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The present study was designed and conducted with the aim of
the effect of belief in the hereafter and worldliness on mental
health in athletes. The method of the present study is a field
study. The present study is one of the applied researches. The
statistical population of the present study included all
professional athletes, the exact number of whom was not
available. According to the available selection according to the
Cochran sample size formula in the uncertainty of the
community, 384 people were identified as the research sample.
Finally, after distributing and collecting research
questionnaires, 354 questionnaires were analyzed. The
instruments of the present study included three questionnaires
of 28 general health questions (4 components of physical
symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and
depression), a researcher-made questionnaire with 7 questions
of belief in the hereafter and also a researcher-made
questionnaire with 10 questions of worldliness. In the present
study, the structural equation method was used to analyze the
research data. The whole process of data analysis was
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performed in SPSS and PLS software. According to the results of
the research model, it was found that according to the level of
t-relationships, it was found that belief in secularism has an
effect on mental health of -0.267. The results also showed that
belief in the hereafter has an effect on mental health of 0.603.

Extended Abstract
Abstract
Mental health is one of the most
important and key issue in the present
age and its improvement has been
considered as an important effort and
goal (Conway et al., 2020). Mental
health has been considered in various
fields, including sports. Mental health is
very important among some groups,
including athletes (Reardon et al.,
2019). Athletes as an important
element of exercise should have an
appropriate level of mental health
(Foskett & Longstaff, 2018). Improving
the mental health of athletes can pave
the way for their success in sports and
non-sports (Gulliver et al., 2015).
According to the model of humanism,
improving the positive aspects of
humanity is important and necessary.
Thus, the use of existing capacities to
improve mental health is one of the
issues that emphasized in the model of
humanism. According to this model,
mental health is affected by a set of
individual and environmental issues
and values and norms play an
important and fundamental role in this
area (Reardon et al., 2019). Various
variables can improve mental health. In
this study, we try to examine the belief
in heresy and secularism and the impact
of these variables on mental health.
Heresy is in fact nothing but a belief in

the divine values of the religion of truth
that leads us on a direct path to eternal
bliss (Saboohi, 2016). Attention to
heresy has always been one of the
issues
emphasized
in
Islam
(MirDrikvandi, 2008).
Mental health from the Islamic
perspective has always been one of the
topics, the result of faith in God and
obedience to his invitation, growth and
development, and in fact, is the
purpose of the invitation of the divine
prophets and its acceptance by the
people, to achieve psychological
development. In fact, when we
summarize the Islamic worldview and
philosophy of life from the point of view
of the Islamic school in the evolutionary
movement, the human being who
moves in this path has the ideal
criterion of mental health and no
matter how far he is from this path, it is
far from mental health (MirDrikvandi,
2008).
The lack of comprehensive studies on
the relationship between belief in
heresy and secularism and mental
health in athletes has led to insufficient
evidence on the role of these variables
on mental health in sports. On the other
hand, the lack of comprehensive
studies in this field has led to the lack of
practical and scientific trends in the
development of mental health in
athletes, which has led to a gap in
studies in this field. Improving the

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen

149

Sport Psychology Studies, Volume 10, No 38, 2022

mental health of athletes has an
important and decisive role in
improving the functional conditions of
athletes. Athletes, as the executive
pillars of sports, must have a level of
stability in the functional field, and this
is partly due to their mental health.
With this in mind, the present study
aims to investigate the effect of belief
in heresy and secularism on the mental
health of athletes trying to answer the
question whether belief in heresy and
secularism has a significant effect on
mental health in athletes?

Methodology
Research Method
The method of the present study is a
field survey. The present study is one of
the applied studies.

Society and Research Sample
The statistical population of the present
study included all professional athletes.
According to the available selection,
according to the Cochran sample size
formula, 384 people were analyzed as a
research sample and after collecting
research
questionnaires,
354
questionnaires were analyzed.

Research tools
Mental Health Questionnaire
This questionnaire was developed by
Goldberg (1972) and has 28 items and 4
subscales: Somatic symptoms subscale
(7-1), Anxiety and insomnia (8-14),
Social
withdrawal
(21-15)
and
Depression (28-22). In the present
study,
the
reliability
of
this

questionnaire was determined to be
0.85.

The Hereafter Questionnaire
This questionnaire was designed after
reviewing the theoretical foundations
of the research and also in the form of
Delphi method. This questionnaire had
7 questions, which were designed in a
5-point Likert scale. The face validity of
this questionnaire was evaluated by
examining the opinions of experts, the
construct validity was examined and
confirmed by examining the factor
analysis method and also the reliability
after calculating Cronbach's alpha (α =
0.89).

Secularism Questionnaire
This questionnaire was designed after
reviewing the theoretical foundations
of the research and also in the form of
Delphi method. This questionnaire had
10 questions, the questions of which
were designed in a 5-point Likert scale.
The face validity of this questionnaire
was evaluated by examining the
opinions of experts, the construct
validity was evaluated by confirming
the factor analysis method and also the
reliability after calculating Cronbach's
alpha (α = 0.84).

Research analysis method
In the present study, the structural
equation method was used. The whole
process of data analysis of the present
study was performed in SPSS and PLS
software.
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Table 1- Results presented in the research model
Relationship
Impact
t
Worldliness on Mental Health
-0.267
2.734
Hereafter on Mental Health
0.603
6.843
According to the results of the model
and according to the level of trelationships, it was found that belief in
secularism has an effect on mental
health of -0.267 and belief in the
hereafter has an effect on mental
health of 0.603. That is, believing in
worldliness can reduce the mental
health of athletes and also heresy can
lead to improving the mental health of
athletes.

Discussion
The results showed that belief in
worldliness can reduce the mental
health of athletes and also the
hereafter can lead to improved mental
health of athletes. This issue has been
considered in various studies. Khajeh
Nouri and Riahi (2013)
showed that secularism causes
individual crises. Shamkhani, Nader
Bigdilo and Darvish (2015) also pointed
out that secularism can have a negative
impact on people's mental health.
Secularism causes problems in
individual values and norms, and this
issue plays a negative role in creating
mental health. In other words,
secularism can cause mental damage,
which will always have problems in the
field of health, especially mental health.
Secularism is one of the characteristics
of the postmodern world. The
formation of secularism causes
individual goals to replace social goals.
Secularism can also affect the

150

P-Value
0.001
0.001

performance of individuals and cause
some values and norms to fade among
individuals. Undoubtedly, secularism
causes internal turmoil among
individuals, which can greatly affect the
mental condition of individuals
(Kochakzadeh, 2020). The negative
functions of secularism in creating
disorders in the minds of athletes cause
negative trends in the development of
their mental health. In other words,
secularism causes individual crises in
the long run, which can cause problems
in the mental health of athletes by
reducing the importance of individual
and social values and norms. Numerous
studies have shown that what afflict
most people today is the existential
vacuum and the feeling of aimlessness
and
meaninglessness
in
life
(Vaezmousavi et al., 2015).
Hereafter can affect the formation of
mental
health
by
improving
purposefulness among individuals.
Hereafter leads to the formation of
spiritual capacities among individuals.
Improving spiritual characteristics in
individuals can accelerate the process
of improving mental health (Saboohi,
2016). Undoubtedly, hereafter by
creating spiritual capacities among
individuals causes the conditions for
the formation of athletes' mental
health. Heresy leads to the promotion
of spiritual awareness of individuals and
provides a good platform for improving
their mental health.
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مقالة پژوهشی

تأثیر اعتقاد به آخرتگرایی و دنیاگرایی بر سالمت روان ورزشکاران
میرحمید صالحیان ،1الهه حیدریان بایی ،2عهدیه یداله زاده ،3شیدا

رنجبری4

 .1استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسوول)
 .2استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران
 .3استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تأثیر اعتقاد به آخرتگرایی و دنیاگرایی بر سالمت روان در
ورزشکاران طراحی و اجرا شد .روش پژوهش حاضر پیمایشی است که به صورت میدانی
انجام گردید .پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی است .جامعة آماری پژوهش
حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفهای بودند که تعداد دقیقی از آنان در دسترس نبود.
بر حسب انتخاب در دسترس با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص
بودن جامعه ،تعداد  384نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .در نهایت پس از
توزیع و جمعآوری پرسشنامههای پژوهش ،تعداد  354پرسشنامه مورد تحلیل قرار
گرفت .ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامة  28سئوالی سالمت عمومی ( 4مؤلفه
نشانههای جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،نارساکنشوری اجتماعی و افسردگی)،
پرسشنامة محقق ساخته  7سئوالی اعتقاد به آخرتگرایی و پرسشنامة محقق ساخته
 10سئوالی اعتقاد به دنیاگرایی بود .در پژوهش حاضر جهت تحلیل دادههای پژوهش
از روش معادالت ساختاری استفاده شد .کلیة روند تحلیل دادههای پژوهش حاضر در
نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام شد .مطابق با نتایج مدل پژوهش
مشخص شد با توجه به میزان تی بهدست آمده ،اعتقاد به دنیاگرایی بر سالمت روان
تأثیری به میزان  -0/267دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد اعتقاد به آخرتگرایی
بر سالمت روان تأثیری به میزان  0/603دارد.

مقدمه
سالمت روان به عنوان یکی از مسائل مهم و کلیدی
-----------------------------------------------------1. Email: m_salehian@iaut.ac.ir
2. Email: e.heydarian@damavandiau.ac.ir
3. Email: a.yadollahzadeh@cfu.ac.ir
4. Email: sh.ranjbari@iaurmia.ac.ir
------------------------------------------------------

در عصر حاضر است و بهبود آن به عنوان یک تالش
و هدف مهم مورد توجه قرار گرفته است (کونوای و
همکاران .)2020 ،1سالمت روان در حوزههای مختلفی

1 Conway et al.
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از جمله در ورزش مدنظر قرار گرفته است .سالمت روان
در میان برخی گروهها از جمله ورزشکاران از اهمیت
باالیی برخوردار است (ریاردون و همکاران.)2019 ،1
ورزشکاران به عنوان ارکان مهم ورزش میبایستی از
سطح مناسبی از سالمت روان برخوردار باشند (فوسکت
و لونگاستاف .)2018 ،2بهبود سالمت روان ورزشکاران
میتواند زمینة موفقیت آنان را در عرصههای ورزشی و
غیرورزشی فراهم نماید (گولیور و همکاران.)2015 ،3
مطابق با الگوی انسانگرایی ،بهبود جنبه های مثبت
انسانی امری مهم و ضروری است .بدین صورت که
استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت بهبود سالمت
روان یکی از مسائلی است که مورد تأکید الگوی انسان
گرایی است .مطابق با این الگو سالمت روان تحت تأثیر
مجموعه ای از مسائل فردی و محیطی است و ارزش
ها و هنجارها در این حوزه نقش مهم و اساسی دارد
(ریاردون و همکاران .)2019 ،متغیرهای مختلفی می-
تواند زمینة بهبود سالمت روان را فراهم نماید .در این
پژوهش سعی در بررسی اعتقاد به آخرتگرایی و
دنیاگرایی و تأثیرگذاری این متغیرها بر سالمت روان
است .آخرتگرایی در حقیقت چیزی نیست جز اعتقاد
به ارزشهای الهی دین حق که ما را در مسیر مستقیم
به سوی سعادت ابدی رهنمون می شود (صبوحی،
 .)2016توجه به آخرتگرایی همواره یکی از مسائل
مورد تأکید در اسالم بوده است (میردریکوندی.)2008 ،
سالمت روان از منظر اسالمی نیز همواره به عنوان
یکی از مباحث مورد نظر بوده است و در حقیقت،
مقصود از دعوت پیامبران الهى و پذیرش آن توسط
مردم ،دستیابى به تکامل روانى است .در حقیقت ،وقتى
جهان بینى اسالمى و فلسفه زندگى را از دیدگاه مکتب
اسالم در حرکت تکاملى خالصه نماییم ،انسانى که در
این مسیر حرکت مى نماید ،از معیار ایدهآل سالمت

فکر برخوردار است و به هر مقدار که از این مسیر فاصله
داشته باشد ،از سالمت روانى دور است (میردریکوندی،
 .)2008نبود مطالعات جامع در خصوص ارتباط اعتقاد
به آخرتگرایی و دنیاگرایی با سالمت روان در
ورزشکاران منجر به این امر شده است تا شواهد کافی
در خصوص نقش این متغیرها بر سالمت روان در حوزة
ورزش در دسترس نباشد.
از طرفی نبود مطالعات جامع در این حوزه سبب گردیده
است تا روندهای عملی و علمی در خصوص توسعة
سالمت روان در ورزشکاران ایجاد نگردد که این مسئله
منجر به خالء مطالعاتی در این حوزه شده است.
سالمت روان در میان ورزشکاران به عنوان یک مسئله
مهم همواره مورد بحث بوده است .ارتقا سالمت روان
به عنوان یک نگرانی سبب گردیده است تا همواره
تالشی جهت یافتن متغیرهای تأثیرگذار بر سالمت
روان انجام گردد .بهبود سالمت روان ورزشکاران نقش
مهم و تعیین کنندهای بر بهبود شرایط عملکردی
ورزشکاران دارد .ورزشکاران به عنوان ارکان اجرایی
ورزش می بایستی از سطح پایداری در حوزه عملکردی
برخوردار باشند و این مسئله تا حدی ناشی از سالمت
روان آنان است .پی بردن به تأثیر برخی متغیرها از
جمله اعتقاد به آخرتگرایی و دنیاگرایی بر سالمت
روان ورزشکاران میتواند زمینه ایجاد فعالیتهای
فرهنگی در حوزه ورزش را افزایش دهد و راه کارهای
بهتری جهت بهبود سالمت روان ورزشکاران را ارایه
نماید .با توجه به نبود پژوهشهای جامع در این حوزه،
انجام پژوهش حاضر میتواند شواهد ارزشمندی را در
جهت بهبود سالمت روان ورزشکاران فراهم نماید.
بهره گیری از ظرفیت های اعتقاد به آخرتگرایی و
دنیاگرایی میتواند به عنوان یک مسئله مهم در جهت
کاهش تنشهای فردی و گروهی تأثیرگذار باشد و

1. Reardon et al.
2. Foskett & Longstaff,

3. Gulliver et al.
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شرایطی جهت ارتقا سطوح ذهنی افراد را فراهم نماید.
با این توجه پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اعتقاد
به آخرتگرایی و دنیاگرایی بر سالمت روان ورزشکاران
سعی در پاسخ به این سئوال دارد که آیا اعتقاد به
آخرتگرایی و دنیاگرایی بر سالمت روان در ورزشکاران
تأثیر معناداری دارد؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر پیمایشی است که به صورت
میدانی انجام گردید .پژوهش حاضر از جمله مطالعات
کاربردی است.

پرسشنامه آخرتگرایی
جهت بررسی آخرتگرایی از پرسشنامه محقق
ساختهای استفاده شد .این پرسشنامه پس از بررسی
مبانی نظری تحقیق و همچنین در غالب روش دلفی
طراحی گردید .این پرسشنامه دارای  7سئوال بود که
سئواالت آن در طیف  5ارزشی لیکرت طراحی گردیده
بود .این پرسشنامه دارای مؤلفهای نبود .روایی صوری
این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان ،روایی سازه
با بررسی روش تحلیل عاملی و همچنین پایایی پس از
محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت
(.)α=0/89

جامعه و نمونه پژوهش

پرسشنامه دنیاگرایی

جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران
حرفهای بودند که تعداد دقیقی از آنان در دسترس نبود.
بر حسب انتخاب در دسترس با توجه به فرمول حجم
نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه تعداد
 384نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .در
نهایت پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامههای
پژوهش ،تعداد  354پرسشنامه مورد تحلیل قرار
گرفت.

این پرسشنامه پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و
همچنین در غالب روش دلفی طراحی گردید .این
پرسشنامه دارای  10سئوال بود که سئواالت آن در
طیف  5ارزشی لیکرت طراحی گردیده بود .این
پرسشنامه دارای مؤلفهای نبود .روایی صوری این
پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان ،روایی سازه با
بررسی روش تحلیل عاملی و همچنین پایایی پس از
محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت
(.)α=0/84

پرسشنامه سالمت روان

روش تجزیه و تحلیل پژوهش

ابزار پژوهش
این پرسشنامه توسط گلدبرگ )1972( 1ساخته شده
است و دارای  28ماده و  4زیر مقیاس است :خرده
مقیاس نشانه های جسمانی ،)1-7(2اضطراب 3و بی
خوابی ( ،)8-14نارسا کنشوری اجتماعی)15-21( 4و
افسردگی .)22-28(5در تحقیق حاضر میزان پایایی این
پرسشنامه  0/85مشخص گردید.

1. Goldberg, D
2. Somatic Symptoms

در پژوهش حاضر از روش معادالت ساختاری استفاده
شد .کلیة روند تحلیل دادههای پژوهش حاضر در نرم
افزارهای اس.پس.اس.اس و پی.ال.اس انجام شد.

یافتهها

3. Anxiety
4. Socialwithdrawal
5. Depression
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جدول  -1نتایج ارائه شده در مدل پژوهش
Table 1- Results presented in the research model
سطح معناداری
تفاوت میانگین
تأثیر
روابط
اعتقاد به دنیاگرایی بر سالمت روان
0.001
2.743
-0.267
Worldliness on Mental Health
اعتقاد به آخرتگرایی بر سالمت روان
0.001
6.843
0.603
Hereafter on Mental Health

مطابق با نتایج مدلو با توجه به میزان تی روابط
مشخص گردید که اعتقاد به دنیاگرایی بر سالمت روان
تأثیری به میزان  -0/267دارد .همچنین نتایج پژوهش
نشان داد که اعتقاد به آخرتگرایی بر سالمت روان
تأثیری به میزان  0/603دارد .یعنی اعتقاد به دنیاپرستی
می تواند سالمت روان ورزشکاران را کاهش دهد و
همچنین آخرت گرایی می تواند باعث ارتقای سالمت
روان ورزشکاران شود.

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که اعتقاد به دنیاگرایی میتواند
سبب کاهش میزان سالمت روان ورزشکاران و
همچنین آخرتگرایی منجر به بهبود سالمت روان
ورزشکاران گردد .در مطالعات مختلفی به این مسئله
توجه شده است .خواجه نوری و ریاحی ()2013
مشخص نمودند که دنیاگرایی باعث بروز بحران های
فردی می گردد .شمخانی ،نادربیگدیلو و درویش
( )2015نیز اشاره داشتند که دنیاگرایی میتواند بر
سالمت روان افراد تأثیر منفی داشته باشد .دنیاگرایی
باعث بروز مشکالتی در ارزشها و هنجارهای فردی
میگردد و این مسئله میتواند تأثیر منفی در سالمت
روان بگذارد .به عبارتی دنیاگرایی میتواند آسیبهای
ذهنی را ایجاد نماید که این آسیبها مشکالتی در
حوزههای سالمت به خصوص سالمت روان به همواره
خواهد داشت.

دنیاگرایی یکی از ویژگی های دنیای پست مدرنیسم
است .شکلگیری دنیاگرایی باعث میگردد تا اهداف
فردی جایگزین اهداف اجتماعی گردد .دنیاگرایی
میتواند روند عملکردی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد
و باعث کم رنگ شدن برخی ارزش ها و هنجارها در
میان افراد گردد .بدون شک دنیاگرایی باعث بروز
آشوب های درونی در میان افراد میگردد که این مسئله
میتواند شرایط ذهنی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار
دهد (کوچک زاده .)2020 ،کارکردهای منفی دنیاگرایی
در ایجاد اختالل در ذهن ورزشکاران باعث میگردد تا
روندهایی منفی در بروز سالمت روان آنان ایجاد گردد.
به عبارتی دنیاگرایی باعث بروز بحران های فردی در
بلندمدت میگردد که این بحرانها میتواند به واسطه
کاهش اهمیت ارزشها و هنجارهای فردی و اجتماعی
باعث مشکالتی در روند سالمت روان ورزشکاران گردد
(واعظموسوی و همکاران.)2015 ،
آخرتگرایی به واسطه بهبود هدفمندی در میان افراد
میتواند روند شکلگیری سالمت روان را تحت تأثیر
قرار دهد .آخرتگرایی منجر به شکلگیری ظرفیت-
های معنوی در میان افراد میگردد .بهبود شاخصهای
معنوی در افراد میتواند روند بهبود سالمت روان را
تسریع دهد (صبوحی .)2016 ،بدون شک آخرتگرایی
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 آخرتگرایی منجر به ارتقا.ورزشکاران فراهم شود
اگاهیهای معنوی افراد میگردد و بستر مناسبی جهت
.بهبود سالمت روان در آنان را ایجاد مینماید

به واسطه ایجاد ظرفیتهای معنوی در میان افراد باعث
میگردد تا شرایط جهت شکلگیری سالمت روان
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