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 چکیده
پژوهش  .نان استهدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ هوش معنوی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال پسر ردۀ سنی نوجوا

این پژوهش بازیکنان فوتبال پسر  جامعۀ. باشدلحاظ هدف، کاربردی میش، توصیفی و از نوع همبستگی و بهحاضر از نظر رو
باشد که با استفاده از روش می( 23/41 ±17/0میانگین و انحراف استاندارد )سال  41تا  41ردۀ سنی نوجوانان با دامنۀ سنی 

عنوان نمونه والد خوزستان و استقالل اهواز بهتیم های مس کرمان، مس رفسنجان، فجر سپاسی، ف گیری در دسترس نمونه
. نامۀ پرخاشگری باس و پری استفاده شدگیری متغیرها از مقیاس هوش معنوی کینگ و پرسشبرای اندازه. انتخاب شدند

نتایج بین نمرۀ کلی . کاربرده شد همزمان بهمتغیری مبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندها، ضریب ه برای تحلیل داده
با ( ی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعۀ حالت آگاهیتفکر انتقادی وجود)های هوش معنوی  مقیاس هوش معنوی و خرده
رابطۀ منفی و ( پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت)های پرخاشگری  مقیاسپرخاشگری و خرده
ها  این یافته. بینی کنند از واریانس پرخاشگری را پیش 23/0های هوش معنوی توانستند  مقیاس خرده .ندمعناداری نشان داد

 .دهند هر چه هوش معنوی باالتر باشد احتمال پرخاشگری ورزشکاران در میادین ورزشی کمتر است نشان می
 

 .پرخاشگری، فوتبال هوش معنوی،: هاواژهکلید
 

The Relationship between Spiritual Intelligence and Aggression among 

male teen soccer players 
 

Hossein Behroozi, Mahshid Zare Zadeh, Alireza Saberi Kakhki  

 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and 

aggression among male teen soccer players. This is a descriptive practical study. Statistical 

community were male soccer players aged 14 to 17 years (mean age= 15.32) selected with 

convenience sampling among Mes-e-Kerman, Mes-e-Rafsanjan, Fajr-e-Sepasi, Foolad-e-

Khoozestan and Esteghlal-e-Ahwaz. Measurement tools were King Spiritual Intelligence Scale 

(2008) and Buss and Perry Aggression Questionnaire (1992). For data analysis, Pearson correlation 

and multiple regression techniques (enter method) were used. The results indicated that Spiritual 

Intelligence and its subscales (critical existential thinking, personal meaning production, 

transcendent awareness, conscious state expansion) had significant relation with Aggression and its 

subscales (Physical Aggression, Verbal Aggression, Anger, Hostility). Spiritual intelligence 

subscales predicted 0.39 of aggression`s variance. These findings refer this matter that athletes who 

have a high level of spiritual intelligence, show less aggression in Sports fields. 
 

Key Words: Spiritual Intelligence, Aggression, Football. 

                                                                                                                                        
 Email: Hossein.Behroozi1988@yahoo.com (نویسندۀ مسئول)کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید باهنر کرمان .  4
 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.  3
 فردوسی مشهداستادیار دانشگاه .  2



 2931، زمستان 6 ةشناسی ورزشی، شمار مطالعات روان 11

 مقدمه
 های مربوط به آن، و فعالیت در دنیای معاصر، ورزش

خود  زمان و انرژی فراوانی از افراد هر جامعه را به
 ۀثر در همؤای م عنوان پدیده به اختصاص داده و

پارسامهر و ) ای پیدا کرده است جوامع جایگاه ویژه
دلیل  در این میان فوتبال به .(71.، ص4277ترکان، 

ترین و  کی از پربینندهی خود جذابیت خاص
 .شودمیهای ورزشی شناخته  دارترین رشتهپرطرف

های ورزشی  چند خشونت در فوتبال و دیگر رشتههر
اخیر تشدید  ۀای نوظهور نیست اما در چند ده پدیده
که ممکن است خطر نابودی فرهنگ  طوری به یافته

ای  فوتبال و ورزش حرفه .ورزشی را در پی داشته باشد
های  ای باشد برای تبدیل رقابت اند صحنهتو که می

خود  اجتماعی به مبارزات بدون خشونت، ۀسازمان یافت
های پردامنه  بیگاه دستخوش خشونت و درگیریوگاه
 .(431 .، ص4277، نژاد خسرویوثوقی و ) شود می

بار و رفتارهای پرخاشگرانه از دیرباز در  اعمال خشونت
 .، ص4331، 4راس) جوامع بشری شایع بوده است

در بین مراحل رشد انسان از کودکی تا سالمندی . (93
نوجوانی دیده  ۀبیشترین رفتار پرخاشگرانه در مرحل

. (232.، ص3004 2و روبرتس 3والکر) شود می
وانان پرخاشگری اختاللی است که در کودکان و نوج

کند و یک مشکل در  های مختلف بروز می صورت به
 .، ص4331، 1اوهساکو) حال رشد در نوجوانان است

ارتکاب هرگونه رفتار کالمی و پرخاشگری  .(7
مستقیم صورت مستقیم یا غیر کالمی است که بهغیر
. می و روانی دیگران صورت گیردقصد آزار جس به
خشونت که آمار آن در دنیا  ،اساس این تعریفبر

دهنده است تنها بخشی از پرخاشگری است که هشدار
 ی جسمی به دیگران استها هدف آن ایجاد آسیب

                                                                 
1. Ross 
2. Walker 
3. Roberts 
4. Ohsaco 

نوجوانان پرخاشگر . (119.، ص3002، 1موهر)
بینی  درستی پیامدهای رفتار خود را پیش توانند به نمی

های خصمانه  های اجتماعی نشانه کنند، در محرک
کنند، درک درستی از سطح  فراوانی را مشاهده می

های کالمی اندکی  حل پرخاشگری خود ندارند، از راه
جویند و  خود در مسائل اجتماعی بهره میبرای اثبات 

 کنند های پرخاشگرانه استفاده می حل بیشتر از راه
آنها از نظر اخالقی . (391.، ص3003، 9گراهام)

 دلیل همین کنند و به پرخاشگری را مطلوب ارزیابی می
کار عنوان راه ارزشی، از پرخاشگری بهمقبولیت 

 .، ص3000، 1پاکاسالهتی) کنند مناسب استفاده می
های جسمانی و  امروزه در دنیای ورزش، توانایی .(174

های تخصصی تنها ضامن موفقیت  تاکتیکی و مهارت
بهترین عملکرد خود را  بسیاری از ورزشکاران. نیستند

اما هنگام مسابقه و رقابت  .دهند نشان می هادر تمرین
ها و تماشاگران و  و رویارویی با رقیبان، رسانه

ارزای دیگر دچار واکنش هیجانی فشهای موقعیت
جمله خشم، ترس، امید، از یهیجانات مختلف شوند؛می

برای بیان  که وجود دارندناامیدی، نگرانی، غرور، غم 
مثبت و منفی و عالئم  حاالت احساسی و روانی
، 7برنشتاین) روند کار می جسمانی همراه آن به

 .(130.، ص4331، 40و ویکنز 3استوارت-کالرک

ها و  ای از توانایی عنوی بیانگر مجموعههوش م
ها و منابع معنوی است که کاربست آنها  ظرفیت

پذیری و درنتیجه ارتقای  موجب افزایش انطباق
، 44،3000زوهار و مارشال) شود سالمت روان افراد می

( 4272) 42وست. (11.، ص3007، 43؛ کینگ231.ص

                                                                 
5. Moher 
6. Graham 
7. Pakaslahti 
8. Bernstein 
9. Clarke-Stewart 
10. Wickens 
11. Zohar & Marshall 
12. King 
13. West 
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 بر این باور است که افراد دارای زندگی معنوی، بدون
، وست) شناختی افراد سالمی هستند شک از نظر روان

از دیدگاه . (32.، ص4273نقل از یعقوبی، ؛ به4272
زندگی  ۀکنندهوش معنوی یکپارچه (3003) 4واگان

درونی و معنوی با زندگی بیرونی و محیط کار است و 
توان گفت که هوش معنوی مکانیسمی است که  می

از . یابد ود میتوسط آن کیفیت زندگی افراد، بهب
هایی  دیدگاه او هوش معنوی برای شناسایی انتخاب

شناختی و رشد سالمتی کل بشر  که در بهزیستی روان
. (41.، ص3003واگان، ) نقش دارند، امری الزم است

و  (3007) کینگ مطالعات واگان با پژوهش نتیجۀ
 این در. همخوانی دارد( 3003) 3سیکوکینگ و د

با افسردگی، پرخاشگری، هوش معنوی  ،مطالعات
منفی نشان  ۀخصومت، اضطراب و خودفریبی رابط

همچنین هوش معنوی با صفات خلقی، حساسیت . داد
مثبت  ۀاجتماعی، رضایت زندگی، انرژی و فعالیت رابط

 .، ص3003سیکو، ؛ کینگ و د3007کینگ، ) داشت
تواند ادراک ما را از وقایعی مثل  هوش معنوی می .(13

تنها  یماری، شکل داده و سازمان دهد و نهسالمتی یا ب
بلکه در تجارب سخت زندگی  ،ثیر دارددر سالمت تأ

مثل غم یا فقدان، مفید واقع شده و در بهزیستی فرد 
 برخیحتی . (31.، ص3003واگان، ) ثر استؤنیز م

ثیر هوش معنوی را از این تأ ۀ، سیطرپژوهشگران
 و مارشال رازوه ۀعقید به ،طور مثالبه .دانند فراتر می

هوش معنوی، بنیان عملکرد کاراتر هوش  (3000)
زوهار و مارشال، ) عقالنی و هوش هیجانی است

توان اذعان  بر همین اساس می. (231.، ص3000
تواند بین هوش هیجانی  نمود که ارتباط مستقیمی می

نشان  ها پژوهش. و هوش معنوی وجود داشته باشد
هیجانی و  داد که بین هوش معنوی و هوش

های شخصی و سالمت ذهن همبستگی  صالحیت
هوش معنوی به رشد و غنا و . باالیی وجود دارد

                                                                 
1. Vaughan 

2. King & De Cicco 

رساند و  تقویت هوش هیجانی کمک و یاری می
همچنین هوش هیجانی در رسیدن فرد به یک هوش 

توان فرض  بنابراین، می. دهنده است معنوی باال یاری
شبخت کرد که برای رسیدن به یک زندگی شاد و خو

همراه با سالمت جسمانی و روانی، هوش معنوی و 
الکینز و ) هوش هیجانی الزم و ملزوم یکدیگر هستند

سنجی آگاهی ۀ؛ موسس470.، ص2،3001کاوندیش
؛ 114.، ص4331؛ راس، 44.، ص3002پرودیو، 
 ؛412.، ص3001، 1؛ اسوالد22.، ص3043، 1تامپسون

و و لی آی .(329.، ص3001، 9وانو کاسولر ؛412.ص
دانش  302پژوهشی را بر روی ( 3002)  1ارانهمک

هوش تأثیر منظور بررسی  آموز دبیرستانی در مالزی به
نتایج نشان  .هیجانی بر مشکالت رفتاری، انجام دادند

تواند با درونی و بیرونی  داد که هوش هیجانی می
 پژوهشدر این . کردن مشکالت، ارتباط داشته باشد

وش هیجانی با نشان داده شد که سطوح باالی ه
سطوح پایین بروز مشکالت رفتاری از قبیل اضطراب 
تحصیلی، افسردگی، شکایات جسمی، استرس، 

آیو و همکاران، لی) پرخاشگری و بزهکاری رابطه دارد
. (13.، ص4271و پرو،  نقل از جوادی؛ به3002

طور کلی در بهدهد که  نشان می ها پژوهشمروری بر 
عنوان یکی از  ش معنوی بههای اخیر توجه به هو سال
های مهم و اثرگذار در سالمت روان و سازگاری  سازه

عوامل مختلفی از قبیل عوامل . افزایش یافته است
فردی، خانوادگی و اجتماعی در پرخاشگری افراد 

ی از جمله عوامل فردی و هوش معنو .تأثیرگذارند
که در آنجاییثر بر پرخاشگری است و ازشخصیتی مؤ

تباط هوش معنوی و پرخاشگری پژوهشی ار ۀزمین
هوش  ۀدرصدد بررسی رابطیافت نشد، پژوهش حاضر 

سنی  ۀپسر ردفوتبال معنوی و پرخاشگری بازیکنان 

                                                                 
3. Elkins & Cavendish 

4. Thompson 
5. Oswald 

6. Van &  Cusveller 

7. Liau et al. 
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ما در این پژوهش بر همین اساس، . نوجوانان است
دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که سهم نسبی هر  به

های هوش معنوی بر پرخاشگری و  یک از حیطه
 های آن چقدر است؟ حیطه

 روش
توصیفی و از نوع  روشپژوهش حاضر از نظر 

 جامعۀ .باشد هدف کاربردی می لحاظ بههمبستگی و 
سنی نوجوانان  ۀاین پژوهش بازیکنان پسر فوتبال رد

ه با استفاده از بودند کسال  41تا  41سنی  ۀبا دامن
های مس کرمان،  گیری در دسترس تیم روش نمونه

سپاسی، فوالد خوزستان و  شهید جرمس رفسنجان، ف
پس از  .عنوان نمونه انتخاب شدند استقالل اهواز به

های منتخب، با  ارائه به باشگاه براینامه  معرفی ۀتهی
حضور در  برایها برای دریافت مجوز  سرپرست تیم

اردوها و اطالع از زمان و محل تمرینات و تعداد 
های الزم  شده در اردوها هماهنگیورزشکاران دعوت

 الزم را با مربیان نیز تعامالتدر محل اردو . انجام شد
 خصوص در نیاز مورد توضیحاتها انجام داده و  تیم

مجموع بازیکنان . شد داده ها نامهپرسش کردنپر نحوۀ
نفر بود که از  441 ،شده به اردوها برای پنج تیمدعوت

نفر از  41، 34، 34، 43، 32ترتیب این تعداد به
های مس کرمان، مس رفسنجان، فجر شهید  تیم

سپاسی، فوالد خوزستان و استقالل اهواز حاضر به 
 .همکاری شدند

 ابزار

یک  (:1331)مقیاس هوش معنوی کینگ 

 72مقیاس خودسنجی است که فرم اصلی آن شامل 
 31باشد که در پژوهش حاضر از فرم کوتاه  ماده می

امل چهار بعد این مقیاس ش. ای آن استفاده گردید ماده
تولید معنی »، «تفکر انتقادی وجودی»های  با عنوان
« حالت آگاهی ۀتوسع»و « آگاهی»، «شخصی

ای از  درجه 1باشد که به هر ماده در یک مقیاس  می
نمره داده ( 0)مخالفم  تا کامالً( 1) موافقم کامالً

در مورد « تفکر انتقادی وجودی» (4. شود می
مرگ، زندگی پس از موضوعاتی از قبیل زندگی، 

مرگ، واقعیت، عدالت و دیگر موضوعات وجودی یا 
و اهداف « توانایی تولید معنی شخصی»( 3. ماورایی

عبارتی  شخصی از تجربیات ذهنی و جسمانی و به
« آگاهی»( 2. شدهاساس اهداف ایجاد زندگی بر

توانایی شناسایی ابعاد متعالی و ماورایی در خود، 
« حالت آگاهی ۀتوسع»( 1. دیگران و جهان مادی

. ی معنوی یا فراتر از هشیاریها توانایی ورود به حالت
دست آمده از ههای ب کلی مقیاس از مجموع نمره نمرۀ
ضریب پایایی کل آزمون و  .شود ها حاصل می ماده
ترتیب اساس ضریب آلفای کرونباخ به ها بر مقیاس زیر
 ستگزارش شده ا 31/0، 73/0، 71/0، 77/0، 31/0

، هاشمیبناب و نورزاد قراملکی، میرنسب، غباری)
 (4273) رقیبی و همکاران پژوهشدر . (3.، ص4230

، همچنین 73/0نامه ضریب آلفای کرونباخ پرسش
هوش معنوی از طریق  نامۀضریب اعتبار پرسش

زمانی  ۀفاصلنفری به 10 ۀبازآزمایی در یک نمون
رقیبی و معلمی، ) محاسبه شد 91/0متوسط دو هفته 

؛ مقیمی و مجید، 321.، ص4273درگی، ساالری
 .(203.، ص4234؛ کشاورزی و یوسفی، 4230

 2پرخاشگری باس و پری نامۀپرسش

سؤالی است و چهار  33نامه این پرسش (:2331)

( خصومت و کالمی، خشم فیزیکی،)پرخاشگری  جنبۀ
سازندگان . سنجد پرخاشگری فرد را می طورکلیبهو 

را ( ضریب همسانی درونی)فای کرونباخ آن ضریب آل
گزارش کردند و  73/0نامه های پرسش برای مؤلفه

نظر اعتبار بازآزمایی، ثبات همبستگی بازآزمایی آن از
. گزارش شده است 70/0 ،ماههنه ۀاز یک دور پس

نامه در فارسی این پرسش ۀروایی و پایایی نسخ
بر روی ورزشکاران و ( 4279)پژوهش مسعودنیا 

یید شد و ضریب همسانی درونی أورزشکاران ت غیر

                                                                 
1. Buss and Perry Aggression Scale 
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. گزارش کردند 71/0های این مقیاس را  لفهؤم
آلفای کرونباخ ( 4273)همچنین در پژوهش نقدی 

گزارش شد و برای روایی  71/0، برای پایایی این ابزار
 ۀها با نمر مقیاس آن، همبستگی درونی بین خرده سازۀ

، 71/0یزیکی کل محاسبه شد که برای پرخاشگری ف
و خصومت  79/0، خشم 17/0پرخاشگری کالمی 

های این مقیاس  لفهؤم ۀهم. دست آمد به 97/0
موافق تا خیلی)ای لیکرت  درجهاساس طیف پنجبر

ملکی، محمدزاده ) بندی شده است درجه( مخالفخیلی
، 4333باس و پری، ؛ 470.، ص4234و قوامی، 

 .(111.ص
افزار  نرم ژوهش، باپدست آمده از مراحل  نتایج به

مورد تجزیه و تحلیل قرار  30اس، نسخۀ.اس.پی.اس
میانگین، )ها از آمار توصیفی  برای وصف یافته .گرفت

 همچنین. شداستفاده ( انحراف استاندارد و نمودارها
 ۀشیوبه چندگانه رگرسیون از ها داده تحلیلبرای 

 طریق از پرخاشگری بینی پیش برای همزمان
 پرخاشگری بینی پیش برای معنوی، شهو های مؤلفه

 خطی رگرسیون از معنوی هوش کل ۀنمر طریق از
 پرخاشگری با معنوی هوش ۀرابط تعیین برای و ساده
 .شد استفاده پیرسون همبستگی آزمون ازنیز 

 هایافته

شامل میانگین،  پراکندگیهای  شاخص 3و4ول ادر جد
های  رانحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره برای متغی

منظور بررسی  همچنین به. پژوهش آورده شده است
چگونگی ارتباط متغیرهای پژوهش، همبستگی آنها با 

 (.2جدول )یکدیگر محاسبه شد 

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .2جدول 
انحراف معیار ±میانگین ضریب تغییرات حداقل نمره حداکثر نمره  متغیرها 

11 33 11/42  91/1 ± 39/14  هوش معنوی 

413 72 32/7  13/3 ± 31/441  پرخاشگری 

 
مالحظه  4دست آمده از جدول  با توجه به نتایج به

کنندگان در آزمون به پرخاشگری  شود که شرکت می
با کمترین ضریب تغییرات بیشترین گرایش را 

 .اند داشته
 

 ها  مقیاس میانگین و انحراف معیار خرده .1جدول 
 حداکثر 

 رهنم

 حداقل

نمره   

 ضریب 

 تغییرات

انحراف معیار ±میانگین ها مقیاس خرده   متغیرها 

43 1 71/30  13/3 ± 13/43   تفکر انتقادی وجودی 
12/32 3 43 هوش معنوی  04/3 ± 11/7  تولید معنی شخصی 

41 2 12/31  40/3 ± 13/7  آگاهی 

41 2 17/31  31/3 ± 41/7 حالت آگاهی ۀتوسع   

11 31 13/3  29/2 ± 99/21   پرخاشگری فیزیکی 
 پرخاشگری

 
31 42 70/44  23/3 ± 91/43  پرخاشگری کالمی 

21 43 12/40  32/3 ± 07/37  خشم 

10 32 01/40  30/2 ± 79/24  خصومت 

 
 ۀهای هوش معنوی، مؤلف شود که در بین مؤلفه میمشخص  3دست آمده از جدول  با توجه به نتایج به
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کمترین ضریب تغییرات و  تفکر انتقادی وجودی با
گاهی با بیشترین ضریب تغییرات حالت آ ۀتوسع ۀمؤلف

و اند  رتیب بیشترین و کمترین اولویت را داشتهتبه
 ۀهای پرخاشگری، مؤلف در بین مؤلفهنهایت در

پرخاشگری فیزیکی با کمترین ضریب تغییرات و 
پرخاشگری کالمی با بیشترین ضریب تغییرات  ۀمؤلف

 .اولویت را دارند شترین و کمترینبه ترتیب بی

  
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه  .9جدول 

 متغیرها 4 3 2 1 1 9 1 7 3 40

 هوش معنوی 4         

        4 17/0-  پرخاشگری **

       4 10/0-  تفکر انتقادی وجودی 13/0** **

      4 01/0  31/0-  تولید معنی شخصی 14/0** **

     4 42/0  02/0  31/0- * 11/0  آگاهی **

    4 42/0  03/0  *31/0 13/0- حالت آگاهی ۀتوسع 91/0** **  

   4 21/0- ** 30/0- * 33/0- * 21/0- ** 72/0 ** 13/0-  پرخاشگری فیزیکی **

  4 12/0 ** 31/0- ** 32/0- * 34/0- * 30/0- * 10/0 ** 14/0-  پرخاشگری کالمی **

 4 **11/0 **91/0 24/0- ** 39/0- ** 34/0- * 14/0- ** 72/0 ** 12/0-  خشم **

4 11/0 ** **17/0 14/0 ** 29/0- ** 07/0-  34/0-  خصومت -13/0** 70/0** -20/0** *
 ( .دوطرفه)معنادار است  04/0همبستگی در سطح . **

 . (دوطرفه)معنادار است  01/0همبستگی در سطح . *

 
هوش  ،شود مشاهده می 2گونه که در جدول همان

 ۀرابط( >r=،04/0p-17/0)با پرخاشگری معنوی 
دهد  نتایج این جدول نشان می .دارد یمنفی و معنادار

های هوش معنوی با  هر یک از مؤلفه ۀکه رابط
تفکر انتقادی  ۀمؤلف ۀمثبت، ولی فقط رابط دیگرهم

، =31/0r)حالت آگاهی  ۀتوسع ۀوجودی با مؤلف
01/0p< )ل نتایج حاصل از این جدو. معنادار بود

های هوش  هر یک از مؤلفه بیانگر آن است که رابطۀ
های پرخاشگری منفی و معنادار و فقط  معنوی با مؤلفه

، =r-07/0)خصومت  ۀآگاهی با مؤلف ۀمؤلف ۀرابط
01/0p> )هر یک از  ۀرابط. معنا است منفی و بی

 هم مثبت و در سطحبانیز های پرخاشگری  مؤلفه
(04/0p<) معنادار است. 

( و ابعاد آن) بینی پرخاشگری امکان پیشبرای بررسی 
از روش رگرسیون ( و ابعاد آن)از طریق هوش معنوی 

همزمان  ۀشیوخطی ساده و رگرسیون چندگانه به

آمده  3تا  1ها در جداول  که نتایج آن شداستفاده 
از استفاده از رگرسیون، برای هر یک  پیشاما . است

 3تا  1 شده در جداولهای رگرسیون ارائه از مدل
ها  های رگرسیون برای هر یک از تحلیل فرض پیش

که برای ازجمله این. آزمون قرار گرفتتفصیل مورد به
واتسون؛ -بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین

ی ضریب ها خطی چندگانه از شاخص برای بررسی هم
-و برای بررسی نرمال تحمل و عامل تورم واریانس

سه روش رسم نمودار  نیز از هادادهبودن توزیع 
و آزمون  (P-P) تجمعیهیستوگرام، نمودار 

. اسمیرنوف استفاده شد-پارامتری کولموگروف غیر
بینی  واتسون در پیش-مقدار آزمون دوربین

کلی هوش  ۀاز روی نمر( و ابعاد آن)پرخاشگری 
تا  91/4طور کلی از به( و نیز از روی ابعاد آن)معنوی 

بیانگر ( 3040)رسون بود که مطابق با پی 34/4
-نتایج آزمون کولموگروف. استقالل خطاها بود
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داری  اموارد، بیانگر عدم معن ۀاسمیرنوف نیز در هم
نمودار  .بودن توزیع بودطبیعینتیجه، آزمون و در

 ها تقریباً هیستوگرام نیز نشان داد که مقادیر مانده
دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیاری 

 تجمعیدر نمودار . هستند 313/0طور متوسط برابر  به
 طبیعیاز توزیع  ها کامالً نیز مشخص گردید که داده

ساز ربع زیرا تمام نقاط نمودار روی نیم ،کنند تبعیت می
استقالل  ۀبرای بررسی مفروض. اول قرار داشتند

ها از یکدیگر نیز از رسم نمودار سری زمانی  مانده
که در این نمودار هیچ  و مشخص شد شداستفاده 

کلی نتایج طوربه .رددگ روند خاصی مشاهده نمی
یید أهای رگرسیون را مورد ت حاصله، وجود مفروضه

خطی  هم ۀهای بیانگر مفروض شاخص. قرار دادند

. آورده شده است 9و  1 چندگانه نیز در جداول
توان  می 9و  1 های مندرج در جداول اساس یافتهبر

دهند  بودن نشان می خطی ی همها گفت که شاخصه
خطی وجود نداشته و  بین، هم های پیش که بین متغیر

 .باشد نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اعتماد می
برای  Fدهد مقدار آزمون  نشان می 1نتایج جدول 

ی برابر با ثیر هوش معنوی بر پرخاشگرأبررسی ت
 0004/0داری آن کمتر از  ابوده که سطح معن 21/94
باشد و این بدان معنی است که تغییر نشان داده  می

 R2نگاهی بر  .مدل بر اثر اتفاق نیست ۀوسیل شده به
درصد از واریانس پرخاشگری  23دهد که  نشان می

 . شود توسط هوش معنوی تبیین می

 

 کل پرخاشگری  ةکل هوش معنوی و نمر ةمحاسبات ضریب رگرسیون نمر ۀخالص .9جدول 

Sig t β R2 R Sig F بین متغیر پیش متغیر مالک  

004/0  72/1-  93/0-  23/0  93/0  004/0  21/94  هوش معنوی پرخاشگری 

 
ضریب همبستگی  1با توجه به نتایج حاصل از جدول 

های هوش  یعنی مؤلفه .است 92/0چندگانه معادل 
درصد با پرخاشگری همبستگی  92معنوی در مجموع 

است و نشان  23/0ضریب تعیین نیز برابر با . دارند
درصد از واریانس پرخاشگری از طریق  23دهد که  می

قابل توضیح ( های هوش معنوی مؤلفه)بین  متغیر پیش
های تفکر  شود که مؤلفه همچنین مالحظه می. است

حالت  ۀانتقادی وجودی، تولید معنی شخصی و توسع
بینی معناداری برخوردار هستند  آگاهی از قدرت پیش

(04/0p<.) 
 

 بین و پرخاشگری  محاسبات ضریب رگرسیون متغیرهای پیش ۀخالص .8ول جد
خطی  های هم شاخص

 چندگانه
Sig t β R2 R Sig F 

متغیر 

 مالک

متغیر 

بین پیش عامل تورم  

 واریانس

شاخص 

 تحمل

072/4  332/0  004/0  20/2-  31/0-  

 
23/0  
 

 
92/0  
 

 
004/0  
 

 
21/41  
ی 

گر
اش

رخ
 پ

تفکر انتقادی 
 وجودی

031/4  311/0  009/0  73/3-  32/0-  
تولید معنی 

 شخصی

012/4  313/0  403/0  93/4-  42/0-  آگاهی 

440/4  304/0  004/0  14/1-  27/0-  
حالت  ۀتوسع

 آگاهی
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ضریب  دهد که نشان می 9جدول حاصل از نتایج 
عبارت به. است 14/0همبستگی چندگانه معادل با 

درصد با  14های هوش معنوی درمجموع  مؤلفه ،دیگر
ضریب تعیین . پرخاشگری فیزیکی همبستگی دارند

درصد  39دهد  دست آمد که نشان می به 39/0برابر با 

از واریانس پرخاشگری فیزیکی از طریق متغیر 
قابل توضیح ( های هوش معنوی مؤلفه)بین  پیش
شود که ابعاد تفکر انتقادی  همچنین مالحظه می. است
بینی  حالت آگاهی قدرت پیش ۀدی و توسعوجو

 (.>04/0p)معناداری دارند 
 

 پرخاشگری فیزیکی ۀبین و مؤلف محاسبات ضریب رگرسیون متغیرهای پیش ۀخالص .6جدول 
خطی  های هم شاخص

 چندگانه
Sig t β R2 R Sig F 

متغیر 

 مالک

متغیر 

بین پیش عامل تورم  

 واریانس

شاخص 

 تحمل

094/4  313/0  002/0  33/3-  31/0-  

 
39/0  

 
14/0  

 
004/0  

 
11/7  

کی
یزی

ی ف
گر

اش
رخ

 پ

تفکر انتقادی 
 وجودی

031/4  319/0  091/0  71/4-  49/0-  
تولید معنی 

 شخصی

022/4  397/0  432/0  11/4-  41/0-  آگاهی 

072/4  332/0  001/0  33/3-  31/0-  
حالت  ۀتوسع

 آگاهی

 
ضریب همبستگی  شود که مشاهده می 1در جدول 

های  به عبارت دیگر مؤلفه. است 10/0چندگانه برابر 
درصد با پرخاشگری  10هوش معنوی درمجموع 

 49/0ضریب تعیین برابر با . کالمی همبستگی دارند
 49این است که  ۀدهند دست آمده است که نشان به

درصد از تغییرات پرخاشگری کالمی از طریق متغیر 
ی هوش معنوی قابل توضیح ها بین یعنی مؤلفه پیش
 ۀتوسع ۀدست آمده، مؤلف با توجه به نتایج به. است

بینی معناداری برخوردار  حالت آگاهی از قدرت پیش
 (. >01/0p)است 

 
 پرخاشگری کالمی ۀبین و مؤلف محاسبات ضریب رگرسیون متغیرهای پیش ۀخالص .7جدول 

Sig t β R2 R Sig F بین متغیر پیش متغیر مالک  

433/0  12/4-  41/0-  

 
49/0  

 
10/0  

 
003/0  

 
19/1  

می
ال

 ک
ی

گر
اش

رخ
 تفکر انتقادی وجودی پ

077/0  13/4-  49/0-  تولید معنی شخصی 

091/0  79/4-  41/0-  آگاهی 

011/0  02/3-  30/0- حالت آگاهی ۀتوسع   

 

دهد که ضریب  نشان می 7نتایج حاصل از جدول 
عبارت دیگر است، به 11/0همبستگی چندگانه معادل 

درصد با خشم  11های هوش معنوی درمجموع  مؤلفه
دست  به 33/0ضریب تعیین برابر با . همبستگی دارند

درصد از واریانس خشم از  33دهد  آمد که نشان می

قابل ( های هوش معنوی مؤلفه)بین  طریق متغیر پیش
تفکر انتقادی وجودی در  ۀمؤلفهمچنین . توضیح است

حالت  ۀهای آگاهی و توسع و مؤلفه( >p 04/0)سطح 
 معنادار ۀکنند بینی پیش( >01/0p ) آگاهی در سطح

 .خشم هستند
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 خشم ۀبین و مؤلف محاسبات ضریب رگرسیون متغیرهای پیش ۀخالص .1جدول 

Sig t β R2 R Sig F بین متغیر پیش متغیر مالک  

004/0  31/2-  21/0-  

 
33/0  

 
11/0  

 
004/0  

 
11/3 شم 

 خ

نتقادی وجودیتفکر ا  

070/0  11/4-  41/0-  تولید معنی شخصی 

034/0  21/3-  30/0-  آگاهی 

021/0  44/3-  43/0- حالت آگاهی ۀتوسع   

 
شود که ضریب همبستگی  مشاهده می 3در جدول 

های  عبارت دیگر مؤلفهبه. است 19/0چندگانه برابر 
درصد با خصومت  19هوش معنوی درمجموع 

دست  به 34/0ضریب تعیین برابر با . ی دارندهمبستگ
درصد از  34این است که  ۀدهند آمده است که نشان

بین یعنی  تغییرات خصومت از طریق متغیر پیش

با توجه . های هوش معنوی قابل توضیح است مؤلفه
تفکر انتقادی وجودی در  ۀدست آمده مؤلف به نتایج به

هی در حالت آگا ۀتوسع ۀو مؤلف( >01/0p ) سطح
معنادار خصومت  ۀکنند بینی پیش(  >04/0p ) سطح

.هستند

 
 خصومت ۀبین و مؤلف محاسبات ضریب رگرسیون متغیرهای پیش ۀخالص .3جدول 

Sig t β R2 R Sig F 
متغیر 

 مالک
بین متغیر پیش  

047/0  10/3-  33/0-  

 
34/0  

 
19/0  

 
004/0  

 
17/9 ت 

وم
ص

 خ

تفکر انتقادی 
 وجودی

013/0  34/4-  41/0-  
تولید معنی 

 شخصی

712/0  49/0-  04/0-  آگاهی 

002/0  40/2-  33/0-  
حالت  ۀتوسع

 آگاهی

 

 گیری بحث و نتیجه
سهم نسبی هر یک از  ۀهای پژوهش در زمین یافته

های پرخاشگری،  های هوش معنوی بر حیطه حیطه
هوش معنوی ورزشکاران،  ۀنشان داد که از چهار حیط

 ۀتفکر انتقادی وجودی و توسعنی آن یع ۀدو حیط
د بر پرخاشگری فیزیکی از نتوان حالت آگاهی می

 ۀهوش معنوی یعنی، توسع ۀپرخاشگری، یک حیط
 ۀپرخاشگری کالمی، سه حیط ۀحالت آگاهی بر حیط

هوش معنوی یعنی، تفکر انتقادی وجودی، آگاهی و 
خشم از پرخاشگری و  ۀحالت آگاهی بر حیط ۀتوسع

 ۀتفکر انتقادی وجودی و توسع ۀدو حیط همچنین

د نتوان حالت آگاهی از هوش معنوی می
. دنکاهش خصومت از پرخاشگری باش ۀکنند بینی پیش

د نتوان های هوش معنوی می بنابراین حیطه
د و نباش پرخاشگریهای  حیطه ۀکنند بینی پیش
اساس بر .دنها گرد د موجب کاهش آننتوان می

نمود، اگر انسان توان اذعان  های حاصل می یافته
با دیگران ارتباط برقرار کند و  به شکل اخالقی بتواند

تواند شاهد  در هر شرایطی به دیگران کمک کند، می
بنابراین تقویت هوش معنوی، . یک انسان وارسته بود

است، موجب  کردناخالقی عملواقع همان  که به
بهبود رفتار اجتماعی و احترام به عواطف و احساسات 
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عبارت دیگر، بهبود و ت حقوق دیگران یا بهو رعای
دنبال آن کاهش تقویت هوش هیجانی و به

االسالمی، همایی،  حاجیان، شیخ) گردد پرخاشگری می
اساس بر. (101.، ص4234، الرعایا امینو  رحیمی

معکوس  ۀتوان به یک رابط های پژوهش، می یافته
ا ها ب این یافته .برد بین هوش معنوی و پرخاشگری پی

کینگ ) همخوانی دارد( 3003)سیکو نتایج کینگ و د
مطالعات اندکی ارتباط بین  .(13.، ص3003سیکو، و د

. اند داده معنویت و پرخاشگری را مورد بررسی قرار
بین  یمعکوس ۀدهد که رابط ادبیات موجود نشان می
؛ 400.، ص3004، 4کوینگ)معنویت و خصومت 

، 3009 ،3دنوان و بلوم، مارالت ،کلیفاسفی ،النسزاک
و  الیسون)و خشونت بین اعضای خانواده ( 419.ص

و  ؛ الیسون، بارتکووسکی393.، ص3004 ، 2اندرسون
مداخالتی که . دارد  وجود( 33.، ص4333، 1اندرسون

دادند که  ابعاد معنویت را مورد استفاده قراردادند، نشان
با کاهش سطوح خشم در ارتباط است « بخشودگی»
 پژوهشدر (. 4011.، ص4331، 1ایتو اینر کویل)

بررسی ارتباط »که با هدف ( 3007) 9دریسچر
پرخاشگری و معنویت در میان سربازان با اختالل 

« بخشودگی» انجام گرفت،« 1استرس پس از رویداد
داد؛ این رابطه به این  منفی نشان ۀبا پرخاشگری رابط

گرفتن افراد با دارد که احتمال قرار  موضوع اشاره
پرخاشگر کمتر  ۀجات باالی بخشودگی در طبقدر

، 3007 ،7مایو و وبر ،دریسچر، دیدیون، فوی) است
 ۀهای کمی در ارتباط با رابط پژوهش. (19.ص

دارد؛ هرچند،   بخشودگی و پرخاشگری وجود
کنند که  های موجود از این حقیقت حمایت می پژوهش

                                                                 
1. Koenig 
2. Lonczak, Clifasefi, Marlatt, Blume & Donovan  
3. Ellison  & Anderson 

4. Ellison, Bartkowski & Anderson 
5. Coyle & Enright 
6. Drescher  
7. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
8. Drescher, Didion, Foy, Mayo & Weber 

-بخشودگی باعث کاهش خشم و پرخاشگری روان

، 3009، 3و استروثرز ایتن)شود  افراد میشناختی در 
 (4233) نهال و بیابانیان ، رحیمنورمحمدی(. 431ص 

هوش معنوی و  ۀرابط»در پژوهش خود تحت عنوان 
، به «در نوجوانانهای دلبستگی با پرخاشگری  سبک

که بین هوش معنوی و سبک  این نتیجه رسید
  منفی وجود ۀدلبستگی مطمئن با پرخاشگری رابط

از  .(4233نهال و بیابانیان،  نورمحمدی، رحیم) ددار
شناسان برای افراد با هوش جمله صفاتی که روان

بودن در توانمند)کنترلی  برند خود معنوی باال نام می
، ب3000، 40ایمونز) است( خودداری و کنترل خویش

در ( 3043) 44وال و فینکلدی، دنسون .(2.ص
« پرخاشگریکنترلی و  خود»پژوهش خود با عنوان 

کنترلی بر کاهش  گزارش داد که خودداری و خود
و  والیدنسون، د) است  ثیر داشتهأپرخاشگری ت

با  (3043)های دنسون  یافته. (30.، ص3043فینکل، 
مبنی ( 4233)و ابهری ( 3044) 43ورث ویگلس نتایج

ترین ابزار پیشگیری  کنترلی اصلی بر اینکه مهارت خود
ورث،  ویگلس) قت داردمطاب از پرخاشگری است،

 ها پژوهشدر حقیقت،  .(4233؛ ابهری، 1.، ص3044
دار  اند افرادی که در رفتار خود خویشتن داده نشان

نیستند استعداد بیشتری در خشونت و پرخاشگری 
کونفورتی و  ،باکا ،فالون ،کاستیلو)دارند 
و  .ال ت، کینگاورکا؛ 443.، ص42،3003کووالس

( 3000)مونز یاز نظر ا (.273.، ص3002، 41.دی کینگ
هوش معنوی کاربرد انطباقی اطالعات معنوی در 
جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرایند دستیابی به 

لفه را ؤصورت ابتکاری پنج موی به .باشد هدف می
است که یکی از   برای هوش معنوی پیشنهاد کرده

                                                                 
9. Eaton & Struthers 
10. Emmons 
11. Denson, DeWall & Finkel 
12. Wigglesworth 

13. Castillo, Fallon, Baca,  Conforti & Qualls 

14. Orcutt. King L. & King D. 
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جهت حل انایی استفاده از منابع معنوی درآنها تو
نقل از ب، به3000ایمونز، ) ندگی استمسائل ز
با عنوان  پژوهشیدر . (49.، ص4271سهرابی، 

له در کنترل ئثیر آموزش مهارت حل مسأارزیابی ت»
به  (4279) ، وکیلی«ساله 41-43خشم نوجوانان پسر 

ثر ؤله روشی مئاین نتیجه رسید که مهارت حل مس
، 4279وکیلی، ) آید حساب می برای کنترل خشم به

چه فرد توان نتیجه گرفت که هر بنابراین می .(10.ص
-چگونگی انجام کارها خداوند را بهدر زندگی خود در 

دهد و کارها و اعمال خود را  عنوان مالک خود قرار
هی و شناخت انجام دهد، اساس دانش و آگابر

مقابل رفتار نادرست دیگران نیز صبر و همچنین در
خود را در زمان  ۀبردباری داشته باشد، کارهای روزان

  بر خود کنترل داشتهاستراحت و آسودگی مرور کند و 
جمله های منفی ازکاهش هیجانتواند  می باشد،

بر همین اساس، . خود را فراهم کند پرخاشگری
توان با تقویت هوش معنوی نوجوانان و حتی  می

-و به خودداریاز آن، موجبات پرورش  پیشسنین 

آورد و   وجوددر آنها به دنبال آن کاهش پرخاشگری را
نتیجه شاهد رفتارهای درست و منطبق با در

 پژوهششود که  پیشنهاد می .های جامعه بود ارزش
های  یا در گروه دختر، کنندگانشرکتمشابهی بر 

. سنی دیگر صورت گیرد و نتایج با هم مقایسه شود
های بیشتر در  که امکان استفاده از تعداد نمونهآنجااز

کننده وجود نداشت، عنوان شرکت ضر بهحا پژوهش
شود که  برای افزایش روایی نتایج حاصله، پیشنهاد می

. بزرگتری انجام شود ۀمشابهی با حضور جامع پژوهش
های آتی عوامل  گردد که در پژوهش پیشنهاد می

 وضعیت اقتصادی، پیشینۀ: گری همچون مداخله
ر کنترل قرا تحتپروری والدین  مذهبی، سبک فرزند

 .بگیرد

 تقدیر و تشکر
 ران مراتب سپاس خود را از مدیراندر پایان پژوهشگ

دکتر نوذر کننده در پژوهش،  های شرکت محترم تیم
علمی دانشگاه علوم پزشکی عضو هیئت ) نخعی
و ورزشکاران مشتاق که در این پژوهش ما را ( کرمان
 .نمایند اعالم می ،کردند یاری
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