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مقدمه :دنیا گرایي به سبب اثر گذاری در حوزه اعتقاد و باور انسان به خداوند ،قیامت و دیگر امور
معنوی مي تواند سالمت انسان را در حوزه های گوناگون فردی و اجتماعي به خطر افكند .هدف از این

 1کارشناسي ارشد مدیریت ورزشي ،گروه تربیت بدني،

پژوهش ،بررسي ارتباط دنیاگرایي با اعتقادات مذهبي و سالمت روان دانشجویان ورزشكار و غیر

واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خوی ،ایران

ورزشكار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوی مي باشد.

 2استادیار مدیریت ورزشي ،گروه تربیت بدني ،واحد

روش کار :پژوهش حاضر توصیفي و از نوع همبستگي مي باشد 400 .نفر از دانشجویان در دو گروه

خوی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خوی ،ایران (نویسنده

ورزشكار و غیرورزشكار به طور تصادفي انتخاب شدند .به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه

مسئول)

دنیاگرایي اکبری ( ،)1382سالمت روان گلدبرگ ( )1972و نگرش مذهبي سراج زاده ( )1377استفاده
گردید .پایایي پرسشنامه دنیاگرایي  ،0/89سالمت روان  0/83و نگرش مذهبي  0/78از طریق آلفای
Email: Nasiri@iaukhoy.ac.ir

کرونباخ برآورد شد .داده ها توسط نرم افزار  spss22و از طریق آزمون پیرسون وآزمون تي مستقل
مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که بین دنیا گرایي با اعتقادات مذهبي و سالمت روان دانشجویان ورزشكار و
غیرورزشكار رابطه ی معكوس و معني داری وجود دارد .همچنین تفاوت معني داری بین دنیاگرایي
دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار مشاهده نشد درحالیكه بین سالمت روان و اعتقادات مذهبي
دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار تفاوت معنيداری وجود دارد.
نتیجه گیری :افرادی که به طور منظم و مداوم ورزش میكنند ،همواره احساس سالمت و تندرستي
کرده و اغلب به دور از هرگونه بیماری ،ضعف و سستي اند و اینگونه فعالیت ها به کاهش هیجانات
روحي و افزایش کیفیت زندگي منجر مي شود.
کلمات کلیدی :دنیا گرایي ،اعتقادات مذهبي ،سالمت روان ،دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار
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مقدمه
در برابر نگرش مذهبي و معنوی ،نگرش دنیاگرایي یا مادی-

از آن حضرت درباره دنیا سؤال شد ،حضرت فرمود« :چون دنیا

گرایي قرار دارد .دنیـاگرایي یـا مـادیگرایي ،مفهومي متضاد

پست و حقیر است» ) .(3امام خمیني نیز در تعریف دنیا گفته است:

مفهوم مذهب و دینگرایـي و معنویـت اسـت و بـه فقـدان

«دنیای هر کس همان آمال اوست ... ،دنیا همان است که پیش

معنـادهي فرامـادی بـه موقعیتهای زندگي روزانه اشاره دارد .در

شماست خود شما وقتي توجه به نقشتان دارید خودتان دنیایید .اما

واقع در این چارچوب ،فرد موقعیتهای مختلف را تنها با دیدی

از شمس و قمر و طبیعت هیچ تكذیب نشده است ،از این ها

مادی و همانگونه که به نظر ميرسند ،تعبیر ميکننـد.

تعریف شده است ،اینها مظاهر {خلقت} خداست» ) .(4دنیا

رویكردهـای فلسـفي مـادیگرا حتـي تجارب معنوی و مذهبي

گرایي به سبب اثر گذاری در حوزه اعتقاد و باور انسان به خداوند،

افراد معتقد را با دیدی مادی توجیه ميکنند) .(1مقصود از

قیامت و دیگر امور معنوی مي تواند سالمت انسان را در حوزه

دنیاگرایي که به عنوان منشاء انحراف و لغزشها معرفي شده ،آن

های گوناگون فردی و اجتماعي به خطر افكند .ا -حوزه

است که انسان با غفلت از اینكه دنیا تنها یكي از مراحل حیات

فردی:انسان هایي که غرق در مادیت و دنیاطلبي شدند ،این

وی مي باشد که همه آن ،دنیا را منزل ،معبود ،معشوق و فرمانده

خصوصیت آنان سبب مي شود تا سالمت زندگي آنان در حوزه

زندگي خود قرار دهد و عبد و اسیر مرکب و نیروی تحت فرمان

فردی ،همچون آراستگي ،پوشش ،تغذیه ،خواب و بیداری،

دنیا گردد و به گونه ای تعلق خاطر و وابستگي به دنیا پیدا کند که

بهداشت ،تفریح و اوقات فراغت متزلزل گردد زیرا آنان توصیه

مالک و معیار او در همه صحنه های زندگي ،منفعت دنیوی و

های دیني را در اینگونه مسائل ،زماني رعایت مي کنند که با لذت

مادی باشد .به دگر سخن ،دنیایي مذموم است ،که مقابل آخرت

جویي آنان منافاتي نداشته باشد و همانگونه که در روایتي از

و در تضاد با آن باشد و پرداختن به آن ،غفلت یا تغافل از حیات

رسول اکرم (ص) نقل شده است دوستي و وابستگي اینگونه افراد

ابدی را به دنبال داشته باشد .اما هرگاه دنیا تجارتخانه و بازار

به دنیا مي تواند منشاء هر لغزش و انحرافي از مسیر هدایت و

مزرعه و محل کشت و کار ،ممر و جاده ای به سوی ابدیت انسان

بندگي آنان شود ) .(2بر همین اساس وقتي رسول خدا (ص) در

و فرصتي تلقي شود که مي توان از حیات همراه با آن ،سالمت و

سفر معراج درباره اوصاف اهل دنیا از خداوند پرسش نمود اولین

سعادت انساني را تضمین کند ،بهترین نعمت خداست و اصال

نشانه هایي که خدا به آن اشاره کرد ،لغزش آنان در حوزه فردی

آخرت را در همین دنیا و به وسیله فرصت و امكانات موجود در

بود که فرمود «:آنان کساني هستند که خوردن ،خنده ،خواب و

آن مي توان ساخت .لذا پس از سپری شدن دنیا و در صحنه قیامت

غضبشان زیاد است و انسانهای از خود راضي هستند»)-2 .(5

و زمان برداشت حاصل و در یوم الحسرة ،غالب انسان ها حسرت

حوزه اجتماعی :انسان دنیا گرا به دلیل باور نداشتن یا سست

و افسوس از دست دادن دنیا را مي خورند که چرا از این فرصت

بودن باورهای قبلي به خدا و قیامت ،توصیه های دیني در مسائل

و نعمت بزرگ استفاده و بهره بیشتری نیردند ،حاصل آنكه به

اجتماعي را نادیده مي گیرد و به راحتي حاضر نمي شود ،حق و

فرموده پیامبر خدا(ص)« :این دنیاست که برای انسان خلق شده

حقوق دیگران را رعایت نماید پیامبر عزیز اسالم (ص) در بي

است و انسان نیز برای آخرت آفریده شده است» ) .(2درباره

توجهي اهل دنیا به مسائل اجتماعي در آن حدیث قدسي از

تعریف دنیا در روایات ،از امیر مومنان علي (ع) پرسیده شد ،چرا

خداوند تقل نموده است که چنین انسانهایي به دلیل از خود راضي

دنیا را دنیا نامیده اند و آخرت را آخرت مي گویند؟ حضرت

بودن وقتي به کسي بدی کردند حاضر به عذرخواهي نیستند و

فرمود« :دنیا دنیا نامیده شده است ،چون به هر چیزی بسیار نزدیک

عذر کسي که در حق آنان بدی کرده است را نمي پذیرند،

است» ) .(3در روایت دیگری از پیغمبر اکرم (ص) نیز آمده است،

آدمهای پر ادعایي هستند ولي کمتر به دیگران خدمت مي کنند،

نگین بابازاده و همکاران
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خدمت زیاد مردم را کم به حساب مي آورند در مقابل کاری که

آرامش روحي و رواني وجود ندارد .دنیاگرایي ،اشتغال به دنیا و

انجام ندادند خود را مي ستایند و عیب های دیگران را به زبان مي

غفلت از یاد خدا را به همراه دارد ،و غفلت از یاد خدا ،باعث

آورند و خوبي آنان را مخفي مي کنند و در برابر معلمان خود

اضطراب است؛ زیرا در آیه شریفه  28سوره رعد در قرآن کریم،

تواضع ندارند).(5

آمده است که«:اال بذکر اهلل تطمئن القلب»؛تنها با یاد خداست که

سالمت روان1به عنوان یكي از دو رکن سالمتي ،الزمهی یک

دل ها آرام مي شود .از آنجایي که دنیاگرایي در تضاد با ارزشهای

زندگي مفید ،موثر و رضایت بخش فردی است ،و سالمت روان

دیني است و سالمت روان با ارزشهای دیني رابطه ی مستقیمي دارد

افراد یک جامعه ،خصوصاً اقشار موثر و سازندهی آن ،الزمهی

انتظار میرود که تمایل بر دنیا گرایي روی ارزش های دیني و

پویایي ،بالندگي و اعتالی آن جامعه است ) .(6پیرامون اهمیت

سالمت روان تاثیربگذارد.

مذهب بر سالمت رواني مي توان به سخن بنیامین راش به عنوان پدر

در پژوهشي معصوم و سرکر )2017(2در یک نمونهی 412

علم روانپزشكي اشاره کرد .او اظهار مي دارد که نقش مذهب در

نفری به بررسي تأثیر گرایش به ارزش دنیاگرایي بر دینداری در

سالمت رواني انسان همانند اکسیژن برای تنفس است .(7) .دین از

بنگالدش پرداخت و رابطه ی منفي بین دنیا گرایي با اعتقادات

عوامل مهم و تاثیر گذار در سالمت روان است .دین چهره جهان را

مذهبي را گزارش نمودند ) .(8راکراکا کارن3وهمكاران ()2013

در نظر فرد دیندار دگرگون مي سازد و طرز تلقي او را از خود،

در پژوهشي براساس یک مطالعه گسترده در مالزی که متشكل از

خلقت و رویدادهای پیرامون تغییر مي دهد .فرد دیندار خود را

چندین خرده فرهنگ مذهبي (عمدتاً مسلمانان  ،بودائیان و

تحت حمایت و لطف همه جانبه ی خداوند ،بزرگترین نیروی

هندوها) مي باشد ،نشان داد که تأثیر دینداری بر ماتریالیسم و

موجود مي بیند و بدین ترتیب احساس اطمینان و آرامش و لذت

رضایت از زندگي در بین مسلمانان از چیني ها و هندی ها قوی

معنوی عمیقي به وی دست مي دهد .او خداوند را منشا خیر و برکت

تر است  ،و دینداری تاثیر منفي بر رابطه مادی گرایي دارد ).(9

مي داند .بنابراین در نظر چنین فردی همه رویدادها حتي بالیا و

پارسا مهر و همكاران ( )1394در پژوهشي بر روی  113نفر از

مصائب نعمت ،آزمایشي از جانب خداوند تلقي مي شوند .او خود

دانشجویان ورزشكار دانشگاه یزد پرداختند نشان دادند دینداری

را موظف مي داند که سختي هایي که با قدرت عقل قابل توجیه

رابطه ی مستقیم و معناداری با مشارکت ورزشي دارد ).(10

نیستند ،با ایمان تحمل نماید تا به تكامل دست یابد .چنین فردی به

درخشنده و اسماعیل زاده قندهاری( )1396در پژوهشي به بررسي

واسطه ی نامالیمات و ناکامیهای زندگي دچار ناامیدی و اضطراب

رابطهی دینداری و مشارکت ورزشي در میان  372نفر از

نمي گردد ،زیرا خداوند را حامي خویش مي داند .او اطمینان دارد

دانشجویان دانشگاه یزد پرداختند و نشان دادند بین مولفه های

که این حوادث و رویدادها هستند و او پاداش صبر خود را خواهد

مربوط به دینداری و میزان مشارکت ورزشي رابطه معني داری

گرفت .فرد دیندار با همنوعات خود و اطرافیان خود رابطه ی خوب

وجود دارد ).(11

و مبتني بر احترام متقابل و محبت برقرار مي کند .در قرآن در سوره

اعتقادات مذهبي از مواردی است که نقش بسیار مهمي در

مبارکه فتح مي خوانیم« :هوالذی انزل السكینه في قلوب المؤمنین

ابعاد مختلف زندگي انسانها دارد .نوع نگرش به دین ،نوع زندگي

لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم..؛ اوکسي است که آرامش را در دل های

دنیایي و سعادت اخروی انسان را تعیین مي کند .همچنین،

مؤمنان نازل کرد تا ایماني به ایمانشان بیفزایند ( »...آیه  ،4سوره

چگونگي برخورد با دنیا نیز ،در سعادت آدمي بسیار تاثیر مي

فتح) .اولین برداشتي که صورت مي گیرد این است که بدون ایمان،

گذارد .با توجه به این که در عصرحاضر تمایل به دنیاگرایي بین
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مردم بیشتر شده و دینداری مردم کاهش یافته است ،بررسي این

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوی مي باشد .برای انتخاب نمونه

که آیا این دو موضوع رابطه ای با یكدیگر دارند بسیار حائز

آماری ،با توجه به تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده

اهمیت ميباشد .همچنین بنا به اهمیت و نقش بهداشت رواني در

گردید .آزمودني ها شامل  400نفر از دانشجویان ورزشكار و

زندگي فردی و اجتماعي ،سازمان جهاني بهداشت آن را به عنوان

غیرورزشكار که در ترم پاییز سال  1399-1398مشغول به تحصیل

یكي از اولویت های کاری خود قرار داده و درصدد برنامه ریزی

بودند ،به روش تصادفي ساده انتخاب شدند 213 .نفر را

های کالن در این زمینه بر آمده است .امروزه بسیاری از رفتارهای

دانشجویان غیرورزشكار و  187نفر را دانشجویان ورزشكار

فردی و اجتماعي به خصوص جنبه هایي از بزهكاری ،استرس و

تشكیل مي داد .دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار بر اساس

کارکردهای خانواده با اصطالحات بهداشت رواني مورد بحث و

سابقه عضویت در تیم های ورزشي مشخص شده است،

بررسي قرار مي گیرد .این امر نشان دهنده اقبال مردم به ویژه جامعه

دانشجویاني که سابقه عضویت حداقل در یكي از تیم های

علمي به مباحث بهداشت رواني است .رسول خدا (ص) در

ورزشي (جهاني ،المپیک ،ملي ،استاني ،شهری ،آموزشگاهي و

کالمي کوتاه و پر معني ،فلسفه رسالت خود را پرورش و به فعلیت

دانشجویي) را داشته باشند ،جزء ورزشكاران محسوب مي شوند

رسانده فضایل اخالقي بر شمرده و پرده ای از اهمیت و نقش

و در غیراینصورت غیرورزشكار مي باشند.

صفات اخالقي در بهداشت رواني برداشته است .پس ،دین و دنیا
رابطه ی نزدیكي دارند .با مطالعه گزارشهای موجود ،پژوهشي

ابزار گردآوری داده ها

در رابطه با ارتباط تمایل به دنیاگرایي با اعتقادات مذهبي و

در این پژوهش از  3پرسشنامه دنیاگرایي اکبری (،)1382

سالمت روان دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار انجام نگرفته

سالمت روان گلدبرگ ( )1979و نگرش مذهبي سراج زاده

است .همچنین با توجه به این که ورزش کردن در روح و روان

( )1377استفاده شد که طیف نمره گذاری آنان از نوع لیكرت

انسان تاثیر به سزایي دارد و از سویي در منابع مختلف به مربیان و

5تایي مي باشد .همچنین جهت سنجش روایي پرسشنامه ها از

دستاندرکاران ورزشي توصیه شده است که در انتخاب بازیكنان

ظاهر و محتوای پرسشنامه ها ،نظر  15نفر از کارشناسان و

خود به ویژگیهای شخصیتي و رواني آنها توجه کنند و آنها را به

متخصصین که در امر تدوین پرسشنامه خبره مي باشند مورد

عنوان یكي از معیارهای انتخاب بازیكنان قرار دهند و همچنین

تایید قرار گرفت .همچنین جهت سنجش پایایي پرسشنامه ها از

توصیه شده است که در درمان بیماراني که به نوعي دارای

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و معیار قابل قبول برای پایایي

مشكالت عاطفي و شخصیتي مانند افسردگي ،اضطراب و  ...مي-

پرسشنامه ها  0/7به باال مي باشد ،لذا در پایایي های پرسشنامه ها

باشند ،بر اجرای فعالیتهای ورزشي تأکید شود .پس با توجه به

این معیار مورد توجه قرار گرفت .در ذیل هر کدام شرح داده

این که تاکنون پژوهشي در مورد ارتباط تمایل به دنیا گرایي با

ميشود:

اعتقادات مذهبي و سالمت روان دانشجویان ورزشكار و غیر

الف-پرسشنامه دنیا گرایی

ورزشكار صورت نگرفته است ،انجام این پژوهش کامال ضروری

این پرسشنامه توسط اکبری در سال  1382برای سنجش میزان

به نظر مي رسید.

دنیاگرایي ساخته شد که از  60سوال و  6خرده مقیاس تشكیل
شده است که براساس طیف لیكرت  5درجه ای نمره گذاری مي

روش کار

شود و خرده مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از :الف -عالیم

روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفي همبستگي است

رواني دنیا گرایانه ،ب-گرایشهای اجتماعي دنیاگرایانه ،ج -عدم

که به صورت میداني اجرا گردید .جامعه آماری شامل کلیه

گرایش به عبودیت ،د -تجملگرایي ،ه -عدم تعبد به احكام ،و-

نگین بابازاده و همکاران
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آخرتگریزی .حداقل امتیاز ممكن در این پرسشنامه  60و

برابر با  0/82بوده است .نتایج بررسي مقدماتي توسط یعقوبي و

حداکثر امتیاز ممكن  300است و تفسیر نمرات در این پرسشنامه

همكاران ( )1374و گلدبرگ ( )1977نشان داد که حساسیت این

به سه شكل مي باشد :اگر مجموع نمرات بین  60تا 120باشد

آزمون در بهترین حالت نمرة برش  21و برای هر کدام از عامل

میزان دنیاگرایي کم ،مجموع نمرات بین  120تا  180میزان

ها  6مي باشد .در تفسیر نمره سالمت روان از نقطه برش 21

دنیاگرایي متوسط و مجموع نمرات باالتر از  180میزان دنیاگرایي

استفاده مي کنند .افرادی که نمره  0-21کسب کرده اند افراد سالم

باال است و میزان پایایي آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89

هستند و افرادی که نمره بین  21-42کسب مي کنند ناسالم هستند

بدست آمد .بنابراین از آنجا که حداقل سطح قابل قبول برای

و نفراتي که نمره بیشتر از  42کسب کرده اند میزان اختالل رواني

پایایي پرسشنامه  0/70مي باشد مي توان چنین نتیجه گرفت که

بسیار باالست.

پرسشنامه از پایایي خوبي برخوردار و نتایج حاصل از آن قابل
ج-پرسشنامه سنجش نگرش

اعتماد است ).(12

مذهبی1

این پرسشنامه توسط سراج زاده ( )1377و بر اساس مدل
ب-پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ

گالک2و ستارک3با اسالم به ویژه اسالم شیعي تطبیق داده شده

به منظور بررسي سالمت روان دانشجویان از پرسش نامه

است و توسط محمدی ( )1385آماده سازه شده است .این پرسشنامه

سالمت روان استفاده شد .این پرسش نامه به صورت فرم های ،60

شامل  26عبارت است که چهار بعد دینداری را مي سنجد -1:بعد

 12 ،28 ،30سوالي مي باشد .فرم  28سوالي در اقدامي به منظور

اعتقادی که عبارت است از باورهایي که انتظار مي رود پیروان آن

افزایش واریانس و براساس تحلیل عوامل بر روی فرم اصلي

دین به آن اعتقاد داشته باشند -2 .بعد تجربه ای که ناظر بر عواطف،

ساخته شد و شامل  4مقیاس  7سوالي (نشانه های جسمي ،نشانه

تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با خداست -3 ،بعد

های اضطرابي ،اختالل در عملكرد اجتماعي و نشانه های

پیامدی که ناظر بر تاثیر باورها ،اعمال ،تجارب و دانش دیني است،

افسردگي) مي باشد .فرم  28ماده ایاین پرسشنامه دارای این

 -4بعد مناسكي یا اعمال دیني همچون عبادت و نماز است و

مزیت استکه برای تمام افراد جامعه طراحي شده است (فتحي

جمالت این پرسشنامه به صورت چهار گزینه ای برای بیان احساس

آشتیاني و داستاني .)1388 ،مطالعات روان سنجي مختلف حاکي

آزمودني بعد کامال موافق تدوین شده است .میزان نمره آزمودني

از پایایي و روایي قابل توجه پرسش نامه سالمت روان  28سوالي

در هر یک از خرده مقیاس ها و میزان نمره هر فرد در شاخص نمره

مي باشد .هومن در پژوهشي تحت عنوان استانداردسازی پرسش

کل به عنوان میزان شدت نگرش مذهبي کلي فرد و با شدت آن

نامه سالمت روان بر روی دانشجویان دختر و پسر دوره های

بعد تفسیر مي شود .هرچه نمره فرد در بعدی باالتر باشد شدت

کارشناسي دانشگاه تربیت معلم بر روی گروه 751نفری ،ضریب

نگرش مذهبي فرد در آن بعد خاص بیشتر است .همین تفسیر در

آلفای کرونباخ که نشان دهنده هماهنگي دروني است برای

مورد نمره در شاخص نمره کل نیز صدق مي کند .همچنین میزان

مقیاس های فرعي عالیم جسماني  ،0/85عالیم اضطراب ،0/87

پایایي آزمون از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  0/78بدست آمد

اختالل در کنش اجتماعي  0/79و عالیم افسردگي اساسي برابر

و روایي این پرسشنامه از نظرخواهي تعدادی از دانشجویان دکتری

 0/91و برای کل مقیاس که نشان دهنده سالمت روان است برابر

که با اسالم آشنایي کامل داشتند توسط سراج زاده ( )1377به دست

با  ./83بدست آمده است و هم چنین مقدار ضریب روایي آزمون

آمده است ،رابطه ی بین نمره های دین داری آنها در مقیاس گالک

1

3

Religious Belifs assessment inventor
Glock

2

Stark
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و ستارک و نمره ارزیابي خود آنان از دینداریشان از روش
بازآزمایي و آلفای کرونباخ  %88و  %71گزارش شده که این میزان
به عنوان روایي در نظر گرفته شده است14).و.(13
به منظور ارزیابي داده ها از آمار توصیفي و آمار استنباطي
ضریب همبستگي پیرسون و آزمون تي استفاده شد و الزم به ذکر
است که برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار  spssنسخه 22
مورد استفاده گردید.

جنسیت
سابقه ورزشي

زن

216

54

مرد

184

46

ورزشكار

213

53

غیرورزرشكار

187

47

با توجه به جدول فوق ،تعداد  184نفر از جامعه آماری را
دانشجویان مرد تشكیل مي دهد ،بنابراین  46درصد اعضای نمونه،
دانشجویان مرد و تعداد  216نفر از جامعه آماری را دانشجویان
زن تشكیل مي دهد که  54درصد نمونه را تشكیل ميدهند .با
توجه به جدول فوق ،تعداد  213نفر از جامعه آماری را دانشجویان

نتایج
در جدول  1جنسیت و سابقه ورزشي آزمودني ها نشان داده شده
است.
مشخصات

دانشجویان ورزشكار و تعداد  187نفر از جامعه آماری را
دانشجویان غیرورزشكار تشكیل مي دهد که  47درصد نمونه را

جدول .1توصیف جنسیت و سابقه ورزشي آزمودني ها
فراواني

ورزشكار تشكیل مي دهد ،بنابراین  53درصد اعضای نمونه،

تشكیل ميدهند.

درصد

عمومي

جدول  .2ضریب همبستگي پیرسون بین دنیاگرایي با اعتقادات مذهبي وابعاد آن
متغیر
دنیاگرایي

بعد اعتقادی

بعد تجربه ای

بعد پیامدی

بعد مناسكي

نگرش مذهبي

ورزشكاران

-0/143

-0/139

-0/216

-0/207

-0/235

غیرورزشكاران

-0/119

-0/125

-0/137

-0/140

-0/146

با توجه به نتایج جدول  ،2مشخص مي شود که در دو گروه

دنیاگرایي ،میزان نگرش مذهبي کاهش مي یابد .همچنین با

ورزشكاران و غیرورزشكاران بین دنیاگرایي و نگرش مذهبي

افزایش دنیاگرایي ،همه ابعاد نگرش مذهبي شامل بعد اعتقادی ،

ارتباط منفي و معني داری وجود دارد ،با این توضیح که میزان

بعد تجربه ای ،بعد پیامدی و بعد مناسكي نیز کاهش مي یابد.

ارتباط در غیرورزشكاران بیشتر است  ،به این معني که با افزایش
جدول  .3ضریب همبستگي پیرسون بین دنیاگرایي با سالمت روان وابعاد آن
متغیر
تمایل به
دنیاگرایي

ورزشكاران
غیرورزشكاران

عالئم جسماني

عالئم اضطراب

0/112

0/090

0/238

0/276

عالئم

اختالل در کارکرد

افسردگي

اجتماعي

0/121

0/128

0/288

0/296

سالمت روان
0/142
0/352

نگین بابازاده و همکاران
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با توجه به نتایج جدول  ،3مشخص مي شود که در دو گروه

غیرورزشكاران بیشتر از ورزشكاران کاهش مي یابد .همچنین با

ورزشكاران و غیرورزشكاران ،بین دنیاگرایي و نمرات سالمت

افزایش دنیاگرایي ،نمرات همه ابعاد سالمت روان شامل عالیم

روان ارتباط مثبت و معني داری وجود دارد .به این معني که با

جسماني  ،عالیم اضطراب ،اختالل در کنش اجتماعي و عالیم

افزایش فرسودگي شغلي ،میزان نمره سالمت روان در کارکنان

افسردگي نیز افزایش مي یابد (افزایش نمرات ابعاد به معنای

نیز افزایش مي یابد (نمره سالمت روان زیاد به معنای کاهش

کاهش میزان سالمت روان مي باشد).

سالمت روان مي باشد و برعكس) ،با این توضیح که سالمت روان
جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل دنیا گرایي ،اعتقادات مذهبي و سالمت روان دانشجویان ورزشكارو غیرورزشكار
مولفه ها

اختالف میانگین

میانگین
غیرورزشكاران

ورزشكاران

t

درجه آزادی

سطح معني داری

دنیا گرایي

158/66

150/30

8/36

1/753

398

0/80

نگرش مذهبي

69/70

75/76

-6/05

-2/77

398

0/06

سالمت روان

23/16

20/68

2/48

2/01

398

0/044

با توجه به جدول باال تفاوت معناداری در دنیا گرایي دانشجویان

اعتقادات مذهبي همبستگي منفي و معناداری وجود دارد که با

ورزشكار و غیر ورزشكار پیدا نشد .ولي سالمت روان دانشجویان

نتایج این پژوهش همسو مي باشد )17و16و15و .(8همچنین دنیا

ورزشكار و غیر ورزشكار بود و به دلیل اینكه اعداد باالی

گرایي از دیرباز به دلیل ارتباط منفي با دینداری گزارش شده

پرسشنامه سالمت روان نشان اختالل روان باال ميباشد پس

است ).(18همچنین بوروگز و ریندفلیش ( )2002بین ارزشهای

دانشجویان ورزشكار سالمت روان باالتری نسبت به دانشجویان

جمعي محور یک تجربه (به عنوان مثال تحقق مذهبي) و

غیر ورزشكار دارند .همچنین تفاوت معنيداری بین نگرش

ماتریالیسم رابطه منفي گزارش نمودند) .(19طبق دیدگاه

مذهبي دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار بود و دانشجویان

مالصدرا مطابق با قرآن دنیای مذموم و ممدوح وجود دارد،

دانشجویان ورزشكار نگرش مذهبي باالتری نسبت به دانشجویان

دنیای ممدوح یعني دنیایي که به عنوان ابزار یا مقدمه ای برای

غیر ورزشكار داشتند

آخرت در نظر گرفته شود و به وسیله آن آخرت به دست بیاید
که دنیا از جهت فراهم کردن زمینه و امكانات الزم برای سیر و

بحث ونتیجه گیری

تكامل انسان مورد ستایش است و باید از تمامي فرصت های آن

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،دنیا گرایي با اعتقادات

به نحو احسن استفاده کرد و دنیای مذموم یعني دنیایي که به نظر

مذهبي رابطهی منفي و عكس دارد و هرچه فرد اعتقادات مذهبي

استقاللي در آن نگاه شود و بر آخرت ترجیح یابد و به خاطر آن

پایینتری داشته باشد دنیا گرایي باالتری دارد .معصوم و

آخرت از دست برود یعني انسان بازیچه و سرگرم اموری شود

سرکر( ،)2017مالیي و یزدخواستي ( ،)1398طاهری ( )2016و

که او را از انجام کاهای مهمتر باز مي دارد .در نتیجه دنیا گرایي

سوینارد و همكاران ( )2001نشان دادند که بین دنیا گرایي با

را مي توان دلبستن به لذات و اموری که فاني است و مانع سیر
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انسان در عوالم دیگر مي شود ،تعریف کرد .عطایي یكي از

گرایي باعث کاهش سالمت روان مي شود) .(22همچنین در

صفات دنیا گرایان را تجمل خواهي معرفي مي کند وی معتقد

پژوهش دیگری بخشي نیا ( )1395نیز نشان داد که روان رنجوری

است که رفاه ،تجمل گرایي و غرق شدن در دریای لذایذ و

ارتباط مثبت و معناداری با مادیگرایي دارد که این دو پژوهش

نعمت های دنیوی ،و دور شدن از معنویات رابه همراه دارد که

تاحدودی با پژوهش ما شباهت دارد) .(23با توجه به نتایج حاصل

از عواقب آن طغیان و سرکشي ،انحطاط اجتماعي ،وابستگي

از این پژوهش تفاوت معناداری در دنیا گرایي دانشجویان

اقتصادی ،گسترش فحشا و منكرات و پشت کردن به ارزش ها

ورزشكار و غیر ورزشكار پیدا نشد .تاکنون پژوهشي در خصوص

است ).(20

دنیا گرایي دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار انجام نگرفته

طبق نتایج حاصل از همبستگي پیرسون رابطه ی دنیا گرایي با

است.

سالمت روان دانشجویان معنادار است و دنیاگرایي با سالمت روان

تفاوت سالمت روان دانشجویان ورزشكار نسبت به غیر ورزشكار

رابطه عكس دارد .اکبری ( )1388و آشتیاني در پژوهشي ،رابطه

معني دار بود و دانشجویان ورزشكار سالمت روان باالتری نسبت

منفي و معني دار بین دنیا گرایي و سالمت روان را گزارش نمود

به دانشجویان غیر ورزشكار دارند .در پژوهشي محمدزاده

و بیان نمود که هرچه دنیا گرایي بیشتر باشد سالمت روان پایینتر

برازنده()1395نشان داد که دانشآموزان ورزشكار از سالمت

است) .(21از دیدگاه امیرالمومنین امام علي(ع) افراد مبتال به

رواني بهتری برخوردارند که با پژوهش حاضر همسو است)،(24

دنیاگرایي انگیزه لذت جویي بسیار نیرومندی دارند ،دنیا پرستان

همچنین این یافته با نتایج پژوهشهای شعبانيبهار و همكاران

چیزی از دنیا به دست نمي آورند و آتش عشق آنان تندتر مي

( ،)1389سیداحمدی و همكاران ( ،)1389رمضاني و

گردد ،کسي که به حرام برسد از آنچه به دست آورده راضي و

حجازی( )1396همسو ميباشد)27و26و ..(25البته بهنظر ميرسد

بي نیاز نمي شود .ذهن این افراد همواره به امور مادی مشغول است

که این نتیجه چندان دور از انتظار نباشد؛ چرا که شرکت در

و امور دنیوی را بر اخروی ترجیح مي دهند1.معموالً از یاد خدا،

فعالیتهای بدني و ورزشي بيشک آثار مطلوب جسماني و رواني

مرگ ،قیامت و حساب روز واپسین غافل مي شوند؛ که غفلت از

را به ارمغان ميآورد .افرادی که بهطور منظم و مداوم ورزش

این امور اخروی آسیب های بر فرد در زندگي دنیایي وارد مي

میكنند ،همواره احساس سالمت و تندرستي کرده و اغلب به دور

کند .از دیدگاه حضرت دنیاگرایي سالمت رواني فرد را مختل

از هرگونه بیماری ،ضعف و سستياند و اینگونه فعالیتها به

مي کند .با اندیشه به سخنان حضرت علي(ع) مي توان این موضوع

کاهش هیجانات روحي و افزایش کیفیت زندگي منجر ميشود.

را که دنیاگرایي تاثیر منفي بر اعتقادات مذهبي دارد را به خوبي

اینگونه فعالیتها به ویژه در دانشجویان که در آغاز دوران

درک نمود و فهمید که این سخنان مهر تاییدی بر نتایج حاصلهی

جواني بهسر ميبرند و سرشار از انرژی جسماني و روانياند ،مي-

این پژوهش ميباشند.

تواند بسیار حایز اهمیت باشد .چراکه فعالیتهای بدني و ورزش

طبق نتایج حاصل از همبستگي پیرسون بین دنیا گرایي با سالمت

منظم و مستمر به شرط داشتن عالقه و انگیزهی لذت بردن از آنها،

روان دانشجویان و غیرورزشكار رابطه ی معناداری وجود دارد،

ضمن ایجاد سالمت جسماني و رواني ،موجب گذارن اوقات

این بدین معناست که هر چقدر دنیا گرایي باالتر باشد میزان

فراغت دانشآموزان و جلوگیری از ورود افكار انحرافي به ذهن

اختالل رواني باالتر و سالمت روان کمتر میباشد .پس فرضیهی

ميشود و شادی ،رقابت و هیجان سالم ،حس تعاون و مسئولیت-

چهارم پژوهش تائید و فرضیه صفر رد ميگردد .در پژوهشي

پذیری و  ...را به ارمغان ميآورد ) .(25در تبیین این یافته ميتوان

ابراهیمي و شهابي زاده ( )1393در پژوهشي نشان دادند که دنیا

گفت که دانشجویان ورزشكار ،برای برخورد با مشكالت از شیوه

1

خطبه113،
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فعال حل مسئله یعني شیوهای که فشار رواني را به تجربهای بي-

کمتر بهره مند است .مثلى است معروف که مى گوید" :عقل

خطر تبدیل ميکند ،بهره ميگیرند و بنابراین سطح نگراني و

سالم در بدن سالم است"؛ زیرا تأثیر متقابل جسم و جان ،مسئله

احساس خطر در افراد سرسخت در پیشامدهای ناگوار بسیار پایین

اى ثابت شده و مسلّم است .پیامبر اکرم ميفرماید :خوشا به حال

است .دانشجویان ورزشكار به رویارویي موفق و کارآمد در برابر

کسى که زندگیش در حد کفایت و قوى و نیرومند باشد ).(28از

استرسها با وجود پیشامدهای ناگوار امیدوارند ،از توانایي یافتن

همین رو در تاریخ ادیان مىخوانیم وقتى قوم بنى اسرائیل پادشاهى

معني در تجارب آشفتهساز برخوردارند و به نقش خود به عنوان

از خدا خواستند ،طالوت با دو ویژگى معرفى مىشود :خداوند

فرد ارزنده و با اهمیت باور دارند .بنابراین این دانشجویان

طالوت را براى شما برگزید و قدرت علمى و جسمى فزونترى به

موقعیتهای ناگوار را چالشانگیز ارزیابي ميکنند تا تهدید کننده.

او عطا فرمود(بقره .)247 ،امـروزه مـذهب و معنویـت و تـأثیرات

حس تعهد بیشتر نسبت به خود و کار خود دارند ،حس بیشتری از

آنهـا بـر سـالمت جسـماني و روانشـناختي موضوع بسیاری از

کنترل در مورد زندگيشان تجربه ميکنند و عوامل فشارزا را به

تحقیقات و فعالیتهای بالیني است ).(29

عنوان فرصتهای بالقوه برای تغییر ميبینند و از این رو سالمت

تشکر و قدردانی

روان خود را حفظ ميکنند.
همچنین تفاوت معنيداری بین اعتقادات مذهبي دانشجویان

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشــناســي ارشــد دانشــگاه

ورزشكار و غیر ورزشكار بود و دانشجویان ورزشكار اعتقادات

آزاد اسالمي واحد خوی مي باشد .از تمامي دانشجویاني که به

مذهبي باالتری نسبت به دانشجویان غیر ورزشكار داشتند .پارسا

عنوان آزمودني در این پژوهش همكــاری نمودنــد تشـــكر و

مهر و همكاران ( )1394و درخشنده و اسماعیل زاده قندهاری

قدرداني مي شود.

( )1396نشان دادند بین مولفه های مربوط به دینداری و میزان
مشارکت ورزشي رابطه معني داروجود دارد)11و .(10از دیدگاه
عقل و دین ،ورزش براى تقویت و سالمت جسم ضرورت دارد.

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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Abstract
Introduction: Injury behavior is one of the most common problems among
adolescents today.The aim of this study was to predict self-injurious behaviors
based on parent-child relationship and emotional regulation with the
mediating role of early maladaptive schemas and coping styles.
Methods: The method of the present study was correlation of structural
equations. The statistical population of this study consisted of high school
students in Tehran in the academic year 2020-2021,of which 300 samples
were selected by cluster random sampling. Samplers completed the
Intentional Self-harm Scale (DSHI), Lazarus Coping Strategies (WOCQ),
Young Schema (YSQ), Cognitive Emotion Regulation (CERQ), and ParentChild Relationship Assessment (PCRS).
Results: Findings showed that the structural model of the study based on the
mediating role of early maladaptive schemas and coping styles with stress
between parent-child relationship and emotional regulation with self-harming
behaviors fits with the collected data. Emotional coping style in a positive
way and problematizing coping style in a negative and significant way, initial
maladaptive schemas in a positive and significant way, adaptive cognitive
emotion regulation strategies in a negative and non-adaptive cognitive
emotion regulation strategies in a positive and significant way The parent /
child relationship negatively and significantly predicts self-harming
behaviors.
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that in order to prevent
and control adolescents' self-harming behaviors, it is necessary to pay
attention to the parent-child relationship and early maladaptive schemas,
coping styles and stress regulation.
Keywords: Self-Injurious Behaviors, Parent-Child Relationship, Emotional
Regulation, Early Maladaptive Schemas, Coping Styles
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