
C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2017, ASP Ins. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and 
build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

[1] Mediating role of self-concept in perfectionism and mental ... [2] Assessment of 
mental health status  ... [3] A Comparison of aggression, anxiety, and depression  ...  
[4] Nursing concepts for health ... [5] Is spirituality intelligence? motivation 
cognition  ... [6] Spiritual intelligence of nurses in two Chinese social systems ... 
[7] Developing a plan for pediatric spiritual ... [8] Relationship between anxiety 
and depression and ... [9] Personality and Health: The mediating role of trait   ...  
[10] Religious coping and physiological ... [11] The mediating role of God attachment 
between religiosity  ... [12] Communion and complaint: Attachment ... [13] Medical-
surgical nursing: Management for positive ... [14] Motor control and learning: A 
behavioral  ... [15] Social psychology: Theories... [16] The aggression ... [17] On 
the relationship between mental  ... [18] Comparison of spiritual intelligence ...  
[19] A comparison between intellectual aptitude and mental health in mothers having 
deaf, blind and ... [20] Relationship between religious / spiritual components, mental 
health and hope for the future in hospital staff of ... [21] Relationship between spiritual ... 
[22] The role of spiritual intelligence in perceived stress, anxiety ... [23] The relationship 
between spiritual intelligence and aggression among ... [24] Province comparison  
of general health between ... [25] The relationship between spiritual health and 
social anxiety ... [26] Study of relationship between spiritual health, anxiety ...  
[27] The study of relationship between spiritual intelligence ... [28] The 
development of a short scale measuring aggressiveness ... [29] Determination of validity 
and reliability of Farsi version ... [30] The relation between sports ... [31] Relationship of 
spirituality and forgiveness with family   ... [32] Effect of training spiritual intelligence on 
quality of life ... [33] Relationship between spiritual health and quality  ...  [34] Relation-
ship between spiritual health with quality ... [35] Role of sexual satisfaction, spiritual 
health, psychological ... [36] A model for controlling aggressiveness ...

Aims In recent years, spirituality has been considered by health professionals as one of the 
existential dimensions of human beings due to their mental health effects. Spiritual intelligence 
is also an important factor affecting mental disorders such as anxiety, aggression and anger. 
Therefore, the purpose of this study was to predict competitive trait anxiety, competitive 
aggression and competitive anger based on the spiritual intelligence of veterans and disabled 
athletes. 
Instrument & Methods In this descriptive-correlational study in 2016, 80 veteran and disabled 
athletes from the Arak City, Iran, were selected through available sampling and participated 
in the study. Demographic characteristics questionnaire, spiritual intelligence questionnaire, 
competitive anger and aggression inventory and competitive trait anxiety questionnaire. To 
analyze the collected data, descriptive (mean and percent) and regression statistical tests were 
used.
Findings There was a significant negative relationship between spiritual intelligence and 
competitive anxiety (r=-0.22; p<0.05), and spiritual intelligence and competitive anger and 
aggression (r=-0.27; p<0.05). Spiritual intelligence could predict 4.9% of the variance of 
competitive anxiety (p=0.048) and 7.0% of the variance of competitive anger and aggression 
(p=0.017).
Conclusion Spiritual intelligence can reduce competitive anger and anger and competitive 
aggression in athletes with disabilities and veterans.
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  چکيده

عنوان یكی از ابعاد وجودی انسان،  های اخیر، معنویت به در سال اهداف:
سالمت روان، مورد توجه متخصصان حوزه سالمت قرار دلیل تاثیر بر  به

گرفته است. هوش معنوی نیز از عوامل مهم موثر بر اختالالت روانی 
مانند اضطراب، پرخاشگری و خشم گزارش شده است. بنابراین هدف 

بینی اضطراب صفتی رقابتی، پرخاشگری رقابتی و  پژوهش حاضر، پیش
 اران جانباز و معلول بود. خشم رقابتی براساس هوش معنوی ورزشك

، ۱۳۹۵ی در سال همبستگ نوع ازی فیتوص پژوهشدر این  ها: ابزار و روش
گیری  روش نمونه نفر از ورزشکاران جانباز و معلول شهر اراک به ۸۰تعداد 

دردسترس انتخاب شده و در پژوهش شركت كردند. ابزار پژوهش، 
هوش معنوی،  نامه شناختی، پرسش های جمعیت نامه ویژگی پرسش
نامه اضطراب صفتی  نامه پرخاشگری و خشم رقابتی و پرسش پرسش

های  شده از آزمون های گردآوری منظور تجزیه و تحلیل داده رقابتی بود. به
  استفاده شد.  ونیرگرس و) درصد و نیانگیم( یفیتوص آماری

) و >۰۵/۰p؛ r=-۲۲/۰بین هوش معنوی و اضطراب رقابتی ( ها: یافته
) رابطه >۰۵/۰p؛ r=-۲۷/۰نوی و پرخاشگری و خشم رقابتی (هوش مع

% واریانس ۹/۴داری مشاهده شد. هوش معنوی توانست  منفی و معنی
% واریانس پرخاشگری و خشم رقابتی ۰/۷) و p=۰۴۸/۰اضطراب رقابتی (

)۰۱۷/۰=pبینی نماید. ) را پیش  
 بتیصفتی رقا تواند باعث کاهش اضطراب می هوش معنوی گیری: نتیجه

  و خشم و پرخاشگری رقابتی در ورزشكاران معلول و جانباز شود. 
  هوش معنوی، اضطراب رقابتی، پرخاشگری، خشم، ورزشكاران جانباز ها: كلیدواژه

  
  ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:

  ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  d-khajavi@araku.ac.irنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه

 طور بهآن  ابعادكه  است یچندُبعد و دهیچیپ یموجود انسان
 ی،آگاه نیا .هستندهم مرتبط  با یمند نظام و دار یمعن

 در تنها را خود یانسان مطالعات کهاست  داشته آن بر را دانشمندان
 گرید ابعاد تیفیک ،همزماننكنند و  محدود) یکیزیف ُبعد( ُبعد کی
 بهداشت. دهند قرار مطالعه و توجه موردنیز  را) یروان ُبعداز جمله (

 از و دارد سروکار یروان یتوضع بهبود و روان سالمت حفظ با یروان
 سازمان. کند یم یریشگیپ یروان یها بیآس و ها یماریب بروز
 گذشته دهه در که خود یها هیانیب نیآخر در بهداشت یجهان

 یاساس ُبعد چهار ازعنوان یكی  به را روان سالمت است، کرده منتشر
 قرار یبررس مورد یعنوم و یاجتماع ،یروان ،یجسمان ابعاد یعنی

 در انسان یاساس ابعاد از یکی عنوان به روان ت. سالمتاس داده
 یط و است افتهی یا ژهیو تیاهم یاجتماع و یفرد یزندگ نیتضم
  .[1]است گرفته قرار سالمت متخصصان توجه مورد ریاخ یها سال
 و نمسئوال یآگاهدهنده  شانن تیمعنو یعنی چهارم ُبعد بر دیتاک

 در تیمعنو و مذهب تیاهم بر دیتاک و یروان بهداشت نامتخصص

 عواطفاز جمله  عوامل یبرخ. از طرفی، [1]است جامعه افراد یزندگ
 بر یمثبت طور به توانند یبودن م یمذهب و تیمعنو احساسات، و

 مانند یعوامل ،گرید طرف ازباشند و  رگذاریتاث روان سالمت
 بر یمنف اثرات دنتوان یم یافسردگی، خشم و پرخاشگر اضطراب،

 ینوع را تیمعنو زنتر و یمور. [3-1]باشند داشته روان سالمت
 دارد قرار یمذهب یباورها از فراتر که اند کرده فیتعر یروان تیفیک
 یاله بتیه درک مثل یاحساسات و کند یم زهیانگ جادیا انسان در و
 در یمعنو فرد. آورد یم وجود به شخص در را خلقت به احترام و

 ُبعد یزمان. است افتهیدر را یزندگ یمعن و است هدفمند یزندگ
مقابل  در انسان که شود یم مهم و برجسته یزندگ در تیمعنو

  . [4]ردیگ قرار مرگ و دیشد یها یماریب ،یعاطف یفشارها
 رای معنو هوش هساز و بیترک را هوش و تیمعنو هساز دو مونزیا

 پرسیدن یبرا انانس ظرفیت را یمعنو هوش یو. کرد مطرح
 و ما بین یكپارچه ارتباط و زندگی یمعن هدربار نهایی واالتئس

 معنوی هوش. [5]نمود فیتعر کنیم، می زندگی آن در که یدنیای
 به بیشتری عطوفت و مالیمت با انسان که شود یم موجب

 کند، تالش شتریب حل راه یافتن برای کند، نگاه مشکالت
 و یپویای خود یزندگ به و کند تحمل بهتر را یزندگ های یسخت

  . [5]دهد حرکت
 با افراد یمعنو نگرش و بودن یمعنو بینهای پژوهشی،  یافته

 خشم اضطراب، ،یافسردگ استرس، مانند روان سالمت یها شاخص
اند. بر این اساس،  را گزارش كرده یدار یمعن رابطه یپرخاشگر و

 از دارند داخ با یبیشتر ارتباط و هستند تر یمعنو که یافراد
 حالت کی به اضطراب. [12-6]برخوردارند یباالتر روان سالمت
 و شک حس با که یدلواپس شکل به اغلب و مبهم و ندیناخوشا

. دو [13]شود ه است، اطالق میناشناخت عامل کی به نسبت دیترد
 میزان یصفت اضطرابی. حالت و یصفتوجود دارد:  اضطرابنوع 

 این با و دهد یم نشان را اضطراب یا ینگران به فرد یعموم تمایل
 یارزیاب" نگرانید؟ عملکردتان مورد در معموالً  شما آیا" که سئوال

 یا لحظه از که است اضطراب نوع دومین یحالت اضطراب. شود یم
 تغییر دیگر تکلیف به تکلیف یک از و بوده متفاوت دیگر لحظه به
 یاجرا مورد در اشم آیا" که شود یم مشخص سئوال این با و کند یم

  . [14]"نه؟ یا هستید نگران خود
های صفتی، اضطراب صفتی ورزشی است كه  یكی از انواع اضطراب

. این نوع دارد یدار یمعن ارتباطی و رقابت ورزش عملکرد با
 شود یم موجب که است یزودگذر و یجانیه واکنش ،اضطراب

 عملکرد که کنند یابیارز زیدآمیتهد را یخاص یها تیموقع افراد
 زانیم چه هر که یا گونه به ،دهد یم قرار ریتاث تحت را ورزشکاران

 رقابت نیح در ورزشکاران عملکرد باشد، باالتر یرقابت اضطراب
  .[14]بود خواهد تر نییپا

توانند  پرخاشگری و خشم نیز از جمله متغیرهایی هستند كه می
گر، تاثیر سوئی بر عملكرد ورزشی داشته باشند. از طرف دی

 هستند یروان سالمت در ثروم یها شاخص از ی و خشمپرخاشگر
دارند. پرخاشگری نه رقابت است و نه  ارتباط تیمعنو با که

عصبانیت. رقابت یک نگرش و عصبانیت یک احساس است. با این 
. [13]حال عصبانیت و رقابت هر دو در پرخاشگری نقش دارند

 دیگران یا خود هب نزد آسیب آن هدف كه است رفتاری پرخاشگری،
 یك یعنی است؛ اهمیتدارای  نیت و قصد تعریف، این در است؛
 روی از كه شود می محسوب پرخاشگری صورتی در زا آسیب رفتار
 انجام خود یا دیگری به زدن صدمهآسیب و منظور  به عمد و قصد

دهد،  رخ می گوناگونیهای  به شکل پرخاشگری. [15]باشد گرفته
 یا ابزاری های مولفه معرفپرخاشگری  انیجسم و کالمی شکل
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 جنبه معرف خصومت و هیجانی جنبه معرف خشم رفتاری،
  . [16]است پرخاشگری شناختی

مطالعات متعددی رابطه بین متغیرهای یادشده را بررسی و تایید 
 و معنوی هوش بین همکاران و یمعلماند. برای مثال،  کرده

 و معنوی هوش نیب و دار معنی مثبت همبستگی روان سالمت
. [17]دار گزارش کردند معنی منفی همبستگی ناكارآمد افكار

اظهار داشتند بین هوش معنوی و  همکاران و یمعلمهمچنین 
 و انیریدب. [18]داری وجود دارد سالمت روان همبستگی معنی

 مادرانی روان سالمت وی معنو هوش بیندریافتند  همکاران
 هوش و دارد وجودی دار معنی تفاوتی عاد و نابینا ناشنوا، کودکان

 مادران اینی روان سالمتکننده  یبین پیش تواند میی معنو
 -داری بین ابعاد معنوی ارتباط معنی یناد و یقهرمان. [19]باشد

 جلیلوندو  راد عظیمی. همچنین [20]مذهبی با سالمت روان یافتند
 به بندی پای و روان سالمت متغیرهای بینی دار معنی رابطه

و همکاران دریافتند که  بایرامی. [21]گزارش كردند دینی اعتقادهای
شده، اضطراب و افسردگی  هوش معنوی با استرس ادراک

داری دارد و با افزایش هوش معنوی،  دانشجویان رابطه منفی معنی
شده، اضطراب و افسردگی دانشجویان کاهش  استرس ادراک

ارتباط هوش معنوی،  . همچنین مطالعات مربوط به[22]یابد می
 باشد باالتری معنو هوش چه هرخشم و پرخاشگری نشان داد 

  . [23]است کمتری ورزش نیادیم در ورزشکارانی پرخاشگر احتمال
 رفتارهای دهنده شکل معنوی، هوشمعنویت و  نکهیا به توجه با

 برای ها ییتوانا از ای مجموعهعنوان  به وبوده  اجتماع در فرد
 هستند، رگذاریتاثی زندگ مشکالت حل دری نید منابع از رییگ بهره
ویژه جانبازان و معلوالن و  در زندگی ما، به معنوی هوش نیبنابرا

با  آنه رابطی ابیارزمختلف سالمت روان و  های جنبه بر آن ریتاث
 ازهای سالمت روان مانند اضطراب، خشم و پرخاشگری  شاخص

های  ، با وجود اینكه یافتهعالوه . بهاست برخوردار ای ژهیو تیاهم
پژوهشی در حیطه جانبازان نیز رابطه معكوس معنویت با اضطراب 
را در جوامع آماری مختلف از جمله معلوالن و جانبازان تایید 

ای كه رابطه این متغیرها را در  ، اما مطالعه[26-24 ,8]اند كرده
  های ورزشی بررسی كرده باشد، یافت نشد.  های رقابت موقعیت

، معنوی هوشبنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین 
بینی  اضطراب رقابتی، خشم و پرخاشگری و همچنین پیش

اضطراب صفتی رقابتی، پرخاشگری رقابتی و خشم رقابتی براساس 
 هوش معنوی در ورزشكاران جانباز و معلول شهر اراك بود. 

  

  ها ابزار و روش

در بین  ۱۳۹۵در سال ی همبستگ نوع ازی فیتوص پژوهشاین 
ورزشکاران جانباز و معلول شهر اراک انجام شد. حجم نمونه با 

نفر برآورد شد. با مراجعه به اداره  ۸۰استفاده از فرمول كوكران، 
ورزش و جوانان و هیات ورزشی جانبازان و معلوالن شهر اراك، آمار 

. دست آمد های ورزشی و ورزشكاران این جامعه به ها، تیم باشگاه
ها از سه رشته گروهی فوتبال، بسكتبال و والیبال و چهار  آزمودنی

رشته انفرادی تیراندازی، تنیس روی میز، دو و میدانی و شنا، 
گیری دردسترس انتخاب شده و با اعالم رضایت  روش نمونه به

  شفاهی، در پژوهش شركت كردند. 
  ابزار پژوهش عبارت بودند از: 

نامه  پرسش شناختی: معیتهای ج نامه ویژگی پرسش -۱
 پاسخ (سن، - باز سئوال ۴شناختی شامل  های جمعیت ویژگی

 سئوال ۸ تحصیالت و سابقه بیماری خاص) و میزان سابقه ورزشی،

تیمی، وضعیت تاهل،  یا انفرادی ورزش نوع پاسخ (جنسیت، -بسته

سابقه مصرف دخانیات، دست و پای برتر، تعداد جلسات تمرین در 
ین ساعات تمرین در روز و باالترین عنوان قهرمانی) هفته، میانگ

  بود. 
نامه هوش  هوش معنوی با پرسشنامه هوش معنوی:  پرسش -۲

نامه  گیری شد. این پرسش و همکاران اندازه زاده هعبدالمعنوی 
 تا) با نمره یک( "مخالفم كامالً " از ای گزینه پنج سئوال ۲۹ دارای

. روایی است ۱۴۵ تا ۲۹ نمرات دامنهو  )۵با نمره ( "موافقم كامالً "
صوری و محتوایی این ابزار از نظر متخصصان و روایی سازه با 

 روش بهاستفاده از تحلیل عاملی تایید شده است. همسانی درونی 
گزارش  ۸۹/۰و پایایی بازآزمایی (آزمون مجدد)  ۸۷/۰ ی كرونباخآلفا
  .[27]است شده

برای سنجش : نامه پرخاشگری و خشم رقابتی پرسش -٣
 خشم و یپرخاشگر نامه پرسشپرخاشگری و خشم رقابتی از 

ی این ابزار درون یهمسان. [28]استفاده شد مورس و ول مکس یرقابت
گزارش شده است. نسخه فارسی آن  ٨٨/٠ ییبازآزما ییایپاو  ٨٧/٠

 آن یپایای ی وروای و شدرواسازی  همکاران و ییرضا یفتح توسط
 یا گزینه پنج هگوی ١٢ یدارا اسیمق نیا .شد گزارش قبول قابل
) با نمره یک( "وقت هیچ" از یسطح پنج لیکرت مقیاس با که است

 دو شامل و شود یم یارذگ نمره) ٥با نمره ( "همیشه" تا
 ٧ سئوال از( یپرخاشگر و )٦ تا یک سئوال از( خشم مقیاس خرده

 تا ١٢ از کل هنمر و ندارد معکوس هنمر نامه پرسش نیا. است) ١٢ تا
  . [29]دیآ یدست م به ٦٠
 اضطراب  نامه پرسشاز نامه اضطراب صفتی رقابتی:  پرسش -۴

 یرقابت یصفت اضطراب سنجشبرای  (SCAT)ی رقابت یصفت
و  نیتدو نزیمارت توسط. این مقیاس شد استفاده ورزشکاران

 صورت به ها پاسخو  است سئوال ۱۵ از متشکلرواسازی شده كه 
که برای  است) اغلب اوقات، یبعض ندرت، هب( یا درجه سه اسیمق

" ندرت هب" یبرا ۱۵و  ۱۴ ،۱۲ ،۹ ،۸ ،۵ ،۳ ،۲های  سئوالی، گذار نمره
 افتیدر را ۳" نمره اغلبو " ۲ " نمرهاوقات یبعض" ،نمره یک

گذاری  نمره معکوس صورت به زین ۱۱ و ۶ سئواالت و کنند یم
 نیاکل  نمرهد. ندارن یا نمره ۱۳و  ۱۰ ،۷ ،۴ ،۱ سئواالتشوند.  می

 ذکرشده یگذار نمره هویش به تسئواال نمرات مجموع از ،نامه پرسش
  .[30]است ۳۰ تا ۱۰ ازات نمره دامنآید و  دست می به باال در

 و ورزش هادار از جانباز و معلول ورزشکاران آمار افتیدر از پس
 یورزش یها باشگاه جانبازان، یورزش تیاه و اراک شهر جوانان

. شد شروع ها داده یآور جمع کار مجوز، اخذ با و ییشناسا تبطمر
 با و داوطلبانه طور به جانباز و معلول ورزشکاران نیب از ها یآزمودن
 به نمونه انتخاب. کردند شرکت پژوهش در یشفاه تیرضا اعالم

 نفره ۵ ای ۴ یها گروه در ها نامه پرسش. بود دسترس در صورت
 ابهام، وجود صورت در و شدند لیتکم خوداجرا روش به و عیتوز
 یآور جمع و لیتکم از پس. ددادن هایار را یحاتیتوض دوم، هسندینو

 و هیتجز ،SPSS 16 افزار نرم با استفاده از ها داده ها، نامه پرسش
  .نددش لیتحل
 یفیتوصشده، از آمار  های گردآوری منظور تجزیه و تحلیل داده به

 همحاسب جدول، میترس استاندارد، انحراف ن،یانگیم همحاسب مثل
 و رسونیپ یهمبستگ بیضر مثل یآمار یها آزمون زین و درصد
  شد. استفاده ونیرگرس

  

  ها یافته

% جانباز و ۸/۱۳كننده در پژوهش  های شركت از بین آزمودنی
% آنها زن بودند. ۲/۳۱% آنها مرد و ۸/۶۸% معلول بودند که ۲/۸۶

سال و میانگین سابقه  ۱۶/۳۵±۲۶/۹میانگین سنی این افراد 



ـــــــــ یرعالیحسن مو  یخواجو وشیدار  ۱۶۶ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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% ۰/۵۵سال بود. از نظر وضعیت تاهل،  ۳۹/۱۹±۱۶/۶ورزشی آنها 
% زیر دیپلم ۳/۷۱% متاهل بودند و سطح تحصیالت ۰/۴۵مجرد و 

ارشد  % نیز كارشناسی۲/۶و كارشناسی و  % كاردانی۵/۲۲و دیپلم، 
  بود. 

میانگین نمرات هوش معنوی (نمره كل) و زیرمقیاس زندگی 
  داری داشتند. با اضطراب رقابتی رابطه منفی معنیمعنوی 

های آن یعنی درك و  بین هوش معنوی (نمره كل) و زیرمقیاس
ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با پرخاشگری و خشم 
رقابتی (نمره كل) و زیرمقیاس پرخاشگری رقابتی رابطه منفی 

ه كل) و داری مشاهده شد، اما بین نمره هوش معنوی (نمر معنی
های آن با نمره زیرمقیاس خشم رقابتی رابطه  زیرمقیاس

  داری دیده نشد. معنی
همچنین رابطه بین نمره اضطراب رقابتی با پرخاشگری و خشم 

دار  رقابتی (نمره كل) و نمره زیرمقیاس خشم رقابتی مثبت و معنی
  ). ۱بود. (جدول 

) p=۰۴۸/۰% واریانس اضطراب رقابتی (۹/۴هوش معنوی توانست 
) را p=۰۱۷/۰% واریانس پرخاشگری و خشم رقابتی (۰/۷و 

  بینی نماید. پیش
  

  پژوهش یرهایمتغهمبستگی س یو ماترنمرات ی میانگین آمار )۱جدول 

  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  میانگین  ی پژوهشمتغیرها

            ۱  ۷۲/۲۱±۶۷/۵  رقابتی اضطراب پیش - ۱

          ۱  ۳۲/۰**  ۷۹/۴۷±۹۶/۱۰  پرخاشگری و خشم رقابتی (نمره كل) - ۲

        ۱  ۸۴/۰**  ۱۹/۰  ۶۳/۲۵±۸۴/۶  زیرمقیاس پرخاشگری رقابتی - ۳

      ۱  ۵۶/۰**  ۹۲/۰**  ۳۶/۰**  ۱۶/۲۲±۱۲/۴  مقیاس خشم رقابتیزیر - ۴

    ۱  -۱۸/۰ -۳۱/۰**  -۲۷/۰*  - ۲۲/۰*  ۱۴/۱۲۸±۱۹/۱۵  هوش معنوی (نمره كل) - ۵

  ۱ ۹۱/۰**  - ۱۲/۰-۳۳/۰**  -۲۴/۰*  -۱۵/۰  ۴۶/۵۲±۷۲/۵  زیرمقیاس درك و ارتباط با سرچشمه هستی - ۶

 ۷۰/۰** ۹۳/۰**  -۲۰/۰ - ۲۵/۰*  - ۲۵/۰*  -۲۶/۰*  ۶۸/۷۵±۴۷/۹  زیرمقیاس زندگی معنوی - ۷
*۰۵/۰p<۰۱/۰** ؛p<  

  

  بحث

بینی اضطراب صفتی رقابتی،  این پژوهش با هدف پیش
پرخاشگری رقابتی و خشم رقابتی براساس هوش معنوی 
ورزشكاران جانباز و معلول در شهر اراک انجام شد. براساس 

نوی با اضطراب رقابتی و های این پژوهش، رابطه هوش مع یافته
توان  ها می پرخاشگری و خشم رقابتی تایید شد. براساس این یافته

دار هوش معنوی با این متغیرها موید  نتیجه گرفت که رابطه معنی
های  های پرفشار و چالشی مثل رقابت تاثیر معنویت در موقعیت

  ورزشی است. 
تواند  رف میهای این پژوهش نشان داد كه معنویت از یك ط یافته

های رقابتی نقش داشته باشد و از  در كاهش اضطراب در موقعیت
طرف دیگر، باعث كنترل و كاهش پرخاشگری و خشم در شرایط 

های ورزشی شود. نتایج این پژوهش همراستا با مطالعاتی  رقابت
است كه رابطه معكوس معنویت با انواع اضطراب را در جوامع 

. نقش [26-24 ,8]اند و جانبازان تایید كرده مختلف از جمله معلوالن
های مختلف زندگی جانبازان و خانواده آنها از  معنویت در جنبه

جمله سازگاری و انسجام زندگی جانبازان، افزایش كیفیت زندگی 
تر تایید شده  همسران جانباز و تعهد زناشویی جانبازان پیش

ن زمینه نیز همسو بود. ها در ای . این نتایج با سایر یافته[35-31]است
 افكار و روان سالمتبا  معنوی هوش بیناز جمله، رابطه 

 -، ابعاد معنوی[19 ,18]، هوش معنوی و سالمت روان[17]ناكارآمد
 به بندی  پای و روان سالمت متغیرهای، [20]مذهبی با سالمت روان

شده،  و هوش معنوی با استرس ادراک [21]دینی اعتقادهای
شده در این زمینه نیز  های انجام در پژوهش [22]دگیاضطراب و افسر

  گزارش شده است. 
عالوه، مطالعات مربوط به ارتباط هوش معنوی، خشم و  به

 احتمال باشد باالتری معنو هوش چه هرپرخاشگری نشان داد 
. این [23]است کمتری ورزش نیادیم در ورزشکارانی پرخاشگر

و کارکرد مهمی در بهبود ها اذعان دارند كه معنویت نقش  یافته
های روانی از جمله كنترل و كاهش اضطراب و پرخاشگری  اختالل

ویژه در شرایط پرفشار همچون مسابقه دارد. همچنین نتایج  به
های پژوهش ما، بر نقش و  شده، همسو با یافته مطالعات انجام

کارکرد معنویت و سالمت معنوی جانبازان دارای اختالل استرس 
ثه، در ارتقای کیفیت زندگی آنها تاکید دارد. همان طور پس از حاد

عنوان ُبعدی مهم و برجسته در  که آنها اظهار داشتند، معنویت به
یک زندگی سالم است که منجر به هدفدارشدن و ارزشمندشدن 

شود. بر این اساس، برخورداربودن از معنویت با حس  زندگی می
تر از نیازها و  ک متعادلداری و ارزشمندی، احساس تقدس، در معنی
. از این رو، اجرای [33]های مادی در هم آمیخته است ارزش
ای مناسب برای  تواند شیوه محور می های مراقبتی معنویت برنامه

  .[26]کاهش اضطراب باشد
دار هوش معنوی با  همچنین نتایج پژوهش، رابطه معنی

د. همسو پرخاشگری و خشم ورزشكاران جانباز و معلول را نشان دا
ها، رابطه هوش معنوی با پرخاشگری ورزشكاران در  با این یافته

كننده  بینی سایر مطالعات نیز تایید و هوش معنوی پیش
ها  . براساس یافته[23]پرخاشگری ورزشكاران گزارش شده است

های  توان این گونه استدالل كرد كه معنویت در بروز اختالل می
شگری نقشی بازدارنده و روانی مثل اضطراب، خشم و پرخا

کارگیری  ، هوش معنوی، بهایمونز. از دیدگاه [8]پیشگیرانه دارد
انطباقی اطالعات معنوی در جهت حل مساله در زندگی روزانه و 

. مالک قراردادن خداوند در [5]فرآیند رسیدن به هدف یا اهداف است
های زندگی و انجام کارها براساس دانش و شناخت و نیز  موقعیت

تواند کاهش  بر و بردباری در مقابل رفتارهای ناشایست دیگران میص
  .[23]دنبال داشته باشد های منفی از جمله پرخاشگری را به هیجان

رسد، نقش و كاركرد معنویت در  نظر می بنابراین آنچه كه مسلم به
توان نتیجه گرفت  بهبود اختالل اضطراب است. بر این اساس می

توان اضطراب را كنترل  مت معنوی، میكه؛ الف) با تقویت سال
تواند روشی مناسب برای  محور می های معنویت ، ب) برنامه[25]كرد

، و ج) استفاده از راهكارهای معنوی، [26]كاهش اضطراب باشد
. بر این [36]كند زمینه تقویت و تسریع مهار پرخاشگری را فراهم می

معنویت در دهندگی و نیز راهبردی  اساس، نقش کنترلی، کاهش
آور همچون اضطراب رقابتی، نقش و  مقابله با شرایط اضطراب

رسد. درباره تاثیر معنویت بر  نظر می کارکردی برجسته و تاثیرگذار به
کنندگی  پرخاشگری و خشم رقابتی نیز این نقش بازدارندگی، تعدیل
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و راهبردی قابل تصور است. شاید ورزشکارانی که در حین مسابقات 
گیرند، با  ای ورزشی در شرایط پرخاشگری و خشم قرار میه و رقابت

خوبی از  کاربرد انطباقی اطالعات معنوی در موقعیت ایجادشده، به
  آیند.  پس حل این مساله بر می

های  ها به منطقه شهری و انتخاب نمونه محدودبودن آزمودنی
ها  آماری از جانبازان و معلوالن شهر اراک، عدم تحلیل یافته

کیک جامعه معلول و جانباز و عدم کنترل برخی متغیرهای تف به
-موثر بر اضطراب، پرخاشگری و خشم، مثالً وضعیت اقتصادی

  های این پژوهش بود.  ها، از جمله محدودیت اجتماعی آزمودنی
تواند مالحظات كاربردی مهمی برای  های این پژوهش می یافته

ان و معلوالن داشته شناسان ورزشی مرتبط با جانباز مربیان و روان
ای مبتنی بر معنویت و هوش  های مداخله باشد. طراحی برنامه

تواند اضطراب پیش از رقابت و پرخاشگری و خشم در  معنوی می
طور  های ورزشی را در جانبازان و معلوالن کاهش و به حین رقابت

های مبتنی بر  كلی سالمت روان را افزایش دهد. طراحی برنامه
محور و اعمال آن در شرایط ورزش رقابتی  معنویتهوش معنوی و 

تواند با آموزش کاربرد انطباقی اطالعات معنوی برای حل مسایل  می
ای منطقی، راهکاری مناسب برای کاهش اضطراب، خشونت  شیوه به

  و پرخاشگری در ورزشکاران جانباز و معلول باشد. 

  

  گیری نتیجه

تواند باعث کاهش  ی میهوش معنوی با تاثیر بر فرآیندهای شناخت
و خشم و پرخاشگری رقابتی در ورزشكاران  صفتی رقابتی اضطراب

  معلول و جانباز شود. 

  

از كلیه ورزشكاران جانباز و معلول محترم كه در  تشكر و قدردانی:
  كنیم. این پژوهش صبورانه ما را یاری دادند، تشكر و قدردانی می

شفاهی،  لعه با اعالم رضایتتمامی افراد مورد مطا تاییدیه اخالقی:
  در پژوهش شركت كردند. 
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