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چکیده
هدف از نگارش مقالهی حاضر ،تبيين نظری و تجربي رابطهی دينداری و مشارکت ورزشي است .اين
مطالعه از نوع پيمايشي است و جمعيّت آماری آن را دانشجويان دانشگاه يزد در سال تحصيلي 313-11
تشکيل ميدهند .اطّالعات مورد نياز برای سنجههای دينداری و مشارکت ورزشي با پرسشنامه از يک
نمونهی  37نفری که بر اساس فرمول کوکران تعيين و به روش طبقهای متناسب انتخاب شدهاند ،بهدست
آمده است .آزمونهای اعتبار و پايايي مؤيّد اعتبار و پايايي باالی سنجهها بودهاند .بر اساس يافتههای تحقيق،
ميزان دينداری زنان بيشتر از مردان بوده است ،امّا مردان مشارکت ورزشي بيشتری نسبت به زنان
داشتهاند .از نظر آماری ،دينداری رابطهی مستقيم و معناداری با مشارکت ورزشي داشته است .در ميان ابعاد
دينداری نيز بعد اعتقادی دارای قویترين رابطه با متغيّر مشارکت ورزشي بوده است .بر اساس يافتههای
رگرسيوني ،ابعاد پنجگانهی دينداری در مجموع 3 ،درصد از تغييرات مشارکت ورزشي را تبيين ميکنند.
واژههای کلیدی :دينداری ،مشارکت ورزشي ،بعد اعتقادی ،دانشجويان.
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مقدّمه
دين بهعنوان پديدهای گسترده و اثرگذار ،نظام اعتقادی سازمانيافتهای است که همراه با
مجموعهای از آيينها و اعمال ،تعيينکنندهی شيوهی پاسخدهي افراد به تجارب زندگي است
(زولينگ و همکاران .) 112 ،دين که اساساً با نمادهای غيرعيني سر و کار دارد ،احساسات،
را سازمان ميدهد (هميلتون .) 1 : 377 ،دينداری ،نظامي عملي مبتني بر اعتقادات است که در
قلمرو ابعاد فردی و اجتماعي از جانب پروردگار برای هدايت انسانها در مسير رشد و کمال الهي
فرستاده شده و شامل عقايد ،باورها ،نگرشها و رفتارهايي است که با هم پيوند دارند و يک
احساس جامعيّت را برای فرد تدارک ميبينند (آرين) 371 ،؛ بهگونهای که شخص ديندار خود را
ملزم به پيروی و رعايت از اين مجموعه ميداند (حشمت يغمايي .) 11 : 311 ،بر اساس اين
تعريف ،ديندار «کسي است که با آگاهي به اصول و شعائر يک مذهب ،در نظر و عمل ،پيروی آن
دين را اتّخاذ ميکند و اين پيروی بر زندگي ديني و غيرديني او تأثير ميگذارد» (انوری: 373 ،
.) 12
بيشتر اديان جهان با آنکه تفاوتهايي با يکديگر دارند ،پيروان خود را به فعّاليّتهای مثبت
فرا ميخوانند .از اين رو ،دين يکي از عوامل اثرگذار بر رفتار و شناخت بهشمار ميرود (اسکامن ،
 ) 11و مذهب و دينداری بهعنوان يک ميانجي بر فرايند فکری و ارزيابي رويدادهای روزمرّهی
زندگي فرد اثر ميگذارند .يکي از مسائلي که برخي دانشمندان و صاحبنظران از آن بهعنوان يکي
از پيامدهای دين و دينداری سخن ميگويند ،مشارکت در فعّاليّتهای ورزشي است .مشارکت
ورزشي ،منافعي آشکار از جمله منافع جسماني ،روانشناختي و اجتماعي برای اعضای جامعه به
ارمغان ميآورد .شواهد و يافتههای فراواني دالّ بر افزايش سطح سالمت از طريق مشارکت مداوم
و پيوسته در فعّاليّت های ورزشي وجود دارد .مطالعات تجربي و کلينيکي ،در طول چهل سال
گذشته نشان دادهاند که آمادگي جسماني پايين و عدم فعّاليّت ورزشي ،عاملي مهم در افزايش ميزان
بيماریها در ميان افراد بهشمار ميرود (پارسامهر و ترکان .)71 : 31 ،در سوی مقابل ،بر اساس
يافتههای دانشمندان ،مشارکت منظّم در فعّاليّتهای ورزشي ،موجب افزايش طول عمر و
جلوگيری از بروز انواع بيماریها ميشود (ساليس 3و همکاران ) 111 ،و تأثيری مثبت بر ميزان
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شادابي و طراوت افراد ،کسب لذّت و هيجان ،کاهش افسردگي و افزايش عزّت نفس و
خودکارآمدی دارد (ريان  .) 111 ،مشارکت در فعّاليّتهای ورزشي عالوه بر نتايج مثبت
روانشناختي ،منافع اجتماعي بسياری همچون برقراری و ايجاد روابط دوستانه ،پذيرش در ميان
گروه همساالن و حمايت شدن از سوی اطرافيان و نزديکان نيز برای فعّاالن اين عرصه در بر دارد
دين به همراه ورزش بهعنوان دو نهاد اصلي ،چشماندازهای اجتماعي بسياری را در زندگي ما
تشکيل ميدهند (براچ .) 17 ،3در فرهنگ باستاني ،رقابتهای بزرگ ورزشي بخشي از
جشنوارههای مقدس و فعّاليّتي اجتنابناپذير و شادیآور بهشمار ميآمده است .ورزش به همراه
دين ابزار ضروری برای توسعه ،وحدت ،ثبات ،با هم بودن و همزيستي مسالمتآميز در ميان
ورزشکاران مرد و زن و نيز تماشاگران يعني دوستداران ورزش است (جونا و اوکوآ .) 1 3 ،1به
اعتقاد صاحبنظران ،ارزشهای ديني در جهانبيني ورزش نهفته هستند؛ بدين معنا که ورزش
مظهر ارزشهای ديني از جمله توسعهی شخصيّت ،سختکوشي ،ايستادگي و استقامت است و
مانند مذهب اين ويژگيها و رفتارها را ترويج ميکند .از اين رو ،چندين اصل مشترک ذاتي ميان
ورزش و دين وجود دارد؛ اصولي مانند شخصيّتسازی ،نظم و انضباط ،رقابت ،آمادگي جسمي،
عملکرد ثابت ،تناسباندام رواني ،بيطرفي ،بازیکردن با توجّه به قوانين و ملّيگرايي (ايتزن و
سيج .) 117 ،1به اين ترتيب ،گرد آمدن ورزشکاران مرد در محافل برای انجام دعا پيش از شروع
بازی ،امری غيرمعمولي نيست و بيشتر اين بازيکنان اغلب برای کسب موفّقيّت با خداوند ارتباط
برقرار ميکنند .در واقع ،رابطهی ميان ورزش و دين را تقريباً در هر بخشي از جهان ميتوان يافت
(جونا و اوکوآ.) 1 3 ،
همچنين ممکن است ورزشکاران از مذهب و اعتقادات خود بهعنوان يکي از منابع حمايت و
پشتيباني روحي و رواني و برای غلبه بر چالشها و عدم اطمينان در رقابتها استفاده کنند و معنا و
مفهومي خاص برای زندگي ورزشي خود بيابند .مربيان نيز ممکن است به اشکال مختلف از
اعتقادات ديني و مذهبي برای برقراری وحدت و همبستگي تيمي و ايجاد مبنايي برای کنترل
اجتماعي ورزشکاران خود بهره جويند .اين کار ،امری بسيار متداول در مدارس و دانشکدههای
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ورزشي در برخي از نقاط جهان است؛ جايي که در آن برگزاری مراسم مذهبي پيش از شروع هر
مسابقه ،بسيار حياتي است .به عقيدهی هافمن ،اين مراسم غالباً اين احساس را در ورزشکاران
برميانگيزاند که بر بعضي از اتّفاقاتي که در جريان مسابقات روی ميدهد ،غلبه يابند و آنها را
کنترل کنند .بدين ترتيب استفاده از آيينها و مراسم مذهبي ،در ميان ورزشکاران بهطور گسترده
آن دادهاند .مراسم بازیهای جديد المپيک با تشريفاتي آغاز ميشود و اختتاميهی آن با مشعل ،ادای
سوگند ،پرچمها و نمادها همراه است .باورهای مذهبي و اينگونه مراسم و آيينها ميتواند منجر
به تقويت روحي ،از بين رفتن اضطراب و افزايش تمرکز و اعتماد به نفس ورزشکاران در مواجهه
با رقيبان شود (پربيش  .) 113 ،ويلي وايت ،دارندهی مدال طالی پرش طول زنان در بازیهای
المپيک  ، 111دربارهی موفّقيّت خود چنين ميگويد« :من عصباني بودم ،بنابراين دعای عهد جديد
و آيهای را دربارهی اين که اصالً نبايد بترسم ،خواندم و احساس آرامش پيدا کردم .سپس شروع
کردم به پريدن و بيش از هر زمان ديگری در زندگيام پريدم» .اگرچه همهی ورزشکاران از
باورهای مذهبي خود به اين شيوه استفاده نميکنند ،امّا در برخي ورزشکاران نوعي تمايل به
فراخواني دين و مذهب خود ،برای کمک به آنها در مواجهه با چالشها و عدم قطعيّتها وجود
دارد (جونا و اوکوآ.) 1 3 ،
ورزش به هر شکلي که باشد ،بخشي از فرهنگ جامعه محسوب ميشود .فرهنگ جامعهی
ايراني از روزگار کهن ،ديني بوده و اصوالً دين در جغرافيای ايران و در کلّ تاريخ اين سرزمين،
يکي از ضرورتها و بايستهها بهشمار ميآمده است .در ورزش نيز از گذشتههای دور ،حضور
پررنگ دين و آموزههای ديني قابل مشاهده است؛ بهعنوان نمونه ،ورزش باستاني و زورخانهای
ايران از آغاز بهطور گسترده تحتتأثير مسائل مذهبي و اجتماعي -اخالقي قرار داشته است و پيش
از اسالم ،آيينها و ادياني مانند آيين مهری و دين زرتشتي بر اين ورزش باستاني اثر گذاشتهاند.
پس از اسالم نيز جلوههايي از رفتارهای اجتماعي و ديني مانند عرفان و تصوّف ،آيين فتوّت و
مذهب تشيّع در آن نمود پيدا کرده و هم در ظاهر اين ورزش (شيوهی لباس پوشيدن ،مکان
ورزش ،گفتار ورزشکاران و  )...و هم در کردار ورزشکاران آن (پاکدامني ،سحرخيزی و  )...اثر
گذاشته است .همچنين ايرانيان بهعنوان اعضای جامعهای اسالمي ،همواره قرآن و سيرهی اهل بيت
معصومين (ع) را الگو و سرمشق خود قرار ميدهند .بر اين اساس ،آيات و روايات متعدّدی بر
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شايع شده است؛ روزنامهنگاران به توصيف چنين مراسمي پرداخته و تماشاگران نيز رأی به وجود
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سالمت جسم و تندرستي و حفظ روح و بدن سالم تأکيد دارند .با توجّه به تأکيدات وحياني و
توصيههای معصومين (ع) ،در اسالم ورزش رنگ ديني به خود گرفته و نوعي مناسک ديني نيز
شناخته ميشود .از اين رو ،در شکل و پردازش آيينها و رسوم ورزش در اسالم ،نمادهای ديني
نقش پررنگي مييابند؛ بهگونهای که از يک ميدان ورزش و يک صحنهی ورزشي بهرهبرداری ديني
و قاسمي.) 13 : 31 ،
با توجّه به اين که بخش زيادی از سرمايههای معنوی و مادّی کشور برای دانشجويان هزينه
ميشود ،شناخت هر عاملي که سالمت جسمي و فکری آنان را تحتتأثير قرار دهد و در کارايي
آنها تأثير مثبتي داشته باشد ،الزامي بهنظر ميرسد .همچنين دانشجويان خود الگوی مناسبي برای
ساير افراد جامعه بهويژه جوانان هستند و قطعاً مشارکت آنان در فعّاليّتهای ورزشي ميتواند به
آموزش ساير افراد جامعه نيز بينجامد .بهعالوه ،نميتوان از نقش ايمان و اعتقادات مذهبي در
مشارکت افراد در ورزش صرفنظر کرد؛ زيرا مذهب نقش حمايتي مهمّي در مشارکت ورزشي و
دستيابي به تندرستي دارد .با توجّه به اهمّيّت اين مقوله ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به
اين سؤال است که آيا ميان دينداری و مشارکت ورزشي رابطهای وجود دارد؟
پیشینهی تحقیق
اگرچه پژوهشهايي دربارهی رابطهی دينداری و ورزش در جوامع ديگر انجام شده ،امّا
بررسيها بيانگر آن است که در ايران پژوهشي در اين زمينه انجام نگرفته است .برخي تحقيقات
کمّي دربارهی نقش دين در زندگي ورزشکاران نشان ميدهد که دين سازهای مهم برای
ورزشکاران است و پيامدهای مهمّي برای سالمت آنان دارد .استورچ و استورچ (  ) 11رابطهی
ميان اعتقادات ديني و افسردگي را بررسي و اين فرضيّه را مطرح کردهاند که دينداری و تديّن ،از
ورزشکاران در برابر تأثيرات افسردگي محافظت ميکند .بر اساس يافتهها ،بهوضوح رابطهی منفي
معنيداری ميان تديّن دروني و نشانههای عاطفي افسردگي وجود دارد .همچنين نتايج نشان دادهاند
که اعتقادات ديني دروني در ورزشکارانِ در حال تحصيل ،مانند سپر و مانعي در برابر نشانههای
عاطفي افسردگي عمل ميکند .استورچ و همکاران ( ) 113رابطهی ميان مذهبي بودن و استفاده از
موادّ مخدّر را در ورزشکارانِ در حال تحصيل بررسي و اين فرضيّه را ارائه کردهاند که هرچه
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نيز ميشود و اين ميدان عرصهای برای آموزش مفاهيم و آموزههای ديني بهشمار ميآيد (جعفری
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اعتقادات ديني در سطوح باالتری باشد ،ميزان مصرف موادّ مخدّر پايينتر است؛ به عبارتي ،تديّن
دروني ورزشکاران با استفاده از الکل ،ماریجوانا و ديگر موادّ مخدّر ،رابطهی معکوس داشت .اين
مطالعه نشان داده که اعتقادات ديني از ورزشکاران در برابر رفتارها و اعمال زيانبار محافظت
ميکند و نقش مهمّي در سالمت آنان دارد .بر پايهی نتايج پژوهش ديلون و تايت ( ) 111هرچه
خواهند کرد .بر اين اساس ،استفاده از روشهای معنوی برای مقابله با تجربههای مختلف ورزشي
و روی فرم بودن مؤثّر است.
برخي ديگر از پژوهشگران ،از طريق روشهای کيفي نگاهي دقيقتر به نقش اعتقادات و اعمال
مذهبي در ورزشکاران و چگونگي بهکارگيری آنها در فعّاليّتهای ورزشي خود داشتهاند؛ بهعنوان
نمونه ،ورناچيا و همکاران ( ) 111در مصاحبهای با  1نفر از ورزشکاران دو و ميداني المپيک از
اياالت متّحده ،دريافتهاند که باورهای مذهبي ورزشکاران به چند صورت مختلف ميتواند در
ورزش آنان مؤثّر باشد .اوّالً ،چند تن از ورزشکاران اظهار داشتند که باورهای مذهبي و معنوی به
توسعه و پيشرفت تواناييهای ورزشي آنان کمک کرده است؛ مثالً ورزشکاری ميگويد« :به جرأت
ميتوانم بگويم که اين زندگي معنوی من بود که به من کمک کرد تا بتوانم کاری انجام دهم.
پروردگارم از من محافظت کرد؛ مرا هدايت کرد و زماني که زانوهايم آسيب ديده بود ،مرا شفا داد.
هنگامي که نااميد و درمانده بودم و نميدانستم که آيا ميخواهم به رقابتم در دو و ميداني ادامه
دهم يا نه ،مرا اميدوار نگه داشت .کار خيلي سختي بود ولي من با کمک پروردگار ،اميدوار ماندم و
به راهم ادامه دادم و قهرمان ملّي شدم» .ثانياً ،برخي ديگر از ورزشکاران اشاره کردند که اعتقادات
ديني ،در مقابله با چالشهای بسياری (مانند مصدوم شدن ،آموزش و تمرينات سخت) که در
ورزش با آنها مواجه ميشدند و نيز استقامت در شرايط دشوار ،به آنان کمک کرده است .يک
ورزشکار پس از دوران نقاهت و رفع آسيبديدگي اظهار داشت« :من برای جبران برگشتهام .من
خيلي دعا کردم و از خدا خواستم که مرا راهنمايي کند و به من قدرت بدهد که کارم را بهتر انجام
دهم .من برگشتم و قهرمان جهان شدم» .در نهايت ،ميتوان گفت اعتقادات ديني معنای عميقتری
به تجربههای مثبت (برنده شدن) يا منفي (باختن يا مصدوم شدن) ورزشکاران ميبخشد.

Dillon & Tait
Vernacchia
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در پژوهشي ديگر ،وريزبرگ و همکاران ( ) 111نقش دعا و نيايش را در زندگي ورزشکاران
مورد مطالعه قرار دادهاند .آنان با  1گروه از ورزشکاران مسيحي مصاحبه کرده و گزارش دادهاند که
ورزشکاران اغلب از دعا بهعنوان روشي برای بهبود و ارتقای عملکرد خود و راهي برای مقابله با
استرس و درخواست امنيّت و سالمتي برای همتيميها ،رقبا و شرکتکنندگان ،در طول رقابت بهره
بهترين تواناييهای خود بهره گيرند .در ضمن ،هيچکدام از ورزشکاران از دعا برای منفعت خود و
برنده شدن استفاده نميکردند .عالوه بر اين ،دعا بخشي از کارهای روزمرّهی ورزشکاران ،هم در
طول تمرين و هم در زمان رقابت و بازی بود که آن را بهطور مرتّب انجام ميدادند .آنان به خاطر
تواناييها و موفّقيّتهای خود در ورزش ،همواره خداوند را شکر ميکردند و اين شکرگزاری برای
برخي از آنان منبع انگيزه بوده است؛ بهعنوان نمونه ،در اين زمينه ورزشکاری چنين گفته است« :از
خدا تشکّر ميکنيم ،چون ميدانيم که اين فرصت و موقعيّت را خدا برای ما به وجود آورده است و
من اين بازی را برای تشکّر از خدا انجام دادم و ميدانم ورزشکاران زيادی هستند که اين کار را
ميکنند .زماني که ميخواهم وارد زمين شوم به خدايي که در کنارم زنده و حاضر است ،ميگويم:
من تو را به خاطر داشتن خانوادهام شکر ميکنم و از طريق بازی کردن در زمين به خاطر تو ،به تو
ميگويم که چه اندازه شکرگزارت هستم و اين انگيزه و نيروی محرّکهی من در زندگي است».
آخرين موضوعي که ورزشکاران از آن بهعنوان خواست الهي ياد ميکنند ،آن است که به باور
بسياری از آنان ،توانايي و عملکردشان در بازی ،تحت کنترل و ارادهی خداوند است .اين ديدگاه
به آنها کمک ميکند تا بتوانند با فراز و نشيبهايي که در ورزش تجربه ميکنند ،راحتتر کنار
بيايند.
مطالعات ورناچيا و همکاران ( ) 111و وريزبرگ و همکاران ( ) 111نشان داده برخي
ورزشکاران عقايد و اعمال مذهبي خود را به شکلي پررنگ همراه خويش به زمين بازی ميبرند و
دين برای برخي قهرمانان ورزشي بهعنوان راهي برای آمادگي ،عملکرد و ارزيابي آنان از فعّاليّت
ورزشيشان ،دارای اهمّيّت است .در واقع ،جايگاه دين در زندگي ورزشکاران و در نتيجه در
ورزش ،چندوجهي ،مشترک و قدرتمند است .بهنظر ميرسد عقايد و باورهای مذهبي در مواضع
مختلفي برای مقابله با فراز و نشيبهای ورزشي ،به ورزشکاران کمک ميکند و به آنان درک
عميقتری از تجربيّاتشان ميدهد.
Wrisberg
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ميبردند .همچنين ورزشکاران دعا ميخواندند و اين کار به آنان کمک ميکرد تا در طول بازی از
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چارچوب نظری
همبستگي بين ورزش و دين موجب شکلگيری بحثها و تحقيقات فراواني در ميان
دانشمندان علوم اجتماعي شده است .بسياری از آنان نظريّههايي دربارهی شباهتهای عملکردی
ميان ورزش و دين و ويژگيهای برجستهی ديني -ورزشي مطرح کردهاند؛ بهعنوان نمونه ،هافمن
خود دارای مکانها و ساختمانهايي ويژه هستند؛ ورزش دارای استاديوم و باشگاه است و اديان
نيز کليسا و کنيسه دارند .هر دوی آن دارای کتابها و داستانهايي با هدف بهبود شخصيّت افراد
هستند .ورزش کتاب راهنما ،تمرين و زمان خاص دارد و دين نيز دارای کتاب مقدّس ،مراسم
مذهبي و خلوتگاه است .هر دو اغلب با سلسلهمراتب ساختاری خاصّي کنترل ميشوند .ورزش
دارای مربّي ،هيأت کميسيون و سرمايهگذار است و دين هم مبلّغ مذهبي ،کشيش ،اسقف و پيامبر
دارد .هر دو دارای برنامههای خاصّي هستند که در آنها ارزشهای دروني خود را در زمانهای
خاصّي بهعنوان يک رويداد ويژه جشن ميگيرند .هر دو حاوی مراسم بسيار مهمّي پيش ،حين و
پس از رويدادهای مهم هستند .در ورزش مراسم ويژه در شروع مسابقات ،مذاکرات بين دو نيمه و
دست دادن بعد از بازی وجود دارد و دين نيز دارای غسل تعميد ،سرودهای مذهبي آغاز و پايان
مراسم و دستهجات مذهبي است .در هر دوی آنها افسانهها و قهرمانان بسياری وجود دارد .اعمال
خوب قهرمانان در ورزش بهوسيلهی طرفداران ،مربّيان و روزنامهنگاران بازگو ميشود و اين
قهرمانان به شهرتي مقدّسوار ميرسند .در مذهب نيز قهرمانان به باالترين حدّ تقدس ميرسند؛
داستانهای آنان بهکرّات از سوی گروههای ديني و کشيشان نقل ميشود و در ادبيّات ديني به
يادگار ميمانند.
پربيش ( ) 113و نواک ) 11 ( 3از توصيف همگرايي ورزش و دين فراتر ميروند و بر
تشابهات عملکردی و ساختاری آنها تمرکز ميکنند .از ديدگاه آنان ورزش و دين هر دو برای
افراد زمينهای فراهم ميآورند که در آن ميتوانند چيزی را برتر از خود و آن چه هستند ،تجربه
کنند و ارائه دهند؛ چيزی که به آنان اجازه ميدهد به تکامل دست يابند .به باور پربيش () 113
ورزش و دين از طريق زهد ،آيينهای مذهبي ،جشنها و همبستگي (ميان طرفداران و ورزشکاران
در ورزش و کشيشها و خدا در دين) ،فرصتهايي برای افراد ايجاد ميکنند تا به «حقيقت غايي»
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(  ) 11و کواکلي (  ) 11اشاره ميکنند که دين و ورزش برای گردهماييها و برنامههای خاصّ
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(يعني چيزی فراتر از دنيای مادّی و زندگي روزمرّه) برسند .نواک (  ) 11نيز معتقد است
آيينهايي در ورزش (مانند شعار دادن ،جشنها و سخنرانيهای قبل از بازی) و مذهب (مثل
عشای ربّاني ،روزه گرفتن و دعا خواندن) وجود دارند که پيشرفت افراد را به سمت رهايي کامل،
ممکن ميسازند .برخي پژوهشگران ،اين مباحث را فراتر برده و چنين ادّعا کردهاند که ورزش به
ورزشکاران حضور دارد ،هنوز بهخوبي شناخته نشده است؛ بهعنوان نمونه ،روانشناسان ورزشي از
جمله باالگ ( ) 117و ويس ( ) 111اشاره کردهاند که ورزشکاران از باورها و اعتقادات ديني
خود در آمادگي ،اجرای فعّاليّتهای ورزشي و شيوهی شرکت در ورزش بهره ميبرند ،امّا فرايندی
که اين مسأله طي آن روی ميدهد ،کمتر مورد توجّه قرار گرفته يا حتّي ميتوان گفت هيچ توجّهي
به آن نشده است.
در ميان نظريّههايي که به تبيين مشارکت ورزشي پرداختهاند ،ميتوان به نظريّهی «مقدّس
شمردن ورزش» اشاره کرد .در هستهی روانشناسي دين ،محقّقان به مطالعهی شيوههای مختلف
درک و رويکرد افراد به آن چه در نظر آنان مقدّس است ،ميپردازند .پژوهش در روانشناسي دين
راهي برای بررسي تجربههای معنوی مردم است .يکي از شاخههای اين علم که بر توانايي افراد در
مقدّس شمردن پديدهها متمرکز ميشود ،ميتواند چارچوبي مفهومي به منظور درک رابطهی ميان
ورزش و دين برای ما فراهم کند .اين رشته از تحقيقات نشان ميدهد هر چيز بهظاهر عادی مانند
ورزش نيز ميتواند اهمّيّت معنوی داشته باشد .در نتيجه ،ورزش ميتواند بخشي جداييناپذير از
درک معنوی افراد باشد و برای آنان پديدهای مقدّس بهشمار آيد (کوئينتن .)31 : 111 ،
پارگامنت و ماهوني ) 111( 3واژهی «تقديس» را چنين تعريف کردهاند« :تقديس روندی است
که به درک جنبههای مختلف زندگي با داشتن اهمّيّت و ويژگيهای الهي اشاره دارد» .اين فرايند
شرايطي را فراهم ميکند تا مسائل معمولي دنيا را به شکلي فوقالعاده ،به کيفيّتي متعالي برسانيم.
فرايند تقديس ،در زمينهها و پديدههای گوناگوني چون اشخاص (مانند پاپ ،خاخام و بودا)،
مکانها (مانند معابد ،کنيسهها و سرزمينهای مقدّس) ،زمانها (مانند آخرين روز هفته) و
مصنوعات فرهنگي (مانند سرودهای مذهبي و کتابهای ديني) ميتواند متجلّي شود؛ به عبارتي،
همهی پديدههای مذکور ميتوانند کيفيّتي مقدسگونه بيابند .همانگونه که برخي مردم برای بعضي
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خودی خود ،يک دين است .با اين حال ،ارتباط ميان ورزش و دين به گونهای که در زندگي
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پديدههای دنيايي اهمّيّت و ويژگيهای الهي قائل ميشوند ،برخي ورزشکاران نيز برای جسم
خويش ،شرکت در فعّاليّتهای ورزشي و شيوهی ورزش و رقابت خود ،ويژگي و اهمّيّتي الهي و
ديني قائل هستند و ممکن است اين چيزها را امری مقدّس بدانند.
در مطالعهی تقديسگرايي ،محقّقان به دو شيوهی مقدّس شدن موضوعات اشاره ميکنند؛
شخص از خداوند (خداباوری) است .در بسياری از سنّتهای مذهبي ،پيروان ميآموزند که
بسياری از جنبههای زندگي و جهان ،مظهر تجلّي و ارادهی پروردگار است؛ بهعنوان نمونه ،برخي
زمين را جلوهای از قدرت خداوند خلّاق ميدانند و در نتيجه ،آن را پديدهای مقدّس بهشمار
ميآورند .عالوه بر اين ،بسياری از اديان بر اين باورند که روشهای خاصّي از زندگي مانند کردار
نيک ،نشاندهندهی حضور خداوند است .اين باورها و عقايد در ورزش نيز کاربرد دارند .بر همين
اساس ،برخي ورزشکاران معتقدند که چون جسم آنها آفريدهی خداوند است ،استفاده از آن در
ورزش مظهر قدرت و خيرخواهي خداوند خلّاق است .برخي نيز تواناييهای ورزشي خود را
استعدادها و هديههايي از سوی پروردگار بخشنده ميدانند .در دومين شيوهی تقديس که در غير
اديان ديده ميشود ،پديدهها به شکل غيرمستقيم ،مقدّس شمرده ميشوند؛ پديدههايي که دارای
ويژگيهای روحاني ،الهي ،عرفاني و متعالي هستند .از جملهی اين پديدهها بايد به حقيقت نهايي،
اهداف واال و بخشندگي اشاره کرد .بنابراين ممکن است برای افرادی که به خدا يا قدرتي برتر
اعتقاد ندارند ،جنبههای خاصّي از زندگي مقدّس شمرده شود .وطن و گورستان بهعنوان زميني
مقدّس ،جنگ بهعنوان عملي مقدّس و برخي افراد که با ويژگيهايي مقدّس و روحاني شناخته
ميشوند ،نمونههای ديگری از اين نوع تقديس هستند (پارگامنت و ماهوني.) 111 ،
بهطور مشابه در ورزش هم پديدههايي نظير زمين بازی ،مقدّس بهشمار ميآيند؛ رويدادهای
ورزشي مانند حماسه تلقّي ميگردند و ورزشکاران برجسته ستايش ميشوند .همچنين اين امکان
وجود دارد که ورزشکاران بدن ،فعّاليّت و تجربههای خود را بهشتي ،آسماني و الهامبخش روح
بدانند .سازهی تقديس همانگونه که در روانشناسي دين تعريف شده است ،چارچوبي برای درک
و اندازهگيری اين مسأله که ورزشکاران شرکت خود را در ورزش تا چه حد مقدّس ميشمارند،
فراهم ميکند .همين علم چند مفهوم مهمّ ديگر تقديس را به ما نشان ميدهد که همهی آنها
ميتوانند به نوع ادراک ورزشکاران از حضورشان در عرصهی ،ورزش تعميم داده شود .اوّالً چون
از ديدگاه افراد برخي موضوعات از اهمّيّت و تقدّس وااليي برخوردارند ،به احتمال فراوان ،بيشتر
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به دنبال اين پديدههای مقدّس ميروند و به آنها اهمّيّت ميدهند نه به اهدافي که مقدّس نيستند
(پارگامنت و ماهوني) 111 ،؛ به عنوان نمونه ،ماهوني و همکاران ( ) 111تالشهای شخصي
افراد (اهداف عادی و معمولي که افراد در زندگي روزمرّهی خود به دنبال آنها هستند) را در يک
جامعهی نمونه بررسي کرده و اين مسأله را که اين افراد تالشهای خود را تا چه حد ،مظهر
سطوح باالی تقديس با تعهّد و کوشش بيشتر همراه بوده است .عالوه بر اين ،شرکتکنندگان اين
جامعهی آماری اظهار کردهاند زمان بيشتری برای فکر کردن ،خواندن ،مطالعه و انجام دادن اموری
که برای آنان مقدّس است يا صحبت کردن دربارهی آن امور ،صرف ميکنند .همچنين هنگامي که
شرکتکنندگان ،فعّاليّتي را به صورت اراده و خواست پروردگار ميديدند ،اعتماد به نفس بيشتری
داشتند و برای موفّقيّت خود بيشتر تالش ميکردند.
ثانياً ،مردم برای حفظ و صيانت جنبههای مقدّس زندگي که از سوی جنبههای ديگر تهديد
ميشود ،کوشش بيشتری انجام ميدهند (پارگامنت و ماهوني) 111 ،؛ بهعنوان نمونه ،بسياری از
مردم حضور آمريکاييها در خاک کشور خود را هتک حرمتِ چيزی مقدّس ميدانند و برای
حفاظت از حرمت سرزمين خويش اقدامات شديدی انجام ميدهند .همچنين ممکن است افراد
برای حفظ ارزشهای معنوی خود و صيانت از آنها ،از منابع روحاني و عرفاني مانند دعا ،بخشش
ديگران ،اجرای آيينهای مذهبي و حمايتهای معنوی از ديگران ،استفاده کنند (پارگامنت.) 117 ،
تحقيقات تجربي زيادی ،تالش افراد را برای حفظ جنبههای مقدّس زندگي و حمايت از آن،
بررسي کردهاند؛ برای مثال ،در مطالعهای که ماهوني و همکاران ( ) 111بر  11دانشآموز انجام
دادهاند ،اين نتايج بهدست آمده است :سطوح باالی مقدّس شمردن جسم (يعني درک بدن بهعنوان
هديهای از جانب خداوند و توصيف مقدّسوار جسم) ،موجب ايجاد رفتارهای محافظتي (مانند
بستن کمربند ايمني ،اجتناب از کار زياد و مراقبت در خوردن) برای تأمين سالمت آن ميشود و در
سطوح پايينتر از مصرف سيگار و الکل جلوگيری ميکند .اين تحقيق نشان ميدهد ورزشکاراني
که مشارکت خود را در ورزش مقدّس ميشمارند ،بيشتر از سالمت جسمي و روحي خود
محافظت ميکنند .اين اعمال ممکن است به اشکال گوناگوني همچون داشتن و حفظ عادتهای
سالم ،آماده شدن و رقابت در چارچوب قوانين و اتّخاذ مواضع قوی در برابر کساني که به دنبال
تقلب يا لکّهدار کردن شهرت ديگران هستند ،صورت گيرد.
Mahoney
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ثالثاً ،درک جنبههای خاصّي از زندگي با احساسات معنوی همراه است که موجب مقدّس
شمرده شدن آنها ميشود (ماهوني و همکاران .) 111 ،بنا به اشارهی هيگز (  ) 11تجارب
مقدّس شمردن اغلب با احساس شادی ،ستايش ،قدرداني ،ترس ،احترام و فروتني همراه هستند .در
مجموع مقدّس شمردن پديدهها ،منبعي قابل اتّکا برای افراد است و آنها به احتمال فراوان با دنبال
(پارگامنت و ماهوني.) 111 ،
چندين مطالعهی تجربي برای حمايت از اين نظريّه انجام شده است .بر پايهی نتايج مطالعهی
امونس ( ،) 111تالشهای معنوی در مقايسه با فعّاليّتهای شخصيای که محتوای
معنوی -مذهبي نداشتهاند ،درجات باالتری از سالمت ،اهداف واال در زندگي ،زندگي متأهّلي و
بهطور کلّي رضايت از زندگي را نشان دادهاند .افزون بر اين ،فعّاليّتهای روحاني دارای ارزشهای
باالتری بودهاند؛ چالش و تضاد در آنها کمتر ديده شده و انجام آنها سخت بهنظر نميآمده است.
بهطور مشابه ،ماهوني و ديگران ( ) 111اظهار داشتهاند که سطوح باالی مقدّس شمردن
فعّاليّتهای معنوی موجب لذّت و شادی بيشتر ميگردد و حمايت شدن از جانب خانواده،
دوستان و خداوند در انجام اين فعّاليّتها ،سبب ميشود که آن را امری از سوی پروردگار بدانند.
بهعالوه ،موری 3و همکاران ( ) 111نشان دادهاند که مقدّس شمردن زناشويي در مرد و زن موجب
رضايتمندی بيشتر ميشود .بنابراين هنگامي که ورزشکاران فعّاليّت خود را در ورزش مقدّس
بدانند ،به سطوح باالتری از رضايت و آسايش دست مييابند .بنا به استدالل پارگامنت ( ) 117نيز
کساني که جنبههايي از زندگي خود را مقدّس ميدانند ،به احتمال فراوان با بهرهگيری از منابع
معنوی بهراحتي با مشکالت زندگي مقابله ميکنند؛ بهعنوان نمونه ،زن و شوهری که روابط خود را
مقدّسگونه ميبينند ،بيشتر برای هم دعا ميکنند و بيشتر به ايجاد صلح و آرامش در روابط خود
کمک مينمايند يا افرادی که زندگي خود را مقدّس ميدانند ،در تصميمگيریهای دشوار زندگي
تمايل بيشتری به پيروی از راهنماييهای الهي دارند.
در مجموع مطالعات نظری و تجربي دربارهی دينداری و مقدّس شمردن ورزش ،چارچوبي
روحي و معنوی برای فهم رابطه ميان ورزش و دين ارائه ميدهد که بسيار کاربردی است .اين
چارچوب بهويژه ميتواند برای اندازهگيری اين مسأله که ورزشکاران تا چه حد ورزش را فعّاليّتي
1
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خدايي ميبينند ،آن را با ويژگيهای بهشتي ميسنجند و در آن مشارکت ميجويند ،مورد استفاده
قرار گيرد .بدين ترتيب ،اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين سؤال است که چه رابطهای ميان
دينداری و مشارکت ورزشي وجود دارد؟

تحقيق حاضر با روش پيمايشي انجام شده و ابزار گردآوری اطّالعات ،پرسشنامه بوده است.
جمعيّت آماری تحقيق را همهی دانشجويان دانشگاه يزد در زمان مطالعه که بر اساس آمار دانشگاه
 3711نفر بودهاند ،تشکيل ميدهند .برای حجم نمونه ابتدا مطالعهای مقدّماتي بر  31نفر از افراد
جامعهی آماری انجام شد تا واريانس صفت مورد مطالعه (مشارکت ورزشي) مشخّص شود .سپس
با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمينان  11درصد و فاصلهی اطمينان  1درصد و با بهرهگيری
از شيوهی نمونهگيری تصادفي طبقهای متناسب ،حجم نمونه  37نفر انتخاب شد .پرسشنامه پس
از احراز اعتبار و پايايي در مراحل مقدّماتي تحقيق ،برای جمعآوری دادههای مورد نظر در
مرحلهی نهايي مورد استفاده قرار گرفته و برای تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده
شده است.
ابزار سنجش
در اين پژوهش دو متغيّر اصلي ،مورد بررسي و اندازهگيری قرار گرفته است :دينداری و
مشارکت ورزشي .برای سنجش ميزان دينداری افراد ،از مدل چندبعدی گالک و استارک () 121
استفاده شده است .اين مدل از سوی بسياری از پژوهشگران داخلي و خارجي برای سنجش ميزان
دينداری افراد مورد تأييد و استفاده قرار گرفته است .به عقيدهی گالک و استارک ،همهی اديان دنيا
صرفنظر از تفاوت در جزئيّات -عرصههای مشترکي دارند که دينداری در آنها متجلّي ميشود.اين عرصهها که آنها را ميتوان ابعاد اصلي دينداری بهشمار آورد ،عبارتند از - :بعد اعتقادی يا
باورهايي که انتظار ميرود مؤمنان به آنها اعتقاد داشته باشند - .بعد مناسکي شامل اعمال ديني
مشخّصي چون عبادت ،نماز و روزه که انتظار ميرود پيروان يک دين آنها را به جای آورند.
 -3بعد عاطفي (تجربي) که به عواطف و احساسات مذهبي ناشي از اعتقادات ديني نظير ستايش،

Glock & Stark
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تواضع و ترس برميگردد -1 .بعد پيامدی که ناظر به اثرات باورها ،اعمال ،تجارب و دانش ديني
بر زندگي روزمرّهی پيرامون است -1 .بعد فکری که مشتمل بر اطّالعات و دانستههای مبنايي در
زمينهی معتقدات هر دين است و پيروان هر دين بايد آنها را بدانند (گالک و استارک- 1 : 121 ،
) .شاخص ميزان دينداری در  1بعد ياد شده ،شامل  1گويه بوده که به صورت طيف ليکرت،
سنجش ميزان دينداری ايرانيان است .مقدار آلفای سازهی دينداری در اين بررسي  1/17بوده که
نشاندهندهی همبستگي دروني باال ميان گويههاست .همچنين ميزان آلفای ابعاد دينداری يعني بعد
اعتقادی ،عاطفي ،فکری ،پيامدی و مناسکي به ترتيب برابر با  1/7 ،1/71 ،1/71 ،1/71و 1/73
بوده است.
مشارکت ورزشي در اين تحقيق بر اساس نظر پوتنام ،شامل شرکت آگاهانهی افراد به صورت
مشارکتکننده و تماشاچي است که با هم ارتباط متقابل دارند و در اثر اين روابط متقابل،
پاداشهای اجتماعي (مانند تأييد اجتماعي و  )...ميان آنها مبادله ميشود (پرکز  .) 117 ،همچنين
مشارکت اجتماعي به مفهوم مشارکت در هر نوع فعّاليّت بدني ماليم تا شديد است که دانشجويان
در خانه ،دانشگاه يا اجتماع انجام ميدهند و زمان آن کمتر از  1دقيقه در روز نيست؛ مانند
رفتوآمد به دانشگاه و بازی در تيمهای ورزشي دانشگاه و  . ...برای تعيين ميزان مشارکت
دانشجويان در فعّاليّتهای ورزشي از پرسشنامهی فونگ وی يي (  ) 11استفاده شده است.
همچنين از پاسخگويان خواسته شده تا ميزان مشارکت خود در فعّاليّت های ورزشي را با پاسخ
دادن به يکي از گزينههای پرسشِ «شما در طول ماه گذشته چند بار حداقل  1دقيقه به فعّاليّت
ورزشي غير از ساعت ورزش در خانه ،دانشگاه يا باشگاه پرداختهايد؟» نشان دهند .از پرسشنامهی
تريل و جيمز ) 11 ( 3برای سنجش ميزان پيگيری رويدادهای ورزشي از طريق رسانهها يعني
خواندن اخبار و مطالب ورزشي از روزنامهها و مجلّات استفاده شده است .گويههای اين متغيّر نيز
در طيف شش قسمتي (اصالً تا خيلي زياد) ارزشگذاری شدهاند.
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یافتههای تحقیق
از مجموع  37نفری که در اين پژوهش بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند 13/1 ،درصد را مردان
و  12/1درصد را زنان تشکيل ميدهند .در اين ميان 1 /1 ،درصد از دانشجويان مجرّد و
 7/درصد متأهّل بودهاند .همچنين  12/7درصد از آنها در مقطع ليسانس 31/ ،درصد در مقطع
دانشجويان در رشتههای علوم انساني 7/3 ،درصد در رشتههای علوم پايه و  3 /درصد در
رشتههای فنّي -مهندسي مشغول به تحصيل بودهاند.
جدول شمارهی یک -آمار توصیفی متغیّرهای دینداری و مشارکت ورزشی به تفکیک جنس
متغيّر

گروهها

ميانگين

واريانس

مرد

11/3

1 /11

زن

1 / 3

72/

1/23

مشارکت

مرد

7/ 1

11/17

7/1

ورزشي

زن

1/3

1 /

2/ 2

دينداری

کمينه

بيشينه

انحراف معيار
/17

1

7

1

73

3

31
31

با توجّه به جدول باال ،ميانگين و انحراف معيار دينداری در گروه مردان به ترتيب  11/3و
/17

و در گروه زنان  1 / 3و  1/23بوده است .همچنين ميانگين و انحراف معيار مشارکت

ورزشي در گروه مردان  7/ 1و  7/1و در گروه زنان  1/3و  2/ 2برآورد شده است.
جدول شمارهی دو -آزمون تی برای مقایسهی میانگین میزان مشارکت ورزشی برحسب وضعیّت تأهّل
متغيّر
وضعيّت تأهّل

گروهها

ميانگين

انحراف معيار

مجرّد

2/11

1/12

متأهّل

1/17

1/11

آزمون تي

سطح معنيداری

/ 1

1/131

در جدول شمارهی دو ،نتايج بررسي ميزان مشارکت ورزشي دانشجويان برحسب وضعيّت
تأهّل آمده است .ميانگين نمرات نشان ميدهد بين افراد مجرّد و متأهّل از نظر مشارکت ورزشي
تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهگونهای که ميانگين مشارکت ورزشي افراد مجرّد ( ) 2/11باالتر از
ميزان مشارکت ورزشي افراد متأهّل ( ) 1/17است (.)P<1/11
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جدول شمارهی سه -خروجی آزمون تحلیل واریانس برای مقایسهی میانگین مشارکت ورزشی برحسب مقطع
تحصیلی
متغيّر

گروهها

ميانگين

کارشناسي

1/

1/

کارشناسي ارشد

7/31

1/11

دکتری

1/13

/12

F

1/1 1

3/1 7

در جدول شمارهی سه ،نتايج بررسي تفاوت ميزان مشارکت ورزشي برحسب مقطع تحصيلي
دانشجويان آمده است .ميانگين نمرات نشان ميدهد باالترين ميزان مشارکت ورزشي متعلّق به
دانشجويان کارشناسي (  ) 1/و کمترين ميانگين مربوط به دانشجويان مقطع دکتری () 1/13
بوده است .از آن جا که تفاوت مشاهده شده بين ميانگين گروههای مختلف ،از نظر ميزان مشارکت
ورزشي معنادار است ( ،)P< 1/11اين فرضيّه تأييد شده است.
با توجّه به اين که متغيّرها در سطح فاصلهای اندازهگيری شدهاند ،برای بررسي رابطهی
دينداری و ابعاد آن با ميزان مشارکت ورزشي ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده و نتايج
اين آزمونها در جدول زير گزارش شده است.
جدول شمارهی چهار -ماتریس همبستگی مرتبهی صفر میان دینداری و ابعاد آن و مشارکت ورزشی
متغيّرها و ابعاد

مشارکت
ورزشی

اعتقادی

***1/312

عاطفي

***

پيامدی

***

فکری

***
***

1/3

1/3 3
1/ 1

اعتقادی

عاطفي

پيامدی

فکری

مناسکي

***

1/3 1

***

1/ 11

***

1/331

***

***

1/ 7

***

1/32

***

***

1/31

مناسکي

1/ 21

1/111

1/312

1/123

***

***

دينداری

***1/312

***1/217

***1/111

***1/2 1

***

1/1 1
1/71

***1/211

نتايج جدول باال نشان ميدهد ميان ابعاد مختلف دينداری و مشارکت ورزشي رابطهی مستقيم
و معناداری وجود دارد؛ به عبارت ديگر ،با افزايش سطح مؤلّفههای دينداری ،ميزان مشارکت
ورزشي نيز افزايش مييابد .در ميان ابعاد مختلف دينداری ،بعد اعتقادی و پس از آن ،بعد پيامدی
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مقطع تحصيلي

انحراف معيار

سطح معنيداری
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دارای قویترين همبستگي با مشارکت ورزشي هستند .سازهی دينداری (ترکيب پنج بعد مناسکي،
عاطفي ،دانشي ،اعتقادی و فکری) نيز رابطهی معنادار و مستقيمي با ميزان مشارکت ورزشي دارد
( .)P< 1/1

Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

F

Sig.

1/11

1/31

1/3 1

1/ 1

3 / 11

1/111

برای محاسبهی تأثير همزمان متغيّرهای مستقل بر متغيّر وابسته ،از رگرسيون استفاده شده است.
جدول فوق خالصهای از تأثير همزمان متغيّرهای مستقل را بر ميزان مشارکت ورزشي نشان
ميدهد .همانگونه که از اين جدول برميآيد ،ضريب همبستگي چندگانهی اين متغيّرها با ميزان
مشارکت ورزشي برابر با  R= 1/11است؛ يعني ،همبستگي ميان مجموعه متغيّرهای مستقل و
متغيّر وابسته در حدود متوسّط است که نه بسيار قوی و نه بسيار ضعيف است .ستون دوم مجذور
ضريب همبستگي چندگانه يا ضريب تعيين است .ضريب تعيين ،ميزان تبيين واريانس و تغييرات
متغيّر وابسته بهوسيلهی متغيّرهای مستقل را نشان ميدهد .اين ضريب در اين جدول برابر با
 R Square= 1/31است .اشکال ضريب تعيين ،آن است که موفّقيّت مدل را بيش از اندازه برآورد
ميکند و کمتر تعداد متغيّرهای مستقل و نيز حجم نمونه را در نظر ميگيرد .همچنين ضريب تعيين
تعداد درجات آزادی را به حساب نميآورد .از اين رو ،برخي آماردانان ترجيح ميدهند از شاخص
ديگری به نام ضريب تعيين تعديلشده يا بتا استفاده کنند .اين ضريب در اين جدول برابر با
 1/3 1است؛ يعني 3 ،درصد از تغييرات مشارکت ورزشي بهوسيلهی متغيّرهای مستقل اين
تحقيق تبيين ميشود .در اين جدول ميزان خطای استاندارد برابر با  1/ 1و مقدار  Fدر اين مدل
برابر با  3 / 11است .با توجّه به سطح معناداری  Fدر اين مدل که برابر با  1/111است و نيز
مقدار  ،Fاين مدل تقريباً مدل مناسبي برای تبيين تغييرات متغيّر وابسته محسوب ميشود.
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جدول شمارهی پنج -خالصهی آمارههای مربوط به برازش مدل
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جدول شمارهی شش -ضریب رگرسیونی متغیّرهای مستقل

گويههای
مستقل

ضرايب خام

ضرايب
استاندارد شده

B

Std.
Error

Beta

سطح
Sig

T

آماره

F

معناداری
آماره

عاطفي

1/ 1

1/1 2

1/31

3/1 1

1/111

پيامدی

1/ 17

1/13

1/312

3/1 1

1/111

فکری

1/11

1/1 1

1/ 32

1/ 1

1/111

مناسکي

1/ 2

1/1 7

1/ 13

/ 1

1/111

3 / 11

1/111

جدول شمارهی شش ،ضريب رگرسيوني متغيّرهای مستقل را نشان ميدهد .با توجّه به اين که
پنج متغيّر مستقل معنادار شدهاند ،هر پنج متغيّر را آوردهايم .در اين جدول ضريب تأثير رگرسيوني،
بر دو دسته است :ضريب تأثير رگرسيوني استاندارد شده يا بتا ( )Betaو ضريب تأثير استاندارد
نشده ( .)Bدر تحليل رگرسيوني ضريب تأثير استاندارد شده به ما کمک مي کند تا تأثير نسبي
هريک از متغيّرهای مستقل را بر متغيّر وابسته مشخّص کنيم؛ يعني ،هرچه ميزان ضريب بتای متغيّر
بيشتر باشد ،نقش آن در پيشبيني تغييرات متغيّر وابسته بيشتر است .در جدول باال ،اين مقدار
برای بعد اعتقادی برابر با  ،1/13برای بعد عاطفي برابر با  ،1/31برای بعد پيامدی برابر با
 ،1/312برای بعد فکری برابر با  1/ 32و برای بعد مناسکي برابر با  1/ 13است؛ يعني ،اين پنج
متغيّر با مقادير ياد شده ،بر ميزان مشارکت ورزشي تأثير داشتهاند.
بحث و نتیجهگیری
ورزش بهعنوان يک پديدهی اجتماعي فراگير ،ارتباط نزديکي با بسياری از مظاهر زندگي
اجتماعي افراد جامعه دارد؛ بهگونهای که جايگاه مهمّي در فرهنگ جوامع مختلف پيدا کرده و
فعّاليّتهای مرتبط با آن ،زمان و انرژی فراواني از افراد هر جامعه را به خود اختصاص ميدهد.
اهمّيّت ورزش برای سالمت جامعه و اعضای آن ،به اندازهای است که برخي جامعهشناسان آن را
دين مدني جامعهی معاصر دانستهاند (شارع پور: 31 ،

) .ورزش موجب فهم نمادهای

مشترک برای ايجاد توافق و تفاهم ميان افراد در راستای انسجام اجتماعي ميشود .در اين زمينه،

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 14:56 +0330 on Sunday December 5th 2021

اعتقادی

1/ 1

1/113

1/13

1/

1/111

F
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الياس ورزش را کليد شناخت جوامع و مدخلي مناسب برای تحليل ساختارهای حاکم بر جوامع
ميداند (نوابخش و جوانمرد.)3 : 31 ،
هدف مقالهی حاضر ،تبيين نظری و تجربي تأثير دينداری بر مشارکت ورزشي بوده است .مردم
ايران بهعنوان اعضای جامعهای که دين و آموزهها و اصول ديني نقش تعيينکنندهای در رفتارها و
اجتماعي -نيز اين آموزهها را مورد استفاده قرار ميدهند و برای آنها ارزش و اهمّيّت فراواني قائل
هستند .نتايج اين مطالعه نشان داده ميان دينداری و ابعاد آن و مشارکت ورزشي رابطهی مستقيم و
معناداری وجود دارد؛ بهگونهای که با افزايش ميزان دينداری در ميان دانشجويان ،مشارکت آنان در
ورزش نيز افزايش مييابد .مقايسهی ميانگين دينداری در بين مردان و زنان نشاندهندهی آن است
که ميانگين نمرات دينداری در زنان بهطور معناداری بيشتر از مردان است .تحقيقات بسياری،
تفاوت در ميزان دينداری زنان و مردان را تأييد کردهاند؛ مديری و آزاد ارمکي (  ) 31به اين
نتيجه رسيدهاند که در همهی مؤلّفههای دينداری ،تفاوت جنسيّتي به نفع زنان در سطح معناداری
وجود دارد .در ارزشهای ديني ،اعتقادات ديني ،انجام مناسک ديني فردی ،پيامدهای زندگي،
انديشيدن دربارهی معنای زندگي ،نيايش با خداوند خارج از فرايض و عبادات ديني و اعتقاد به
آرامشبخش بودن دين ،زنان بهطور معناداری ديندارتر از مردان هستند .توسّلي و مرشدی () 311
نيز در پژوهش خود نشان دادهاند جنسيّت بر متغيّر دينداری اثرگذار است؛ بهگونهای که باور ديني
و پایبندی به اعمال فردی در ميان دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است .عالوه بر
اين ،نجفي و همکاران ( ) 311و سراجزاده و پويافر ( ) 317در تحقيقات خود به توصيف
دينداری بيشتر زنان نسبت به مردان پرداختهاند.
همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان داده ميزان مشارکت ورزشي مردان بيشتر از زنان است؛ به
عنوان نمونه ،فوکس و ريچاردز (  ) 11در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدهاند که مردان بهطور
کلّي نسبت به زنان مشارکت بيشتری در فعّاليّتهای بدني و فراغتي دارند .از ديگر نتايج تحقيق
آنان اين بوده که زنان فقط در رشتههايي مانند يوگا و شنا بيشتر از مردان مشارکت دارند و در
ساير رشتههای ورزشي ،مردان اکثريّت شرکتکنندگان را تشکيل ميدهند .بررسيها در مينه سوتا
( ) 111نشان داده فعّاليّتهای ورزشي در زنان بهطور قابل مالحظهای پايين است؛ اين فعّاليّتها
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فعّاليّتهای آنان دارد ،بيترديد در فعّاليّتهای ورزشي و فيزيکي -بهعنوان يکي از حوزههای رفتار
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در زنان کمتر از مردان است و با افزايش سن ،کاهش مييابد .ويلجالمسون و جانسدوتير () 113
در پژوهشي دربارهی بررسي تفاوتهای جنسيّتي در فعّاليّتهای بدني ،نتيجه گرفتهاند که در دو
سطح فعّاليّتهای سبک و فعّاليّتهای سنگين جسماني ،تفاوت معناداری بين مردان و زنان وجود
دارد .بر پايهی نتايج اين تحقيق ،زنان بيشتر به مشارکت در فعّاليّتهای سبک تمايل دارند ،امّا
وجود رابطهی معنادار ميان دينداری و مشارکت ورزشي را تحقيقات پژوهشگراني چون
پارگامنت و ماهوني ( ،) 111هيگز (  ،) 11امونس ( ) 111و موری و همکاران ( ) 111تأييد
کرده است .بهطور مشابه ،ماهوني و همکاران ( ) 111نشان دادهاند سطوح باالی مقدّس شمردن
فعّاليّتهای ورزشي موجب لذّت و شادی بيشتر ميشود و حمايت شدن از جانب خانواده،
دوستان و خداوند در انجام اين فعّاليّتها ،سبب ميشود که آن را امری از سوی پروردگار بدانند و
گرايش بيشتری به شرکت در ورزش داشته باشند .درجات باالتر مقدّسشماری ورزش در ميان
ورزشکاران با احساسات معنوی قویتر يا روحيّهی نيرومندتر و در نتيجه ،گرايش به استفاده از
منابع مقدّس همراه بوده است .بر اساس يافتههای ورناچيا و همکاران ( ) 111و وريزبرگ و
همکاران ( ) 111کساني که فعّاليّت ورزشي خود را مقدّس ميدانند ،احتمال اين که در شرايط
سختي و دشواری به سوی خدا بروند و از او کمک بخواهند ،بيشتر است .آنها در پژوهش خود
نشان دادهاند برخي ورزشکاران عقايد و اعمال مذهبي خود را به شکلي پررنگ همراه خويش به
زمين بازی ميبرند و دين برای برخي قهرمانان ورزشي بهعنوان راهي برای آمادگي ،عملکرد و
ارزيابي آنان از فعّاليّت ورزشيشان دارای اهمّيّت است .در واقع ،جايگاه دين در زندگي
ورزشکاران و در نتيجه در ورزش ،چندوجهي ،مشترک و قدرتمند است .بهنظر ميرسد عقايد و
باورهای مذهبي در مواضع مختلفي برای مقابله با فراز و نشيبهای ورزشي ،به ورزشکاران کمک
ميکند و به آنها درک عميقتری نسبت به تجربيّاتشان ميدهد.
نکتهی قابل ذکر در اين پژوهش آن است که برای بسياری از افراد ،فعّاليّت ورزشي با تقدّس و
معنويّت همراه است .اظهارات يک ورزشکار به روشن شدن اين مطلب کمک ميکند« :من به
درگاه الهي دعا ميکنم .من از او به خاطر پرتابهای غيرقابل باوری که در آنها حضورش را حس
ميکنم ،تشکّر ميکنم» .از اين رو ،در نظر بسياری از افراد ،شرکت در فعّاليّتهای ورزشي چيزی
فراتر از تفريح يا سرگرمي و نشاندهندهی تجربهای مقدّس است؛ تجربهای که در آن به راز و نياز
Viljalmsson & Jansdottir
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گرايش به فعّاليّتهای سنگين جسمي در ميان مردان بيشتر مشاهده ميشود.
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با خداوند ميپردازند .ورزشکاری در اين زمينه ميگويد« :ورزش کردن من نوعي عبادت است...
برای نزديکتر شدن به خدا( »...ماهوني و همکاران.) 111 ،
نگاه به ورزش بهعنوان امری مقدّس ،تأثيراتي بر ديگر جنبههای زندگي افراد نيز دارد .هنگامي
که ورزشکاران معنويّات را با فعّاليّت حرفهای خود درميآميزند ،بيشتر به منابع معنوی ميپيوندند
خاصّي برای فعّاليّت خود قائل شوند .نمونهای از ارتباط با منابع معنوی را در اظهارات يکي از
ورزشکاران ميتوان ديد« :وقتي شرايط زندگيام سخت ميشود ،به خدا توجّه ميکنم و زماني که
اوضاع خوب است ،از او تشکّر ميکنم» .ورزشکار ديگری ميگويد« :زماني که در ورزش به
چالش برميخورم ،برای راهنمايي گرفتن به اعتقادات و باورهايم مراجعه ميکنم» .يک ورزشکار
ديگر نيز چنين اظهار ميکند« :من در سختيها از خدا ميخواهم به من کمک کند تا بتوانم از آنها
عبور کنم و کمکم کند بتوانم بهترين چيزی که ميتوانم ،باشم» .در زمينهی برخورداری از حسّ
معنوی ،يکي از ورزشکاران به گفتهی خود ،هنگامي که به زمين ورزش ميرود ،روی چمنها دراز
ميکشد؛ مسابقه را در ذهن خود مجسّم ميکند؛ به دعا ميپردازد و از خداوند برای بازی در آن
مسابقه پيشاپيش تشکّر ميکند .به باور ورزشکاری ديگر ،برخورداری از حسّ مقدّس در ورزش،
تجربهای رايج است .او ميگويد« :هر ورزشکار حرفهای ميتواند اين را به شما بگويد ...وقتي شما
تمام تالش خود را بکنيد و تا جايي که ميتوانيد با تمام وجود بازی کنيد ،نميتوانيد از ايجاد
حسيّ غيرقابل وصف در خود جلوگيری کنيد» .در زمينهی معنا دادن به فعّاليّت ورزشي ،يک
دانشجوی ورزشکار اظهار ميدارد« :ورزش کردن من وسيلهای است که ميتوانم با آن خداوند را
بهوسيلهی استفاده کردن از نعمتي که به من داده است ،خوشحال کنم» .همانگونه که اين اظهارات
و اصوالً کلّ تحقيق نشان ميدهد ،دينداری و معنويّت افراد موجب گرايش آنان به ورزش ميشود؛
رويکرد افراد به فعّاليّت ورزشيشان را تحتتأثير قرار ميدهد؛ به آنها کمک ميکند با پيروزیها
و شکستها در ورزش کنار بيايند و معنايي منطقي برای فعّاليّت خود قائل شوند (موری و
همکاران.) 111 ،
در مجموع ،آن چه از اين پژوهش استنباط ميشود ،اين است که دينداری دانشجويان به
مشارکت آنان در ورزش خواهد انجاميد؛ به عبارت ديگر ،با آگاهي از اين موضوع که بسياری از
ورزشکاران فعّاليّت ورزشيشان را با احساسات معنوی خود همراه ميکنند ،مربّيان و مشاوران
ميتوانند محيطي را فراهم آورند که افراد بتوانند به معنويّات خود توجّه کنند؛ بهعنوان نمونه،
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و از تجربههای معنوی بيشتری برخوردار ميشوند .همچنين اين افراد بيشتر ممکن است معنای

 .......................46فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،2پاییز49

ميتوانند قبل از بازی چند دقيقه را به تمرکز ،مراقبه يا دعا اختصاص دهند .همچنين مشاوران
ميتوانند با ورزشکاراني که از اعتقادات ديني برخوردارند ،دربارهی تأثيرات اين اعتقادات بر
فعّاليّت ورزشيشان صحبت کنند و بدين ترتيب ،به ورزشکاران نشان دهند که به اعتقادات معنوی
آنها احترام ميگذارند .صحبت کردن مشاوران با ورزشکاران دربارهی اعتقادات ديني آنها فايده
سخناني که تأثير منفي دارند ،جلوگيری کرد .مربّيان و ورزشکاران با آگاهي از اعتقادات معنوی
ورزشکاران و حسّاس بودن نسبت به آن ،ميتوانند اعتماد ورزشکاران را بيشتر به خود جلب
کنند؛ محيطي آرامتر برای آنان فراهم آورند و آنها را از حمايت خود مطمئنتر کنند .همچنين اين
آگاهي کمک ميکند که ورزشکار را بهتر بشناسند و منابع معنوی مفيد و مضر برای هر فرد را
تشخيص دهند (کوئينتن.) 111 ،
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ديگری نيز دارد؛ زيرا با آگاهي از اعتقادات فرد ميتوان از ارائهی مشاورههای مضر يا گفتن

نسبت دین و ورزش :بررسی رابطهی دینداری و مشارکت ورزشی در میان دانشجویان دانشگاه یزد46.........

منابع
آرين ،خديجه (« ) 371بررسی رابطه بین دینداری و رواندرستی ایرانیان مقیم کانادا» ،رسالهی

.

دکتری ،دانشکدهی روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه علّامه طباطبايي.
انوری ،حميدرضا (« ) 373پژوهشی راجع به تقدیرگرایی» ،پاياننامهی کارشناسي ارشد،

.

پارسامهر ،مهربان و ترکان ،رحمتاله ( « ) 31بررسي رابطه بين سرمايهی اجتماعي و مشارکت در

.3

فعّاليّتهای ورزشي (مطالعهی موردی :پرستاران بيمارستانهای دولتي شهر يزد)» ،پژوهش پرستاری،
دورهی هفتم ،شمارهی  ، 2صص .71-21
توسّلي ،غالمعباس و مرشدی ،ابوالفضل (« ) 311بررسي سطح دينداری و گرايشهای ديني

.1

دانشجويان (مطالعهی موردی :دانشگاه صنعتي اميرکبير)» ،جامعهشناسی ایران ،دورهی هفتم ،شمارهی ،1
صص . 1-12
جعفری ،علياکبر و قاسمي ،نعيمه ( « ) 31ورزش باستاني زورخانه و جايگاه آن در ترويج تشيّع»،

.1

فصلنامهی شیعهشناسی ،سال يازدهم ،شمارهی .1
حشمت يغمايي ،محمّدتقي (« ) 311دینداری نوجوانان و عوامل مؤثّر بر آن» ،پاياننامهی

.2

کارشناسي ارشد ،دانشکدهی علوم اجتماعي ،دانشگاه علّامه طباطبايي.
سراجزاده ،سيّد حسين و پويافر ،محمّدرضا (« ) 317دين و نظم اجتماعي ،بررسي رابطهی دينداری

.7

با احساس آنومي و کجروی» ،مسائل اجتماعی ایران ،سال شانزدهم ،شمارهی  ،23صص . 11-7
.1

شارعپور ،محمود ( « ) 31ورزش و جامعه» ،ماهنامهی فرهنگ عمومی ،شمارهی .31

.1

مديری ،فاطمه و آزاد ارمکي ،تقي ( « ) 31جنسيّت و دينداری» ،جامعهشناسی کاربردی ،سال

بيست و چهارم ،شمارهی ( 3پياپي  ،)1صص . 1-
. 1

نجفي ،محمود؛ احدی ،حسن و دالور ،علي (« ) 311بررسي رابطهی کارايي خانواده و دينداری با

بحران هويّت» ،دانشور رفتار ،سال سيزدهم ،شمارهی  ، 2صص . 2- 7
.

نوابخش ،مهرداد و جوانمرد ،کمال ( « ) 31بررسي جامعهشناختي کارکرد ورزش بر انسجام

اجتماعي در ايران دههی هشتاد (مورد مطالعه :کرمان)» ،فصلنامهی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شوشتر ،سال هفتم ،شمارهی ( 3پياپي
.

) ،صص .32-

هميلتون ،ملکم ( ) 377جامعهشناسی دین ،ترجمهی محسن ثالثي ،تهران :ثالث.

Balague, G (1997) »Understanding identity, value, and meaning when working

13.

with elite athletes«, The Sport Psychologist, No. 13.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 14:56 +0330 on Sunday December 5th 2021

دانشکدهی علوم اجتماعي ،دانشگاه علّامه طباطبايي.

49 پاییز،2 شمارهی، دورهی چهارم، فرهنگی- فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی.......................42
14.
Brasch, R (1972) How Did Sports Begin? A Look at the Origins of Man,
Longman.
15.
Coakley, J (2001) Sport in society: Issues & controversies, (2nd ed.). New York
:McGraw Hill.
16.
Dillon, K. M & Tait, J. L (2000) »Spirituality and being in the zone in team
Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 14:56 +0330 on Sunday December 5th 2021

sports: A relationship?«, Journal of Sport Behavior, No. 23.
17.
Eitzen, D. S & Sage, G. H (1997) Sociology of North American Sport, (6th
ed.). Boston: McGraw-Hill.
18.
Emmons, R. A (1999) The psychology of ultimate concerns: motivation and
spirituality in personality, New York: Guilford Press.
19.
Fox, K & Richards, L (2002) Sport and leisure, Office for National Statistics
publisher, London.
20.
Fung Wai Yee, F (2002) »Physical activity participations and their determinants
in adolescent girls in Hong Kong«, The University of Hong Kong, pp: 132-134.
21.
Glock, C. Y & Stark (1965) The Dimensions of Religiosity: Religion and
Society in tension, Chicago Rand McNally.
22.
Higgs, R. J (1992) »Muscular Christianity, holy play, and spiritual exercises:
Confusion about Christ in sports and religion«, In S.J. Hoffman (Ed.), Sport and
religion (pp. 89-104). Champaign, IL: Human Kinetics.
23.
Hoffman, S. J (1992) »Recovering a sense of the sacred in sport«, In S.J. Hoffman
(Ed.), Sport and religion (pp. 153-159). Champaign, IL: Human Kinetics. James,W.
(1961).The varieties of religious experience. New York: Simon and Schuster.
24.
Jona, I. N & Okou, F. T (2013) »Sports And Religion«, Asian Journal Of
Management Sciences And Education, Vol. 2, No. 1.
25.
Mahoney, A & Pargament, K. I & Cole, B & Jewell, T & Magyar, G &
Tarakeshwar, N (2005) »A higher purpose: The sanctification of strivings in a
community sample«, The International Journal for the Psychology of Religion, No.
15.
26.

Murray, S & Pargament, K. I & Mahoney, A (2005) »At the crossroads of

sexuality and spirituality: The sanctification of sex by college students«, The
International Journal for the Psychology of Religion, No. 16.
27.
Novak, M (1992) »The natural religion«, In S.J. Hoffman (Ed.), Sport and
religion (pp. 35-42). Champaign, IL: Human Kinetics.
28.
Pargament, K. I (1997) The psychology of religion and coping: Theory,
research, practice, New York: Guilford Press.
29.
Pargament, K. I & Mahoney, A (2005) »Sacred Matters: Sanctification as a vital
topic for the psychology of religion«, The International Journal for the Psychology of
Religion, No. 15.
30.
Perks, T (2007) »Does sport foster social capital? The contribution of sport to a
life style of community participation«, Sociology of Sport Journal, 24, pp: 378-401.

46......... بررسی رابطهی دینداری و مشارکت ورزشی در میان دانشجویان دانشگاه یزد:نسبت دین و ورزش

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 14:56 +0330 on Sunday December 5th 2021

31.
Prebish, C. S (1993) Religion and sport: The meeting of the sacred and the
profane, Westport, CT: Greenwood Press.
32.
Quinten, K. L (2008) Sacred Sport: A Study of Student Athletes’
Sanctification of Sport, Submitted to the Graduate College of Bowling Green State
University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of
Philosophy.
33.
Ryan, E. D (1980) »Attribution, intrinsic motivation, and athletics, a replication
and extension, in CH Nadaea, WR Halliowell, KM Newell & C Roberts«, Human
Kinetics, Champaign, IL, 19:26.
34.
Sallis, J. F & Prohasca, J. J & Taylor, W. C (2000) »A review of correlates of
physical activity of children and adolescents«, Medicine and Science in Sports and
Exercise, 32: 963-975.
35.
Schumann, M (2002) How we Become Moral, in C.R. Snyder & S.J. Lopez
(Eds.), Handbook of Positive, Oxford, Oxford University Press.
36.
Storch, E. A & Storch, J. B (2002) »Intrinsic religiosity and aggression in a
sample of intercollegiate athletes«, Psychological Reports, No. 91.
37.
Storch, E. A & Storch, J. B & Kovacs, A. H & Okun, A & Welsh, E (2003)
»Intrinsic religiosity and substance abuse in intercollegiate athletes«, Journal of Sport &
Exercise Psychology, No. 25.
38.
Trail, G. T & James, J. D (2001) »The motivation scale for sport consumption:
assessment of the scales psychometric properties«, Journal of Sport behavior, 24(1),
pp: 108-127.
39.
Vernacchia, R. A & McGuire, R. T & Reardon, J. P & Templin, D. P (2000)
»Psychosocial characteristics of Olympic track and field athletes«, International Journal
of Sport Psychology, No. 31.
40.
Viljalmsson, A & Jansdottir, G (2003) »Gender differences in physical activity in
older children and Adolescents: the central role of organized sport«, Journal of Social
Science & medicine, No. 56.
41.
Wiese, B. D (2000) »Spirit, Mind, and Body«, Athletic Therapy Today, No. 5.
42.

Weiss, M. R (1993) »Psychology effects of intensive sport participation on

children and youth: self-esteem and motivation«, In. B. R. Chaill & A. J. Pear (Eds),
intensive participation in childrens sport, 16(9): 39-69.
43.
Wilbur, J & Miller, A. M & Montgomery, A & Chandler, P (1998) »Womens
physical activity patterns: Nursing implications«, JOGNN, No. 4.
44.

Wrisberg, C & Fisher, L & Thompson, C & Hayes, G (2004) »The experience of

Christian prayer in sport- an existential phenomenological investigation«, Journal of
Psychology and Christianity, No. 2.

49 پاییز،2 شمارهی، دورهی چهارم، فرهنگی- فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی.......................49
45.

Zulling, K. J & Ward, R. M & Horn, T (2006) »The Association between

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 14:56 +0330 on Sunday December 5th 2021

Perceived Spirituality, Religiosity and Life Satisfaction: the Mediating Role of Self
RatedHealth«, Social Indicators Research, 79, pp: 255-274.

