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Abstract 
Background and Aim: One of the effective ways to reduce the negative consequences of mental health in 

soldiers is to identify positive psychological and spiritual structures and determine their role. The aim of this study 

was to determine the effectiveness of physical activity and exercise on the dimensions of the spiritual intelligence 

of soldiers. 

Methods: The present study is a descriptive correlational study. Two hundred soldiers were selected by 

available sampling method from a military base in the city of Shiraz in the fall of 2016. Based on the amount of 

physical activity per week, divided into two groups: active and inactive. They completed a spiritual intelligence 

questionnaire. For data analysis used of SPSS 16 software. 

Results: There was a significant difference between the two active and inactive groups in the subscales of 

critical thinking (p=0.016), production of personal meaning (p=0.045), transcendent awareness (p=0.022), 

expansion of consciousness (p=0.001), and the overall score of spiritual intelligence (p=0.001). The group of 

active soldiers had a better situation than the group of inactive soldiers.   

Conclusion: Based on the current findings, it can be said that physical activity and exercise are related to the 

Soldiers' Spiritual Intelligence. So, soldiers can incorporate regular physical activity and exercise into the weekly 

program to improve their Spiritual Intelligence. 
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 .گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی ایران، ایران آدرس: 

 

 

 
 

 

 سربازان  هوش معنوی بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاداثر تعیین

 
 * 6فاطمه رضائی ،1رعبدالصالح ز

 
 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران    1

 ، ایران، تهرانکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی 2
 

 98/12/1911 پذیرش مقاله:     80/12/1911 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 و روانشناختی مثبت هایشناسایی سازه سربازان، در روان سلامت منفی پیامدهای کاهش مؤثر در هایراه از یکی ف:هدزمینه و 

 هوش معنوی سربازان است. اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد تعیینهدف مطالعه حاضر  ست.آنها نقش نتعیی و معنوی

به عنوان نمونه آماری از  شیوه نمونه گیری در دسترسسرباز به  288. تعداد است همبستگی مطالعه حاضر از نوع توصیفی: هاروش

بر اساس میزان فعالیت ورزشی در هفته به دو گروه فعال و  .انتخاب شدند 1911در پاییز  شیراز نظامی در شهرپایگاه میان سربازان یک 

 .استفاده شد SPSS 11ها از نرم افزار برای تحلیل داده را تکمیل کردند.هوش معنوی پرسشنامه شده و بندی غیرفعال تقسیم

 ، بسط(=822/8pمتعالی ) اگاهی(، =841/8pشخصی ) معنای تولید (،=811/8pانتقادی ) وجودی در خرده مقیاس های تفکر ها:یافته

فعال و غیرفعال بر اساس میزان فعالیت تفاوت معنی داری بین دو گروه  (=881/8pمعنوی ) و نمره کلی هوش(، =881/8pهوشیاری ) حالت

 فعال وضعیت بهتری داشتند.گروه سربازان غیرن فعال نسبت به به طوری که گروه سربازا .ثبت شدورزشی در هفته 

 توانندمی سربازان ورزش با هوش معنوی سربازان رابطه دارد. لذا بدنی و توان گفت که فعالیتمیحاضر بر اساس نتایج گیری: یجهنت

 .دهند قرار هفتگی برنامه در را منظم ورزشی و بدنی های فعالیت خود، هوش معنوی ارتقای منظور به

 
 .فعالیت بدنی، سرباز، هوش معنوی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
، (1)هوش یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد افراد است 

 سوی از بیستم قرن اوایل در شناختی توانایی یک عنوان به هوش

 هایحوزه به هوش مفهوم اخیر دهه دو در اما شد؛ مطرح بینه آلفرد

 گسترش معنوی هوش و وجودی هوش طبیعی، هوش مانند دیگر

 مجموعه از متشکل انسان هوش کرد بیان سالووی است. یافته

 در نیز هیجانی جنبه بلکه نیست؛ شناختی هایقابلیت از محدودی

 عمیقی خودآگاهی از است عبارت معنوی هوش .است مطرح آن

. شودمی آگاه خود درونی های جنبه از بیشتر هرچه فرد آن در که
 هایارزش بروز و کارگیری به توانایی معنوی هوش همچنین،

 سلامت و روزانه کارکرد ارتقای موجب که ایگونه به است؛ معنوی

تنها در بحث هوش معنوی نه .(2) شودمی فرد روانی و جسمی
های سازمانی نیز مورد توجه است و های فردی، بلکه در حوزهحوزه

های علوم انسانی از های روانشناختی، وارد سایر حوزهعلاوه بر حوزه
توان گفت شاید دلیل جمله مدیریت شده است. به جرأت می

های فزاینده در حوزه معنویت مشاهده تاثیر چشمگیر آن پژوهش
که طی آن  (9) در بعد بهبود عملکرد فردی و سازمانی است

عنا، اند که به مها جایگاهی را برای بعد معنوی در نظر گرفتهسازمان
هدف و حس اجتماعی در کار مربوط است. اهمیت یافتن جایگاه 

 Wagner- marshسازمان تا جایی پیش رفته است که معنویت در 

& Conley (1111 با استعاره از نظریة موج سوم فناوری )
Toffler سازمان "، از آن تحت عنوان موج چهارم سازمانی یعنی

های ها پایگاه. از این جمله سازمان(4) اندیاد کرده "معنویت پایه
انسانی  نیروی که نیست پوشیده کس هیچ بر .نظامی و ارتش است

 سازمانهای ارکان از و جهان هایارتش گنجینه ارزشمندترین

 و هامأموریت ناکامی در و موفقیت و شودمی محسوب نظامی
 جسمی سلامتی به ،پیشرفته فناوری و تسلیحات بر علاوه عملیات

 باورند این بر ،همکاران و . آماندا(1) بستگی دارد نیروها روانی و

 .دارد سربازان بر مختلفی شناختی روان تأثیرات مناطق نظامی، که
 با قبیل رویارویی از هاییاسترس معرض در است ممکن افراد این

 و زندگی انسان، و محرومیت رنج مشاهده جنگی، هایموقعیت
 همتایان با تعارض و خانواده و خانه از سخت، جدایی کاری شرایط

 هایمنطقه و سربازی به . ورود(1) گیرند قرار یا مافوق نظامی

سلامت  و کندمی روبرو چالش با را فرد شناختی وضعیت روان ناآشنا
 این با در مقابله توانایی عدم دهد.می قرار تأثیر تحت را فرد روانی

 افسردگی هیجانی، شکل مشکلات به تواند می هاچالش و فشارها

 مؤثر در هایراه از یکی .(7) کند روانی بروز هایناراحتی سایر و

-شناسایی سازه افراد این در روان سلامت منفی پیامدهای کاهش

 در افراد آنان نقش بررسی و معنوی و روانشناختی مثبت های

است. داوودزاده و همکاران معتقدند که شیوه زندگی فعال و  نظامی
داشتن برنامه ورزشی و فعالیت بدنی منظم با افزایش سلامت روانی 

گردد؛ آنها تواند موجب افزایش هوش معنوی ای آن میهو مولفه
دریافتند که بین هوش معنوی )و تمام خرده مقیاس های آن( و 

. فرمانی (0) فعالیت بدنی منظم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
-های آن در دانشو همکاران، نشان دادند که هوش معنوی و مولفه

ورزشکار بهتر غیرافراد ار نخبه از ورزشکاران عادی و آموزان ورزشک
است که این نتیجه تاکیدی بر تاثیر فعالیت بدنی بر هوش معنوی 

 زندگی، کیفیت ارتقای و سلامتی بهبود هایروش از است. یکی

مقدم و . نتایج پژوهش برقی(1) است بدنی فعالیت و ورزش
ای آن با اخلاق ههمکاران، نشان داد بین هوش معنوی و مولفه

ود داری وجهای ورزشی رابطه مثبت و معنیای بازیکنان تیمحرفه
های پنت و سریواستاوا، نشان داد که بین هوش . یافته(18) دارد

 و برقرار استو سلامت روان رابطه معناداری دانشجویان معنوی 
 .(11) بین هوش معنوی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد

 کاهش اضطراب، و استرس کاهش موجب ورزشی فعالیت
 نتیجه در و نفس به اعتماد و رآمدیکاخود افزایش افسردگی،

. شواهد پژوهشی رابطه (12،19)شود می روانی سلامت بهبود موجب
دهد. با توجه به بین فعالیت بدنی و هوش معنوی را نشان می

اهمیت سربازان و سلامت این قشر از جامعه مطالعه حاضر با هدف 
 شیراز شهر سربازان معنوی هوش با ورزشی فعالیت رابطه تعیین

 .شد انجام
 

 هاروش
ها توصیفی هبستگی است. گردآوری دادهمطالعه حاضر از نوع  

یز پایبه صورت میدانی و به لحاظ زمانی به صورت مقطعی و در 
 .انجام شد 1911سال 

نفر(  488)تعداد  شیراز نظامی در شهرپایگاه یک  سربازان
 عدادت آنها میان از که دادندمی تشکیل را حاضر مطالعه آماری جامعه
 به غیرفعال سرباز نفر 188 و فعال سرباز 188 شامل سرباز، 288
. دندش انتخاب آماری نمونه عنوان به دسترس در گیری نمونه شیوه

چون تعداد افراد . شد تکمیل پرسشنامه 188 تعداد گروه هر در
نفر به  288نفر بود لذا بر اساس جدول مورگان تعداد  488جامعه 

 عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جلسه فعالیت بدنی و ورزش در هفته ملاک  9داشتن حداقل 

داشتند نانتخاب گروه فعال بود و افرادی که در هفته فعالیت بدنی 
 .(14،11) در گروه غیرفعال قرار گرفتند

 

 روش اجرا
ای هنامه، ویژگیها و تکمیل فرم رضایتپس از انتخاب نمونه

ها از قبیل قد، وزن و شاخص توده بدنی دموگرافیک آزمودنی
پرسشنامه سلامت اجتماعی را  ،محاسبه گردید. سپس هر دو گروه

 به اطلاعات که شد داده ها اطمینانتکمیل نمودند. به آزمودنی
ها بدون کفش، در ماند. قد آزمودنی  خواهند باقی محرمانه صورت

ها و سر در تماس با حالی که پاها به هم چسبیده و باسن، شانه
ک گیری وزن افراد نیز با لباس سبگیری شد. اندازهقدسنج بود اندازه
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 رضائیو  زر/  24

 1011 بهار، 1 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 ترازو و گیری قد و وزن، ازو بدون کفش انجام گرفت. برای اندازه
 )آلمان( استفاده شد. قدسنج مدل سکا

 بود. (SISRI) هوش معنوی ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه

 

 (SISRI) هوش معنوی پرسشنامه
 تفکر زیرمقیاس چهار که گویه است 24این پرسشنامه شامل 

 گسترش و متعالی هوشیاری شخصی، داری معنی انتقادی، وجودی

 از دهی، نمره دهد. برای می قرار بررسیمورد  را هوشیاری حالات

(، 1) ندرت به ،(صفر) اصلاً شامل لیکرت ایدرجه 1 مقیاس
 جمع با و شد استفاده (4) درست ( و کاملاً 9) اغلب (،2) دودیتاح

 که آمد دست به پرسشنامه کل نمره ها،مقیاس خرده تمامی کردن

 کرونباخ آلفای است. ضریب بیشتر معنوی هوش لاتر بیانگربا نمره

 .(11) است شده محاسبه 12/8 پرسشنامه این برای
 

 ات اخلاقیظملاح
نه در مطالعه شرکت کردند. همچنین به هابا رضایت آگا افراد
ها اطمینان داده شد که گمنامی در تکمیل پرسشنامه ها آنتمامی 

. شوداعمال میلحاظ گردیده و رازداری و محرمانه بودن اطلاعات 
مطالعه حاضر دارای کد اخلاق در پژوهش به شماره 

IR.JUMS.REC.1399.045  از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه
. پژوهشگران به مفاد بیانیه هلسینکی و استعلوم پزشکی جهرم 

 ( پایند بودند.COPEکمیته اخلاق نشر )
 

 روش آماری
 چونها از میانگین و انحراف معیار و برای توصیف آماری داده

ها از آزمون آماری داده ها کیفی بودند برای تجزیه و تحلیل داده
در نظر گرفته  p<81/8داری سطح معنی .من ویتنی استفاده شد

 انجام SPSS-16افزار ها با استفاده از نرمشد. تجزیه و تحلیل داده
 .شد

 

 نتایج
ن و وزها که شامل سن، قد ویژگی های آنتروپومتری آزمودنی 

 1می باشد در دو گروه سربازان فعال و سربازان غیرفعال در جدول 
 اسمیرنوف نشان -نشان داده شده است. نتایج آزمون کلموگروف

 برخوردارند. نرمالداد که داده های تحقیق حاضر از توزیع 

  

ن )میانگی فعالرجمعیت شناختی سربازان فعال و غی هایداده. 1-جدول

 انحراف معیار( ±

 فعال 
 سرباز 111

 فعالغیر
 سرباز 111

 14/28 ±17/9 81/28 ±11/2 )سال(سن 

 19/11 ±79/12 11/17 ±18/12 )کیلوگرم( وزن

 88/174 ±40/7 92/172 ±72/1 )سانتی متر( قد

 
در مورد وضعیت هوش معنوی سربازان فعال و غیرفعال نتایج 

سربازان فعال و سربازان غیرفعال تفاوت وجود نشان داد که بین 
انتقادی  وجودی های تفکردارد. به طوری که در خرده مقیاس

(811/8p=تولید ،) معنای ( 841/8شخصیp=اگاهی ،) متعالی 
(822/8p=بسط ،) هوشیاری حالت (881/8p=و نمره کلی هوش ،) 

 .ثبت شد( تفاوت معنی داری بین دو گروه =881/8pمعنوی )
ابراین چون در تمام مقیاس گروه فعال نمره بالاتری کسب کرده بن

 بودند در وضعیت مناسب تری نسبت به گروه غیرفعال قرار داشتند
(.2-)جدول

 
 نفر(188نفر( و غیرفعال )188و خرده مقیاس های آن در دو گروه سرباز فعال )هوش معنوی مقایسه  .6-جدول

p میانگین و انحراف معیار() غیرفعال )میانگین و انحراف معیار( فعال   متغیر 

811/8  انتقادی تفکروجودی 77/22 ± 21/1 81/21 ± 21/1 
841/8  شخصی معنای تولید 14/17 ± 18/9 01/11 ± 11/9 

822/8 متعالی اگاهی 17/22 ± 14/4 17/28 ± 29/4   

881/8 هوشیاری حالت بسط 01/11 ± 77/9 ±11/14 71/9   

881/8 معنوی هوش 80/08 ± 17/19 48/72 ± 77/19   
 *  تفاوت معنی داری بین دو میانگین

 

 بحث
ت د آن تفاوانشان داد که هوش معنوی و تمام ابعحاضر نتایج  
 سربازانفعال و غیرفعال دارد و سربازان داری بین دو گروه معنی

غیرفعال گروه فعال از هوش معنوی بالاتری نسبت به گروه 
 یشینپهای نتیجه این تحقیق با نتایج پژوهش برخوردار هستند.

نتایج تحقیق داوودزاده و همکاران نشان داد که بین  .همسو است
هوش معنوی )و تمام خرده مقیاس های آن( و فعالیت بدنی منظم 

مصفایی و اشرفی، نیز در  .(0) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
 معنوی هوش و زندگی کیفیت رابطه هدف بررسیای که با مطالعه

 موردی شهرستان مطالعه) سربازان بین در خودکشی افکار با
 به معنوی قادر هوش هایدریافتند که مؤلفه دادند؛انجام  (سردشت

هوش معنوی  سطح هرچه و هستند خودکشی افکار بینیپیش
. نتایج مطالعه (17) است کمتر خودکشی افکار باشد، بالاتر سربازان
 مختلف های شاخص با مثبت طور به معنویت که نشان داد دیگری
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است.  مرتبط شخصیت ابعاد و ذهنی جمله رفاه از روان سلامت
 بهبودی روند در مهمی نقش تواندمی معنویت این، بر علاوه

 باشد داشته خودکشی یا اعتیادآور رفتارهای مانند های روانیبیماری
 از نفر 928 روی نیز همکاران و هروی مطالعه . نتایج(10)

 نشان داد تهران شهر هایدانشگاه پرستاری کارشناسی دانشجویان

 و مثبت رابطه دانشجویان عمومی سلامت و معنوی هوش بین که
. نتایج تحقیق سیماری و همکاران، نیز (11) دارد وجود داری معنی

نشان داد که بین هوش معنوی و سلامت روانی رابطه مثبت و 
 و روانی فیزیولوژیک، کارکردهای .(28) برقرار استمعناداری 
دانست.  هایافته این تبیین برای دلیلی توان می را ورزش اجتماعی
 افزایش موجب گذارند، می قلب بر که تأثیری ورزشی با تمرینات

. (21) شوندمی سمپاتیک کنترل کاهش و قلب پاراسمپاتیک کنترل
 به نسبت ورزشکاران معنوی هوش میانگین بودن تربالا

هوش  های که مؤلفه کندمی تأیید را دیدگاه این غیرورزشکاران
 بدنی فعالیتهای و ورزش سمت به آنها گرایش و افراد در معنوی

 ساز کسب زمینه و کنترل شرایط ارتقای توانایی موجب نوعی به

 ورزشکاران خانوادگی و اجتماعی مختلف های حیطه در موفقیت

 کرد باطناست گونه این توانمی شود.می ورزش در آنان پیشرفت و

 مهارت افزایش بر علاوه ورزشی هایفعالیت در که شرکت
شود. ورزش می آنها اجتماعی سلامت پیشرفت باعث ورزشکاران

 و شود ذهنی استعدادهای کشف و جسمی سلامت موجب تواندمی
 جسمی، روانی مشکلات و لئمسا بر آن وسیله به توانند می افراد

 نفس، به اعتماد مانند هایی شاخص و آیند قئفا خود اجتماعی و

 بهبود خود در اجتماعی را سازگاری و پذیریجامعه نفس، عزت

 سلامت رضایت، احساس به فرد نهایت در که (22،29)بخشند 

  .(24) یابددست می هترب زندگی کیفیت و روانی
 

 گیرینتیجه
 با توجه به تاثیر چشمگیر ورزش بر هوش معنوی سربازان و در

توان بیان داشت که ؛ میروانی -نتیجه کاهش مشکلات اخلاقی
ود ش. لذا توصیه میاستورزش فاکتور مهمی در زندگی سربازان 

های گروهی هرچه بیشتر در برنامه سربازان فعالیت بدنی و ورزش
گنجانده شود تا همزمان از نظر بدنی آمادگی حداکثری داشته باشند 

 .نیز آمادگی مقابله با شرایط سخت را پیدا کنند روانیو از نظر 

 

مامی دانند از تنویسندگان بر خود لازم می تشکر و قدردانی:

کمال تشکر و قدردانی را مسئولان و سربازان پایگاه نیرو هوایی 
 بنمایند.
 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
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