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عادی أ غیرأضزشکاض بهضأش نمونهگیری تصادف ساده أ أضزشرکاضان نخبره
ازطريق نمونه گیری دض دسترس انتخراب شردند .همچنرین ،بررای جمرعآأضی
نامه استانداضد هوش معنوی استفاده شد .نتايد اين پژأهش برا
دادهها از پرسش ت
استفاده از ضأشهای آمراض توصریف أ ضأشهرای آمراضی تحلیرل أاضيرانس
يکضاهه أ آزمون كرأسکال أالیس گرأههای مستقل بهدس آمد .نتايد نشران
داد كه بین هوش معنوی دانشآموزان أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض عرادی أ
غیرأضزشکاض مقطع متوسطه تفاأ معناداضی أجود داضد ( .)p≥0/05همچنین،
تفاأ معناداضی بین خردهمقیاسهای هوش معنوی مشتمل بر دضک أ اضتبراط
هسرته دضأنر دض سره گررأه
سرچشمه هست أ زندگ معنوی با اتکرا بره
با
ت
ت
دانش آموزان غیرأضزشکاض أ أضزشکاض نخبه أ أضزشکاض عادی أجرود داشر
( .) p≥0/05دضمجموم ،اين پژأهش نشان داد ،هوش معنوی أ مؤلفرههرای آن
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دض دانشآمرروزان أضزشررکاض نخبرره از أضزشررکاضان عررادی أ دانشآمرروزان
غیرأضزشکاض بهتر اس كه اين نتیجه تأيیدی بر تأثیر فعالی بدن أ قهرمان بر
هوش معنوی اس .
واژگان کلیدی
سرچشمه هست .
هوش معنوی ،أضزشکاض ،نخبه،
ت
طرح مسئله
دض سالهای اخیر ،مفهوم هوش فقط برهعنوان تروان شرناخت دضنظرر گرفتره
نم شود؛ بلکه به حوزههاي ديگر ،مثل هوش هیجان أ هوش طبیع أ هوش
أجودی گسترش يافته اس  .پس از گسترش مفهوم هوش به ساير قلمرأهرا أ
ظرفی ها أ تواناي های انسان أ بهخصروص مطرحشردن هروش هیجران دض

سازه جديدی ضا با عنروان هروش معنروی
ضأانشناس  ،ايمونز دض سال ،2000
ت
مطرح كرد .هوش مفهوم اس كه از ديرباز عالقهمندی به پژأهش أ تفحرص
دضباضه ابعاد أ أيژگ ها أ انوام آن بسیاض مشاهده شرده اسر  .هروش معنروی
ت
مجموعهای از تواناي ها برای بهرهگیری از منابع دنیاي أ معنوی اس  .مفهروم
تحلیل غرب از هوش ،بیشتر شناخت اس أ شامل پردازش دادهها م شرود؛
تجربه انسان ،از جمله شرناخ شرهود أ هیجران ضا دض اضتبراط يکپاضچره
أ
ت
دضبرم گیرد.
بهطوضكل  ،هوش باعث سازگاضی فرد با محیط م شود أ ضأشهای مقابله
با مشکال ضا دض اختیاض اأ قراض م دهد .همچنین تواناي شناخ مسیله ،بیران
ضاهحل پیشنهادی برای حوزههای گوناگون زندگ أ كش ،ضأشهای كاضآمرد
حرل مسرائل از أيژگ هرای افرراد براهوش اسر (كینرگ .)2009 ،يکر از
حیطه ضأانشناس أضزش  ،هوش معنوی اس كره
موَوعا مهم أ جالب دض
ت
تا به امرأز ،پژأهشهای چندان منسجم أ نظاممنردی بررای شرناخ أ تبرین
أيژگ ها أمؤلفه های آن ،دض مقايسه با ساير انوام هروش انجرام نشرده اسر
(ماضک .)1997،دض ادامه بايد گف كه مطرحشدن هوش معنروی ،ظرفی هرای
جديدی ضا دض ضأان شناس دين أ أضزش فراهم كرده اس (كینگ.)2009 ،
همانطوضكه بیان شد ،هوش معنوی كه دض پايان قرن بیستم به ادبیا علم
ضأانشناس أاضد شد ،قادض اس كاضكرد أ سازگاضی فرد ضا نسب بره محریط
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دضحال كه ضأيکرد تركیب شرق نسب به هوش أ مؤلفههای گوناگون عملکرد

اطراف پیشبین كند أ منجر به افزايش كاضاي أ اثربخشر دض سرطح ملر أ
فرامل شود .اين هوش به افراد فرص م دهد ،دض مقابل أاقعی های مادی أ
معنوی حساس باشند أ تعال خويش ضا هر ضأز دض البهالی اشریا ،مکرانهرا،
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اضتباطها أ نقشها جس أجو كنند .دض مقايسهای كه بین افرراد داضای هروش
معنوی زياد با افراد داضای هوش معنوی كم صوض گرف  ،معلوم شد كه افرراد
داضای هوش معنوی زياد ،أيژگ هاي  ،همچون عالقهمندی بره زنردگ آضام أ
دلنشین ،عشق به كاض أ زندگ  ،خالقی أ نوآأضی دض كسبأكاض ،خدم بره
انگیرزه
همنوعان أ أابستهنبودن به اطرافیان داضند .خالقی باعث م شرود كره
ت
پیشرف دض آنان افزايش يابد .زأهرر أ ماضشرال ( )2000معتقدنرد كره هروش
معنوی استعداد ذهن انسان اس كه آنها ضا دض كاضهای معنوی كمک م كند أ
استقام آن ها ضا دض انجام تکالی ،ضأزمره افزايش م دهد (زأهرر أ ماضشرال،
 .) 2000دضخصوص اضتباط هوش معنوی أ اخالق نیرز ذكرر ايرن مطلرب الزم
اس كه دا نستن مطالب أ قواعد اخالق  ،اضتباط مستقیم با هوش داضد؛ يعنر
هرقدض میزان هوش شخص بیشتر باشد ،فراگیریاش نیز بیشتر اسر أ هرقردض
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هوش كمتری داشته باشد ،از علم كمتری نیز برخوضداض اس  .دض تعري ،اخالق
گفتهاند ،اخالق جمع « ُخلق» اس أ ُخلق نوع تواناي ضأح اس كه باعرث
م شود انسان ،كاضها ضا بهآسان أ بدأن فکر انجام دهد.
اهمی أ َرأض طرح موَوم معنوي أ مذهب ،بهأيژه هوش معنوى ،از
جنبههای گوناگون دض عصر جديد احساس م شود .يک از اين َرأض ها دض
عرصه انسانشناس  ،توجه به بُعد معنوى انسان از ديدگاه دانشرمندان ،برهأيرژه
ت
كاضشناسان سازمان جهان بهداشر اسر كره برهتازگ انسران ضا موجرودى

زيست  ،ضأان  ،اجتماع أ معنوى تعري ،م كنند .دض ضاستاى اين جهر گیرى
معنوى أ به موازا برضسر ضابطره برین ديرن أ معنوير أ ديگرر مؤلفرههاى
زيس شناخت أ ضأانشناخت  ،مثرل فعالیر بردن أ سرالم جسرم أ ضأان،
گرأه از پژأهشگران برای تبیین بعض از مشاهدهها أ دادهها ،دضصدد تعري،

سازه هوش معنوى نیز يک از مفراهیم اسر كره دض
مفاهیم جديد بودهاند.
ت
حوزه دين أ معنوي مطرح شرده أ
عالقه جهان ضأانشناسان به
پرتو توجه أ
ت
ت
توسعه يافته اس  .پژأهشهای فراأان دضباض ته ساير جنبههرای هروش ،ماننرد
هوش هیجان أ حركت برای موفقی افراد دض زمینههای گوناگون انجام شرده؛
حیطه هوش معنوی أ فعالی أضزشر يرا أضزشرکاضان
اما پژأهش چندان دض
ت
نخبه أ عادی با غیرأضزشکاض مقطع متوسطه مقايسه أ برضس خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش
أاتسون أ همکاضان ( ) 2005دض پژأهش نشان دادند كه أضزش أ فعالی بدن
نقش مهم دض حال های عرفان أ تجربههای معناي داضد (أاتسون أ نسرت ،
 .)2005ازطرف  ،ناسل ( ) 2004بیان كرد كه هروش معنروی برر تربیر افرراد
تأثیرگذاض اس  .بنابراين ،ازآنجاكه ِ
افراد با هوش معنوی زياد ،انعطافپذير أ دض
ضأياضأي با مشکال توانمند أ نسب به خويشتن بسیاض هوشریاضند ،م تروان
گف كه الهام از اضزشها ،أابستهنبودن به ديگران أ مقاأم دض برابر شیوهها أ
سن های معمول جامعه از أيژگ های افراد أضزشکاض اس  .هروش معنروی از
حیطه شرهودی
ضأابط فیزيک أ شناخت فرد با پیرامون خود فراتر ضفته أ أاضد
ت
أ متعال ديدگاه فرد به زندگ م شود .هوش معنوی به انسان ايرن توانراي ضا
م دهد كه اخالقیا ضا دض دضأن خود نهادينه كند .اين هروش زمینهسراز تمرام
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انجام نشده اس  .ازاينضأ ،دض اين تحقیق هوش معنوی دانشآموزان أضزشکاض

دضبرداضنرده باأضهرا أ هنجاضهرا أ
اصول اس كره مرا بره آنهرا معتقرديم أ
ت
اضزشهررای مررا دض فعالی هايمرران اس ر  .امرررأزه ،بررا گسررترش ضأزافررزأن
گونه أضزشها ،موَوم َرع،
أضزشهای حرفهای أ بهحاشیهضفتن ضأح بازی ت
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اخالق دض أضزش نیز مطرح م شود .هوش معنوی بهدلیل پیوندش با معنا ،م
تواند به فرد توان تغییر أ تحول بدهد .همچنین ،هوش معنروی بره فررد كمرک
م كند كه با هیجان های موجود دض زندگ خود ،احساس ضَاي أ شرادكام
داشته باشد (كینگ.)2009 ،
دض ادبیا پژأهش ضأان شناسر أضزش بره نقرش موَروعا مرذهب أ
معنوی أضزشکاضان پرداخته نشده اسر ؛ امرا ضأانشناسر أجرودی يکر از
ضأيکردهای ضأان شناخت اس كه معنا أ معنوي أ مرذهب ضا دض هسرتههرای
مركزی انسان قراض م دهد .عظیم أ همکاضان ( )2014دض مقالهای برا عنروان
نخبره معلرول»
«اضتباط میان معنوي أ أيژگ های شخصیت دض أضزشرکاضان
ت
نشان دادند كه معنوي أ همدل دض معلوالن أضزشکاض دض مقايسه برا معلروالن
نتیجره پرژأهش حاَرر اسر
غیرأضزشکاض بیشتر اس أ اين يافتره مطرابق
ت
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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(عظیم  .)2014 ،بهرأزی أ همکراضان ( )1392ضابطره برین هروش معنروی أ
دامنره سرن
پرخاشگری ضا دض بازيکنان فوتبال پسر دض گرأه سن نوجوان ،با
ت
 14تا  17سال دض تیمهای مس كرمان ،مس ضفسنجان ،فجرر سپاسر  ،فروالد
خوزستان أ استقالل اهواز برضس كردند .يافتههای آنان نشران داد كره هرچره
هوش معنوی بیشتر باشرد ،احتمرال پرخاشرگری أضزشرکاضان دض میردانهای
أضزش كمتر خواهد بود .همچنین ،دض اين پژأهش معلوم شرد كره همبسرتگ
نمره كل هوش معنوی أ خردهمقیاسهای هوش معنوی،
مثب أ معناداضی بین ت
توسرعه حالر
يعن تفکر انتقادی أجودی ،تولیرد معنر شخصر  ،آگراه أ
ت
آگاه  ،با تابآأضی أجود داضد .يافتههای اين تحقیق نیز حاك از اين اس كه
افرادی كه ازلحاظ هوش معنوی دض سطح باالي قرراض داضنرد ،دض موقعی هرای
سخ  ،تحمل بیشتری داضند (بهرأزی .)1392 ،دأدأ أ همکراضان ( )2015نیرز
دض مطالعهای دض افريقا نشان دادند كه اجرای آيینهای مذهب میران بازيکنران

نخبه فوتبال ،آمادگ های ضأان زيادی ،مانند كاهش ترس أ اَطراب ،كاهش
ت
آسیب أ بُرد بیشتر ضا بههمراه داضد.
روششناسی پژوهش
پژأهش حاَر ازنظر هدف ،كاضبردی أ داضای طررح پرژأهش عل ّ مقايسرهای
جامعه آماضی دض اين تحقیق ،تمام دانشآموزان ،يعن
پیش انجام نشده اس .
ت
 1649پسر دبیرستان های شهرستان قزأين هستند كه دض سال  1393تا 1394
مراجعره حضروضی أ توزيرع
به تحصیل مشرغول برودهانرد .دادههرای الزم برا
ت
پرسشنامهها بین دانشآموزان جمعآأضی شرد .ضأش نمونرهگیری بهكاضضفتره
دضبراضه
دضباضه أضزشرکاضان عرادی أ غیرأضزشرکاض ،ضأش تصرادف سراده أ
ت
ت
پايره األ شرامل تمرام
أضزشکاضان نخبه ،ضأش دض دسترس اس  .دضَرمن،
ت
ضشتهها أ پايههای دأم تا چهاضم شامل ضشتههای علومانسان أ علومتجرب أ
ضياَ فیزيک م شود .مبنای انتخاب  30دانشآمروز نخبره أ  30دانشآمروز
أضزشکاض عادی أ  30دانشآموز غیرأضزشکاض ،عضروي آنران دض تریمهرای
گوناگون أضزش بود .پس از انتخاب نمونه أ معرف پرسشگر ،پرسرشنامههرا
نامه
دض اختیاض آنان قراض گرف  .برای اضزياب متغیررهرای پرژأهش از پرسرش ت
عبدالزاده ( )1387استفاده شد.
هوش معنوی
هّ
عبدالزاده أ همکاضان ( )1387برا
نامه هوش معنوی دض ايران توسط
پرسش ت
هّ
 29عباض طراح شرد .دض چررخش أاضيمراكس دأ عامرل اصرل «دضک أ
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اس ؛ چراكه كاضهای مداخلهای دضخصوص أيژگ مربوط به هوش معنروی از

هسته
سرچشمه هست » با دأازده پرسش أ «زندگ معنوی يا اتکا به
اضتباط با
ت
ت
ضابطه همبستگ برین
(عبدالزاده.)1387 ،
دضأن » با هفده پرسش بهدس آمد
ت
هّ
نامه هوش معنوی جامع  83پرسش آمررام
عامل األ اين پرسشنامه با پرسش ت
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أ دضاير ( )2008به میزان  0/76دض سطح  0/01بهدس آمد .گويرههرای ايرن
ال موافقم
ال مخالفم ،مخالفم ،تا حدأدی موافقم أ كام و
ابزاض داضای گزينههای كام و
دامنه نمرههرا 29
نمره يک تا پند اس كه به ضأش لیکر نمرهگذاضی شد أ ت
با ت
تا  145اس (آمرام .)2008 ،همچنین ،نترايد برا اسرتفاده از ضأشهرای آمراض
توصیف  ،مانند فراأان  ،میانگین ،انحرراف اسرتانداضد أ ضأش آمراض اسرتنباط
تحلیل أاضيانس يکضاهه انجام شد.
یافتههای تحقیق
نتايد به دس آمده دضخصوص هروش معنروی أ زيرمقیراسهرای آن ،شرامل
هسرته دضأنر دض
سرچشمه هست أ زندگ معنوی با اتکا به
دضک أ اضتباط با
ت
ت
جدأل  1آمده اس .
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جدول  :1توصیف متغیرهای پژوهش در سه گروه دانشآموز

غیرورزشکار
متغیر

هوش معنوی
دضک أ اضتباط با
سرچشم ته هست

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

113/9

14/9

120/7

11/1

110/9

14/4

49/9

6/7

52/1

6/2

47/7

6/7

زندگ معنوی با
اتکا
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میانگین

انحراف

ورزشکار نخبه

ورزشکار

به هست ته دضأن

63/9

9/6

68/6

6/4

63/1

9/1

همانطوضكه دض جدأل  2مشاهده م شود (آزمرون كرأسرکالوالیس) ،برین
هوش معنوی دانشآموزان أضزشکاض نخبه أ أضزشکاض عرادی أ غیرأضزشرکاض
مقطع متوسطه تفاأ معناداضی أجود داضد ( .)X2=9/19 ،p=0/010از طررف
سرچشرمه هسرت هروش معنروی دض
ديگر ،اين اختالف بین دضک أ اضتباط با
ت
دانش آموزان أضزشکاض نخبه أ أضزشکاض عادی أ غیرأضزشکاض مقطع متوسرطه
تفاأ بین گرأهها از مقايسههای دأبه دأ با تعديل سطح آلفا اسرتفاده شرد كره
نتايد آن دض شکل  1أ  2مشهود اس .
جدول  :2نتایج آزمون کروسکالوالیس

متغیر

X2

Df

Sig

مقیاس

هوش معنوی

9/19

2

0/010

خردهمقیاس

سرچشمه هست
دضک أ اضتباط با
ت

7/12

2

0/028

نتررايد نشرران داد كرره هرروش معنرروی دانشآمرروزان أضزشررکاض نخبرره از
دانشآموزان غیرأضزشکاض بهطوض معناداضی بیشتر اس  )p=0/009( .از طرف
ديگر میان هوش معنوی دانشآمروزان أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض تفراأ
معناداضی أجود نرداضد ( .)p=0/124همچنرین ،هروش معنروی دانشآمروزان
أضزشکاض عادی أ غیرأضزشکاض مقطع متوسطه تفاأ معناداضی أجرود نرداضد
(.)p=1/00
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نیز معنراداض اسر ( .)X2=7/12 ،p=0/028ازايرنضأ ،برهمنظوض تعیرین منبرع
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شکل  :1نمودار میانگین هوش معنوی دانش آموزان ورزشکار نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار

سرچشمه هسرت  ،هروش
نتیجه ديگر اين بود كه میانگین دضک أ اضتباط با
ت
ت
معنوی دانشآموزان أضزشکاض نخبه از دانشآموزان أضزشکاض عرادی ،برهطوض
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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معناداضی بیشتر بود ()p=0/04؛ اما اين اخرتالف دض دانشآمروزان أضزشرکاض
نخبه أ غیرأضزشکاض ( )p=0/58أ همینطوض دانشآموزان أضزشکاض عرادی أ
غیرأضزشکاض معناداض نبود (.)p=0/54

شکل  :2میانگین نمرههای خردهمقیاس درک و ارتباط با سرچشمهٔ هستی دانشآموزان ورزشکار
نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار

نتايد تحلیل أاضيانس يکضاهه دض جدأل  2نشان م دهد كه میانگین ،برین
هسته دضأن دانشآموزان أضزشکاض نخبه أ أضزشرکاض
زندگ معنوی با اتکا به
ت
عادی أ غیرأضزشکاض تفاأ معنراداضی داضد (.)F)2،85(=3/64 ،p=0/030
برای تعیین منبع تفاأ بین گررأههرا از آزمرون تعقیبر شرفه ،برهدلیل حجرم
نامساأی گرأهها استفاده شد.

منبع

SS

Df

بینگرأه

526/5

2

دضأنگرأه

6139/7

85

كل

6666/3

87

MS

263/2
72/2

F

3/64

Sig.

0/030

نتايد آزمون تعقیب شفه نشان داد كه میانگین زنردگ معنروی برا اتکرا بره
هسته دضأنر دانشآمروزا ن أضزشرکاض نخبره از أضزشرکاضان عرادی برهطوض
ت
معناداضی بیشتر اس ( .)p=0/048اما تفاأ معناداضی بین میرانگین زنردگ
هسته دضأن دانشآموزان أضزشرکاض نخبره أ دانرش آمروزان
معنوی با اتکا به
ت
غیرأضزشررکاض ( )p=0/11أ همررینطرروض دانشآمرروزان أضزشررکاض عررادی أ
غیرأضزشکاض أجود نداضد (.)p=0/93
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جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یکراهه
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شکل  :3نمودار میانگین نمرههای خردهمقیاس زندگی معنوی با اتکا به هستۀ درونی
دانشآموزان ورزشکار نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار
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نتیجه
مقايسه هوش معنروی دانشآمروزان أضزشرکاض نخبره أ
هدف از اين پژأهش
ت
عادی با غیرأضزشکاض مقطع متوسطه بود .نتايد بهدس آمده از میانگین هروش
معنوی دض سه گرأه دانشآموزان غیرأضزشکاض أ أضزشکاض نخبره أ أضزشرکاض
عادی نشان داد كه بین هوش معنروی ايرن سره گررأه از دانشآمروزان مقطرع
متوسطه تفاأ معناداضی أجود داضد .بهنحویكه هوش معنروی دانرشآمروزان
أضزشکاض نخبه از دانشآموزان غیرأضزشکاض ،بهطوض معناداضی بیشتر برود؛ امرا
بین میانگین هوش معنوی دانشآموزان أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض عرادی
تفرراأ معنرراداض ی أجررود نداش ر  .از طرررف ديگررر ،أضزشررکاضان عررادی أ
غیرأضزشکاضان ازنظر هوش معنوی اختالف معناداضی نداشتند .دض همین ضاستا،

عظیم أ همکاضان ( )2014نیز نشان دادند كه معنوي أ همردل دض معلروالن
أضزشکاض دض مقايسه با معلوالن غیرأضزشکاض بیشتر اس كه اين يافتره مطرابق
نتیجه پژأهش حاَر اس  .همچنین ،نتايد اين پرژأهش دضخصروص برترری
ت
نخبه أضزشکاض مطرابق نترايد دأدأ أ همکراضان
هوش معنوی دض دانشآموزان ت
نخبره
( )2015اس كه نشان دادند ،اجرای آيینهای مرذهب میران بازيکنران
ت
آسیب أ بُرد بیشتر ضا بههمراه داشته اس  .بنابراين ،م تروان توجیره كررد كره
معنوي تأثیر بسزاي دض موفقی دانشآموزان أضزشکاض داشته أ تفاأت ضا بین

نخبه أضزشکاض أ دانشآموزان أضزشکاض ايجاد كرده اس .
دانشآموزان ت
نتايد پژأهش حاَر با يافتههای پژأهش بهرأزی أ همکاضان ( )1392نیز
همضاستا اس  .آنها دض پژأهش خود نشان دادند كره اضتبراط معنراداضی برین
هوش معنوی أ تابآأضی أجود داضد .يافتههای اين تحقیق نیز حراك از ايرن
بود كه افرادی كره ازلحراظ هروش معنروی دض سرطح براالي قرراض داضنرد دض
موقعی های سرخ  ،تحمرل بیشرتری داضنرد كره يکر از ضمزهرای موفقیر
أضزشکاضان نخبه اس  .اين نتیجه با نترايد أاتسرون أ همکراضان ( )2005نیرز
همگراي داضد كه بهترتیب نشان دادند ،أضزش أ فعالی بدن نقشر مهمر دض
حال های عرفان أ تجربههای معناي داضد أ همینطوض هوش معنوی م تواند
نتیجه بهدس آمده از میانگین خردهمقیاس دضک
بر تربی افراد تأثیرگذاض باشد.
ت
سرچشرمه هسرت  ،هروش معنروی دض سره گررأه دانشآمروزان
أ اضتباط برا
ت
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فوتبالیس  ،آمادگ های ضأان زيادی ،مانند كاهش ترس أ اَطراب أ كاهش

غیرأضزشکاض أ أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض عرادی نشران داد ،برین دضک أ
سرچشمه هست  ،میان هوش معنوی اين سه گرأه تفراأ معنراداضی
اضتباط با
ت
أجود داضد .بهنحویكه میانگین هوش معنوی دانشآموزان أضزشرکاض نخبره از
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دانشآموزان أضزشکاض عادی بهتر بود .دضخصوص خردهمقیاس زندگ معنوی
هسته دضأن نیز ،نتايد نشان داد كه دانشآموزان أضزشرکاض نخبره از
با اتکا به
ت
دانشآموزان أضزشکاض عادی بهطوض معناداضی أَعی مطلوبتری داضند.
دض أضزش أ فعالی بدن به اين متغیرها ،از جمله معنوي أ فعالی بدن أ
نقش آن دض حال های ضأح ضأان أضزشکاضان توجه نشده اس ؛ دضحال كره
بهنظر م ضسد ،اي ن متغیرها نقش مؤثرتری دض تعادل ضأان أضزشکاضان ايفا م
كنند .از جمله صفات كه ضأان شناسان برای افراد با هوش معنوی زياد نرام مر
برند ،خودكنترل اس  .دنسون أ همکاضان ( )2012نشران دادنرد كره يکر از
أيژگ هاي كه دض أضزشکاضان با هوش معنوی زياد مشاهده م شرود ،كراهش
رره موفقیررر دض أضزش ضا ايجررراد م كنرررد
پرخاشرررگری اسررر كررره زمینر ت
سازه هوش معنروی ضا
(دنسون أ توماس .)2012 ،بهطوضكل م توان پیدايش
ت
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برهعنوان كراضبرد ظرفیر هرا أ منرابع معنروی دض زمینرههرا أ موقعیر هرای
علم دضنظر گرف  .هوش معنوی بهعنوان هوش مکمل ،دض فرايند تصمیمگیری
افرراد نقرش بسرزاي داضد أ افرراد ضا دض حرل مسرائل يراضی م دهرد أ
ال منحصربهفرد أ مربوط به انسان
داضای ابعاد گوناگون اس  .هوش معنوی كام و
اسرر أ دضأاقررع گفترره م شررود كرره هرروش عمرروم أ هرروش هیجرران
پاسخگوی همهچیز نیستند؛ بلکه انسان بره عامرل سروم هرم نیازمنرد اسر
كه هوش معنوی نامیده م شود.
زمینه اثر أضزش برر أيژگر هرای ضأانر أ اجتمراع أ
پژأهشهاي دض
ت
مقايسه اين أيژگ ها بین أضزشکاضان أ غیرأضزشکاضان انجام گرفته اس كره
ت
نشان م دهد ،فعالی های أضزش بر ابعاد گوناگون زندگ ضأان أ اجتمراع
افراد تأثیر م گذاضد (مشهوضی .)1380 ،أضزشکاضان دض اضتبراط أ ضأيراضأي

بیشتری با ديگران هستند أ اغلب ،با همتیم ها أمربیان أ همراهرانشران بره
ِ
أضزشکاضان با هوش معنوی زياد ،بهدلیل داشتن تفکر
همدل متقابل نیاز داضند.
گسترده أ ضابطه با ديگران أ دنیای اطراف ،قادض به شناسراي ضفتراض مخررب أ
منف ديگران هستند .براساس ديدگاه ايمونز سازگاضی اجتمراع أ همردضدی
متقابل از مصداق های هوش معنوی مطلروب اسر كره از كاضكردهرای اصرل
چندگانره هوشریاضی ضا دض افرراد برهدنبال
زمینه تمركز أ سطوح
هوش معنوی
ت
ت
داضد .بنابراين ،برتری هوش معنوی دض افراد أضزشکاض نخبه منطق برهنظر مر
گانه مرتبط
ضسد (آمرام .)2005،نوبل أ أگان بر اين باأضند كه مؤلفههای هش
ت
ِ
معنوی ضشديافته عباض اند از :دضست أ صرراح  ،تمامیر  ،تواَرع،
با هوش
مهربان  ،سخاأ  ،تحمل ،مقاأم أ پايداضی أ نیرز تمايرل بره برطرفكرردن
نیازهای ديگران (بهنقل از :ناسل.)2004 ،
باتوجهبه مطالب بیانشده ،م توان نتیجره گرفر كره شرناخ أ برضسر
مؤلفههای ضأان گوناگون ،از جملره هروش معنروی أ موفقیر أضزشر كره
پژأهشگر دض پژأهش حاَر بهدنبال آن اس  ،م توانرد دض موفقیر أ ضفتراض
افراد أضزشکاض ،نهتنها دض موقعی مسابقه ،بلکه دض زندگ اجتماع آنها نیرز
تأثیرگذاض باشد أ صفت بررای تمرايز برین افرراد أضزشرکاض أ غیرأضزشرکاض
محسوب شود .نازل ( ) 2004معتقد اس كه هوش معنروی ،تركیبر از ضأان أ
ِ
همراه با افراد دض نزديکشدن به دنیرای معقرول أ ملمروس
جنبههای ناملموس
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أضزش نیز بهشما م ضأد .ديدگاه فريدمن أ مکدأنالد نیز مبیّن اين اسر كره

نهفته زيراد،
خودشان اس  .يک فرد با هوش معنوی زياد داضای انعطافپذيری ت
خودآگاه أ ظرفی ايدئال برای مقابله با مشکال أ سخت هاس كه احتماالو
يک دلیل برای نخبگر دانرشآمروزان أضزشرکاض ،معنوير زيراد آنهاسر .
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همچنین ،م توان گف كه كش ،أجود تجربههای معنروی افرراد ،زمینرههراي
برای باأضپذيری أجود هوش معنوی ايجاد م كند.
روزه أضزش،
دض پايران ،بايررد گفر كرره مطرحشرردن هرروش معنرروی دض حر ت
دضباضه نقرش معنوير
زمینههای جديدی ضا برای پژأهشگران فراهم م كند تا
ت
دض ضفتاض أضزشکاضان برضس های جديدی كنند أ به برخر پرسرشها دض ايرن
نخبره
زمینه پاسخ دهند .همانطوضكه بیان شد ،ضيشههای هوش معنوی دض افراد
ت
زمینره برترری دض عرصرههای
أضزشکاض ،يک از دلیلهای احتمال اسر كره
ت
أضزش ضا برای أضزشکاضان نخبه مهیا م كند .بنابراين ،تقوي باأضهای دينر
ِ
مربیران
أ مذهب كه زمینهساز اضتقای هوش معنوی اس  ،بايد دض دسرتوض كراض
أضزشکاضان قهرمان قراض گیرد .همچنین ،ذكر اين نکتره الزامر اسر كره ايرن
پژأهش َع،ها أ محدأدي هاي داشته اس ؛ همچون دض دسترسنبودن ابزاض
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هنجاضياب شده برای سنجش هوش معنروی ،اسرتفاده از ابرزاض خودگزاضشر ،
ضابطه بین
مقطع بودن اين پژأهش أ استفاده از طرح همبستگ برای نشاندادن
ت
متغیرها .ازاينضأ ،بهمنظوض قطعی بیشتر دض تصمیمگیری ،انجرام پژأهشهرای
طول َرأضی أ منشأ اثر خواهد بود.
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