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  و عوامل مرتبط با آن ورزشکارنشجویان دا بینورزش در  شمردنمقدس بررسی میزان 

 (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد)

  4، وحید اصغري3، سید پویا رسولی نژاد2دکتر محمدرضا نیک نژاد، 1دکتر مهربان پارسامهر

  :چکیده

شمارند به اصطالح مقدس شمردن ورزش براي ارزیابی سطحی که ورزشکاران مشارکت خود در ورزش را مقدس می مقدمه و هدف:

گیري می گردد. همانطور که دارند و آنهایی که اعتقاد ندارند اندازهکار می رود که در آن میزان اعتقاد ورزشکارانی که به خدا اعتقاد 

شوند، برخی از ورزشکاران نیز براي جسم و شرکتشان هاي الهی قائل میبرخی از مردم براي بعضی از چیزهاي دنیایی اهمیت و ویژگی

یتی الهی و دینی قائل هستند و ممکن است این کنند، ویژگی و اهمپردازند و رقابت میاي که در آن به ورزش میدر ورزش و شیوه

چیزها را امري مقدس بدانند. هر چند پژوهش هاي محدودي در مورد مقدس شمردن ورزش توسط ورزشکاران در جوامع دیگر انجام 

ر سنجش در این زمینه در ایران صورت نگرفته است. لذا این پژوهش به منظوپژوهشی شده است اما بررسی ها نشان می دهند که 

  ورزشکار دانشگاه یزد انجام شده است. میزان مقدس شمردن ورزش در بین دانشجویان

با استفاده نفر از دانشجویان ورزشکار دانشکار دانشگاه یزد  113پیمایشی بوده که طی آن روش پژوهش حاضر از نوع  شناسی:روش

مقیاس ورزش مقدس کوئینتن ها از داده گردآوريبراي گرفتند.  از روش نمونه گیري طبقه اي متناسب، انتخاب و مورد مطالعه قرار

ستقل و هاي مبراي گروه tها از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون جهت تجزیه و تحلیل داده. ) استفاده شد2008(

 .گردیدتحلیل رگرسیون استفاده 

، مراقبت از بروز احساسات معنويگذاري در ورزش، سرمایههاي متغیرن بی یافته ها بیانگر این است که :و نتیجه گیري یافته ها

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام . دوجود دارمعناداري رابطه ورزش  مقدس شمردن و استفاده از منابع معنوي با فعالیت ورزشی

غییرات متغیر مالك (مقدس شمردن ورزش) را تبیین از ت 32ده از منابع معنوي او استف در ورزش دو متغیر احساسات معنوي نشان داد

توانند در راستاي موفقیت و ارتقاي عملکرد ورزشکاران محیطی را براي آنها فراهم بر این اساس، مربیان و مشاوران ورزشی می کنند.می

 آورند که در آن بهتر بتوانند به معنویات خود توجه نمایند.
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 مقدمه

منظور ه اي براي مالقات اجتماعی با دیگران باول ورزش را به عنوان وسیلهدر طول تاریخ، انسانها در درجه 

آوردند. در  هاي فیزیکی و یا براي سرگرمی و ارائه شور و هیجان خود، به وجودنمایش مهارتها و همچنین قابلیت

 شدها دخالت داده میسرخپوستان، عوامل مذهبی در این بازي و باستان یونان هاي اولیه مانندبسیاري از فرهنگ

ناپذیر و به هاي مقدس و اجتنابهاي بزرگ ورزشی بخشی از جشنواره، رقابتدر فرهنگ باستانی ایراندر ). 1(

 وحدت، توسعه، براي ضروري ابزار به همراه دین آمد. ورزشیآور و سالمت به حساب مهاي شاديعنوان فعالیت

 دوستداران یعنی تماشاگران همچنین و زن و ورزشکاران مرد میان در آمیزمسالمت همزیستی و هم بودن با ثبات،

اندازهاي اجتماعی بسیاري را در زندگی ما تشکیل چشم ،باشد. دین و ورزش به عنوان دو نهاد اصلیمی ورزش

زش نهفته هستند؛ به این معنا که ور نیبیجهانهاي دینی در ) معتقدند ارزش1997( . ایتزن و سیج)2( هنددمی

کوشی، ایستادگی و استقامت بوده و مانند مذهب هاي دینی از جمله توسعه شخصیت، سختورزش مظهر ارزش

ورزش و دین وجود دارد. به عنوان  ل ذاتی بینرو چندین اص از این دهد.ها و رفتارها را ترویج می این ویژگی

- طرفی، بازياندام روانی، بیسازي، نظم و انظباط، رقابت، آمادگی جسمی، عملکرد ثابت، تناسبشخصیت مثال

جمع شدن ورزشکاران مرد در محافل براي ارائه دعا قبل به این ترتیب ). 3( گراییملی و کردن با توجه به قوانین

-می باشد و بیشتر این بازیکنان اغلب براي کسب موفقیت با خدا ارتباط برقرارولی نمیمعماز شروع بازي امر غیر

). ورزشکاران ممکن است 1( توان یافتمی را تقریبا در هر بخشی از جهان نارتباط بین ورزش و دی. در واقع کنند

ها و و براي غلبه بر چالشاز مذهب و اعتقادات خود به عنوان یکی از منابع حمایت و پشتیبانی روحی و روانی 

کنند معنا و مفهومی خاص را براي زندگی ورزشی خود پیدا ها استفاده کنند و سعی میعدم اطمینان در رقابت

کنند. مربیان نیز ممکن است به اشکال مختلف از اعتقادات دینی و مذهبی براي ایجاد وحدت و همبستگی تیمی 

مري بسیار متداول در مدارس و شان استفاده کنند که این ازشکارانو ایجاد مبنایی براي کنترل اجتماعی ور

هاي مذهبی قبل از شروع جایی که در آن برگزاري مراسم باشد،هاي ورزشی در برخی از نقاط جهان میدانشکده 

ام به خوانند و یا اقدکه بازیکنان با هم متحد شده و در کنار هم دعا می طوريه . باستهر مسابقه بسیار حیاتی 

امر غیرعادي و غیرمعمولی در مسابقات امروزه کنند که انجام برخی مراسم و مناسک قبل از شروع مسابقات می

با این احساس را در ها غالگوید که این مراسمها میاینگونه مراسم و آیین باشد. هافمن دربارهورزشی نمی

بدین ترتیب افتد غلبه و کنترل یابند. ریان مسابقات میانگیزد که به برخی از اتفاقاتی که در جمیورزشکاران بر

نگاران به اي در بین ورزشکاران شایع شده است و روزنامهطور گستردهه ها و مراسم مذهبی باستفاده از آیین

با  هاي جدید المپیکبازي مراسماند. ها پرداخته و تماشاگران نیز راي به وجود آن دادهتوصیف اینگونه مراسم

رسد. باورهاي مذهبی و اینگونه ها به پایان میها و نمادبا مشعل، اداي سوگند، پرچم یفاتی آغاز و اختتامیه آنرتش

ه ، کمک به تمرکز و اعتماد بتواند منجر به تقویت روحی، از بین بردن اضطرابها در ورزشکاران میمراسم و آیین

 1984هاي المپیک رنده مدال طالي پرش طول زنان در بازي). ویلی وایت دا4( نفس در مواجهه با رقیبان گردد

ینکه اي درباره ابنابراین دعاي عهد جدید و آیه ،من عصبانی بودم"موفقیت خود اینگونه توضیح داد: در رابطه با 

ن و بیش از هر زمان دیگري سپس شروع کردم به پرید .و احساس آرامش پیدا کردم اصال نباید بترسم را خواندم

کنند اما در بعضی از ورزشکاران از باورهاي مذهبی خود به این شکل استفاده نمی . اگرچه همه"ام پریدمگیزند در
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ها و این ورزشکاران یک نوع تمایل براي فراخوانی دین و مذهب خود به منظور کمک به آنها در مواجهه با چالش

  ).1( ها وجود داردعدم قطعیت

اجتماعی ها و تحقیقات زیادي در بین دانشمندان علومآمدن بحثن باعث به وجودتگی بین ورزش و دیهمبس     

 هاي برجستههاي عملکردي بین ورزش و دین و ویژگیهایی را در مورد شباهتشده است. بسیاري از آنها نظریه

دین و ورزش  کنند که) اشاره می2001(کواکلی ) و 1992ثال هافمن (اند. به عنوان مورزشی مطرح کرده -دینی

باشند؛ ورزش داراي هایی ویژه میها و ساختمانهاي خاص خود داراي مکانها و برنامههر دو براي گردهمایی

هایی با هدف ها و داستاندوي آنها کتاب استادیوم و باشگاه است، درحالی که ادیان، کلیسا و کنیسه دارند. هر

در حالی که دین داراي کتاب مقدس،  تمرین و زمان خاص دارد،بهبود شخصیت افراد دارند. ورزش کتاب راهنما، 

راي شوند. ورزش داسله مراتب ساختاري خاصی کنترل میدو اغلب با سل مراسم مذهبی و خلوتگاه است. هر

دو  پیامبر دارد. هر در حالی که دین مبلغ مذهبی، کشیش، اسقف و گذار است،مربی، هیئت کمیسیون و سرمایه

هاي خاصی به عنوان یک رویداد ویژه هاي درونی خود را در زماناند که در آنها ارزشهاي خاصیداراي برنامه

و پس از رویدادهاي مهم هستند. در ورزش  هاي بسیار مهمی قبل، حیندو حاوي مراسم گیرند. هرجشن می

دارد. دین غسل تعمید، مراسم ویژه در شروع مسابقات، مذاکرات بین دو نیمه و دست دادن بعد از بازي وجود 

ها و قهرمانان بسیاري دوي آنها افسانه جات مذهبی دارد. در هرسرودهاي مذهبی آغاز و پایان مراسم و دسته

شود و این نگاران گفته میطرفداران، مربیان و روزنامه وجود دارد. اعمال خوب قهرمانان در ورزش به وسیله

هاي آنان داستان روند،ر مذهب قهرمانان تا باالترین حد تقدس باال میرسند. دوار میقهرمانان به شهرتی مقدس

  ). 6و  5( مانندد و در ادبیات دینی به یادگار میشوهاي دینی و کشیشان نقل میگروه بارها و بارها به وسیله

که به  تقدیس روندي است"گونه تعریف شده است: ) این2005اصطالح تقدیس به وسیله پارگامنت و ماهونی (

- این فرآیند شرایطی را فراهم می "هاي الهی اشاره دارد.هاي مختلف زندگی با داشتن اهمیت و ویژگیدرك جنبه

تواند نمود العاده به کیفیتی متعالی برسانیم و در جاهاي مختلفی میکند تا مسائل معمولی دنیا را به شکلی فوق

هاي مقدس)، سرزمین ها وبودا)، مکانها (مانند معابد، کنیسه داشته باشد؛ مثالً در اشخاص (مانند پاپ، خاخام،

هاي دینی) که همه اینها زمانها (مانند آخرین روز هفته) و مصنوعات فرهنگی (مانند سرودهاي مذهبی و کتاب

- گونه یابند. همانطور که برخی از مردم براي بعضی از چیزهاي دنیایی اهمیت و ویژگیستوانند کیفیتی مقدمی

اي که در آن به شوند، برخی از ورزشکاران نیز براي جسم و شرکتشان در ورزش و شیوههاي الهی قائل می

ممکن است این چیزها را امري  تی الهی و دینی قائل هستند وکنند، ویژگی و اهمیپردازند و رقابت میورزش می

  ).7(مقدس بدانند 

از توصیف همگرایی ورزش و دین فراتر رفته و بر روي  )1992) و نواك (1993( در جایی دیگر پربیش     

- اي ایجاد میکنند. از دیدگاه آنها ورزش و دین هر دو براي افراد زمینهتشابهات عملکردي و ساختاري تمرکز می

- چیزي که اجازه می ستند را تجربه کرده و ارائه دهند،توانند چیزي برتر از خودشان و آنچه هکنند که در آن می

ها و هاي مذهبی، جشنکند که از طریق زهد، آیین) ادعا می1993پربیش (. )8و  4( تا آنها به تکامل برسند دهد

هایی براي ها و خدا در دین)، ورزش و دین فرصتهمبستگی (بین طرفداران و ورزشکاران در ورزش و کشیش

 .)4یاي مادي و زندگی روزمره) برسند ((یعنی چیزي فراتر از دن "حقیقت غایی"کنند که به آن افراد ایجاد می

هاي قبل از بازي) و در ها و سخنرانیهایی در ورزش (مانند شعار دادن، جشنکند که آیین) ادعا می1992نواك (
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دهد تا افراد پیشرفت خود به سمت رهایی کامل را ) اجازه میربانی، روزه گرفتن و خواندن دعا مذهب (مثل عشاي

اند که ورزش به خودي خود یک دین مچنین برخی، این مباحث را جلوتر برده و ادعا کرده. ه)8( تجربه کنند

اي که در زندگی ورزشکاران حضور دارد، هنوز به خوبی شناخته است. با این حال ارتباط بین ورزش و دین به گونه

که ورزشکاران اند ه کرده) اشار2000( ویس) و 1997سان ورزشی از جمله باالگ (نشده است. براي مثال روانشنا

اما فرآیندي  ،)10و  9( برندشرکتشان در ورزش بهره می و نحوه تقادات دینی خود در آمادگی، اجرااز باورها و اع

توان گفت هیچ توجهی به آن افتد، کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا حتی میکه این مسئله در طی آن اتفاق می

  نشده است.

نی نیز از گذشته هاي دور حضور پررنگ دین و آموزه هاي دینی در ورزش قابل مشاهده است. در جامعه ایرا     

 -براي مثال ورزش باستانی و زورخانه اي ایران از آغاز به صورت جدي تحت تاثیر مسائل مذهبی و اجتماعی

م، بر این ورزش باستانی اخالقی قرار گرفته است. آیین ها و ادیانی مانند آیین مهري و دین زرتشتی پیش از اسال

تاثیر گذاشته اند. پس از اسالم نیز جلوه هایی از رفتارهاي اجتماعی و دینی مانند عرفان و تصوف، آببن فتوت و 

مذهب تشیع در آن نمود پیدا کرده است. این جلوه ها هم در ظاهر این ورزش (شیوه لباس پوشیدن، مکان ورزش، 

و هم در کردار آنان (پاك دامنی، سحرخیزي و ...) تاثیر گذاشته است. براي مثال، گفتار ورزشکاران و ...) پیدا شده 

صوفیان در خانقاه ها و معابد با تزکیه و تهذیب، خود را براي مقابله با دشمن درونی (نفس) آماده می کردند و 

). سبک بناي 11ی می شدند (پهلوانان نیز در زورخانه با تقویت قواي جسمانی آماده مبارزه با دشمن بیرونی و درون

). حتی 12کنونی زورخانه ها نیز به خانقاه ها و زوایاي مخصوص اهل تصوف شبیه تر است تا یک محل ورزشی (

بعضی گام را فراتر نهاده و سابقه و شباهت زورخانه را به آتشکده هاي دوران باستان و زرتشتی می رسانند. به 

و تکیه ها به خانقاه ها و خانقاه ها به آتشکده هاي دوران باستان ایران می  عقیده آن ها شکل زورخانه به تکیه ها

). 14). شکل محرابی که در زورخانه هاي می ساختند نیز احتماال متاثر از مساجد عهد اسالمی است (13ماند (

را به عنوان  همینطور ایرانیان به عنوان اعضاي جامعه اي اسالمی، همواره قرآن و سیره اهلبیت معصومین (ع)

الگو و سرمشق خود قرار داده و می دهند. در قرآن که کالم خالق انسان و تمام هستی است، آیاتی وجود دارند که 

به گونه اي بر اهمیت ورزش و نیرومندسازي جسم در کنار تقویت روح و روان داللت دارند. با مطالعه قرآن کریم 

ن به عنوان یک امتیاز و عامل مثبت ارزیابی شده است، تا جایی که متوجه می شویم که همواره در قرآن، قوي بود

خداوند خود را قوي و پیروز معرفی کرده است. اگر قوي بودن صفت خوبی نبود، هرگز خداوند خود را به آن 

متصف نمی کرد. همچنین در فرمایشان حضرت پیامبر اکرم (ص) نیز داریم که مومنی که قوي و نیرومند باشد، 

است از مومنی که ضعیف باشد یا خداوند بنده قوي خود را دوست دارد و یا خوشبخت و سعادتمند آن انسان  بهتر

  ).15با ایمانی است که درآمدش براي معاش او کافی و قواي بدنش نیرومند باشد (

ده است که نشان دامقدس در جوامع دیگر انجام شده، اما بررسی ها ورزش  هاي چندي دربارهچند پژوهشهر     

 لذااست.  ورزش توسط ورزشکاران در ایران انجام نگرفته مقدس شمردندر زمینه شناخت میزان پژوهشی 

ورزشکار دانشجویان هاي ورزشی از سوي فعالیت مقدس شمردنمیزان  به دنبال مطالعه و بررسی پژوهش حاضر

مهم  دهند که دین یک سازهشان میبرخی تحقیقات کمی در مورد نقش دین در زندگی ورزشکاران ن باشد.می

بین اعتقادات  ) رابطه2002( رچواست رچ ووبراي ورزشکاران است و پیامدهاي مهمی براي سالمت آنها دارد. است

ند که دینداري و تدین، خود این فرضیه را مطرح کرد ها در پژوهشدینی و افسردگی را بررسی کردند. آن
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داري معنی منفی به وضوح رابطه ندنشان داد . یافته هاکندسردگی محافظت میمقابل تاثیرات اف ورزشکاران را در

نتایج نشان دادند که اعتقادات دینی درونی در ی افسردگی وجود دارد. همچنین هاي عاطفبین تدین درونی و نشانه

 .)11( ندکهاي عاطفی افسردگی عمل میدر مقابل نشانه و مانع ورزشکاران در حال تحصیل مانند یک سپر

بین مذهبی بودن و استفاده از مواد مخدر را در ورزشکاران در حال تحصیل  ) رابطه2003(تورچ و همکاران اس

بررسی کردند. آنها این فرضیه را ارائه دادند که هرچه اعتقادات دینی در سطوح باالتري باشد، میزان مصرف مواد 

و استفاده از موادمخدر دیگر  ناجواان، با استفاده از الکل، ماريی ورزشکارتدین درونبه عبارتی  تر است.مخدر پایین

بار ا در برابر رفتارها و اعمال زیان داشت. این مطالعه نشان داد که اعتقادات دینی، ورزشکاران ررابطه معکوس 

تیجه ) در طی پژوهشی به این ن2000( دیلون و تایت. )12( کند و در سالمت آنها نقش مهمی داردمحافظت می

ورزشکاران رضایتمندي، سرحالی و روي فرم بودن را بیشتر احساس  ،رسیدند که هرچه میزان معنویت باال باشد

هاي مختلف ورزشی هاي معنوي براي مقابله با تجربهخواهند کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش

  . )13( و روي فرم بودن موثراست

تر به نقش اعتقادات و اعمال مذهبی در هاي کیفی نگاهی دقیق، از طریق روشهشگرانبرخی دیگر از پژو     

عنوان مثال ورناچیا و  بهاند. گیرند، داشتهورزشکاران و این که چگونه آنها را در فعالیت ورزشی خود به کار می

متحده دریافتند که باورهاي تنفر از ورزشکاران دومیدانی المپیک از ایاال 15با  ايدر مصاحبه )2000( همکاران

 تن از ورزشکاران اظهار د در ورزش آنها موثر باشد. اوالً، چندتوانمذهبی ورزشکاران به چند صورت مختلف می

مک کرده است. مثال یک هاي ورزشی آنها کداشتند که باورهاي مذهبی و معنوي به توسعه و پیشرفت توانایی

م بگویم که این زندگی معنوي من بود که به من کمک کرد تا بتوانم کاري توانجرات میبه "گوید: ورزشکار می

انجام دهم. پروردگارم از من محافظت کرد، مرا هدایت کرد و زمانی که زانوهایم آسیب دیده بود مرا شفا داد. 

دهم یا نه مرا خواهم به رقابتم در دو میدانی ادامه دانستم که آیا میکه ناامید و درمانده بودم و نمی هنگامی

کار خیلی سختی بود ولی من با کمک پروردگار، امیدوار ماندم و به راهم ادامه دادم و قهرمان  امیدوار نگه داشت.

هاي بسیاري که در دوماً برخی دیگر از ورزشکاران اشاره کردند که اعتقادات دینی، در مقابله با چالش "ملی شدم.

مصدوم شدن، آموزش و تمرینات سخت) و استقامت در شرایط دشوار به آنها شدند (مانند ورزش با آنها مواجه می

من براي جبران "ار داشت : دیدگی اظهاز دوران نقاهت و برطرف شدن آسیبکمک کرده است. یک ورزشکار بعد 

ر انجام را بهت ام. من خیلی دعا کردم و از خدا خواستم که مرا راهنمایی کند و به من قدرت بدهد که کارمبرگشته

هاي تجربهتري به توان گفت اعتقادات دینی معناي عمیقدر نهایت می "قهرمان جهان شدم. دهم. من برگشتم و

  .)14( بخشدباختن یا مصدوم شدن) آن، مینوع مثبت (برنده شدن) یا منفی ( ورزشکاران، چه از

ی ورزشکاران را مورد مطالعه قرار در زندگو نیایش ) نقش دعا 2004( و همکاران وریزبرگ جاي دیگر در     

به عنوان ورزشکاران اغلب از دعا  سیحی مصاحبه کردند و گزارش دادند کهگروه از ورزشکاران م 9دادند. آنها با 

د. مثال از دعا به عنوان راهی براي مقابله با استرس و کردنشدن عملکردشان استفاده میروشی براي بهبود و بهتر

بردند. همچنین کنندگان در طول رقابت بهره میها، رقبا و شرکتمتی براي هم تیمیدرخواست امنیت و سال

هایشان در بازي استفاده کنند. هیچ  تا از بهترین توانایی کردد و این به آنها کمک میخواندنمی ورزشکاران دعا

بر این، دعا بخشی از کارهاي  . عالوهکردندکدام از ورزشکاران از دعا براي منفعت خود و برنده شدن استفاده نمی

دادند. می ورزشکاران، هم در طول تمرین و هم در زمان رقابت و بازي بود که به طور مرتب آن را انجام روزمره



178   95نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و چهارم/ پاییز و زمستان پژوهش 

کردند. براي برخی از هایشان همواره خدا را شکر می هایشان در ورزش و به خاطر تواناییآنها به خاطر موفقیت

دانیم که این چون می ،کنیماز خدا تشکر می" انگیزه بود. یک ورزشکار گفت: از آنها این شکرگزاري منبعی

- فرصت و موقعیت را خدا براي ما به وجود آورده است و من این بازي را براي تشکر از خدا انجام دادم و من می

خدایی که درکنارم خواهم وارد زمین شوم به کنند. زمانی که میدانم ورزشکاران زیادي هستند که این کار را می

کنم و از طریق بازي کردن در زمین به ام شکر میگویم: من تو را به خاطر داشتن خانوادهزنده و حاضر است می

 "من در زندگی است. و این انگیزه و نیروي محرکه گویم که چه اندازه شکرگذارت هستمخاطر تو به تو می

کنند بیشتر به این معنی است که بسیاري از ست الهی یاد میآخرین موضوعی که ورزشکاران از آن به عنوان خوا

- خدا است و این دیدگاه به آنها کمک می آنان بر این باورند که عملکرد و تواناییشان در بازي تحت کنترل و اراده

  .)15( تر کنار بیایندکنند، راحتمی هایی که در ورزش تجربه کند تا بتوانند با فراز و نشیب

) نشان دادند که برخی از ورزشکاران عقاید 2004( و همکاران وریزبرگ) و 2000اچیا و همکاران (عات ورنمطال     

برند و دین براي برخی از قهرمانان ورزشی و اعمال مذهبی خود را به شکلی پررنگ همراه خود به زمین بازي می

درواقع جایگاه  )15و  14( راي اهمیت است.به عنوان راهی براي آمادگی، عملکرد و ارزیابی آنها از ورزششان دا

رسد عقاید و دین در زندگی ورزشکاران و در نتیجه ورزش، چندوجهی، مشترك و قدرتمند است. به نظر می

کند و به آنها به ورزشکاران کمک می هاي ورزشینشیب براي مقابله با فراز وتلفی باورهاي مذهبی در جاهاي مخ

  دهد.بیاتشان میتري نسبت به تجردرك عمیق

شمردن یک چارچوب روحی و معنوي براي فهم رابطه  در مجموع مطالعات نظري و تجربی در مورد مقدس    

گیري میزان تواند براي اندازهدهد که بسیار کاربردي است. به ویژه این چارچوب میبین ورزش و دین ارائه می

سنجند مورد هاي بهشتی میبینند و آن را با ویژگیی میاینکه ورزشکاران تا چه حد ورزش را  فعالیتی خدای

  استفاده قرارگیرد. 

  شناسیروش

ها از روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و از طرح تحقیق مقطعی میباشد، که در آن براي گردآوري داده

د است که با تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقیق، کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه یز

براي گزینش نهایی نمونه ها از جدول نفر شناسایی شدند.  561کمک مدیریت فوق برنامه دانشگاه تعداد آن ها 

دانشجوي ورزشکار با رعایت تنوع رشته هاي ورزشی از نظر اجتماعی و انفرادي  113مورگان استفاده شد و تعداد 

براي تجزیه و تحلیل ساده انتخاب و مطالعه گردیدند. گیري تصادفی و سالم از نظر جسمانی به روش نمونه

از آماره هاي توصیفی و استنباطی (آزمون تی، تحلیل  spssاطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار 

مقیاس مقدس شمردن ورزش کوئینتن ها، ابزار گردآوري دادهواریانس و رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. 

براي بررسی اعتبار پرسشنامه هاي تحقیق از اعتبار صوري و اعتبار محتوا و نیز اعتبار  .)21( است بوده) 2008(

سازه اي استفاده شد. بدین منظور مقیاس مورد نظر به تعدادي از اساتید صاحبنظر و متخصص داده شد تا اعتبار 

اخ استفاده شده است که در جدول آن محرز گردد. براي تعیین پایایی این تحقیق نیز از ضریب آلفاي کرونب

   آمده است. 1شماره
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  ابزار تحقیق

 15) ساخته شده است، داراي 2008پرسشنامه ورزش مقدس که توسط کوئینتن (: مقدس شمردن ورزش

شمارند از این براي ارزیابی سطحی که ورزشکاران مشارکت خود در ورزش را مقدس می .گویه می باشد

- در آن میزان اعتقاد ورزشکارانی که به خدا اعتقاد دارند و آنهایی که اعتقاد ندارند اندازه پرسشنامه استفاده شد که

داراي سه مولفه اعتقادي، مناسکی و دانش دینی  که پرسشنامه ورزش مقدسگذاري سواالت نمرهگیري گردید. 

موافقم،  حدودي موافقم، تا مالًکاهاي گزینه با سواالت باشد. ایناي در مقیاس لیکرت میگزینه 5، به صورت است

 و 15ممکن در ورزش مقدس  نمره ترینپایین است. شده مخالفم سنجیده کامالً و مخالفم نظر، تاحدودي بی

باشد. جهت بررسی پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده شد که آلفاي به دست می 75 ممکن نمره باالترین

  می باشد. 73/0و  85/0، 85/0اسکی و دانش دینی به ترتیب آمده براي مولفه هاي اعتقادي، من

ش دو رو کنند ازگذاري میکه ورزشکاران در ورزش سرمایهبراي ارزیابی میزانی گذاري در ورزش: سرمایه

پرسش  اصالح شده از فعالیت ورزشی ورزشکاران (نسخه گویه 10اي بود با نامهد: روش اول پرسشاستفاده گردی

هاي ورزشی خود تالش ورزشکاران در فعالیت گذاري وبراي ارزیابی میزان سرمایه ) کههاتالش خصوصیاتنامه 

گذاري در میزان سرمایه گویه اي 6د در یک مقیاس کنندگان خواسته شدوم، از شرکت ستفاده قرار گرفت.مورد ا

یعنی  مشخص کنند؛ دنگذاري جسمی براي ورزش کرگیري میزان وقت و میزان سرمایهورزش را با اندازه

گذاري سرمایه اي با نامپرسشنامهاز بدین منظور  دهند.د و وقتشان را به ورزش اختصاص میخوورزشکاران تا چه میزان 

  د. گردی استفادهبراي این مطالعه  ،در ورزش

در  توانند از مشارکت خودیکی از راههایی که ورزشکاران میمراقبت از فعالیت هاي ورزشی:  محافظت و

عادات سالم کار گرفتن ه گیري میزان بهاي سالم است. براي اندازهپیروي کردن از عادت ،ورزش محافظت کنند

ه دیگر براي حفظ و حمایت از یک راپرسش به عمل آمده است. در مورد جوانمردي توسط ورزشکاران، از ورزشکاران 

  ن دادن شخصیت خوب ورزشکاري است. اچارچوب پارامترهاي قوانین و نش ورزش کردن رقابت کردن در

ها ورزشکاران در ورزش از آن گیري میزان تجربیات و احساسات معنويبراي اندازهبروز احساسات معنوي : 

ي در ورزش (مثال غلبه بر خود از احساسات خاص معنو میزان تجربه گویه اي 7خواسته شد در یک مقیاس 

روژه اي دیگر است یافته از یک مقیاس مشابه در پتغییر ضر نسخهگیري حامقیاس اتدازه را مشخص کنند. ترس)

  گرایی والدین مورد بررسی قرار گرفته است. که در آن تقدیس

رآورده کردن براي تخمین زدن میزان استفاده ورزشکاران از منابع معنوي در ب: معنوياستفاده از منابع 

 میزان استرس و که نشان دهنده پاسخ دادندهایی گزینه هایی بهکنندگان در مقیاس، شرکتنیازهاي ورزشی خود

- گیري میزان سالمت عمومی، از شرکتاندازهیک آزمایش دیگر نیز براي  مشکالت ورزشکاران در ورزش بود. در

                      .گویه پاسخ دهند 12المت عمومی با کنندگان خواسته شده بود که به یک نمونه از پرسشنامه س

  ): ضریب آلفاي مقیاس هاي تحقیق1شماره  (جدول

  تعداد   هامؤلفه  مقیاس  ردیف

  هاگویه

  آلفا
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  تعداد   هامؤلفه  مقیاس  ردیف

  هاگویه

  آلفا

  

1  

  

  مقدس شمردن ورزش

  

  اعتقادي 

  مناسکی

  دانش دینی

3  

7  

5  

85/0  

85/0  

73/0  

  

2  

  فعالیت ورزشی ورزشکاران  سرمایه گذاري در ورزش 

  ورزش گذاري در میزان وقت

10  

6  

96/0  

94/0  

-ز فعالیتمحافظت و مراقبت ا  3

  هاي ورزشی

  جوانمردي در ورزش

  پیروي از قوانین در ورزش

5  

5  

85/0  

81/0  

  89/0  7  احساسات معنوي  احساسات معنوي  4

  استرس ورزشکاران  استفاده از منابع معنوي  5

  سالمتی عمومی

7  

10  

91/0  

88/0  

  

   هایافته

بوده است. همچنین  SD= 23/2ف معیارو انحرا  =07/5Mدر این بررسی براي میانگین ترم تحصیلی دانشجویان 

از  3/72 بوده است. SD= 62/1و انحراف معیار  =M 08/22از نظر سنی براي کل دانشجویان میانگین 

متاهل بودند. در بررسی  درصد آنان 4/23از پاسخگویان مجرد و  درصد 6/76 زن بودند. 7/27پاسخگویان مرد و 

 و یت شناختی مرتبط با رفتار جوانان چون سن، جنس، ترم تحصیلیجمع -ارتباط بین برخی متغیرهاي اجتماعی

  داري مشاهده نشده است. رابطه معنی مقدس شمردن ورزش توسط ورزشکاراندرآمد خانواده با میزان 

  ): آمار توصیفی متغیر مقدس شمردن ورزش به تفکیک جنس2(جدول 

  انحراف معیار  واریانس  میانگین  گروه  متغیر

  رزشمقدس شمردن و
  358/6  826/9  354/31  پسر

  638/7  541/8 935/33 دختر

  

، آمار توصیفی متغیر مقدس شمردن ورزش توسط ورزشکاران (متغیر وابسته ) 2همانگونه که در جدول شماره 

است،  358/6و انحراف معیار  354/31آمده است، میانگین مقدس شمردن ورزش براي دانشجویان ورزشکار پسر 

  می باشد. 638/7و انحراف معبار آن  935/33انشجویان ورزشکار دختر همچنین براي د

 مقدس شمردن ورزش و عوامل مرتبط با آنبین  ): آزمون رابطه3(جدول شماره  

 ها                            مقدس شمردن ورزشمتغیر  

   ضریب همبستگی  سطح معناداري

  گذاري در ورزشسرمایه  456/0  001/0
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 ها                            مقدس شمردن ورزشمتغیر  

   ضریب همبستگی  سطح معناداري

  احساسات معنوي در ورزش  658/0  001/0

  هاي ورزشیمراقبت از فعالیت  566/0  001/0

 استفاده از منابع معنوي  671/0  001/0

مقدس شمردن ورزش و عوامل مرتبط با آن از آماره ضریب همبستگی پیرسون بین  در آزمون رابطه بین رابطه    

مراقبت ، احساسات معنوي در ورزش، ي در ورزش(سرمایه گذار فرض رابطه بین متغیرهاي پیش بیناستفاده شد. 

توسط داده هاي جمع آوري شده  قدس شمردن ورزشبا میزان ماز فعالیت هاي ورزشی و استفاده از منابع معنوي) 

ان سرمایه گذاري در ، همبستگی مثبت معنی داري را میپیرسونقویاً تایید شده است. نتایج آزمون همبستگی 

مراقبت از )، r=658/0؛ p >001/0با مقدار: ( احساسات معنوي در ورزش)، r=456/0؛ p >001/0با مقدار: ( ورزش

)، r=671/0؛ p >001/0با مقدار: ( استفاده از منابع معنوي) و r=566/0؛ p >001/0با مقدار: ( فعالیت هاي ورزشی

در میزان این چهار . به عبارت دیگر، هر چقنشان داده است قدس شمردن ورزش توسط ورزشکارانبا میزان م

  متغیر بیشتر شود، ورزش و فعالیت هاي ورزشی نزد ورزشکاران از تقدس بیشتري برخوردار خواهد شد.

  اندخترو پسران بین  مقدس شمردن ورزش و عوامل آن در مقایسه میانگین): 4(جدول شماره 

  میانگین  مقوالت  متغیرها
انحراف 

  معیار
  درجه آزادي تی

سطح 

  داريمعنی

یه گذاري در سرما

 ورزش

  124/6  152/30  پسر
584/1  111  001/0  

  754/5 851/28 دختر

احساسات معنوي 

  در ورزش

  018/2  419/15 پسر
221/1  111  001/0  

  558/2  552/17 دختر

مراقبت از 

  فعالیتهاي ورزشی

  902/3  41/20 پسر
797/1  111  258/0  

  121/4  14/21 دختر

استفاده از منابع 

  معنوي

  884/6  695/33 پسر

815/1  111  141/0  
  215/7 821/35  دختر

مقدس شمردن 

  ورزش

  358/6  354/31  پسر
797/1  111  001/0  

  926/6 935/33  دختر

در میان متغیرهاي مستقل دو متغیر جنسیت و وضعیت تاهل دو وجهی بودند که به منظور بررسی رابطه آنان      

فاده شد. از آنجا که متغیرهاي پژوهش با وضعیت تاهل هیچگونه رابطه معناداري از آزمون تفاوت میانگین است

) نتایج آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي 4نداشتند، از بحث در مورد آنان صرف نظر می شود. اما جدول شماره (

-شان میهاي جدول فوق نگونه که دادهپژوهش را بر حسب جنسیت پاسخگویان به نمایش گذاشته است. همان

با احساسات معنوي در ورزش پسران و دختران و  سرمایه گذاري در ورزشدهد، تفاوت معناداري بین میانگین 
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در بیشتري  ود داشته است. بر این اساس پسران نسبت به دختران از میانگین نمرهوج 001/0سطح معناداري 

احساسات معنوي در ورزش  ن ورزش ومقدس شمرد از نظرسرمایه گذاري در ورزش برخوردار بوده اند، اما 

به عبارت د. نباشبه لحاظ آماري نیز معنادار میها این تفاوت دختران بیشتر از پسران بوده است و میانگین نمره 

مشخص شد بین در نهایت دیگر، ورزشکاران دختر بیشتر از ورزشکاران پسر ورزش خود را مقدس می شمارند. 

در بین پسران و دختران (با سطح  عالیت هاي ورزشی و استفاده از منابع معنويمیانگین متغیرهاي مراقبت از ف

  ) تفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود ندارد.05/0معناداري بیش از 

از رگرسیون چندگانه با روش گام به گام براي بررسی تاثیر متغیرهاي مستقل معنی دار بر میزان مقدس شمردن 

  اده شده است.ورزش توسط ورزشکاران استف

  ): رگرسیون چندگانه براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر میزان مقدس شمردن ورزش5(جدول 

  سطح معنی داري  بتا متغیرهاي مستقل

  001/0  19/0  سرمایه گذاري در ورزش

  001/0  43/0  احساسات معنوي در ورزش

  001/0  21/0  مراقبت از فعالیتهاي ورزشی

  001/0  57/0  استفاده از منابع معنوي

  

متغیرهاي سرمایه گذاري در ورزش، احساسات معنوي در ورزش، مراقبت از فعالیت هاي ورزشی و استفاده از منابع 

معنوي تاثیر معناداري بر میزان مقدس شمردن ورزش توسط ورزشکاران دارند. در بین متغیرهاي پیش بین 

را در تبیین میزان مقدس شمردن ورزش دارد که بعد  درصد بیشترین سهم 57تحقیق، استفاده از منابع معنوي با 

   درصد قرار دارد.  43از آن متغیر احساسات معنوي در ورزش با 

  گیري:بحث و نتیجه

. انجام شد مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان مقدس شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد

 باشد.متوسط می ن ورزش در بین دانشجویان ورزشکارس شمردمیزان مقد نتایج این مطالعه نشان داد که

هاي این تحقیق نشان داد بین سرمایه گذاري در ورزش، احساسات معنوي در ورزش، مراقبت از فعالیت هاي یافته

که با داري وجود دارد، بطوريورزشی و استفاده از منابع معنوي با مقدس شمردن وررزش رابطه مستقیم و معنی

ش این متغیرهاي پیش بین در ورزشکاران، میزان مقدس شمردن ورزش توسط آن ها نیز افزایش پیدا افزای

ان ورزشکار نشان داد که ورزش در نزد زن بین مردان و زنان مقدس شمردن ورزش درمقایسه میانگین  کند.می

 فعالیت بدنی مردان و زنانو ورزش در . تفاوت ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار از تقدس باالتري برخوردار است

) نشان داده است که فعالیت هاي 1998اند. براي مثال بررسی ها در مینه سوتا (را تحقیقات بسیاري تایید کرده

ورزشی در زنان به طور قابل مالحظه اي پایین است، فعالیت هاي ورزشی در زنان کمتر از مردان می باشد و این 

) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2002). فوکس و ریچاردز (17می یابند (ها با افزایش سن کاهش فعالیت 

هاي بدنی و فراغتی دارند. از دیگر نتایج تحقیق که مردان به طور کلی نسبت به زنان مشارکت بیشتري در فعالیت

هاي و در سایر رشتهآنان این بود که زنان تنها در رشته هایی مانند یوگا و شنا بیشتر از مردان مشارکت دارند 

) در پژوهشی 2003). ویلجالمسون و جانسدوتیر (18دهند (ورزشی مردان اکثریت شرکت کننده ها را تشکیل می



   183... شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آنبررسی میزان مقدس 

هاي سبک هاي بدنی به این نتیجه رسیدند که در دو سطح فعالیتهاي جنسیتی در فعالیتبه منظور بررسی تفاوت

تفاوت معناداري وجود دارد. نتایج تحقیق آنان نشان داده است  هاي سنگین جسمانی بین مردان و زنانو فعالیت

هاي سنگین جسمی در بین هاي سبک دارند، اما گرایش به فعالیتکه زنان بیشتر تمایل به مشارکت در فعالیت

  ).19شود (مردان بیشتر مشاهده می

 ا تحقیقات چندي همچونورزش ره معنادار بین احساسات معنوي در ورزش و مقدس شمردن وجود رابط     

 تایید کرده اند )2005(موري و همکاران  و )1999( )، امونس1992هیگز ()، 2005پارگامنت و ماهونی (

ي ها) نشان دادند که سطوح باالي مقدس شمردن فعالیت2005به طور مشابه ماهونی و دیگران ( .)7،20،21،22(

شود که ف خانواده، دوستان و خدا حمایت شوند باعث میباعث لذت و شادي بیشتر شده و زمانیکه از طر ورزشی

در بین ورزشکاران با ورزش شماري با توجه به اینکه درجات باالتر مقدس .)23( آن را امري از طرف خدا بدانند

باالتر مقدس شماري با گرایش به  اتبه همین شکل درج ،همراه بود ترقوي تر و یا روحیهاحساسات معنوي قوي

دانستند احتمال اینکه که فعالیت ورزشی خود را مقدس می . کسانیه استفاده از منابع مقدس همراه بودسمت است

ورناچیا هاي یافتهمزبور که نتیجه  از او کمک بخواهند بیشتر بود در شرایط سختی و دشواري به سمت خدا بروند و

برخی نشان دادند که در پژوهش خود  هات. آن) را تایید کرده اس2004( و همکاران وریزبرگ) و 2000و همکاران (

برند و دین براي برخی مذهبی خود را به شکلی پررنگ همراه خود به زمین بازي میاز ورزشکاران عقاید و اعمال 

از قهرمانان ورزشی به عنوان راهی براي آمادگی، عملکرد و ارزیابی آنها از ورزششان داراي اهمیت است. درواقع 

رسد عقاید و زندگی ورزشکاران و در نتیجه ورزش، چندوجهی، مشترك و قدرتمند است. به نظر می جایگاه دین در

کند و به هاي ورزش) به ورزشکاران کمک مینشیب باورهاي مذهبی در جاهاي مختلفی (براي مقابله با فراز و

استدالل کرده است کسانی  )1997( در جایی دیگر پارگامنت دهد.تري نسبت به تجربیاتشان میآنها درك عمیق

دانند به احتمال زیاد با استفاده از منابع معنوي به راحتی با مشکالت هایی از زندگی خود را مقدس میکه جنبه

بینند بیشتر براي هم دعا گونه میکنند. به عنوان مثال زن و شوهري که روابط خود را مقدسزندگی مقابله می

بینند یا افرادي که زندگیشان را مقدس میکنند و آرامش در روابط خود کمک میکنند و بیشتر به ایجاد صلح می

 ).24( هاي الهی دارندگیریهاي دشوار زندگی تمایل بیشتري به دنبال کردن راهنماییتصمیم در

شود این است که معنویت و داشتن احساسات و منابع معنوي آنچه به طور کلی از این پژوهش استنباط می     

از  بسیاري مجموعه اینکه علم بهبا  نجر به مقدس شمردن ورزش توسط ورزشکاران خواهد شد. به عبارت دیگر،م

توانند محیطی را مربیان و مشاوران می کنند،شان را با احساسات معنوي خود همراه میورزشکاران فعالیت ورزشی

توانند قبل از بازي چند دقیقه را . به عوان مثال میفراهم کنند که در آن افراد بتوانند به معنویات خود توجه کنند

توانند با کسانی که اعتقاد دینی دارند راجع به ین مشاوران میبه تمرکز، مراقبه و یا دعا اختصاص دهند. همچن

به اعتقادات معنوي  نشان دهند که انتاثیرات آن در فعالیت ورزشی آنها صحبت کنند و به این ترتیب به ورزشکار

گذارند بدون اینکه مستقیما راجع به مقدس شمردن یا نشمردن ورزش در آن شخص صحبتی کرده احترام میاو 

و  تواند داشته باشدمینیز دیگري  ر مورد اعتقادات دینی آنها فایدهصحبت کردن مشاوران با ورزشکاران د .باشند

که تاثیر  هاي مضر و یا گفتن چیزهاییشاورهتوان از دادن مدانستن در مورد اعتقادات فرد می آن این است که با

با آگاه بودن و حساس بودن نسبت به اعتقادات معنوي ورزشکاران، مربیان و مشاوران منفی دارند جلوگیري کرد. 

 طی آرام تر براي آنها ایجاد کردهتوانند محیرا به خود جلب کنند و همچنین می توانند بیشتر اعتماد ورزشکارانمی
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کند که فرد را بهتر شناخته و مطمئن تر کنند. این آگاهی همچنین کمک می نسبت به حمایت خود و آنها را

   مفید و مضر در مورد هر شخص کدامند.بفهمند منابع معنوي 

توان به فقدان پیشینه کافی پیرامون ورزش مقدس و عوامل و انگیزه هاي هاي این پژوهش میاز محدودیت     

گردد که تحقیقاتی پیرامون مقدس شمردن ورزش توسط نمود. به همین منظور پیشنهاد میمرتبط با آن اشاره 

از آنجا که این هاي مختلف انجام گیرد. ورزشکاران و ارتباط آن با سایر متغیرهاي فردي و اجتماعی و در بین گروه

گردد ده است پیشنهاد میپژوهش در دانشگاه یزد به عنوان یکی از دانشگاه هاي مذهبی جامعه ایران انجام ش

رابطه بین متغیرهاي پیش بین در حوزه معنویت با مقدس شمردن ورزش در سایر دانشگاه ها و شهرها نیز مطالعه 

  گردد و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد. 
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