
 =2/161 +0/481اخالق کاری

1. Durbin-Watson
2. Tolerance
3. VIF
4. Sum of Squares
5. Mean Square
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جدول  -5مؤلفههاي پیشبینیکنندة اخالق کاري براساس هوش معنوي
مؤلفة

ضریب

خطاي

ضریب

آماره

سطح

پیشبین

رگرسیون ()B

استاندارد

بتا

آزمون T

معناداري

ضریب ثابت

2/161

0/437

-

4/942

0/001

خودآگاهی
عمیق
احساس مثبت
داشتن
ظرفیت
رفتارهای
فضیلت مأبانه

تولرانس

تورم
واریانس

0/481

0/099

0/495

4/858

0/001

0/615

1/62

0/123

0/038

0/273

3/284

0/001

0/928

1/07

0/315

0/119

0/274

2/642

0/009

0/594

1/68

برای پیشبینی سالمت عمومی براساس متغیر هوش معنوی و زیرمؤلفههای آن ،از آزمون رگرسیون
چندگانه نیز استفاده شد .بررسی پیشفرضهای رگرسیون (ازجمله عدم وجود دادۀ پرتتکمتغیری
و چندمتغیری ،نرمالبودن توزیع باقیماندهها ،بررسی استقالل خطاها با استفاده از آزمون دوربین-
واتسون و بررسی میزان همخطی متغیرهای مستقل با استفاده از تولرانس و عامل تورم واریانس)
نشان داد که شرط استفاده از رگرسیون برقرار است .نتایج بهدستآمده در جداول شمارههای شش و
هفت نشان داده شده است:
همانطورکه در جدول شمارۀ شش مشاهده میشود ،آزمون دوربین -واتسون نشان میدهد که بین
خطاها همبستگی وجود ندارد (.)1/5 > 1/815 > 2/5
جدول  -6نتایج آزمون رگرسیون چندگانه
متغیر
هوش معنوی

ضریب همبستگی

ضریب

آماره

سطح

جمع

میانگین

دوربین-

چندگانه

تعیین

آزمون F

معناداري

مربعات

مجذورات

واتسون

0/455

0/207

6/125

0/001

1/855

0/371

1/815

با توجه به جدول شمارۀ هفت ،مقدار عددی تولرانس و مقدار عامل تورم واریانس نشان میدهد که
میزان همخطی کم است.
طبق یافتههای جدول شمارۀ هفت ،آزمون رگرسیون چندگانه ،مؤلفههای بصیرت ،درک ،تشخیص و
تمیز ،توانایی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی و وجدان کاری را بهعنوان
پیشبینیکنندههای قویتر برای سالمت عمومی معرفی کرد و معادلة پیشبینیکننده به این صورت
است:
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(معنیبخشی کار و زندگی) ( + 0/100وجدان کاری) ( + 0/073بصیرت ،درک ،تشخیص و تمیز)
( - 0/194توانایی استفاده از منابع معنوی) ( +0/145تفکر سیستمی) 0/570 -0/090
= سالمت عمومی
جدول  -7مولفههاي پیشبینیکنندة سالمت عمومی براساس هوش معنوي
مؤلفه پیشبین

خطاي

ضریب

ضریب
رگرسیون ()B

استاندارد

بتا

آماره

سطح

آزمون T

معناداري

ضریب ثابت

0/570

0/201

-

2/831

0/005

تفکر سیستمی

-0/090

0/043

-0/228

-2/093

0/03

تولرانس

0/573

تورم
واریانس
1/74

توانایی استفاده از منابع
معنوی در جهت حل
مسائل زندگی

0/145

0/051

0/333

2/840

0/005

0/745

1/34

بصیرت ،درک،
تشخیص و تمیز

-0/194

0/055

-0/482

-3/529

0/001

0/591

1/69

وجدان کاری

0/073

0/032

0/222

2/285

0/02

0/718

1/39

معنیبخشی کار و
زندگی

0/100

0/049

0/216

2/061

0/04

0/617

1/62

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و اخالق کاری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
طبق یافتههای پژوهش ،ازجمله عواملی که باعث رعایت اخالق کاری افراد میشوند ،توکل و ایمان
به لطف و عنایت خداوند ،ارزشمنددانستن زندگی ،لذتبردن از خدمت به خلق ،استفاده از
راهنماییهای بزرگان دین ،اصول و مبانی اعتقادی و داشتن دیدی عمیق همراه با آگاهی در زندگی
است .شناخت و باور خداوند باعث میشود که فرد حضور خداوند را در زندگی و کار احساس کند و
سعی در انجام کارهایی داشته باشد که خوشنودی خداوند را بههمراه داشته باشند .دراینراستا ،از
خدمت به خلق چه در زندگی و چه در محیط کار کوتاهی نمیکند و برای شادی دیگران و رضایت
خداوند قدم برمیدارد و خدمت به خلق را حتی اگر به منافع مادی خود نرسد ،از اهداف برتر خویش
میداند و اعتقاد دارد که اینها موردتوجه و پاداش خدواند قرار میگیرند؛ درنتیجه ،مطمئناً چنین
فردی در کار و حرفة خود متعهدتر میشود و اخالق را سرلوحة کار خود قرار میدهد .یافتههای
ذکرشده با نتایج پژوهشهای میلیمان و همکاران ( ،)2003فرای و کوهن ( ،)2008جهانی (،)1389
شریفیمقدم ( )1391و موحدی ،موحدی و کریمینژاد ( )1392همخوانی دارد .میتوان گفت که
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معلمان دارای هوش معنوی باالتر ،با عشق ،دلسوزی و خرد رفتار میکنند ،مسئولیتپذیر هستند و
در برابر تغییرات و مشکالت محیط کاری بردبار و متعهد به وظایف خویش هسـتند (ساغروانی و
غیور .)27 ،1388 ،بهعبارتدیگر ،وقتی فردی در تمام امور زندگی خویش که قسمتی از آن را
سازمان و محیط کار تشکیل میدهد ،از ورای هوش عقلی و عاطفی استفاده کند ،با فشار روانی
کمتر ،کار بهتری انجام میدهد و سعی میکند نسبت به سازمان متعهد شود و اخالق کاری را
رعایت کند .چنین شخصی دارای دیدگاه وسیعتری است؛ بدینمفهومکه تصویر عظیمی از خود و
جهان دارد و بهدنبال آن ،تصویر بزرگی ا ز هدف و جایگاه خود در جهان دارد؛ بنابراین ،هوش معنوی
به شخص این امکان را میدهد که جنبههای شادتر و روشنتری از آنچه در اطرافش هست را درک
کند (شریفیمقدم.)65 ،1391 ،
نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از بین خردهمقیاسهای هوش معنوی ،خودآگاهی عمیق
( ،)0/49ظرفیت رفتارهای فضیلتمآبانه ( )0/27و احساس مثبت داشتن ( )0/27پیشبینی
کنندههای قویتری برای اخالق کاری هستند .نتایج نشان داد که درک احساسات خود ،آگاهی از
نقاط قوت و ضعف خود و سعی در تقویت و برطرفکردن آنها ،سعی در انجام رفتارهای اثربخش
معنوی مانند بخشش ،انفاق ،سپاسگزاری و غیره و همچنین ،رضایت از کارکردن در سازمان و حرفة
خود در رعایت اخالق کاری مؤثر است .خودآگاهی عمیق و توانایی شناسایی جنبههای متعالی
خویشتن ،دیگران و جهان با استفاده از هوشیاری انجام میشود (کینگ و دیسیسکو.)69 ،2009 ،1
ظرفیت رفتارهای فضیلتمآبانه؛ یعنی ،توانایی تعدیل عشق و زور و محدودیت بهطور مطلوب ،که
باعث توانایی بهبود و تعدیل انرژیهای متعادلنشده میشود و نتیجة آن ،بخشش خود و دیگران،
ابراز دلسوزی ،خارجشدن از عصبانیت بدون شکست حریم دیگران است (عبداهللزاده ،باقرپور،
بوژمهرانی و لطفی .)41 ،1388 ،عالوهبراین ،احساس مثبت داشتن ،مهارتی آموختنی است و عامل
مهمی برای شادی و موفقیت در زندگی تلقی میشود (زارعیمتین ،احمدیزهرانی و حقگویان،
 .)13 ،1388در تبیین احتمالی این یافته میتوان گفت که افـراد دارای هـوش معنـوی بـاالتر ،راه
گسـترش ظرفیت شخصیشان و افزایش آگاهی بـه تمـام وجـود خـود را در کمـککـردن بـه
دیگـران ،مهربانی و دوستداشتن اطرافیان میدانند .این افـرا،د ازطریـق معناسـازی همیشـه یـک
دلیـل و چرایی برای انجام رفتارهای نوعدوستانه دارند .بـهنظـرمـیرسـد که معلمـان دارای هـوش
معنـوی باالتر برای لذتبردن از کار خود به سایر همکاران کمک میکنند و با مهربانی و صداقت
رفتار میکنند (شاو.)7 ،2008 ،2
1. King & De Cicco
2. Shaw
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نتایج پژوهش حاضر همبستگی مثبت بین هوش معنوی و سالمت روان را نشان داد؛ یعنی ،با
افزایش نمرۀ پرسشنامة هوش معنوی ،نمرۀ پرسشنامة سالمت عمومی کاهش مییابد .با توجه به
اینکه نمرۀ باال در پرسشنامة سالمت عمومی نمایانگر مشکالت روانی است ،بنابراین ،با افزایش
هوش معنوی ،سالمت عمومی نیز افزایش مییابد .یافتههای وست ،)2001( 1لیوبومیرسکی ،شلدان
و اشکید  ،)2005( 2معلمی ،رقیبی و ساالریدرگی ( ،)1389گودرزی ،سهرابی ،فرخی و جمهری
( ،)1389موحدی ،موحدی و کریمینژاد ( ،)1392زمانلو و خادمی ( ،)1392دبیریان ،محمودی و
وطنخواه ( )1392و هرویکریموی ،رژه و شریفنیا ( )1393نیز نشان داد که هوش معنوی باالتر با
سالمت روانی افراد همراه است .پرکینز و جونز )2004( 3در پژوهش خود گزارش داد افرادی که
گرایشهای معنوی دارند ،هنگام رویارویی با آسیب ،پاسخهای بهتری به وضعیتی که درون آن
هستند ،میدهند و موقعیت تولیدکنندۀ فشار را بهتر اداره میکنند و از سالمتی بهتری برخوردارند.
همچنین ،نتایج پژوهش بیانگر آن اسـت که همبستگی مثبت بین هوش معنوی بـا
خردهمقیاسهای سالمت روانی وجود دارد .بهبیاندیگر ،هرچه افراد از هـوش معنـوی بـاالتری
برخوردار باشند ،افسردگی ،انزوا و گرایش به خودکشی ،بیخـوابی ،اضـطراب و نشانههای جسمانی
در آنان کاهش مییابد .این یافتهها با نتایج بهدستآمده از پژوهش موسوی و طالبزاده ()1389
همسو است .معلمی ،بخشانی و رقیبی ( )1389معتقد هستند که هوش معنوی باعث میشود تا از
اطالعات معنوی در حل مشکالت روزانه استفاده شود که درنتیجه ،باعث سازگاری ،یکپارچهسازی
زندگی درونی و معنوی با زندگی بیرونی و محیط کار ،بهزیستی روانشناختی و رشد ،سالمتی کل
بشر و درنهایت ،سالمت عمومی میشود .بهعبارتدیگر ،هوش معنوی پردازش اطالعات را تحتتأثیر
قرار میدهد و بهنوعی آنها را درون طرحوارههایی قرار میدهد که با واقعیت سازگار هستند .هوش
معنوی ادراک ما را از وقایعی مانند سالمتی یا بیماری سازماندهی میکند و عالوهبر سالمتی در
تجارب سخت زندگی مانند غم یا فقدان ،مفید واقع میشود و در بهزیستی افراد تأثیر دارد (ووگان،4
 .)31 ،2002این یافته با نتایج پژوهشهای کینگ ( )2008و کینگ و دیسیسکو ()2009
همخوانی دارد .در این پژوهشها ،هوش معنوی با افسردگی ،پرخاشگری ،خصومت و اضطراب رابطة
منفی داشت .همچنین ،هوش معنوی با خودفریبی صفات خلقی ،حساسیت اجتماعی ،رضایت از
زندگی ،انرژی و فعالیت رابطة مثبت داشت؛ بنابراین ،افراد میتوانند با استفاده از هوش معنوی
فعالیتها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند .بهکارگیری الگوهای معنوی و
1. West
2. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade
3. Perkins & Jones
4. Vaughan
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دینی نیز در زندگی روزمره میتواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود (آمرام،2007 ،
)56؛ برهمیناساس ،ایمونز ( )2000معتقد است که هوش معنوی ،هوشی است که مشکالت معنایی
و ارزشی را حل میکند و به اعمال و زندگی ما در سطح وسیعتر و قدرتمندتری معنا میدهد.
نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از بین خردهمقیاسهای هوش معنوی ،داشتن بصیرت ،درک،
تشخیص و تمیز ( ،)0/48توانایی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی ( ،)0/33تفکر
سیستمی ( )0/22و وجدان کاری ( ،)0/22پیشبینیکنندههای قویتری برای سالمت روانی هستند.
بهعبارتدیگر ،تدبر در خلقت ،استفاده از باورها ،هنجارها و ارزشها در فعالیتهای روزانه و درک
حقیقت و راستی با استفاده از آگاهی ،با دادن ادراکی کلی نسبت به زندگی ،به سالمت روانی افراد
کمک میکنند .ازجمله موضوعهایی که امروزه ،بهطور وسیعی در پاسخ به محیطهای متالطم و
پیچیده در سازمانها به آن توجه میشود ،معنویت ،سرمایههای معنوی ،اصول اخالقی و سالمت
روانی هستند .ما باید بتوانیم اثبات کنیم انسانهایی نیستیم که فقط به پول فکر میکنیم؛ بلکه،
موجوداتی هستیم که معنا و مفهوم خاصی در زندگیمان وجود دارد و بهدنبال این هستیم که برای
زندگی خود معنا ،ارزش و هدف بیابیم .هوش معنوی همان توانایی است که به ما قدرت دیدن رؤیاها
و تالش برای دستیافتن به آنها را ارزانی میدارد .این هوش ،زمینة تمام آن چیزهایی است که به
آنها اعتقاد داریم و نقش باورها ،عقاید و ارزشها را در فعالیتهایی که برعهده میگیریم ،دارد
(زمانلو و خادمی.)27 ،1392 ،
بنابراین ،عصر حاضر برای مواجهشدن با چالشها و شرایط پیچیده به معلمانی نیاز دارد که داوطلبانه
و اختیاری رفتار میکنند و برای موفقیت مدرسه ،از هیچ تالشی فروگذار نیستند (ویگودا گودات،1
 .)378 ،2007به عقیدۀ پژوهشگران ،تشویق معنویت در محیط کار میتواند منجر به ایجاد مزایا و
منافعی ازقبیل افزایش خالقیت ،افزایش صداقت و اعتماد ،افزایش حس تکامل شخصی ،افزایش
تعهد سازمانی ،بهبود نگرشهای شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی ،مشارکت شغلی و
نیز کاهش نیات ترک محیط کار ،افزایش اخالق و وجدان کاری ،انگیزش بیشتر و نیز عملکرد و
بهرهوری باالتر شود (فتاحی ،فرهنگی و واثق)34 ،1385 ،؛ ازاینرو ،مدیران میتوانند هوش معنوی
را ازطریق آموزشهـای ضـمنخدمت به افراد آموزش دهند .برای افزایش هوش معنوی به افراد
توصیه میشود که به مفاهیم اساسی دین ،ماننـد خـالق یکتـای جهان ،روح و زندگی پـس از مـرگ
اعتقـاد داشـته باشـند ،از جهانبینی خود و دیگران آگاهی داشته باشند ،از سلسلهمراتـب ارزشهای
خود آگاهی یابند ،درمورد اهداف و تمـایالت خـود بیندیشند و در زندگی هدف داشته باشند ،از
بههـمپیوسـتگی کل زندگی و قوانین معنوی آگاهی داشته باشند ،توانـایی بـروز رفتارهای دلسوزانه
1. Vigoda Gadot
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 فرصـتی، آرامش داشـته باشند و به آیینهای مذهبی عمل کننـد؛ زیرا،و خردمندانه داشته باشند
- کـل، خودآگـاهی،)2000( 1 طبق نظر زوهـر و مارشال.برای تولد دوباره و ثبات فراهم میکند
 مستقلبـودن و خودجوشی میتوانند موجـب افـزایش هـوش معنـوی، تنـوعپذیری،نگـربـودن
 با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و،)؛ بنابراین69 ،1392 ، اعتباریان و ابزری،شـوند (یزدانی
 به اهمیت هوش معنوی بهعنوان متغیری که تأثیر قابلتوجهی بر،پژوهشهای انجامشده دراینزمینه
 شایسته است که مسئوالن و مدیران. پی میبریم،اخالق کاری و سالمت روانی افراد میگذارد
درراستای ارتقای هوش معنوی معلمان بهعنوان کسانی که الگوی کودکان هستند و نحوۀ
 افزایش هوش، گام مؤثری بردارند؛ زیرا،تعلیموتربیت کودکان و نسل آیندۀ جامعه را رقم میزنند
 تعهد، اعتماد، صداقت،معنوی معلمان منجر به ایجاد مزایا و منافعی ازقبیل افزایش خالقیت
 کاهش، کاهش افسردگی، افزایش اخالق و وجدان کاری، مشارکت شغلی، رضایت شغلی،سازمانی
. کاهش اضطراب و بیانگیزگی میشود، کاهش خشونت،انزوا
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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.
Keywords: Spiritual Intelligence, Work Ethics, General Health
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