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Abstract
Spiritual intelligence is something more than mental ability and connects an individual to
beyond. The aim of this study was to assess the effect of spiritual intelligence on sleep quality
and attention of skilled volleyball players. Therefore 116 (76 female, 40 male) volleyball
players of Mobarakeh county in Isfahan who had participated in regional competitions were
selected. Abdollazadeh’s Spiritual Intelligence Questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality, and
Mari shook Test were used to measure the data. Results of path analysis showed that
spiritual intelligence affects both sleep quality and attention. Moreover, the quality of sleep
mediated the effect of spiritual intelligence on attention, and the results showed the
appropriateness of structural equation model fit.
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چکیده
هوش معنوی ،چیزی بیش از توانایي ذهني است و فرد را به فراسوی او مرتبط ميکند .هدف از این پنژوهش ،تعینی اثنر
هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیستهای ماهر است .ای مطالعه ،توصیفي و از ننو همبسنگگي اسنت .نمونن
آماری پژوهش 76( 116 ،دخگر 40 ،پسر) والیبالیست شهرسگان مبارکه اصفهان بودند کنه در مسنابتام منطتنهای شنرکت
داشگند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنام هوش معنوی عبداهللزاده و همکاران ،پرسشنام کیفیت خنواب پیگزبنور
و آزمون توجه ماریشوک و به منظور تحلیل دادهها از تحلیل مسیر اسگفاده شد .یافگهها نشان داد هوش معننوی بنر کیفینت
خواب و توجه ،تنثثیر دارد و کیفینت خنواب ،تنثثیر هنوش معننوی را بنر توجنه مینانیيگنری منيکنند .هن چننی نگنایج
بهدستآمده ،نشاندهندة مناسببودن برازش الگوی معادالم ساخگاری بود.
واژههای کلیدی :هوش معنوی ،کیفیت خواب ،توجه ،بازیکنان والیبال
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مقدمه
توجه بنه عننوان ین

اسندالهي.)1386 ،اضننطراب یکني از مهن تنری عوامننل
پنیشنیناز شنناخگي بنرای اجنرای

مخگننلکنننندة خننواب اسننت(لمننا و همکنناران.)2012 ،

موفتیننتآمیننز در ورزش حینناتي اسننت .پژوهشننگران

اخگالالم خواب به نوب خود منیر بنه خنوابآلنودگي

مشاهده کردهاند که نداشگ توجه و تمرکز دلیل اجرای

در طننول روز و کنناهش عملکننرد شننناخگي (ت ییننر در

ضعیف گروهي از ورزشکاران است .دونندة دوی صند

ادراک ،1توجه ،2حافظه )3و حرکگي منيشنود (آنندراد،

مگری که به خاطر خسنگگي تمرکنز کنافي روی شنلی

بویالکو ،کومبرا ،پریا و برانت ،2016 ،براننت ،بویالکنو

تپانچه ندارد ،بازیک بسکگبالي که در خنط پرتناب آزاد

و آننندراد .)2017 ،یافگننههننای مطالعنن جرایننا ،جرایننا،

به خاطر صدای تماشاگران گیج شدهاست و ینا بنازیک

چگوری ،سوسي و چماری ( )2012نشنان دادهاسنت کنه

منطتن دفننا فوتبننال کننه بننه خنناطر پیچینندگي عملکننرد

محرومیت از خواب اثر قابل توجهي بر زمان واکننش و

حریننف تمرکننز خننود را از دسننت دادهاسننت ،همگنني

توجننه دروازهبانننان هننندبال دارد .فسنننتری و همکنناران

نمونههایي از اجرای ناموفق ورزشنکاران بنه دلینل عندم

( )1393هن بیننان کردننند کننه محرومیننت از خننواب بننر

تخصیص توجنه اسنت (سنینگر ،هاسن بنالا و جاننل،

توجنه ورزشنکاران تثثیرگنذار اسنت و موجنب کناهش

.)2001

عملکرد شناخگي ورزشکاران و در نهایت تنزل عملکنرد

«توجه» به تسلط ذه بر ی

چیز ،از بی چنند چینز

ممک وهمزمنان ینا بنه عبنارم دیگنر بنه ین

ورزشي آنهنا منيشنود.جنو ،ینون ،کنو ،کنی و هانن

فکنر از

()2012گزارش کردهاند کنه کمبنود خنواب ،حافظنه و

زنییرهای از افکار گفگه ميشود (اشمیت و لني.)1999 ،

توجه را کاهش داده و بر مینزان هورمنونهنای اسنگرا

از آنجایي که توجه یکي از مه تری محندودیتهنای

(کورتیزول ،اپينفری و نوراپينفری ) تثثیر منيگنذارد.

اثرگذار بر اجرا و یادگیری انسنان اسنت(مگیل/1998 ،

دینگز ( )2001نیز اذعان داشگهاست کنه کمبنود خنواب

 1384ترجمننه واع ن موسننوی و شننیاعي)مننورد تثکینند

باعث اخگالل در هومئوسنگاز و عملکنرد آنابولین

م نز

پژوهشگران قرار گرفگنه اسنت .شنواهد پژوهشني نشنان

ميشود .پژوهشگران نشان دادهاند که فعالیت مناطتي از

منيدهنند کننه توجننه دارای همبسننگههننای مگعننددی نظیننر

م ز همچون قشر پنریفرونگنال و تناالموا تحنت تنثثیر

انگیزش ،اعگماد بنهنفن ،،اضنطراب ،خسنگگي (واعن -

کیفیت خواب اسنت(توماا و همکناران .)2000 ،قشنر

موسوی و مسنیبي )1386 ،و کیفینت خنواب (فسننتری،

پریفرونگنال شنامل اتصنال منناطق ادراکني ،حرکگني و

سلطانیان و ابراهیمي )1393 ،اسنت کنه این همبسنگههنا

لیمبی

(کناری) اسنت و بنا مینزان توجنه ارتبناط دارد.

خود نینز بنا یکندیگر مرتبطنند .افنرادی کنه انگینزش و

تاالموا نیز با گوشبهزنگي و انگیخگگي مرتبط اسنت.

اعگماد به نف ،باالتری دارنند ،توجنه بهگنری هن دارنند

مینننزان توجنننه بنننا ت یینننر سنننطن انگیخگگننني ت یینننر

بننالعک ،خسننگگي ،عنندم کنگننرل باورهننای ناکارآمنند و

ميکند(ولکو و همکاران.)1995 ،

اضننطراب و همننی طننوراخگالالم خننواب بننر توجننه اثننر

یکنني از مگ یرهننای دیگننری کننه ممکنن اسننت بننر

معکوا دارد .بنه عبنارم دیگنر افنرادی کنه باورهنای

"توجه" اثر بگذارد ،هوش معنوی اسنت .پنژوهشهنای

ناکارآمد بیشتری دارند ،اضطراب بیشتنری را تیربنه
ميکنند (ابراهیمي ،نشاط دوسنت ،کالنگنری ،مولنوی و
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اخیر نشان دادهاست ،کساني که هنوش معننوی بناالتری

اسگرا ،اضنطراب ،افسنردگي و مگعاقبناه بهبنود سنالمت

دارند ،باورهای ناکارآمد کمگری دارند (معلمي)1389 ،

روان ميشود.

و بهگر ميتوانند اضطرابشنان را کنگنرل کننند (موسنوی-

با مرور پژوهشهای گذشگه که به تعدادی از آنها

متنندم ،هننوری ،امینندی و خهیننری خننواه،1394 ،نننورزاد

در پاراگرافهای قبل اشاره شد ميتوان به ای نگییه

قراملکنني ،میرنسننب ،غبنناری بننناب و هاشننمي،1390،

سوی هوش معنوی باعث بهبود کنگرل

خرميراد ،ارسن

رسید که از ی

 ،احمنری ،دهتناني ،1392 ،میشنرا و

اسگرا (بیرامي ،موحدی و موحدی )1392،و اضطراب

واشیسنننت ،)2014 ،تنننابآوری بنننیشتنننری دارنننند

(خرميراد و همکاران )1392 ،ميشود و از سوی

(خدابخشننني کنننوالیي ،حیننندری ،خنننوشکننننش و

دیگر ،کنگرل اضطراب باعث افزایش آرامش و بهبود

حیدری،)1392،مثبنتنگرترنند (حسن زاده ،ینداهللپنور،

کیفیت خواب ميشود (رومی  ،روبي ،دیموک ،هاسون

فاضليکبریا ،یمی فیروز و قلينیاآهنگر ،1393 ،امیرینان

و پیلین

)2016 ،و بهبود کیفیت خواب ه باعث

و فضننیلتپننور ،)2016 ،شننادمانترننند وعننزم نفنن،

بهگرشدن توجه ميشود.

باالتری دارند (امیریان و فضیلتپور.)2016 ،از آنینایي

با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به کاملشدن

که عزم نف ،و میزان کنگرل اضطراب از همبسگههنای

مباني نظری جداگان بی مگ یرهای پژوهش ،الگوی

مه توجه هسگند (واع موسنوی و مسنیبي )1386 ،این

یکپارچه و مفهومي پژوهش به صورم ذیل ترسی شد

احگمال هست که هوش معنوی نیز بر توجه اثر بگذارد.

(شکل .)1

هوش معنوی ،1به تواننایي بنهکنارگیری معنوینت در

زندگی معنوی
کیفیت خواب

جهت حل مسائل روزمنره و فراینند دسنگیابي بنه هندف

هوش
معنوی

اطالق ميشود (ایمونز.)2000 ،افرادی که دارای هنوش
توجه

معنوی باالتری هسگند در زمان بحران با توکنل بنه ین

درک و ارتباط

نیروی بناال و ورا ،قندرم تحلینل بهگنری دارنند و فشنار
رواننننني را بهگننننر تحمننننل مننننيکنننننند (غبنننناری-

شکل  .1الگوی نظری پژوهش در باب رابطة هوش

بناب،سلیمي،سلیماني و نوریمتدم .)1386 ،این هنوش

معنوی با کیفیت خواب و توجه

به فرد دیدی کلي در مورد زندگي منيدهند و زیربننای

در الگوی معرفي شنده در شنکل ( ،)1چننی فنر

باورهننای فننرد اسننت (من

شننری ،دراپننر و کننندری

،

شده که هوش معنوی پیش از ای که به طور غیر مسگتی

 .)2002از دیدگاه وگان هوش معنوی مکانیسمي اسنت

با توجه ارتباط برقرار سازد ،ابگدا موجب بهبنود کیفینت

که کیفیت زنندگي افنراد را بهبنود بخشنیده و بنر درک

خواب ميشود و به طنور غینر مسنگتی موجنب افنزایش

انسانها از وقایعي مثل سالمگي یا بیمناری و وقنایع غن -

توجه ميشود.

انگیز اثر منيگنذارد (وگنان .)2002 ،گنال و همکناران

عليرغ منطق نظری روش بنرای رابطن بنا واسنطه

()2005اشاره کردهاند که هوش معننوی باعنث کناهش

(کیفیت خواب) بی هنوش معننوی بنا توجنه ،مطالعنام
نشان ميدهندکنه در حنوزة هنوش معننوی این روابنط
چندان مورد عنایت پژوهشگران قرار نگرفگنهاسنت .لنذا

spiritual intelligence
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برای بهدسنت آوردن بینشني عمینقتنر در این ارتبناط،

پرسشنام هوش معنوی درسنال  1387توسنط عبنداهلل-

الگوی سناخگاری رابطن هنوش معننوی بنا توجنه بنه در

زاده ،کشمیری و عربعامری ساخگه و روی دانشیویان

نظرگرفگ نتش میانیيگری مینزان کیفینت خنواب بنه

هنیار شدهاست .روایي محگوایي ای پرسشنامه توسنط

عنوان هدف اصلي پژوهش در نظر گرفگه شند .بننابرای

مگخصصنان تثییند شندهاسننت و روایني سنازة آن نینز بننا

سؤال اصلي پژوهش به ای صورم بنودهاسنت کنه آینا

اسگفاده از تحلینل عامنل سننییده و دو عناملي گنزارش

هوش معننوی از طرینق کیفینت خنواب بنر توجنه تنثثیر

شنندهاسننت .عامننل اول " درک و ارتبنناط بننا سرچشننمه

دارد؟ فرضیههای پژوهش نیز به شرح ذیل بودهاست.

هسگي " بنا  12گوینه وعامنل دوم " زنندگي معننوی بنا

فرضی اول :هوش معننوی بنر کیفینت خنواب تنثثیر
مسگتی دارد.

اتکاء به هسگ دروني "با  17گویه به دست آمندهاسنت.
پایایي آزمنون نینز بنه روش آلفنای کرونبنا  0/89بنه
دست آمدهاست .ای آزمون بر اساا طیف پنج درجه-

فرضی دوم :کیفیت خنواب بنر توجنه تنثثیر مسنگتی

ای لیکننرم (گزینننه کنناماله مخننالف

دارد.
فرضی سنوم :هنوش معننوی بنر توجنه بنهطنور غینر
مسگتی از طریق کیفیت خواب تثثیر دارد.

حدودی  ،3موافت  ،4کاماله موافت

 ،1مخننالف

،2تننا

 )5نمرهگنذاری

مي شود .دامن نمرام بی  29تا  145ميباشد.
پرسنننشنامن ن کیفینننت در مؤسسن ن روانپزشنننکي

روش

پگرزبور

روش پژوهش ،جامعه آماری و نموننه :پنژوهش حاضنر

 .)1394ای پرسشنامه در اصل دارای  9گویه است امنا

توصیفي و از نو همبسگگي است .شرکتکنندگان این

چننون سننؤال  5خننودش شننامل  10گوین فرعنني اسننت،

پژوهش را  116نفر ( 76دخگر 40 ،پسنر) ازوالیبالیسنت-

بنابرای کنل پرسنشنامنه دارای  19مناده اسنت کنه در

های شهرسگان مبارک اصنفهان ( 89نفنر دخگنر 43 ،نفنر

ی

طیف لیکرم چهار درجهای از صفر تنا سنه نمنره-

پسر) با دامن سني  22-18سال تشکیل ميدادنند کنه بنه

گذاری منيشنود .این پرسنشنامنه دارای  7زیرمتیناا

صورم دردسگرا از بی والیبالیستهای شرکتکنننده

است که عبارتند از کیفیت ذهني خنواب ،تنثخیر در بنه

در مسابتام منطتهای انگخاب شدند .شرکتکنندگان به

خواب رفگ  ،مدم زمان خواب ،میزان بازدهي خنواب،

پرسشنامههای پژوهش و آزمون توجه ماریشنوک (بنه

اخننگالالم خننواب ،اسننگفاده از داروهننای خننوابآور و

نتننل از بهرامنني ،میناسننیان و چلونگریننان)1392 ،پاسننخ

اخگالالم عملکردی روزانه .جمنع کنل نمنرام متیناا

دادند.

بی صفر تا  21است .نمره  5 -0به معني کیفیت خنواب

ساخگه شد (به نتنل از شنهبازی و همکناران،

ابننزار سنننیش :ابزارهننای مننورد اسننگفاده در اینن

خوب 10 -6 ،دارای کیفیت خنواب نسنبگاه پنایی و -11

پنژوهش عبنارم بودننند ازپرسنشنامن هنوش معنننوی،1

 15دارای کیفیت خنواب پنایی و  21 -16خیلني پنایی

پرسشنام کیفیت خنواب پیگزبنور  2و آزمنون توجنه

منني باشنند .همسنناني و ضننریب آلفننای کرونبننا اینن

ماریشننوک کننه در ذیننل بننه آنهننا اشنناره شنندهاسننت.

پرسشنامه در تحتیتام خارجي ،برای هفنت مؤلفن آن
 0/83بودهاست که نشان از باالبودن اعگبنار آن دارد .در

Spiritual Intelligence Questionnaire
Pittsburgh Sleep Quality

1
2

داخل کشور ،ای پرسشنامه ابگدا بهوسیل محتتنی بنه-

تثثیر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیستهای ماهر23 /

فارسي ترجمه و میددأ به منظور تثییند صنحت آن بنه-

جدول سیاه و قرمز به ترتیب  0/84و  0/86است که ای

انگلیسنني برگردانننده شنندهاسننت و رواینني و پایننایي آن

میزان نشاندهندة درج باالیي از روایي و پایایي آزمون

مورد تثیید قرار گرفگه و ضریب آلفای کرونبا  0/78تا

اسننت (بهنتننل از بهرامنني و همکنناران .)1392 ،همچنننی

 0/82گزارش شدهاست (به نتل از شهبازی و همکاران،

بهرامي و همکاران ( )1392روایي و پایایي این آزمنون

.)1394

را برای ورزشکاران ایراني مناسب گزارش کردند.

آزمون توجه ماریشوک :یکي از آزمونهنایي اسنت

روش اجننرا و تحلیننل :روش جمننعآوری دادههننا،

کننه ماریشننوک ( ،1995بهنتننل از بهرامنني ،میناسننیان،

شامل جمعآوری پاسخهای ارائهشده به پرسشنامههنای

چلونگریان)1392 ،روانشناا ورزش روسي بنه منظنور

پژوهش بود .بدی صورم که محتق پ ،از توضیحام

انگخاب ورزشکاران تی های مخگلنف بنرای شنرکت در

الزم در مننننورد هنننندف پننننژوهش ،از ورزشننننکاران

 1996آتالنگا اسنگفاده کنرد(بهنتنل از بهرامني و

درخواست کرد که پرسشنامهها را مطالعه و نظر خنود را

همکاران.)1392 ،آزمون شامل جندولي  7×7اسنت کنه

با عالمتزدن یکي از گزینهها بیان کنند و بعند از آن از

سنیاه (تینره) و قرمنز تشنکیل

ورزشننکاران درخواسننت شنند کننه در مکنناني خلننوم و

از مربعهای قرمز جدول اعنداد از 1

ساکت به مندم  5دقیتنه آزمنون توجنه را انینام دهنند

تنا  25در کنننار یکنني از حننروف الفبننا قننرار دارننند و در

(نوشگ اعداد و حروف داخل مربعهای قرمز از 1تنا 25

خانههای سیاه جدول اعداد از  1تا  24در کننار حنروف

و مربعهای مشکي از  24تا  .)1سپ 5 ،دقیته اسنگراحت

الفبا قرار دارند و در دو مرحله اجرا ميشنود .در مرحلن

داده شد و ورزشکاران در مکاني شلوغ و پر از هیاهو به

اول شننرکتکنننندگان باینند در موقعیننت عننادی (بنندون

آزمون توجه به مدم  5دقیته پاسخ دادند .از نمرة توجه

محرک مزاح ) اعداد و حنروف را از مربنعهنای قرمنز

بدون محرک مزاح و توجه با محرک مزاح  ،میانگی

المپی

خانههنای آن از دو رنن
شدهاند .در هر ی

جدول به ترتیب از ی

تا  25و سپ ،اعنداد و حنروف

گرفگه شد و به عنوان نمرة توجه در نظر گرفگه شد .برای

به ترتیب

تحلینل دادههنا از ضنریب همبسنگگي پیرسنون و تحلینل

خانههای سیاه جدول را از مربعهای  24تا ی

مرتب نماید .در مرحل دوم محرکهای مزاح و مخنل

مسیراسگفاده شد.

شنوایي و بینایي مانند سر و صدا در محیط وارد ميشود
تننا حننواا شننرکتکننننده پننرم شننود و شننرکتکننننده

یافتهها

میدداه در ای وضعیت آزمون را تکرار مي کنند .زمنان

از  116نفر شرکتکنندة پژوهش 40 ،نفر یا بنه عبنارتي

آزمون در هنر مرحلنه  5دقیتنه اسنت و بنی هنر مرحلنه

 34/5درصنند را پسننران و تعننداد  76نفننر معننادل 65/5

شننرکتکنننندگان  5دقیتننه اسننگراحت میکنننند .در حننی

درصد مابتي را دخگران تشنکیل منيدادنند .دامنن سنني

آزمننون ،باقیمانننده زمننان بننه شننرکتکننننده از طننرف

شرکتکنندگان  22-18سنال بنود و سنابت شنرکت در

آزمونگر گفگه ميشود و  30ثانین پایناني هنر مرحلنه بنه

مسابتام منطتهای والیبال را داشنگند .الگنوی پیشننهادی

شرکتکننده یادآوری منيشنود .این آزمنون در سنال

اولیه (شنکل  1را نگناه کنیند) بنا اسنگفاده از الگوسنازی

 1995در روسیه هنیارینابي گردیند و روایني و پاینایي

معادله ساخگاری مورد بررسي قرار گرفت .ی

الگنوی

آن تثیید شد .روایي و پاینایي آزمنون توجنه بنر اسناا

مناسب از لحاظ شاخصهای برازش باید دارای خنيدو
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غیر معنادار ،نسبت خيدو بنه درجنه آزادی کمگنر از ،3

تتریب ریش میانگی نیذورام خطا کنوچکگر از 0/08

شناخص نیکنویي بننرازش و بنرازش تطبیتنني بنیشتننر از

باشنند (میننزر ،گامسننت و گوارینننو 2006 ،بننه نتننل از

 ،0/95شناخص بنرازش افزایشني بزرگگنر از  ،0/9ریشن

گننلپننرور و میرزاینني .)1395 ،در جنندول ( )1نگننایج

میننانگی میننذورام بنناقيمانننده کننوچکگر از  0/05و

الگوسازی معادله ساخگاری آمدهاست.

جدول .1بررسی شاخصهای مناسب بودن مدل
نام شاخص

متدار اسگاندارد

متدار شاخص

نگییهگیری

آماره خي دو

-

61/15

-

درجه آزادی

-

41

-

نسبت کای دو به درجهآزادی

-

1/49

برازش مدل مناسب است

سطن معناداری

بیشگر از 0/05

0/224

برازش مدل مناسب است

جي .اف .آی

بیشگر از 0/9

0/90

برازش مدل مناسب است

آ .جي .اف .آی

بیشگر از 0/9

0/90

برازش مدل مناسب است

ان .اف .آی

بیشگر از 0/9

0/92

برازش مدل مناسب است

سي .اف .آی

بیشگر از 0/9

0/94

برازش مدل مناسب است

آر .ام .اا .ایي .ای

کمگر از 0/1

0/055

برازش مدل مناسب است

بر اساا جدول ( )2خروجي لیزرل مدل از برازش و

شنندن تحلیننل مسنیر 1مننيباشنند .در شننکل ( )2الگننوی

تناسب خنوبي برخنوردار اسنت کنه حناکي از تثییند

نهایي پژوهش آمدهاست.

شکل .2الگوی ساختاری نهایی پژوهش

. Path analysis

1
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چنننانکننه در شننکل ( )2مشنناهده مننيشننود ،هننوش

خواب (بهعنوان مثال لما و همکاران )2012،و مطالعناتي

معننننوی بنننر کیفینننت خنننواب دارای تنننثثیر معننننادار

که حاکي از اثر هنوش معننوی بنر کناهش اضنطراب و

اسنننت( .)P> 0/001 ،β=-0/31از آنجنننایي کنننه در

اسننگرا (بننهعنننوان مثننال ،میشننرا و واشیسننت )2014 ،و

پرسشنامه پیگرزبور ،امگیاز باالتر نشاندهنندة کیفینت

افزایش مثبتاندیشي و شنادی (امیرینان و فضنیلتپنور،

خواب کمگر است ،ميتوان این گوننه اذعنان کنرد کنه

 )2016است ،ای گونه اسگنباط کردند کنه برخنورداری

هوش معننوی ،کیفینت خنوابرا افنزایش منيدهند .لنذا،

از هوش معنوی باال با اییاد مثبتاندیشني (حسن زاده و

فرضی اولِ پژوهش مبني بر تثثیر معننادار هنوش معننوی

همکنننناران ،)1393 ،احسنننناا شننننادی (امیریننننان و

بر کیفیت خواب تثیید ميشود .در ادامه کیفیت خنواب

فضننیلتپننور )2016 ،و افننزایش توکننل بننه خنندا و امینند

بننر توجننه دارای تننثثیر منفنني مسننگتی معنننادار بننوده

(غباریبناب و همکاران )1386 ،اضنطراب و اسنگرا را

اسنننت( .)P> 0/001 ،β= -0/12از آنجنننایي کنننه در

کنناهش داده (میشننرا و واشیسننت )2014 ،و بننا کنناهش

پرسشنامهپیگرزبور  ،امگیاز باالتر نشاندهنندة کیفینت

اضطراب و اسگرا ،کیفیت خواب بهبود ميیابد.

خننواب کمگننر اسننت ،مننيتننوان این گونننه اذعننان کننرد

یافگ دیگر ای مطالعه نشان داد که کیفیت خواب بر

کهخواب با کیفیتتر باعث توجه بهگر ميشود و فرضنی

میزان توجه اثر دارد .ای یافگه با یافگ مطالعنام جراینا و

دوم ه تثیید شد .همی طور ،یافگهها نشان داد که هوش

همکاران ( )2012مبني بنر اثنر محرومینت از خنواب بنر

معنوی بر توجه از طریق کیفیت خواب دارای تثثیر غینر

زمان واکنش و توجه دروازهبانان ،فسننتری و همکناران

مسننگتی اسننت( .)P> 0/01 ،β= 0/12بنننابرای فرضننی

( )1393مبننني بننر اثننر محرومیننت از خننواب بننر توجننه،

سوم پژوهش مبني بر ای که هوش معننوی بنر توجنه بنه

عملکرد شناخگي و ورزشي ورزشنکاران و همنی طنور،

طور غینر مسنگتی از طرینق کیفینت خنواب تنثثیر دارد،

جو و همکاران ( )2012مبني بنر اثنر کمبنود خنواب بنر

مورد تثیید قرار ميگیرد.

توجننه و میننزان هورمننونهننای اسننگرا (کننورتیزول،
اپينفری و نوراپينفری ) همخوان است .یافگههنای این

بحث

مطالعام نشان دادهاسنت کنه کمینت خنواب بنر مینزان

این پننژوهش بنا هنندف بررسني الگننوی سناخگاری بننی

توجه تنثثیر منيگنذارد .یکني از دالینل احگمنالي تنثثیر

هوش معنوی بنا کیفینت خنواب و توجنه اجنرا گردیند.

خننواب بننر میننزان توجننه ،بننه ت ییننر میننزان فعالیننت قشننر

شواهدی از رابطن باواسنط (از طرینق کیفینت خنواب)

پننریفرونگننال و تاالموسننکه هننر دو بخشنني از شننبک

هوش معنوی با توجه بهدست آمد.

واسطهای هشنیاری ،توجنه و فراینندهای شنناخگي مرتبنه

اولی یافگ پژوهش نشنان داد کنه هنوش معننوی بنر
کیفیت خواب تثثیر دارد .بر اسناا جسنگیوهای انینام
شده در موتورهنای جسنگیو ،مطالعنهای کنه اثنر هنوش

باال هسگند ،نسبت دادهشندهاسنت (تومناا و همکناران،
.)2000
بر مبنای نگایج مربوط بنه فرضنی سنوم پنژوهش نینز

معنننوی بننر کیفیننت خننواب سنییدهشننده باشنند ،یافننت

مشخص گردید که کیفیت خواب تثثیرام غینر مسنگتی

نشد.امامؤلفان با توجه به یافگههای مطالعناتي کنه حناکي

هوش معنوی بر توجه را میانیيگری ميکند .ای یافگنه

از اثر اضطراب و اسگرا بنر کناهش کمینت و کیفینت

با احگمال زیاد دارای ای تلوین نظنری اسنت کنه بنرای
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تثثیر هوش معنوی بنر توجنه ،کیفینت خنواب ضنروری

منابع

است که با حضور مسگتی آن فرد توجه بیشگری خواهند

ابراهیمي ،ا ،.نشاطدوست ح .ط ،.کالنگری ،م ،.مولوی،

داشت .چنی تواني بنه کارکردهنای شنناخگي و رفگناری

ح ،.اسدالهي ،ق .)1386(.سه متیناا نگنرشهنای

هوش معنوی که منیر به غلبه بر موانع موجنود در مسنیر

ناکارآمد و خرده متیااهای سالمت عمومي .میلنه

توجه ميشود ،بر ميگردد .بنه نظنر منيرسندکه هنوش

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد.52-58،)4( 9 ،

معنننوی بننا سننه اثربخشنني عمننده یعننني"ادراک اسننگرا
کمگر" به دلیل کنگرل باورهای ناکارآمد و مثبتاندیشي
(حس زاده و همکاران" ،)1393،به کاربردن راهبردهای
کارآمنندتر بننرای متابلننه بننا اسننگرا" (موسننویمتنندم و
همکاران ،1394 ،نورزاد و همکاران)1390،و "افنزایش
تننابآوری" (خدابخشننيکننوالیي و همکنناران)1392،و
آرامننش (رومننی و همکنناران )2016 ،نتننش مهمنني در
کننناهش اخنننگالل خنننواب و اضنننطراب (خرمنننيراد و
همکاران )1392 ،ایفا مي نماید .بهعبنارم دیگنر ،نتنش
میانیيگری کیفیت خواب در رابط بی هنوش معننوی
و توجه را ميتوان ای گونه بینان کنرد کنه افنراد دارای
هوش معنوی باال به علت توکل بنه ین

قندرم بناال از

آرامش بیشگری برخوردارند و اسگرا کمگری را تیربنه

بیرامنني ،م ،.موحنندی ،ی ،.موحنندی ،م .)1392( .نتننش
هوش معننوی در پنیش بینني اسنگرا ادراک شنده،
اضننطراب و افسننردگي دانشننیویان علننوم پزشننکي
لرسگان .میله دانشگاه علنوم پزشنکي بابنل،)1( 16 ،
.56-62
بهرامننننني  ،میناسنننننیان و ،چلونگرینننننان ن.)1392( .
هنیاریابي آزمون توجه در گروهني از ورزشنکاران
دخگر وپسر ایراني.میله رفگار حرکگي.13-32 ،12 ،
حس زاده ،ر ،.یداهلل پور ،م .ه ،.فاضنليکبرینا م ،.یمنی
فیروز ،م ،.قلنينینا آهنگنر ،ه .)1393( .رابطن هنوش
معنوی با مثبتاندیشي دردانشنیویان دانشنگاه علنوم
پزشکي بابل.دی و سالمت.42-48 ،)1( 2 ،

مننيکنننند و کمگننر دچننار اخننگالل خننواب مننيشننوند .بننا

خدابخشيکنوالیي آ ،.حیندری ،.. ،خنوشکننش ا،.

افزایش کیفیت خواب نیز توجنه فنرد افنزایش منيیابند

حیدری ،م .)1392( .ارتبناط هنوش معننوی بنا تناب

(فسنتری و همکاران.)1393،

آوری در برابننر اسننگرا و تننرجین روش زایمننان در

در میمو یافگههای ای پژوهش شنواهدی را بنرای

بی زنان باردار.،میله زننان مامنایي و ننازایي اینران،

افننزایش هننوش معنننوی والیبالیسننتهننا فننراه آورد .بننر

.8-15 ،)58( 16

همی اساا پیشنهاد ميشود که مربیان برنامههایي بنرای

خرمي راد ،ا ،.ارسنن

افننزایش هننوش معنننوی والیبالیسننتهننا بننا اسننگفاده از
آموزشهنای عملني و کناربردی داشنگه باشنند .الزم بنه
ذکر است که در تفسیر یافگههای ای پژوهش با توجه به
محدود بودن گروه نمونه به والیبالیستهای رقابتکننده
در مسابتام منطتهای باید احگیاط الزم صنورم گینرد و
بر ای اساا به پژوهشگران عالقمنند پیشننهاد منيشنود
که به بررسي اثر احگمالي منطتن ج رافینایي و فرهنن
بر هوش معنوی بپردازند.

 ،ش ،.احمنری ،ه ،.دهتناني ،.ح.

( .)1392میله ایراني آموزش در علوم پزشنکي13 ،
(.330-319 ،)4
شنننهبازی ،م ،.ثننننایيفنننر ،ف ،.خهینننری ،م.)1394( .

سنننیش عوامننل روانشننناخگي و رشنند حرکگنني در
علوم ورزشي (راهنمای جامع پرسشنامههای عمومي،
ورزشي و آزمونهای رشد حرکگي) ،تهنران :بامنداد
کگاب.
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