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نفس ورزشی در رابطۀ هوش معنوی و خودسودمندی  بررسی نقش میانجی اعتمادبه

 ها استان لرستانکا کاراتهورزشی 

 

0حامد فرزی -9شیرين زردشتیان
  3میثم البخاتی  –

. دانشجوی دکتری مديريت 3، 0 يار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايراناستاد .9
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 چکیده

 خودسودمندی ورزشی و معنوی در رابطۀ هوش  ورزشی نفس اعتمادبههدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی 
 های استانکا کاراتهپژوهش کلیۀ  است. جامعۀ آمارى همبستگى نوع تحقیقات بود. پژوهش از استان لرستان هایکا کاراته

 به توجه با ،ای تصادفیطبقه گیری نمونه روش از استفاده با آماریۀ نمون گزينش بودند. برای 4931لرستان در سال 
 آوری اطالعات از سه پرسشنامۀ انتخاب شدند. برای جمع کار کاراته 5555 نفر از بین 953مورگان،  و جدول کرجسی

 ( و خودسودمندی ورزشی کرل و همکاران2552) ورزشی ويلی و نايت نفس اعتمادبه(، 4911)زاده  هوش معنوی عبداله
 آلفاى کرونباخ( ضريب مرکب، پايايى ضريب عاملى، )بار پايايى و  واگرا( و همگرا )محتوا، (، استفاده شد. روايى2553)

-فرضیه از آزمون حاصل نتايج .برخوردارند خوبى پايايى و روايى از یریگ اندازه ابزارهاى که بود آن از حاکى هاپرسشنامه

 معنوی بر هوش که داد نشان  (β) مسیر   ضرايب و tآزمون ۀ آمار از استفاده با و SMART-PLS افزار نرم توسط ها
 نفس اعتمادبه دارد واداری معنقوی و  تأثیرکاران استان لرستان، ورزشی و خودسودمندی ورزشی کاراته نفس اعتمادبه
 تواندر نهايت می د.کن ايفا خودسودمندی ورزشی و معنوی هوش بین رابطۀ در را گرىمیانجى نقش تواندمى ورزشی

 ورزشی باال ارتقا داد. نفس اعتمادبهمعنوی و  هوش باتوان  گفت که خودسودمندی ورزشی را می
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 کاها، هوش معنوی. ورزشی، خودسودمندی ورزشی، کاراته نفس اعتمادبه
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 مقدمه

 مطلوب نتايج کسب در ورزشکاران موفقیت در شخصیتی و شناختی روان عوامل کارکرد و نقش مطالعۀ

 رسدمی نظر به .است کرده جلب خود به را پژوهشگران توجه و عالقه که است هايیزمینه از يکی ورزشی،

 امر اين به بزرگی کمک روانی، های ويژگی با خاص ورزشی رشتۀ هر اثر بین تعامل چگونگی ساختن روشن

 ایالعادهخارق روانی توانايی جسمانی، هایمهارت بر عالوه ورزشکاران، برخی چراکه ،(4) کرد خواهد مهم

 اهداف باالتری و بهتر تمرکز با و کرده تنظیم را خود روانی فشارهای تا کندمی کمک آنها به که دارند

 (. يکی از2) ضروری است ورزشکاران هایانديشه و رفتار علل کشف بنابراين کنند؛ تدوين را خود رقابتی

 اهمیت معنويت وهوش معنوی است.  های روانی ورزشکاران را تعديل کند،تواند فشاريی که میهامهارت

 شناسان و متخصصان بهداشت توجه روانصورتی روزافزون  گذشته به ۀرشد معنوی در انسان، در چند ده

 سازمان بهداشت جهانی در تعريف ابعاد وجودی انسان، به که طوری به ؛روانی را به خود جلب کرده است

 کند و بعد چهارم يعنی بعد معنويت را نیز در رشد واشاره می  ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی

 د و ترکیبی از عواملمعنويت، دربرگیرندۀ ادراکات حاصل از خو. (9) سازد تکامل انسان مطرح می

 های جنبهاين باورها با  ؛شخصیتی و باورهای بنیادين در خصوص بودن و داشتن معنی در زندگی است

 بین  در اين (.1) استدر ارتباط  شناختی رواناجتماعی، جسمانی و  های جنبه از جملهمتنوع زندگی 

 گرايانه که رابطۀ پايايی با سالمت و بهبودی دارد، موردکنش انسان بۀ مهم ازعنوان يک جن معنويت به

 شود و نیاز عنوان يکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می توجه قرار گرفته است. معنويت به

 کنبه فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و يکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است. اين آگاهی مم

 قابلیتی دارد 4اين اساس مفهوم هوش معنوی ای منجر شود که فراتر از خودمان است. بر است به تجربه

 کند و هم ديدگاهی شناسی مذهبی و معنويت را کامل می های تحقیقات در روان که هم ناسازگاری يافته

 (، اعتقاد2555) 2ايمونز. (5سازد ) جديد را در مورد اساس رفتار معنوی برای تحقیقات آتی فراهم می

 ساختارهای گیرد، هايی است که از منابع معنوی نشأت می ای از توانايی دارد هوش معنوی شامل مجموعه

 معنوی هايی است که موارد کند. هوش معنوی مستلزم توانايی معنويت، هوش را وارد ساختار جديدی می

 هوش  گیرد. کار می تاوردهای ارزشمند بهبینی عملکرد، تطابق و ايجاد محصوالت و دس را برای پیش

 عنوان يکی از مفاهیم جديد هوش، دربردارندۀ نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که به معنوی

                                                           
1. Spiritual intelligence 

2. Emmons 
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 شود وفردی شامل می های مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی و بین باالترين سطوح رشد را در حیطه

  کند میی و بیرونی ياری ستیابی به يکپارچگی درونهای اطراف و د فرد را در جهت هماهنگی با پديده

 ارتباط تنگاتنگی دارند و در جهت ايجاد تعادل در شناختی روانابعاد  با(. معنويت و باورهای معنوی 5)

 شناختی خودسودمندی است.يکی از اين ابعاد روان .دارند برمیزندگی انسانی گام 

 خودسودمندی را ویمطرح کرد.  مد رااخودکار خودباورهایشناختی اجتماعی  ۀنظري در 4بندورا

 فرد در های توانايی فرد در انجام يک عمل ويژه در کنار آمدن با يک موقعیت خاص و همچنین قضاوت

 را ادراکاتیمد اعبارتی باورهای خودکار . بهداند میبرای کسب نتیجه از عملکردهای خود  ها توانايی مورد

 باسازگاری با تغییرات و چگونگی حفظ تالش  منظور به هايی راهاد را در انتخاب که افر شوند میشامل 

 تواند روی افراد در انتظار سودمندی می. (6) دهند میوجود موانع و شکست برای رسیدن به اهداف ياری 

 کنند میهايی که برای انجام دادن انتخاب  فعالیت .2کنند؛ . میزان تالشی که می4دو حیطه اثر بگذارد: 

 توانند اند و نمی کنند که درمانده سوی ديگر، افرادی که خودسودمندی پايینی دارند، احساس می (. از3)

 کنند، بیهوده است. آنها رويدادهای زندگی خود را کنترل کنند. آنها معتقدند که هر گونه تالشی که می

 سرعت ی حل مشکل بیهوده باشد، بهشان برا شوند، چنانچه تالش مقدماتی رو می وقتی با موانعی روبه

 های ناکارامد ترين عوامل تنظیم رفتار انسان است. قضاوت خودسودمندی از مهم(. 1کنند )قطع امید می

 آورند. افراد با وجود می های خود موقعیت فشارها را به فرد در يک موقعیت بیشتر از کیفیت ويژگی

 خود دارند، بنابراين اين افراد در هر موقعیتی که های ايیتوان ۀکم، تفکرات بدبینانه دربار خودسودمندی

 بهتر هنگام خودسودمند،. در تقابل با آن، افراد کنند میدوری  ،فراتر باشد هايشان توانايیاز  آنهابراساس 

 دو(. 3) کنند میو تالششان را حفظ  بخشند میمشکالت حس خودسودمندی خود را بهبود 

 مد و معنویاکه باورهای خودکار طوری هارتباط قوی با يکديگر دارند، ب معنويت و خودسودمندی مفهوم

 باورهای مذهبی و .آيندشمار  بسیار قدرتمند در جهت بهبود کیفیت زندگی به ای انگیزه توانند می

 در ، جسمانی و کیفیت زندگیشناختی روانبا سالمت  ای سازنده های مقابلهروش عنوان بهمعنويت اغلب 

 که افراد با باورهای معنوی باال از رضايت دهد میمطالعات پیشین نشان  های يافتهند. نتايج ا ارتباط

 توانندباورهای معنوی می (.45) برخوردارندخودسودمندی باال  در نهايتزندگی باال، سازگاری مناسب و 

 احساس امنیت و یهمراه داشته باشند و با افزايش احساس کنترل و ارتقا احساس آرامش را در افراد به

 .در جهت سازگاری و سالمت گام بردارند نفس اعتمادبهتقويت 

                                                           
1. Bandora 
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 يا اعتقاد ورزشی، نفس اعتمادبهاست؛  نفس اعتمادبهبر خودسودمندی  یرگذارتأثهای  از ديگر مؤلفه

 (. بهترين44) است بهینه عملکرد و موفقیت به دستیابی برای خود هایتوانايی به ورزشکار اطمینان درجۀ

 صالحیت کسب برای خود هایتوانايی از ورزشکاران که است اطمینانی ورزشکاران، برای نفس اعتمادبه

  .دارند شانشناختی و روانی جسمانی،

 نفس اعتمادبه از جديدی مدل ای، چندمرحلهۀ مطالع يک در(، 2552) 4ويلی و نايت  اساس، اين بر

 اين .است يافته توسعه (4333بندورا ) اجتماعی -شناختی نظريۀ مبنای بر که اندکرده ارائه را ورزشی

  چندبعدی و پويا ويژگی را نفس اعتمادبه (،4316) يلیو ورزشی نفس اعتمادبه اولیۀ مدل برخالف مدل

 شامل ورزشی نفس اعتمادبه نوع سه مدل، ينا در  .بعدیتک و ثابت ایخصیصه نه آورد،می حساببه

 نفس اعتمادبه و شناختی کارايی ورزشی نفس اعتمادبه تمرينی، و بدنی مهارت ورزشی نفس اعتمادبه

 ورزشکاران فرد منحصربه تجارب شدن جمع نفس اعتمادبه(. 42) شناسايی شد پذيریبازگشت ورزشی

 در موفقیت کسب برای ای يژهو انتظارات آن، یجۀنت در که است مختلفی چیزهای به رسیدن برای

 مقوله چهار در را نفس اعتمادبه تعاريف متعدد مقاالت بررسی با (.49) شود یم احساس يندهآ های یتفعال

 ورزشی اعتماد و (4333بندورا ) خودسودمندی يۀنظر به توان یم آنهاۀ جمل از که اندکرده بندیطبقه

 رفتاری، عوامل که است معتقد( 4333) بندورا خودسودمندی، يۀنظر(. در 41) کرد اشاره (4316ويلی )

 .کنند یم عمل، دارند تعامل هم با که هايی کننده یینتع مانند محیطی تأثیرات و فیزيولوژيک و شناختی

 معنويت با خودسودمندی و کیفیت ۀبررسی رابط منظور بهدر پژوهش خود  ،(2553) 2الوگبآد

 قوی وجود دار معنا ۀمبتال به بیماری نتیجه گرفت که بین اين متغیرها رابط بزرگسالزندگی در افراد 

 که افراد با باورهای معنوی باال از خودسودمندی باال و همچنین کیفیت زندگی مناسبی طوری هدارد، ب

 نفس و با عزتهوش معنوی  ۀبررسی رابط(، در پژوهش خود به 4939جابری ) .(45) برخوردار بودند

 که ارتباط نشان دادپژوهش نتايج اين پرداخت.  آموزان مقطع متوسطه خودسودمندی تحصیلی دانش

 آموزان آن با خودسودمندی تحصیلی دانش های مقیاس مثبت و معناداری بین هوش معنوی و خرده

9اسمیت تحقیق در .(45) وجود دارد
 رضايت با معنويت و خودسودمندی بینۀ رابط»(، با عنوان 2545) 

 ۀرابط که داد نشان آمريکايی سربازان بین در آفرين تحول رهبری میانجی متغیر نقش با انگیزش و شغلی

2بال .(46) دارد وجود خودسودمندی و معنويت بین مثبتی
 در را ذهنی پايداری(، 2555) همکاران و 

                                                           
1. Vealey & Knight 

2. Adegbola 

3. Smith 
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 که ورزشکارانی انعطاف قابل نفس اعتمادبه که رسیدند نتیجه اين به و کردند بررسی کريکت نخبۀ بازيکنان

 پايداری که ورزشکارانی، ديگر عبارت به است؛ ديگر ورزشکاران از بیشتر دارند، بهتری ذهنی پايداری

  .(43بود ) غیرممکن تقريباً آن تضعیف که داشتند نفس اعتمادبه از باالتری سطوح داشتند، بهتری ذهنی

 یمیخودتنظخود اثر هوش معنوی و هوش هیجانی را بر خودسودمندی و  (، در تحقیق2542) 4گوپتا

 خودسودمندی و بررسی کرد و نشان داد که هر دو متغیر مستقل پژوهش بادانشجويان دختر و پسر 

 یق خود روابطتحق(، در 2546(. رستگار و مرادی )3خودتنظیمی دانشجويان رابطۀ معناداری داشتند )

 بین رضايت شغلی، خودسودمندی و سالمت معنوی دبیران زبان انگلیسی را بررسی کردند و به اين

 (. با41و منفی وجود دارد ) معنادارن رضايت شغلی و سالمت معنوی دبیران ارتباط نتیجه رسیدند که بی

 در رابطۀ هوش معنوی نفس اعتمادبههدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی  ذکرشدهتوجه به مطالب 

 تحقیقی در زمینۀ اثر معنويت بر تاکنونکه  استکاران استان لرستان با خودسودمندی ورزشی کاراته

 در پژوهش حاضر فرضیات 4با توجه به نمودار   مندی ورزشی ورزشکاران انجام نگرفته است.خودسود

 زير بررسی خواهد شد:

 کاران تأثیر دارد؛نفس ورزشی بر خودسودمندی کاراته هوش معنوی با نقش میانجی اعتمادبه 

 کاران تأثیر دارد؛هوش معنوی بر خود سودمندی کاراته 

 کاران تأثیر دارد.خود سودمندی کاراتهنفس ورزشی بر  اعتمادبه 

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق9نمودار 

  

                                                           
1. Gupta 
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 روش 

 و معنوی در رابطۀ هوش  ورزشی نفس اعتمادبهتعیین نقش میانجی  هدف اين پژوهش

-کاراته کلیۀ از اند عبارت تحقیق آماری های استان لرستان بود. جامعۀکا کاراته خودسودمندی ورزشی

 از ورزشکار بود که 5555مشغول به فعالیت بودند. جامعۀ آماری شامل  4931سال کاران لرستان که در 

 برای .شدند انتخاب نمونه عنوان بهای تصادفی با روش طبقه ساله 95تا  45 کار کاراته 953 آنها میان

 محل تمرينی و ها باشگاه به تمرينی، ساعات و روزها اطالع از و هماهنگی از پس پژوهش، اجرای

 ۀ تکمیلنحو و کار روند خصوص در کارانکاراته و کامل مسئوالن توجیه با و شد مراجعه ورزشکاران

 یآور جمعتکمیل  از پس و توزيع آنان میان در هاتمرينی، پرسشنامه ساعات شروع از پیش ها،پرسشنامه

 255) پرسشنامه 955پرسشنامه بدون بازگشت  52با کسر  ها،پرسشنامه  جواب استخراج شد. پس از

 آوردن دست به روش حیث از کاربردی، نوع از هدف بر مبنای حاضر شدند. پژوهش مطالعه زن( 455مرد، 

 قسمت . دراست )پرسشنامه( کمی نوع از شده یآور جمع یها داده نوع نظر از همبستگی و نوع از ها داده

 برای بررسی SmartPLS2 افزار نرم رويکرد با ساختاری معادالت یمدلساز روش از هاداده تحلیل

 تحقیقاتی است تحلیل برای ابزار بهترين روش اين .است شده گرفته بهره تحقیق مفهومی مدل جانبۀ همه

 سازی مد است. غیرنرمال ها داده توزيع و اندک نمونه حجم است، پیچیده متغیرها بین روابط آنها در که

 مدل به متغیرهای و است شده تشکیل ساختاری مدل و یریگ اندازه مدل بخش دو از ساختاری معادالت

 کار به مختلف سطوح در نیز پنهان متغیرهای شوند کهمی  یمتقس آشکار و پنهان متغیرهای دسته دو

 متغیر 59متغیر پنهان در سطح اول، پنج متغیر پنهان در سطح دوم و  سه حاضر پژوهش در .روند می

 همکاران و زاده معنوی عبداله هوش هوش معنوی براساس پرسشنامۀآشکار وجود دارد. متغیر پنهان 

 محاسبه 13/5همکاران  و زاده عبداله توسط پرسشنامه شود. پايايی سؤال سنجیده می 23 شامل (،4911)

 گويه( و اتکا به هستۀ درونی 42شده است. اين پرسشنامه دو مؤلفه دارد؛ ارتباط با سرچشمۀ هستی ) 

 تا حدودی سه، موافقم چهار و به ن آزمون به گزينۀ کامالً مخالفم نمرۀ يک، مخالفم دو،گويه(. در اي 43)

 ورزشی نفس اعتمادبه. متغیر پنهان است 415تا  23ها  شود و دامنۀ نمرهکامالً موافقم نمرۀ پنج داده می

 مقیاس خرده سه و سؤال 41 از متشکل (،2552ورزشی ويلی و نايت ) نفس اعتمادبه با پرسشنامۀ

 گويه( و 5) شناختی کارايی نفس اعتمادبه گويه(، 5) تمرينی و بدنی هایمهارت نفس اعتمادبه

-گزينه 3 مقیاس آن براساس سؤاالت ارزيابی که شودسنجیده می گويه( 1) پذيری نفس بازگشت اعتمادبه

 آن پايايی و قبول قابل پرسشنامه را اين محتوای ( روايی4913زاده )عبدالعلی .پذيردمی انجام لیکرت ای
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سودمندی ورزشی براساس پرسشنامۀ خودسودمندی متغیر پنهان خود .گزارش کرده است 34/5را 

 شود. برای پاسخ به هر يک از(، سنجیده می2553) و همکاران 4توسط کرل ESESسؤالی  45 ورزشی

 است. به هر يک از شده  مشخصیشه( ، گاهی اوقات، همندرت بهجواب )اصالً،  1ها تعداد  اين پرسش

 )کمترين میزان 45حاصل بین  هاینظری امتیاز ۀ. دامنشود میامتیاز داده  4-1از  سؤاالت

 )بیشترين میزان خودسودمندی( است. 15خودسودمندی( تا 

 از طريق پايايی روش اين است. در شده  استفاده PLSروش  از ها پرسشنامه پايايی میزان بررسی برای

 . ضرايب بارهای عاملی. در مورد9. پايايی ترکیبی و 2. آلفای کرونباخ، 4شود:  معیار سنجیده می سه

 قبول  قابل پايايی بیانگر 3/5از  باالتر ترکیبی پايايی ضريب و کرونباخ آلفای مقدار دوم، و اول معیارهای

 هایشاخص همبستگی مقدار محاسبۀ طريق عاملی از بارهای سنجش با پايايی سوم، معیار مورد است. در

 است مطلب اين يدمؤشود؛  1/5برابر يا بیشتر از  مقدار اين اگر که شودمی محاسبه سازه آن با سازه يک

  .است قبول  قابل گیریاندازه مدل آن مورد در پايايی که

 که است روشن و شده  داده نشان 4 جدول در پايايی اول معیار دو به مربوط نتايج حاضر تحقیق در

 عاملی بارهای ضرايب ديگر، طرف از .است پژوهش برای قبول  قابل پايايی از حاکی معیار دو اين نتايج

 که واگرا و همگرا روايی معیار دو توسط پرسشنامه شد. روايی بیشتر 1/5 از مربوطه یها سازه با هاشاخص

 شد. است، بررسی ساختاری معادالت یمدلساز مختص

 )میانگین واريانس AVE یارمع از همگرا روايی ارزيابی برای مشخص طور به مرحله اين در

 است. شده  داده نشان 4 جدول در پژوهش متغیرهای برای معیار اين نتايج که شد ( استفادهشده استخراج

 

 های پژوهش. معیارهای پايايی و روايی همگرای متغیر9جدول 

 AVE (CRترکیبی )پايايی  آلفای کرونباخ متغیرهای سطح اول

 632/5 144/5 156/5 هوش معنوی

 539/5 321/5 314/5 ورزشی نفس اعتمادبه

 319/5 192/5 355/5 خودسودمندی ورزشی

 

                                                           
1. Kerel  
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 AVEدهد، تمامی مقادير  نشان می 4که جدول  گونه همان. است 5/5 قبولی سطح برای مالک مقدار

 در حاضر پرسشنامۀ همگرای روايی که است اين يدمؤ مطلب اين بیشتر بوده و 5/5ها از مربوط به متغیر

 .است قبول  قابل حد

 

 . ماتريس همبستگی و مقدار روايی واگرا0جدول 

 متغیرها
هوش 

 معنوی

 نفس اعتمادبه

 ورزشی

خودسودمندی 

 ورزشی

جذر 

(AVE) 

 194/5   4 هوش معنوی

 335/5  4 312/5 ورزشی نفس اعتمادبه

 164/5 4 399/5 121/5 خودسودمندی ورزشی

 
 مدل در ديگر یها سازه هایشاخص با سازه يک هایشاخص بین تفاوت میزان واگرا، روايی قسمت در

 ها سازه بین همبستگی ضرايب مقادير با سازه هر AVEشود. اين کار از طريق مقايسۀ جذر مقايسه می

 با سازه آن همبستگی ضرايب از سازه هر AVE جذر  که داد نشان 2جدول  شود. نتايجمحاسبه می

 بود. ها سازه واگرای روايی بودن قبول  قابل از حاکی امر اين و بود بیشتر ديگر یها سازه

 

 ی پژوهشها افتهی

 استفاده ساختاری معادالت مدل ۀلیوس به ها داده تحلیل از پژوهش اين مدل سنجش و تحلیل برای

 مکنون متغیرهای بین خطی روابط بررسی برای آماری مدلی ساختاری، معادالت يابىمدل .شد

 ساختاری معادالت يابى  مدل ديگر، عبارت به است. (شده مشاهده) آشکار متغیرهای و (نشده ه مشاهد)

 رگرسیون) ساختاری مدل و (تأيیدی عاملی تحلیل) یریگ اندازه مدل که است یقدرتمند آماری تکنیک

 توانندمی پژوهشگران فنون اين طريق از .کندمی ترکیب همزمان آماری آزمون يک با را (مسیر تحلیل يا

 اين در استفاده مورد افزار نرمتأيید کنند.  هاداده با را آنها انطباق يا رد را (ها فرضی )مدل ساختارهای

 دارای که را ساختاری معادالت یها مدل افزار نرم اين است. SMART-PLSتحلیل  اين برای پژوهش

 در اين .کند می تحلیل ،شود یم شامل را تعاملی و غیرمستقیم مستقیم، تأثیرات و بوده متغیر چندين

 يعنیباشد،  36/4بیشتر از  tاگر مقدار  .دهد می نشان هم بر را متغیرها اثر بودن دار امعن tارزش  افزار نرم
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 اگر و ندارد وجود معناداری باشد، اثر -36/4+ تا 36/4است. اگر بین  دار امعن و دارد وجود مثبت اثر

 6/5باالی  اگر مسیر ضرايب همچنین .دار استمعنا ولی دارد، منفی اثر باشد، يعنی -36/4از  تر کوچک

 از آمده دست به یها داده دارد. بنابراين وجود دو متغیر میان قوی ارتباطی که معناست باشد، بدين

 هوش معنوی بر t، 65/16مقدار و  12/5 مسیر ضريب به توجه دهد بانشان می 9و  2 ینمودارها

 ،tمقدار و  695/5 مسیر ضريب با توجه بهدر فرضیۀ دوم  .دارد دار امعنقوی و  تأثیرورزشی  نفس اعتمادبه

 و مثبت دارد و در بررسی فرضیۀ دار امعن تأثیرورزشی بر خودسودمندی ورزشی  نفس اعتمادبه 49/43

 نتیجه گرفت که هوش معنوی بر خودسودمندی توان یم t، 25/92مقدار و  515/5 مسیر ضريبسوم با 

 و مثبت دارد. دار امعن تأثیرورزشی 

 
 . ضرايب ساختاری مدل0نمودار    

 

 
 t. نتايج آزمون 3نمودار 
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 کل، تأثیرات تا است الزم وابسته بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم تأثیر میزان بررسی برای

 ،دهد یم نشان 9 جدول که گونه همان شود. ارائه مدل یزا درون متغیرهای برای غیرمستقیم و مستقیم

 بر ورزشی نفس اعتمادبه همچنین دارد. یدار امعن و مستقیم تأثیر ورزشی نفس اعتمادبه بر معنوی هوش

 در ورزشی نفس اعتمادبه گرىمیانجی نقش جهینت در .دارد دار امعن و مستقیم تأثیر خودسودمندی ورزشی

 شود. می حمايت خودسودمندی ورزشی و معنوی هوش با رابطه

 

 پژوهش هایمتغیر میرمستقیغتأثیرات مستقیم و  .3جدول 

 

 مدل .شودآزمون مى مدل دو PLSی ها مدل در که گفت بايد پژوهشى هاىيافته به توجه با تينها در

 یها مدل در مدل ساختارى مشابه که درونى مدل و است سنجش يا یریگ اندازه مدل ارز هم که بیرونى

 و اشتراک میانگین از بیرونى مدل گیرى برازشاندازه براى(. AMOS, LISRELاست ) ديگر یافزارها نرم

 تغییرات از درصدى ۀدهند نشان اشتراک مقدار میانگین .شد استفاده R2از  ساختارى مدل برازندگى براى

 اشتراک براى قبول  قابل سطح پژوهشگران و شود یمتوجیه  متناظر سازۀ ۀلیوس به که هاست شاخص

 برازندگى که آمارى اشتراک شود،می ديده 1 جدول در طورکه اند. همانذکر کرده5/5بیشتر از  را آمارى

 است، سازه توصیف در مدل توانايى دهندۀننشا که R2است. مقدار  5/5 از بیشتر دهد،نشان می را مدل

 ننشا نتايج اين تينها در .است 615/5و  655/5برابر  ترتیب و خودسودمندی به نفس اعتمادبهبراى 

 است. برخوردار مناسبى برازش از شده ارائه مدل دهند که می

 

 . نتايج برازش مدل4جدول 

 اثر کل یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم مسیر

 125/5  125/5 نفس اعتمادبهمعنوی بر  هوش

 695/5  695/5 بر خودسودمندی نفس اعتمادبه

 3/4 54/5 515/5 ی بر خودسودمندیهوش معنو

R میانگین اشتراک نام متغیر
2 

  635/5 معنوی هوش

 655/5 555/5 ورزشی نفس اعتمادبه

 615/5 552/5 خودسودمندی ورزشی
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 یریگ جهینتبحث و 

رابطۀ هوش معنوی و خودسودمندی ورزشی در  نفس اعتمادبههدف از اين پژوهش تعیین نقش میانجی 

(، 11/459. آمار توصیفی نشان داد، میانگین هوش معنوی )های استان لرستان بودکا کاراتهورزشی 

که هر سه در سطح بااليی هستند. شايد  است( 63/94( و خودسودمندی ورزشی )53/61) نفس اعتمادبه

 است. ورزشکارانی هگرفت  انجامعلت باشد که پژوهش در جامعۀ ورزشکاران رزمی  ين ا  بهها اين میانگین

 کنترل را خود احساسات و افکار توانند یمگیرند،  می کار به روز طول در را معنوی هوش های مؤلفه که

 و زندگی در هدف و معنا داشتن ،نفس اعتمادبه ويژگی با ورزشکاران. شوند فائق خود های تنش بر و کنند

 است. باورهای معنوی هوش مشخصات از بعضی با مشابه که دانند می خود کار ملزومات از را باورها نظام

دهند و به  معنا روانی فشارهای ناماليمات، به که دهد می امکان افراد برخی به دينی و معنوی

 اوج حاالت روند، می فراتر ماده و جسم حد از باال معنوی هوش نمرۀ با افراد خودسودمندی برسند.

 کنند. یم استفاده مسائل حل برای معنوی منابع از و کرده تجربه را هوشیاری

هوش معنوی بر خودسودمندی ورزشی، مثبت و معنادار بود. اين  تأثیردر آزمون معادالت ساختاری، 

همسوست. ( 4939جابری ) ( و2545) اسمیت ،(2553) آديگلو(، 2542ها با نتايج تحقیقات گوپتا )يافته

 افراد های کنش در مهمی نقش که است شده معرفی  باورها زيربنای پیشین، تحقیقات در معنوی هوش

 با رويارويی برای را وی ظرفیت کند و می اعطا تحول و تغییر توانايی انسان به هوش نوع اين کند. می ايفا

 که باورهايی از جمله که گفت توان می اساس، اين برد. برمی باال آنها بر آمدن فائق و ها سختی و ها دشواری

 تواند می که است کارامدی باورهای دارد، کننده تعیین نقش فعالیت ورزشی هنگام ورزشکاران برای

 تواند میآن هوش معنوی  رأسمعنويت و در  باشد. متأثر معنوی هوش يعنی خود زيربنای از نوعی به

مختلف  های موقعیتروزمره در  پرتنشدر جهت حل مشکالت و مسائل  ای مقابلهيک راهبرد  عنوان به

مد اکار های قضاوتمهم تنظیم رفتار،  های مؤلفهيکی از  عنوان بهد. خودسودمندی نیز کننقش مهمی ايفا 

در جايگاه خود  ها نگرشهمراه خواهد داشت که هر يک از اين  مد را در مواجهه به وقايع بهاو ناکار

 روابط از معنوی هوش رسد می نظر . بهکنند بینی پیشرفتار را  ۀدر رويارويی با موانع نتیج توانند می

 به فرد ديدگاه متعالی و شهودی حیطۀ وارد رود و می فراتر خود پیرامون محیط با فرد شناختی و فیزيکی

 کلی نگاه يک تأثیر تحت که شود می فرد تجارب و رويدادها همۀ شامل ديدگاه شود. اين می خود زندگی

 گیرد. اين بهره خود تجارب مجدد تفسیر و دهی چارچوب برای هوش اين از تواند می اند. فرد قرار گرفته

 .بدهد بیشتری شخصی ارزش و معنا فرد تجارب و رويدادها به پديدارشناختی از لحاظ است قادر فرايند
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 در شان بالقوه های توانمندی و معنوی هوش از استفاده با و حمايتی های پايگاه از گرفتن کمک با افراد

 موفقیت کسب ورزش، جمله از زندگی، هایزمینه بیشتر در قادرند برانگیز، چالش تکالیف با زمینۀ مواجهه

 تواند می ماورای طبیعی های پديده از اشخاص احساس که باشد دلیل اين به موضوع اين شايد .کنند

 به تواند نمی که باشد داشته همراه به نیز معنوی حمايت است ممکن و کند فراهم شناختی روان حمايت

 باورهای دارای افراد معنوی، های تجربه متعالی ماهیت دلیل به .شود گیری اندازه پديدارشناختی لحاظ

 الهی و معنوی مداخالت شامل که هستند خود زندگی های تجربه از درکی با ارتباط پیوسته در معنوی

 سودمندی نحو به و دهند تغییر را انسان رفتار و افکار و زندگی رويدادهای توانند می مداخالت اين و است

 با مقابله برای فرد که هنگامی همچنین .بگذارند تأثیر نامطلوب رويدادهای با شخص مقابلۀ چگونگی به

 های موقعیت در تا کند کمک فرد به تواند می معنوی حوزۀ دارد، مشاور کمک به نیاز زندگی فشار

 در معنا کردن پیدا جهت در تالشی عنوان به توان می را مقابله اين و بیابد مفهومی و معنا زا استرس

 هوش يک عنوان به را معنوی منابع از جستن کمک برای توانايی های سخت پیدا کرد؛ چنانچه موقعیت

 به و کمک کند اهداف به افراد رسیدن و زندگی مسائل حل در بايد توانايی اين پس کنیم، قلمداد

 بدون آنها پذيرش و احساساتش و افکار از کامل هوشیاری بر عالوه فرد که منجر شود. زمانی بهتر سازگاری

 دست به را هیجانات و اضطراب افکار، کنترل گیرد، توانايی می قرار تمرکز و آرامش وضعیت يک در داوری

  داشته خود زندگی امور همۀ در بیشتری کنترل احساس فرد که شده سبب توانايی اين آورد. کسبمی

 دهد بیشتری پاسخ آگاهی و آرامش با زا، استرس های موقعیت در منفی و خودکار های پاسخ جایبه باشد و

 معتقدند افراد با خودسودمندی ،(2551) کالنتزیکاردياماس و (. 43کند ) مقابله بهتر مشکالت با و

 و هر موقعیتی را که فراتر از توانايی دهند میخود پرورش  های توانايی ۀبدبینانه را دربارپايین تفکرات 

 تواند کارساز باشد. در کلزمینه هوش معنوی می. در اين جويند میاز آن دوری  ،کنند بینی پیشخود 

 فرد وجودی هوش باالترين عنوان به توان می را معنوی کرد، هوش تبیین گونه اين توان می را زمینه اين

 و شودمی او پیرامون جهان و ديگران خود، به نسبت فرد در مثبت و جديد نگرشی ايجاد سبب که دانست

 که توان گفت می دارد، اشاره خود های مهارت و ها توانايی به فرد اعتقاد به نیز خودسودمندی از آنجا که

 هوش واسطۀ به خودش به نسبت که مثبتی نگاه با فرد تا شود می سبب فرد در معنوی هوش بودن باال

 ترتیب بدين و بگیرد؛ کار به خوبی به را خود های مهارت نیز کار انجام حین در بتواند کند، می پیدا معنوی

 (.25داشت ) خواهد همراه  به را باال خودسودمندی باال، معنوی هوش
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 با نتايج که معنادار و مثبتی بر خودسودمندی ورزشی دارد تأثیر نفس اعتمادبهبراساس ديگر نتايج، 

 ديده  آسیب نفس اعتمادبه  وقتی( همسوست؛ 2555و بال و همکاران ) (4939های جابری )پژوهش

 درون که دهد می نشان نفس اعتمادبهشد.  خواهد ترس و نگرانی اضطراب، برانگیخته شدن موجب باشد،

 متصور انتظارات از است عبارت شناسی روان از لحاظ خوداثربخشی يا افراد چگونه است. خودسودمندی

 بنابراين فردی؛ های فعالیت طريق از خوب نتیجۀ به رسیدن يا کار يک در موفقیت در فرد يک

 رسیدن برای الزم های توانايی و تالش برآورد هدف، شناسايی شامل و است فرايندی ذهنی خودسودمندی

 و دارند خود باور های توانايی به باال خودسودمندی دارای افراد .است آن یجۀنت بینی پیش و اهداف آن به

 عمل موفق شرايط سخت بدنی در رو ينازا شوند، نمی تسلیم و کنند می پافشاری هدفشان به رسیدن برای

 دارد، وجود مثبت همبستگی و خودسودمندی نفس اعتمادبه بین اينکه به توجه (. با24) کنند می

 با مثبت شکل به هر کدام و دارد تأکید عاطفی جنبۀ بر نفس اعتمادبه و شناختی اجزای بر خودسودمندی

 و فرد رفتاری و عاطفی شناختی، های قضاوت پايۀ بر خودسودمندی اند. اسناد مرتبط روانی سالمت و رفاه

 عاطفی خودارزيابی بر مبتنی نفس اعتمادبه اصل در و گیردمی شکل يادگیری از فرد دريافتی بازخوردهای

 پايینی نفس اعتمادبه دهند، یم نشان را پايینی خودسودمندی که افرادی است داده نشان است. تحقیقات

 خودسودمندی باال با افراد ولی دهند، یم پرورش را بدبینانه افکار هايشان موقعیت و خود دربارۀ و دارند

 گذارند، می نمايش به را خودسودمندی پايینی که افرادی با مقايسه در و برانگیزند چالش وظايف مجذوب

 و تالش سطح خودسودمندی بر باورهای ی،کل طور به یجهنت در (.22کنند ) یم بیشتری پافشاری و تالش

 خودسودمندی باورهای خودسودمندی، نظريۀ گذارند. براساس می تأثیر کار يک برای شده  صرف پشتکار

 يک در مشارکت خودسودمندی باال، باورهای کند؛می مختل را عملکرد و سست را اراده و عزم پايین،

 (.3کند ) می تسهیل را عملکرد و تالش وظیفه، انتخاب وظیفه،

 تأثیرنتايج ديگر اين پژوهش در تحلیل معادالت ساختاری، حاکی از اين است که هوش معنوی 

 ی درونی ذهن و نفس و ارتباط آنزندگ باورزشی دارد. هوش معنوی  نفس اعتمادبهقوی و معناداری بر 

 چندگانهبا جهان رابطه دارد و شامل ظرفیت مهم فهم عمیق سؤاالت وجودی و بینش نسبت به سطوح 

 گیرد. شود. آگاهی از نفس، زمینه و بستر بودن يا نیروی زندگی تکاملی خالق را در برمی هوشیاری می

 شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده، زندگی، شود و به هوش معنوی به شکل هوشیاری ظاهر می

 آيد. بنابراين، هوش معنوی چیزی بیش از توانايی ذهنی فردی است و فرد بدن، ذهن، نفس و روح درمی

 شناختی متعارف است. بدين ين، هوش معنوی فراتر از رشد روانبر ا کند. عالوه را به ماورا مرتبط می
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  شود. ۀ موجودات میهمبا موجود متعالی، افراد ديگر زمین و  روی، خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه

 رود و وارد رسد هوش معنوی از روابط فیزيکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر می نظر می به

 ۀ رويدادها و تجاربهمشود. اين ديدگاه شامل  یطۀ شهودی و متعالی ديدگاه فرد به زندگی خود میح

 ی وده چارچوبتواند از اين هوش برای  . فرد میاند گرفته قرارشود که تحت تأثیر يک نگاه کلی  فرد می

 ی به رويدادها و تجاربشناختيدارپد لحاظ ازتفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. اين فرايند قادر است 

 بسیاری از افراد آنکه با(. 5فرد شود ) نفس اعتمادبهفرد، معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد و موجب 

 های بسیاری در زندگی کاری وجود ندارد، حوزه چیز معنوی در محیط کاری وجود  یچهکنند  تصور می

 وجود دارد (4915جورج ) نظر از  گرفت. سه حوزۀ مهم کار به آنهاتوان هوش معنوی را در  دارند که می

 کند که ثبات و شخصی: هوش معنوی کمک میامنیت شخصی و تأثیر آن بر اثربخشی . 4از:  اند عبارت

 ايجاد روابط و ادراک بین افراد: به .2تر با مسائل کنار بیايند؛  افراد افزايش يابد و راحت نفس اعتمادبه

 مديريت تغییر و از میان برداشتن موانع:. 9؛ کند بهبود ارتباطات و درک ديگران در محیط کار کمک می

 (.5کند ) تغییر کمک می های ناشی از به غلبه بر ترس

 را خود گزينند، برمی را باالتری و یزتربرانگ چالش های هدف دارند، خودسودمندی بااليی که کسانی

 تأثیر تحت اينکه از خودسودمندی بیشتر .دهندمی نشان بیشتری پافشاری و کوشش دارند، باور بیشتر

 ( ونفس اعتمادبهخودباوری ) جمله از شخصیتی های ويژگی تأثیر تحت باشد، هوش های ويژگی

 هاکا کاراتهورزشی بر خودسودمندی  نفس اعتمادبه تأثیر(. در اين پژوهش نیز 29) دارد قرار خودرهبری،

 کمک با يت بايد گفت که ورزشکاراننها در هوش معنوی بر خودسودمندی بیشتر بود. تأثیرنسبت به 

 با در زمینۀ مواجهه شان بالقوه های توانمندی و معنوی هوش از استفاده با و حمايتی های پايگاه از گرفتن

 کنند. با موفقیت کسب زمینۀ ورزشی، از جمله زندگی، هایزمینه بیشتر در قادرند برانگیز، چالش تکالیف

 کاران،کاراته نفس بر اعتمادبه هوش معنوی تأثیر و هايافته وتحلیل تجزيه از حاصل نتايج به توجه

 گیرد: قرار مسئوالن مدنظر تواند می زير های پیشنهاد

 شناسان ورزشی از مسائل معنوی در روند بهبود کار ورزشکاران؛گیری روان بهره 

 نفس آنها در زمین ورزش؛ آشنايی بیشتر ورزشکاران با تأثیر معنويت بر اعتمادبه 

 های معنوی در زمین ورزش.بسط و توسعۀ رفتار 
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