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 چکیده

شهر  ی تیمیهارشتهرابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت ورزشکاران  بررسی پژوهش، این انجام از هدف
 تشکیلهای تیمی شهر یزد تهورزشکاران سازمان یافته تمامی رش كلیة را پژوهش آماری یهجامع .بود یزد

 پژوهش روش نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. 073كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد  .دادندمی

 هوش معنویهای هپرسشنام گیری،اندازه ابزار .بود كاربردی هدف، لحاظ از و از نوع همبستگی وصیفیت
 آلفای آزمون از هاپرسشنامه پایایی تعیین براید. بو (1933)0یترد و یلگ و انگیزه پیشرفت (2011هیلدبرانت)

در این تحقیق از آمار  هادادهبرای تجزیه و تحلیل  .شد گزارش90/0، 39/0 شد كه بترتیب  كرونباخ استفاده
همبستگی پیرسن و  ،اسمیرنف-های كولموگروفآزمونها از روش آمار استنباطی) و برای توصیف داده توصیفی

رابطه كه بین هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران داد نشان پژوهش هاییافته استفاده شد. (رگرسیون
ابطه ر های هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکارانمؤلفه همچنین بین تمامی، وجود داردمستقیم و معناداری 

ند انگیزه توانمی انتقادی موجودی، تولید معنی شخصی و آگاهیتفکر های داری وجود دارد، و مؤلفهمثبت و معنی
ا و ورزشکاران، از هسرپرستان تیممربیان و  گرددپیشنهاد می نیبنابرابینی كنند. پیشرفت ورزشکاران را پیش

 زش موفقیت و انگیزش قدرت(های موثر در موفقیت)انگیهوش معنوی به عنوان عاملی موثر در ایجاد انگیزه
 استفاده نمایند.

 

  .انگیزه پیشرفت، هدف گرایی، هوش معنوی واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

خود  به را جامعه هر افراد از فراوانی انرژی و آن، زمان به مربوط یهاتیفعال و ورزش معاصر، دنیای در
باال  یبرا دیرقابت شد(. 1است) كرده پیدا یاژهیو جایگاه همة جوامع در مؤثر یادهیپد عنوان به و داده اختصاص

، یاز اثرات فرهنگ یریگو بهره کیو المپ یرنگارنگ مسابقات جهان یهاافتخار و كسب مدال یرفتن از سکوها
 تیربت یبرا یترطور گستردهبه ،ها و جوامعافتخارات موجب شده است كه دولت نیا یاسیو س ی، اقتصادیاجتماع
 (. 2)كنند یگذارهیقهرمانان سرما یسازو آماده

 ملکردع حداكثربه  دنیرسی در جهت جسمانی آمادگی و مهارت، کیولوژیزیفی گوناگون هاجنبهاز  ورزشکاران
ی، نذهرا از بعد  ورزشکاران زین، روان شناسان ورزش گرید. از طرف اندگرفتهقرار  یبررسی مورد ورزشیی تواناو 

ردار ی برخوادیزی گستردگاز وسعت و  زهیانگ، موضوع نهیزم نیدرا. انددادهقرار  شیآزمای در بوته رفتاری و روان
 عتیطبد و مهم در مور دهیچیپپاسخ به سؤاالت  افتنی یبرایی جستجوو رفتار مربوط به آن  زشیانگاست. مطالعه 
ر مربیان بتوانند اگ ید.نمایم كنترلو  کیتحررفتار را  كهدر ارتباط با عوامل گوناگون باشد  دیبا زشیانگانسان است. 

ت و ها جهت خاصی بدهند به موفقیها را تقویت یا تعدیل كنند و به آنها را در ورزشکاران بشناسند و آناین انگیزه
 ةی، پایزشیانگ یهااعتقاد وجود دارد كه جنبه نیا زینی ورزشی هاطیدرمح (.0)یابندپیشرفت بیشتری دست می

متفاوت مورد  یهارا از جنبه زشی، محققان عموماًًًً انگیورزش طةیدر ح(. 4)هستند یو رقابت یحیتفر یهاتیموفق
رقابت.  زشیانگو  یرونیو ب یدرون زشیانگ ،شرفتیپ زشیها عبارتند از: انگجنبه نیاز ا ی. برخدهندیتوجه قرار م
( انگیزه پیشرفت را به صورت 1992گیج و برالینر)(. 5ت)اس زشیانگ كنندةنیی، تعیادیز یتیو موقع یموارد شخص

 .(9اند)فعالیت خاص تعریف كردهة یک میل یا عالقه كلی به موفقیت كلی یا موفقیت در زمین
 ی است. هوشمعنو یکی از این عوامل هوش (.7)است مؤثر میت کی کنانیباز زشیبر انگ یعوامل متفاوت

 روانی تامین سالمت و ارتقاء ویژه به گوناگون یهانهیزم در اساسی نقش فرد یباورها یربنایز عنوان به یمعنو

 باالترین را متضمن آن نظران، صاحب برخی و بوده انسان درونی یازهاین از یکی معنویت كه آنجایی دارد. از

 یچراها به پاسخ و زندگی به بخشیدن ی معنابرا آدمی همواره تالش و اخالقی-شناختی رشد یهانهیزم سطوح
 ویژه به گوناگون یهانهیزم در را اساسی نقش فرد یباورها یربنایزعنوان  به ی،معنو هوش و دانندیم زندگی

 (.3نماید)می ایفا گردد،می محسوب آن یهانشانه از جوانمردانه یکی اخالق كه روانی تامین سالمت و ارتقا

 كندیم ینیبشیسازگاری فرد را پ شکلی از هوش تلقی شود زیرا عملکرد و تواندیمعتقد است معنویت مگاردنر 
اهدافشان دسترسی داشته به  به حل مسائل بپردازند و سازدیكه افراد را قادر م كندیرا مطرح م ییهاتیقابل و

از منابع دینی ومعنوی عنوان  یریگبرای بهره هاییاز توانا یا( هوش معنوی را مجموعه1999)1(. ایمونز9باشد)
 را هاارزش و عقاید هنجارها، و باورها نقش و معتقدیم آن به كه است چیزهایی آن تمام یمعنو هوش(. 11نمود)

(. این مسئله باعث شده است كه تقویت هوش معنوی برای 12)دهدیم نشان ،میریگیم عهده بر كه یهاتیفعال در
ود اهداف و معنای زندگی خ توانندیمورزشکاران بسیار اهمیت داشته باشد. چون با تقویت هوش معنوی ورزشکاران 

 (.9د)اده كنناز رفتارهای منطقی و عقالنی در میادین ورزشی استف هاآنی كه اگونهرا بدرستی درک كنند و به 
ف و تر بوده و به دنبال هدتری برخوردار هستند، نسبت به تغییر، منعطفكه از هوش معنوی قوی ورزشکارانی

عضاء اخود هستند. این افراد از ذهنیت وفور برخوردارند؛ یعنی باور دارند كه منابع كافی برای همه  تیممعنا برای 
همکاری ، كنندتر به یکدیگر اعتماد میراحت هامیافراد در این گونه ت وجود دارد و نیاز به رقابت نیست. در نتیجه
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شوند، گذارند، با همکاران و اعضای گروهشان هماهنگ میاطالعاتشان را به مشاركت میبیشتری با دیگران دارند و 
اثرات مثبت وسودمندی برای  تواندیمعنوی م یهاییبنابراین توانا(. 10)كنندیکدیگر تالش می یبرای توانمندساز

ر فرهنگی افراد مورد ارزشیابی قرا كه این نتایج براساس محیط اجتماعی و به خصوص هنگامی فرد به ارمغان آورد،
ی و لبط؛ چون اگر رقابت دانندیماو  تیشخصرا قدرت  کنیبازدر انتخاب  مالک نیترمهم انیمربی برخ (.14گیرد)

مغلوب  و میتسل خواهدینمو  كندینمی كار كم فیحرگاه در رقابت با  چیهباال باشد،  ورزشکاری روزیپبه  لیم
او  زین شکارورزی و برنده شدن در روزیپبه  لیم رسدیمباشد. به نظر  ترنییپای مهارتی اگر از نظر حتباشد،  فیحر

ی هاتیموقعر را د هاآنرا بشناسند و  هازهیانگ نیا دیبا انیمرب نیبنابرا. كندیم تیهداسخت  كاررا به سمت تالش و 
ی ورزشی هامیت تیریمدی و رهبر، تیهداموضوع در امر  نیاشناخت  (.0)كنندی دهجهتاصالح و  ی،ورزشمختلف 

 انیمربو  یورزشی هامیتی تمام برا شرفتیپی دارد. و با توجه به اینکه الزمه اریبس تیاهم ورزشکارانو تعامل با 
سوی دیگر آگاهی زیربنای هوش معنوی است  ازآن است.  كنترلو  ورزشکاران زشیانگ تیوضعی از آگاهبزرگ، 

 یهانهیزم سطوح باالترین متضمن را آن نظران، صاحب برخی و بوده انسان درونی یازهاین از یکی معنویت و
و  دانندیم زندگی یچراها به پاسخ و زندگی به بخشیدن معنای برا آدمی همواره تالش و اخالقی -یشناخت رشد

 و ارتقا ویژه به گوناگون یهانهیزم در را اساسی نقش فرد یباورها یبنا زیر عنوان به ،یمعنو هوش همچنین
در نتیجه این تحقیق از آن جهت برای محقق ارزش دارد كه وضعیت . گرددیم محسوب ی پیشرفتهازهیانگ تامین

این دو  كه آیا بین كندیمو تعیین  كندیممشخص  ی تیمیهارشته هوش معنوی و انگیزه پیشرفت ورزشکاران
 متغیر رابطه وجود دارد یا خیر؟

 

 پژوهش روش

ارتباط هوش معنوی به  پژوهش این در .است كاربردی هدف، نظر از و توصیفی از نوع همبستگی حاضر پژوهش
 شامل پژوهش آماری یهجامع. شد یزد پرداختهورزشکاران شهر  دیدگاه ازبا انگیزه پیشرفت در عملکرد ورزشکاران 

. كه بوسیله فرمول كوكران، تعداد بودند (1090های تیمی شهر یزد در سال)ورزشکاران سازمان یافته رشته تمامی
 از اطالعات گردآوری برای تحقیق این اهدف به توجه نفر بدست آمد. با 073درصد،  95نمونه در سطح اطمینان 

هوش معنوی  سنجش برای( 2011هوش معنوی هیلدبرانت) استاندارد پرسشنامه از .شد ستفادها پرسشنامه ابزار
-ارزش ای لیکرتمقیاس پنج گزینهكه بر اساس  .باشدیم سوال 24 بر مشتمل كه. (15شد) استفاده ورزشکاران

)ازسؤاالت معنی شخصی تولید ،(3تا  1از سؤاالت) و ابعاد هوش معنوی شامل تفکر انتقادی موجودیشود. گذاری می
 ازكند. و (، را اندازه گیری می24تا  20)ازسؤاالت (، توسعه حالت آگاهی19تا  14)ازسؤاالت ، آگاهی(10تا  9

 استفاده انگیزه پیشرفت ورزشکاران سنجش برای( 1933)1یترد و یلگ انگیزه پیشرفت ورزشی استاندارد پرسشنامه
 و ابعادشود. گذاری میارزش ای لیکرتمقیاس پنج گزینهكه بر اساس  .باشدیم سوال 25 بر مشتمل كه. (19شد)

 20)ازسؤاالت ، بردگرایی(19تا  14)ازسؤاالت گراییهدف ،(10تا  1)ازسؤاالت جوییانگیزش پیشرفت شامل رقابت
اساتید و  تن از چند هایراهنمایی و نظرات از ها،پرسشنامه روایی از اطمینان برای كند.گیری میرا اندازه (25تا 

 به كرونباخ آلفای از روش آماری استفاده با هاپرسشنامههمچنین ضریب پایایی  شد. متخصصان امر استفاده

 پژوهش گیری اندازه ابزار باالی اعتماد و قابلیت یهدهند نشان كهتعیین شد.  (، α=90/0، و α=39/0ترتیب)
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ی)میانگین، انحراف استاندارد و فیتوصی آماری هاروشی شده با استفاده از آورجمعاطالعات  ،قیتحق نیا ت. دراس
برای  .قرار گرفت لیتحلو  هیتجز( مورد اسمیرنوف، پیرسون و رگرسیون -آزمون كولموگرافی)استنباطنمودار( و 

 استفاده شده است. spss تحلیل آماری و محاسبه نتایج از نرم افزار

 

 پژوهش هاییافته
. و همچنین از دهدیمرا نشان بررسی  مورد افراد شناختی جمعیت هایویژگی به مربوط اطالعات(، 1جدول)

درصد( و كمترین رشته  2/01نفر) 113بین افراد پاسخگوی مورد بررسی بیشترین رشته ورزشی مربوط به والیبال 
سال بود.  00/7درصد( بود. سابقه فعالیت ورزشی ورزشکاران بطور میانگین  9/1نفر) 9ورزشی مربوط به بسکتبال 

درصد( در سطح  5/79نفر) 239و   درصد( بازیکن ذخیره بودند 7/01نفر) 120درصد( بازیکن اصلی و  7/97نفر) 259
درصد( لیگ برتر  9/9نفر) 25درصد( دسته یک كشوری،  7/0نفر) 14درصد( دسته دو كشوری،  2/3نفر) 01استان، 

 پرداختند. درصد( قهرمان كشوری به رقابت می 2/4نفر ) 19و 

 های فردی . مشخصات و ویژگی1جدول

 درصد تعداد هامتغیر

 جنسیت
 7/71 271 مرد

 0/23 107 زن

 تاهل
 9/49 179 مجرد

 4/52 193 متاهل

 سن

 3/03 147 سال 25كمتر از 

9/44 197 سال 05-25  

9/10 41 سال 45-09  

9/0 15 سال و بیشتر 49  

 سطح تحصیالت

 0/07 141 دیپلم و زیردیپلم

 5/22 35 فوق دیپلم

 00/23 109 لیسانس

 4/11 05 لیسانس فوق

 وضعیت شغل

کاریب  40 0/05 

لیحال تحص در  124 3/02 

یدولت شغل  93 9/25 

آزاد شغل  104 5/27 

 
تمامی  هوش معنوی با كه بین ی پیرسن نشان دادهمبستگ آزمون از ( نتایج حاصل2بر اساس اطالعات جدول)

داری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد كه بین معنی و مثبت یرابطه های انگیزه پیشرفت ورزشکاران،مولفه
 داری وجود دارد.معنی و مثبت یرابطه انگیزه پیشرفت ورزشکاران، های هوش معنوی باتمامی مولفه
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  تهوش معنوی و انگیزه پیشرفداری آزمون همبستگی پیرسن مربوط به مقایسه معنی. نتایج 2جدول

 هوش معنوی شاخص متغیرها

های مولفه

انگیزه 

 پیشرفت

 ییجورقابت
sig 001/0 

r 552/0** 

 ییگراهدف
sig 001/0 

r 599/0** 

 بردگرایی
sig 001/0 

r 055/0** 

 های هوش معنویمولفه

 انگیزه پیشرفت

 شاخص
تفکر انتقادی 

 وجودی

تولید معنی 

 شخصی
 آگاهی

توسعه 

حالت 

 آگاهی

sig 001/0 001/0 001/0 001/0 

r 504/0** 494/0** 457/0** 419/0** 

*P< 05/0  ; **P<  01/0  ; n=073 

 

نشان  رگرسیون همزمان هوش معنوی بر انگیزه پیشرفت آزمون از ( نتایج حاصل0بر اساس اطالعات جدول)
 p<001/0ارد)كند و اثر افزایشی دبینی می، مولفه تفکر انتقادی وجودی به صورت مثبت انگیزه پیشرفت را پیشداد
كند و اثر بینی می(. همچنین مولفه تولید معنی شخصی به صورت مثبت انگیزه پیشرفت را پیش=B 295/0و 

كند ی میبینی به صورت مثبت انگیزه پیشرفت را پیشآگاه(. همچنین مولفه =B 104/0و  p<020/0افزایشی دارد)
(. یعنی <05/0pدار نیست)حالت آگاهی معنی(. به عالوه مولفه توسعه =B 171/0و  p<001/0و اثر افزایشی دارد)

درصد  2R ،00شود. و بر اساس مقدار بینی كند و در مدل رگرسیونی هم آورده نمیتواند انگیزه پیشرفت را پیشنمی
 :شود. مدل رگرسیونی مورد نظر به صورت زیر استاز تغییرات انگیزه پیشرفت توسط هوش معنوی توضیح داده می

 

 = انگیزه پیشرفت295/0+405/1+ تفکر انتقادی وجودی 104/0+ تولید معنی شخصی 171/0ی آگاه
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 . نتایج رگرسیون همزمان هوش معنوی بر انگیزه پیشرفت3جدول 

 ینبمتغیرهای پیش

ضریب استاندارد 

 نشده
ضریب 

استاندارد 

شده 
Beta 

t P R 2R (adj)
2R 

ضریب 
B 

خطای 

 معیار

هوش 

 معنوی

 <001/0* 323/7 -- 130/0 405/1 ثابت

559/0 009/0 002/0 

تفکر 

انتقادی 

 وجودی

295/0 091/0 293/0 777/4 *001/0> 

تولید 

معنی 

 شخصی

104/0 057/0 143/0 040/2 *020/0> 

 <003/0* 943/2 190/0 095/0 171/0 آگاهی

توسعه 

حالت 

 آگاهی
074/0 057/0 073/0 005/1 190/0 

 متغیر مالک: انگیزه پیشرفت
 (p<05/0)دار معنی 05/0در سطح *

 

 گیرینتیجه و بحث

 یزد ی تیمی شهرهارشتهرابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت ورزشکاران این پژوهش با هدف بررسی 
در ورزش های جدید را در روانشناسی دین و آمیختة آن تواند ظرفیتمطرح شدن هوش معنوی، می انجام گردید.

( نشان دادند ورزش و فعالیت بدنی نقش مهمی در حاالت عرفانی و 2004( و زچ)2005فراهم آورد. واتسون)
دهد تا جایی كه ممکن است موقعیت را تغییر دهند یا های معنایی دارد. هوش معنوی به ورزشکار اجازه میتجربه

تواند ورزشکار را در ه كند و همچنین پرورش معنویت میدهد موفقیت را اداربهتر كند و در واقع ورزشکار اجازه می
(. 17های معنوی خود و به كارگیری آن در حل مسائل و درک ارزش و معنای زندگی یاری دهد)توجه به تجربه

های مهم روانی ورزشکاران جوان و تعیین مقادیر اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس، بررسی و شناخت شاخص
تواند راهنمای خوبی برای مربیان، خانواده و والدین ورزشکاران و خود ... می ركز و توجه، انگیزه وتمآمادگی ذهنی، 

ورزشکار باشد تا از هدر رفتن انرژی و استعداد او در رشته ورزشی كه در آن توانایی پیشرفت را ندارد، جلوگیری 
  (.0د)شو

 هر یزدش ی تیمیهارشتهیزه پیشرفت ورزشکاران های آن با انگهوش معنوی و مولفه در بررسی ارتباط بین
 ایه. كه با یافتهوجود داردهوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران بین داری ارتباط معنی مشخص گردید

رسد باشد. به نظر میهمخوانی و همسو می (1090(، قلخانی)1091(، باقری و همکاران)1033فرهنگی و همکاران)
دارد چرا كه نتایج این  تیمی هر برای فراوانی اهمیتهوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران  رابطه بین وجود

 افزایش مناسب در سطح تیم وجود داشته باشد باعث ایگونه بههوش معنوی  اگر دهنده این است كهتحقیق نشان



     های تیمی شهر یزدارتباط هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در عملکرد ورزشکاران رشته

 ورزشکار یک دهد. اگریش میگردد. كه عملکرد ورزشکاران را چندین برابر افزامیانگیزه پیشرفت ورزشکاران 

 نشان را بیشتری و پشتکار تالش باشد؛ داشته ورزشی هایمهارت انجام و برای فراگیری را الزم انگیزه و لیاقت

 رسید. بنابراین خواهد ... و شادی لذت، مثل خاص احساسی و های عاطفیحالت به ترتیب داد. بدین خواهد

گرایی فرد در كند پیشرفتگیل بیان مییافت.  خواهد باالتر افزایش سطوح به رسیدن و پیشرفت برای اشانگیزه
های پیشرفت متفاوت باشد. از این رو افرادی كه دارای هوش معنوی ورزش ممکن است با گرایش او در سایر زمینه

 دهند. باالیی هستند. معیار خود را در سطح باالیی از پیشرفت قرار می
داری عنیارتباط م مشخص گردید انگیزه پیشرفت ورزشکارانهای هوش معنوی با مولفه در بررسی ارتباط بین

فرهنگی و  هاییافته كه با .وجود دارد انگیزه پیشرفت ورزشکارانهای هوش معنوی با تمامی مولفهبین 
وان است كه ( ناهمخ1091های تحقیق باقری و همکاران)اما با یافتهباشد. همخوانی و همسو می( 1033همکاران)

ودند آموزان بها كه دانشتوان یکی از دالیل اصلی این ناهمخوانی با نتیجه تحقیق حاضر را در جامعه آماری آنمی
 همچنین تفاوت در سطح تحصیالت و فرهنگ موجود در تحقیق باقری و همکاران مشهود است. بیان كرد و

یل وجود ، اهداف، دلهاماهیت واقعیتتفکر عمیق به دنبال كنند با ورزشکارانی كه تفکر انتقادی وجودی را درک می
باشند وقتی به درک كامل و معنوی وجودی هستی و تمام چیزهایی هستند كه در زندگی و اطرافشان وجود دارد می

 یابند. یابد و به معنی واقعی رویدادها دست میها رشد میبرسند انگیزه پیشرفت در آن
ها ارزش و به كار بردن و استفاده از منابع معنویتبا  ید معنی شخصی درون خود هستندورزشکارانی كه دارای تول

و تعریف هدف و دلیل زندگی، در هنگام شکست بدنبال معنا و  خود های روزمره و ایجاد رضایتمندی ازدر فعالیت
ا درک كنند و مطابق آن مفهوم آن هستند. ورزشکاران با این احساس معنوی در خود قادرند معنی و هدف زندگی ر

کالت با به حل مشآگاهی  بعدبا استفاده از توانند ها خود آن را بکار ببندند. ورزشکاران میگیریدر كارها و تصمیم
ی دهند پورزشکارانی كه این بعد را در خود رشد و ارتقاء می. بپردازندتوجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشکالت 

تری كه از جنبه مادی باالتر است برقرار های خود ارتباط عمیقبرند و نسبت به هم تیمیبوجود ابعاد درونی خود م
یشرفت شود تا مسیر روبه پآورند كه این عوامل باعث میكنند و احساس تمركز و اعتماد به نفس مثبت بدست میمی

و  كنندسطح آگاهی خود درک می های موجود را باالتر ازرا انتخاب كنند. هنگامی كه ورزشکاران مباحث و گزینه
وند كه شبرند احساس آرامش و تسلط خاص و یا به تعبیر دیگر اعتماد به نفس میفنون خاصی را برای آن بکار می

 بندند.آن را در پیشرفت خود بکار می
اری دعنیارتباط م مشخص گردیدهای انگیزه پیشرفت ورزشکاران هوش معنوی با مولفه در بررسی ارتباط بین

 اسپینک(، 2000ایمونز) های. كه با یافتهوجود داردهای انگیزه پیشرفت ورزشکاران هوش معنوی با تمامی مولفهبین 

 ازمندیافراد نباشد. همخوانی و همسو می (1091( و باقری و همکاران)1033فرهنگی و همکاران)(، 2000رابرتز) و
 شانیهاامتحان كردن مهارت یبرا ییهاو فرصت صیتشخ ییدنبال اطالعات توانا مجموع، به ، درادیز شرفتیپ

را  یعالقه دارند كه امکان خودسنج ییهاتی، به فعاللندیخاطر خود آن ارزش قا ، صرفاًً بهیستگیشا یهستند، برا
رضه را ع هایژگیو نیها را به اثبات برسانند. رقابت تمام اآن ییكه توانا برندیلذت م ییهاو از فرصت دهندیم
تواند ورزشکاران در دستیابی به معنوی با ایجاد یک احساس خود آگاهی، كنترل و آرامش می هوش. كندیم

 تشویق امتیاز، كسب مانند عواملی از غیر عواملی گفت كه توان می واقع، در اهدافشان راهنمایی و كمک برساند.

 اهداف نظریة اساس بر طور كلی دهند. به قرار تأثیر افراد را تحت پیروزی به تمایل توانندمی نیز پاداش و
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 انگیزش پیشرفتی و بوسیله درک معنویت رفتار و شده، درک توانایی پیشرفتی، عنصر اهداف سه تعامل پیشرفت

كنند. یکی از عوامل نگرانی و ایجاد كننده انگیزش اجتناب از شکست ورزشکاران، باور نکردن یم تعیین را افراد
 تواند این باورها را ارتقاء دهد.باشد هوش معنوی میی خود میهاتوانایی

 تحلیل نتایج دكنن بینی پیش راتوانند انگیزه پیشرفت ورزشکاران های هوش معنوی میمولفهدر بررسی اینکه 

انگیزه پیشرفت ورزشکاران  قویی برای های كننده بینی پیش ،هوش معنوی هایمؤلفه داد كه نشان رگرسیون
با  باشد.همخوانی و همسو می (1091( و باقری و همکاران)1033فرهنگی و همکاران) هایهستند. كه با یافته

 پردازیم. افرادی كه دارایاستفاده از هوش معنوی به حل مشکالت با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشکالت می
ها باالبودن خود آگاهی در این ردها و شکستها دقدرت مقابله با سختی هوش معنوی هستند دارای صفاتی چون:
مداری، كمک به دیگران، حس خوشحالی در هنگام كمک به ، اخالقهاافراد درس گرفتن از تجربیات و شکست

آن هایموفقیت دلیل و دانندمی را ناتوانی خود باخت علت معموالًً ناموفق (. ورزشکاران20)باشندو ... می دیگران
ها ورزشکاران موفق علت پیشرفت خود را درک دهند. و بر خالف آنمی نسبت كار بودن ساده یا شانس به را ها

ورزشکارانی دانند. ها و تالش برای رسیدن به اهداف خود توسط باورها و اعتقادات درونی و معنوی خود میپدیده
یزه پیشرفت باالیی را دارا انگهای ورزشی داشته باشد. ها و فشارهای رقابتكه قدرت باالیی در تحمل سختی

 هستند. 
باشند با توجه به نتایج این پژوهش باعث  ایی داشتهتوجه ویژه به هوش معنوی كنند سعی مربیان اگر لذا

ورزشکاران در رسیدن تیم به موفقیت و اهداف خود همراه و  كه شودافزایش انگیزه پیشرفت و در نتیجه سبب می
یزه پیشرفت ورزشکاران، مربیان فرصت بیشتری را برای ابتکار عمل بازیکنان فراهم راهگشا باشد. برای افزایش انگ

آورند و آنان را در تصمیم گیری های خود مشاركت دهند. مربیان با برقراری ارتباطات موثر و بر اساس فضایل 
مواردی همچون، ارائه توان توانند زمینه افزایش انگیزه پیشرفت، را در ورزشکاران فراهم آورند. میاخالقی می

های وجودی تیم و حرفه با برگزاری جلسات توجیهی به ای و روشن در مورد انتظارات و واقعیتاطالعات زمینه
مربیان و  ورزشکاران یادآوری كرد. و ورزشکاران را به سمت معنویات و مجالس معنوی سوق دهند. همچنین به

 سازنده و انتقادهای ضروری های حمایت و موقع به های تقویت و با بازخورد شودمی توصیه هاسرپرستان تیم

 از این تا آورند فراهم را هاتوانایی این به شدن قایل ارزش و های خود توانایی از ورزشکاران آگاهی موجبات

 شوند. هاآن پیشرفت انگیزش افزایش سبب طریق
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