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چکیده
هدف :هدف از اين پژوهش ،بررسي نقش ورزش زورخانهاي در نهادينه كردن سبك زندگي ايراني اسالمي بود.
روش :روش پژوهش ،نيمهتجربي(طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه كنترل) بود .جامعة پژوهش را دانشجويان
پسر دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي  1397-98تشكيل ميدادند .شركتكنندگان به صورت نمونهگيري خوشهاي،
انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند .به گروه آزمايش به مدت  10جلسه ورزش
زورخانهاي و به گروه كنترل ،ورزش هندبال آموزش داده شد .ابزار اندازهگيري ،پرسشنامة سبك زندگي ايراني
اسالمي كاوياني( )1390بود .روايي پرسشنامه تأييد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 0/87 ،به دست آمد .براي
تجزيه و تحليل دادهها از آزمون كولموگوروف اسميرنف ،آزمون لون و آزمون تي مستقل و وابسته استفاده شد.
یافتهها :گروهها در پيشآزمون به لحاظ سبك زندگي ايراني اسالمي با يكديگر تفاوت معناداري نداشتند؛ اما در
پسآزمون ،گروه آزمايش به طور معناداري داراي نمرات بهتري در سبك زندگي ايراني اسالمي بودند.
نتیجهگیری :ورزش قابليت بااليي در جامعهپذيري دارد .باورها و نگرشهاي ورزش زورخانهاي كه منطبق با سبك
زندگي ايراني اسالمي است ،در قالب شعر و موسيقي ارائه ميشود و تأثير مضاعف بر دانشجويان ميگذارد و سبب
جامعهپذيري سبك زندگي ايراني اسالمي در ميان آنان ميشود.

واژگان کلیدی :تهاجم فرهنگي ،سبك زندگي ايراني اسالمي ،ورزش زورخانهاي.

 دريافت مقاله 98/10/07 :؛ تصويب نهايي.99/03/0۲ :
 . 1استاديار مديريت ورزشي ،دانشكده مديريت و حسابداری ،دانشكدگان فارابي دانشگاه تهران .نشاني :ايران ،قم ،بلوار دانشگاه (كيلومتر  5جاده قديم
تهران) ،دانشكدگان فارابي دانشگاه تهران .نمابرEmail: ali_saberi1364@ut.ac.ir /0۲536166193 :
 .۲دكترای مديريت ورزشي ،دانشكدگان فارابي دانشگاه تهران.
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الف) مقدمه
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،دشمن سعي كرد اين انقالب نوپا را كه برهم زنندۀ معادالت چندين سالة او بود ،به
شيوههاي مختلف منزوي و ريشهكن كند و براي رسيدن به اين هدف ،از حربههاي مختلف استفاده كرد .بعد از آنكه
با ايجاد جنگ داخلي و جنگ سخت نتيجهاي حاصل نكرد ،به اين نتيجه رسيد كه بهترين راه نفوذ در كشور ،نفوذ
در فرهنگ و استحالة دروني آن است و سعي در فروپاشي به شيوۀ نرم كرد(باصري و همكاران .)1395 ،دشمن در سالهاي
اخير سرمايهگذاري خاصي در زمينة تهاجم فرهنگي به عمل آورده و با به كارگيري فنّاوريهاي نوين ،تا حدودي
هم موفق شده است؛ به گونهاي كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان شبيخون فرهنگي ياد كردهاند(اميرطاهري و همكاران،

 .)1394آماج بسياري از توطئهها عليه جمهوري اسالمي ،محيطهاي علمي و دانشجويان ميباشند .از آنجا كه دانشگاه
تربيتكنندۀ مديران جامعه و برنامهريزان كالن توسعه و سازندگي كشور است ،دشمن روي جريانهاي دانشجويي
سرمايهگذاري ميكند تا بتواند در آنها رخنه و نفوذ كند و سربازاني در آنها تدارک

ببيند(.مقام معظم رهبري ،در ديدار

نخبگان علمي كشور)1388 ،

يكي از حربههاي اساسي دشمن در جنگ نرم ،تغيير در سبك زندگي است؛ زيرا با تغييرات اساسي در سبك
زندگي هر جامعهاي ميتوان به سادگي و با گذشت زمان ،با كمترين هزينة ممكن نسبت به جنگ سخت ،آن جامعه
را از درون استحاله كرد(باصري و همكاران .)1395 ،سازمان بهداشت جهاني ،سبك زندگي را الگوهاي مشخص و قابل
تعريف رفتار ميداند كه از تعامل بين ويژگيهاي شخص ،برهمكنش روابط اجتماعي و موقعيتهاي محيطي و
اجتماعي و اقتصادي حاصل ميشود(كر .)2000 1،مقابله با تهاجم فرهنگي و پيروي مردم يك جامعه از سبك و شيوۀ
زندگي اصيل و بومي ،الزمة پيشرفت اقتصادي و اجتماعي است(آقايي .)1391 ،عالوه بر اين ،توجه به انتخاب سبك
زندگي سالم و متناسب با فرهنگ و الگوهاي مناسب اجتماعي ميتواند در سالمت رواني افراد نيز نقش مؤثري داشته
و از آسيبهاي اجتماعي ممانعت كند(نوروزي و پترامي .)1395 ،رهبر فرزانة انقالب با نگاهي تيزبين و عمقينگر ،سالياني
است كه به گوشزد و يادآوري مسئلة سبك زندگي در محافل مختلف پرداختهاند .ايشان تقويت سبك زندگي
اسالمي ايراني را در دنياي امروز يك ضرورت دانسته و بر لزوم توسعة آن توسط نخبگان حوزوي و دانشگاهي
تأكيد كردهاند(.سايت مقام معظم رهبري)1394 ،

از سوي ديگر ،امروزه ورزش و تربيت بدني يك موضوع مهم فرهنگي است كه مبناي بسياري از رفتارها و
الگوهاي اجتماعي است .ورزش به عنوان ابزاري استفاده ميشود كه به طور ناخواسته رفتارهاي اجتماعي هنجار
شده ،فرهنگ و ايدئولوژيهاي غالب را توجيه ميكند .اما در كنار آن ،ورزش به افراد اين فرصت را ميدهد تا
هويتها و استقالل ذهني خود را در برابر هژمونيهاي فرهنگي غالب بازسازي كنند .بنابر اين ،ورزش هم ما را به
عنوان سوژه درگير ميكند و هم از مطيع شدن بيدار ميكند تا ما را به تعامل انتقادي با جهان سوق دهد(ايوانز.)2021 2،
در مجموع ،به عنوان يك نظرية متقن ميتوان گفت كه ورزش و تربيت بدني در فرهنگ و تمدن اسالمي ايراني و به
1. Kerr
2. Evans
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تبع در نظام جمهوري اسالمي ،در درجة اول يك پديدۀ فرهنگي و تربيتي و اخالقي است كه از پتانسيل آن ميتوان
در دروني كردن ارزشهاي خاص در جامعه استفاده كرد.

ب) بیان مسئله
هدف بسياري از تهاجمات فرهنگي بيگانه ،قشر دانشجو به عنوان يكي از اقشار مهم و تأثيرگذار بر جامعه است كه تا
حدّي نيز موفق به ترويج سبك زندگي غربي در ميان آنان شده است(اصمي اصطهباناتي و گروسي .)1393 ،اين قشر ميتواند
در تغيير يا ثبات سبك زندگي جامعه نقش فعالي داشته باشد و الگوي ساير جوانان باشد(نوروزي و پترامي .)1395 ،مقابله
با تهاجم فرهنگي و به طبع آن دروني كردن و جامعهپذيري سبك زندگي ايراني اسالمي در آنان ،يكي از ضروريات
مديران نظام و دانشگاههاست .از آنجا كه تهاجم فرهنگي فرايندي فرهنگي است ،بايد با ابزارهاي فرهنگي با آن
مقابله كرد(.حيدري و دولتشاه)1391 ،

غربيان از گذشتههاي دور ،از ورزش و ميدانهاي ورزشي به عنوان ابزار تهاجمي خود بهره گرفتهاند .آنان با به
كارگيري ابزارهاي تبليغاتي گوناگون و پيشرفته ،فضاي ورزشي مدّ نظرشان را به وجود آوردهاند و پيامهاي فرهنگي،
تجاري و اجتماعي خود را با استفاده از قهرمانان ورزشي به جهانيان القا

ميكنند(تورپ،

1

 .)2016منگان 2و

همكاران( )2018در تحقيق «ورزش براي مبارزه با استعمار؛ بررسي يك كاركرد جديد از ورزش براي توسعه» ،به اين
نتيجه رسيدند در دورۀ استعمار كره توسط ژاپن ،ژاپن سعي كرد ژاپنيسازي كره را انجام دهد .در پي اين اقدام،
ابتدا تمام اشكال ورزش بومي كره ممنوع شد و ژاپن از ورزش به عنوان وسيلهاي براي امپرياليسم فرهنگي استفاده
كرد .اما در كره ،ورزش به عنوان وسيلهاي براي بيان ملي و تنها وسيلهاي بود كه كره ميتوانست با آن بر ژاپن غلبه
كند .لي 3و

همكاران()2018

در پژوهش خود دريافتند امپرياليسم فرهنگي ژاپن از ورزش به منظور توليد تايواني

متقاعدشده و حمايتكننده استفاده كرد .ورزش ابزاري براي ادغام و بازسازي بود .افزايش آگاهي از هويت ملي كه
در ميدانهاي بيسبال به وجود آمد ،به طرز عجيب و غريبي يك ائتالف قدرتمند ضد ژاپني به وجود آورد .بنابر اين،
يكي از روشهايي كه مي تواند در برخورد با تهاجم فرهنگي و تأمين سالمت فردي و اجتماعي مؤثر باشد ،فعاليتهاي
ورزشي است .كريميان و همكاران( )1393در پژوهش خود دريافتند اگر نهاد تربيت بدني و ورزش در جامعه نتواند
هنجارها و ارزشها و فرهنگ پذيرفته شدۀ جامعه را به ورزشكاران ،به ويژه ورزشكاران جوان منتقل كند و الگوي
فرد تربيتشدۀ جسماني با انتظارات و توقعات جامعه همسو و هماهنگ نباشد ،نتوانسته است به وظايف و مسئوليتهاي
اصلي خود به طور اثربخش عمل كند.

1. Thorpe
2. Mangan
3. Lee
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استنسيكو 1و

همكاران()2014

در مطالعة خود به اين نتيجه رسيدند كه مربيان ورزشي از طريق برخي روشهاي

توصيه شدۀ آموزشي ،در بهبود سبك زندگي مؤثر در بين جوانان اثر ميگذارند .از سوي ديگر ،از آنجا كه سبك
زندگي صبغهاي فرهنگي

دارد(نوروزي و پترامي،

 ،)1395بايد با استفاده از ابزارهاي فرهنگي در جامعهپذيري و

درونيسازي آن كوشيد .در اين ميان ،ارزشها به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق فعاليتهاي ورزشي پرورش
مييابند(.كواكلي)2011 2،

تأثيرات مثبت ورزش به وسيلة طيف وسيعي از عوامل ميتوانند تحت تأثير قرار گيرند .در ميان اين عوامل ،به
نوع ورزش مورد استفاده ،هنجارها و ارزشهاي مرتبط با يك نوع خاص از ورزش و ويژگيهاي اجتماعي قابل توجه
بازيكنان ورزشي ميتوان اشاره كرد(باسو و باسو .)2015 3،بنابر اين ،براي تأثيرگذاري بيشتر ورزش در زمينة مقابله با
تهاجم فرهنگي و نهادينه كردن سبك زندگي ايراني -اسالمي بايد از ورزشي بومي استفاده شود كه اوالً منطبق بر
سبك و فرهنگ زندگي ايراني و اسالمي باشد ،ثانياً قابليت بااليي در فرهنگسازي و برقراري ارتباط با مخاطب
داشته باشد .به همين سبب ،يك راه عقالني ،بهرهگيري از زورخانهها به منظور تربيت نسل جديد و نهادينه كردن
سبك زندگي ايراني اسالمي است؛ چنانچه شوراي عالي انقالب فرهنگي در آييننامة ترويج فرهنگ پهلواني از
طريق توسعة ورزش زورخانهاي در كشور به اين مهم اشاره كرده است و ائمة جمعه نيز در مناسبتهاي ورزشي
گوشزد كردهاند(.شوراي عالي انقالب فرهنگي)1393 ،

گاه در اين زمينه ،خبرگان رسانهاي و فرهنگي غرب ،به اهميت اين موضوع بيش از خود ايرانيان واقفاند.
ريچارد )2002(4زورخانه را نهادي اجتماعي ميداند كه بر هويت افراد جامعه تأثير ميگذارد(نقل از :ريجون .)2007 5،اما تا
به حال به صورت علمي و تجربي اهميت ورزش زورخانهاي در مقابله با تهاجم فرهنگي و نهادينه كردن و
جامعهپذيري سبك زندگي ايراني اسالمي بررسي نشده است؛ بنابر اين ،به منظور پر كردن اين شكاف علمي ،محقق
در اين پژوهش درصدد است به صورت تجربي ،تأثير ورزش زورخانهاي را بر نهادينه كردن سبك زندگي ايراني
اسالمي در ميان دانشجويان بررسي كند.

ج) روش و ابزار
روش اين پژوهش از نوع نيمهتجربي است و در ترم دوم سال تحصيلي  1397-98در دانشگاه اصفهان انجام گرفت.
حجم نمونه براي اين تحقيق 45 ،نفر در دو گروه آزمايشي و گواه در نظر گرفته شد .روش نمونهگيري بر اساس
شيوۀ تعيين تصادفي يك كالس به عنوان گروه آزمايش و يك كالس به عنوان گروه گواه تعيين شد .قرار گرفتن
1. Stănescu
2. Coakley
3. Baciu & Baciu
4. Richard
5. Ridgeon
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دانشجويان در گروه آزمايش( 23نفر) و گواه( 22نفر) به صورت گروههاي دستنخورده و از قبل تشكيلشده
صورت گرفت .براي كنترل متغيّرهاي مداخلهگر ،فقط دانشجويان ساكن خوابگاه وارد فرايند پژوهش شدند كه هر
دو گروه  17نفر بودند.
ابزار پژوهش اين آزمون ،پرسشنامة سبك زندگي ايراني اسالمي كاوياني( )1390بود كه در دو مرحله به صورت
پيشآزمون و پسآزمون با فاصلة زماني  10هفتهاي اجرا شد .بدين ترتيب كه ابتدا قبل از مداخلة متغيّر مستقل،
پيشآزمون روي  34نفر گروه نمونه اجرا شد .سپس به گروه آزمايش در زورخانة ورزش باستاني و اصول آن و به
گروه كنترل ورزش هندبال و اصول آن آموزش داده شد .پس از آموزش ،مجدداً پسآزمون در گروههاي آزمايش
و كنترل برگزار شد .روايي پرسشنامه با نظرخواهي از  14نفر از اساتيد رشتة مديريت ورزشي و جامعهشناسي ،بعد از
تغييراتي در پرسشنامه در  9بعد(اجتماعي ،عبادي و باورها ،اخالقي ،خانوادگي ،سالمت ،تفكر ،امنيتي ،زمانشناسي و
مالي) تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 0/87 ،به دست آمد .براي تجزيهوتحليل دادهها و بررسي نرمال
بودن توزيع نمرات از آزمون كولموگوروف -اسميرنف 1،براي بررسي همگني واريانسها از آزمون لون 2و براي
مقايسة بين گروهي و درونگروهي نمرات پس از اعمال متغيّر مستقل ،از آزمون تي مستقل و وابسته استفاده شد.

د) یافتهها
تمام افراد شركتكننده در تحقيق حاضر مرد بودند .دامنة سني آزمودنيها در گروه آزمايش 19/65±1/8 ،سال و
در گروه كنترل  20/1±17/09سال بود .براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها آزمون كولموگروف اسميرنوف اجرا
شد كه نتايج حاكي از توزيع نرمال دادههاي سبك زندگي ايراني اسالمي در همة مراحل در دو گروه بود .نتايج
آزمون كولموگروف اسميرنوف در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
گروه کنترل

گروه آزمایش
مرحله

K-S-Z

P-Value

K-S-Z

P-Value

پيشآزمون

0.088

0.112

0.10

0.098

پسآزمون

0.069

0.126

0.078

0.141

ابتدا و قبل از ورود متغيّر مستقل به تحقيق ،پرسشنامة سبك زندگي ايراني اسالمي بين دو گروه آزمايش و
كنترل توزيع شد .همانطور كه در جدول  2نشان داده شده ،بين نمرۀ سبك زندگي ايراني اسالمي در دو گروه
آزمايش و كنترل ،تفاوت معنادري وجود نداشت.

1. Kolmogorov–Smirnov Test
2. Levene’s Test

  420تأثير ورزش زورخانهای در نهادينه کردن سبک زندگی ايرانی اسالمی
جدول  :2نتایج آزمون تي مستقل برای مقایسة پیشآزمون دو گروه کنترل و آزمایش
آزمون تي مستقل

آزمون لون
مؤلفهها

زندگي

سبك
كلي

گروه آزمایش

F

sig

1.32

0.78

انحراف

گروه گواه
انحراف

میانگین

استاندارد

1.056

میانگین

استاندارد

5.60

تي

1.64

1.720

6.47

df

28

Sig

0.097

پس از ورود متغيّر مستقل ،مجدد آزمون سبك زندگي ايراني اسالمي از هر دو گروه گرفته شد .همانطور كه
در جدول  3آورده شده ،نتايج آزمون تي مستقل نشان داد كه بين سبك زندگي ايراني اسالمي دو گروه تفاوت
معناداري وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون تي مستقل برای مقایسة پسآزمون دو گروه کنترل و آزمایش
آزمون تي مستقل

آزمون لون

گروه گواه

گروه آزمایش

مؤلفهها

F

sig

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

سبك زندگي كلي

0.751

0.394

1.38

7.73

1.59

6.13

تي

df

Sig

-2.92

28

0.007

براي بررسي تفاوت بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون در هر يك از دو گروه آزمايش و كنترل ،از آزمون
تي وابسته استفاده شد .همانطور كه در جدول  4نشان داده شده است ،در گروه آزمايش ،نمرات پيشآزمون و
پسآزمون مؤلفههاي خانواده ،اجتماعي ،اخالقي ،مالي ،دفاعي و امنيتي ،سالمت ،عبادي و باورها ،با هم تفاوت
معناداري دارند كه نشاندهندۀ تأثير ورزش زورخانهاي بر ترويج و نهادينه كردن اين مؤلفههاي سبك زندگي ايراني
اسالمي در ميان دانشجويان شركتكننده در ورزش زورخانهاي است .همچنين نتايج نشان داد كه بين نمرات
پيشآزمون و پسآزمون مؤلفههاي زمانشناسي و عقل سبك زندگي ايراني اسالمي در گروه آزمايش تفاوت
معناداري وجود ندارد.
جدول  :4نتایج آزمون تي وابسته برای مقایسة پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش
مؤلفهها

پسآزمون

پیشآزمون

تي

df

Sig

14

0.000

14

0.001
0.010
0.050

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

سبك زندگي كلي

1.37

6.13

2.98

8.13

-4.703

خانواده

1.35

6.40

2.29

10.4

-8.08

اجتماعي

1.42

6.03

1.97

7.23

-2.74

14

اخالقي

1.38

6.07

1.68

7.47

-2.14

14

مالي

1.30

6.13

2.63

11.12

-6.81

14

0.000

دفاعي و امنيتي

1.40

6.13

2.49

11.27

-6.53

14

0.000

سالمت

1.53

6.27

1.13

8

-3.07

14

0.008

تفكر و علم

1.48

5.93

1.61

7.20

-2.57

14

0.022

زمانشناسي

1.68

6.40

2.05

7.93

-2.20

14

0.45

عبادي و باورها

1.40

6.08

1.13

8

-4.005

14

0.001
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همانطور كه در جدول  5نشان داده شده است ،در گروه كنترل تنها نمرات پيشآزمون و پسآزمون مؤلفة
سالمت با هم تفاوت معناداري دارند كه نشاندهندۀ تأثير ورزش هندبال بر ترويج و نهادينه كردن اين مؤلفة سبك
زندگي ايراني اسالمي در ميان دانشجويان است .و بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون ساير مؤلفههاي سبك
زندگي ايراني اسالمي تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول  :4نتایج آزمون تي وابسته برای مقایسة پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل
آزمون تي وابسته
پیشآزمون
مؤلفهها

پسآزمون

تي

df

Sig

14

0.74
0.98

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

سبك زندگي كلي

1.12

5.87

1.64

6

-0.333

خانواده

1.87

6.13

1.30

6.18

-0.10

14

اجتماعي

1.64

6.47

1.59

6.13

0.495

14

0.628

اخالقي

1.72

6.40

1.35

6.16

0.424

14

0.678

مالي

1.42

6.15

1.68

6.97

-1.95

14

0.063

دفاعي و امنيتي

1.56

6.40

1.63

7.13

-1.59

14

0.109

سالمت

1.35

6.23

2.30

10.80

-7.408

14

0.000

تفكر و علم

1.45

6.32

1.42

6.45

-0.343

14

0.73

زمانشناسي

1.65

6.20

1.35

6.01

0.465

14

0.612

عبادي و باورها

1.43

6.09

1.33

6.19

0.253

14

0.683

هـ) بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير ورزش باستاني و زورخانه اي بر نهادينه كردن و جامعه پذيري سب ك
زندگي ايراني اسالمي در ميان دانشجويان از طريق يك مطالعة نيمه تجربي با گروه آزما يش و ك نترل و
پيش آزمون و پس آزمون بود .نتايج مطالعة نيمه تجربي نشان داد كه بر خال ف دانشجويان گ روه
كنترل(هندبال) ،دانشجوياني كه در گروه آزمايش(ورزش زورخانه اي) بودند ،بين نمرات پ يش آزمون و
پس آزمون سبك زندگي ايراني اسالمي آنان تفاوت معناداري وجود داشت كه نشان دهندۀ تأثير و رزش
زورخانه اي بر گزينش و نهادينه كردن سبك زندگي ايراني اسالمي در ميان دانشجويان اس ت .نتا يج
پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهاي كريميان و همكاران (  ) 1393كه دريافتند ورزش و تربيت ب دني ،ارزشها و
منوچهري نژاد ( ) 1393

كه دريافتند ورزش توانايي

هنجارها را در ورزشكاران دروني مي كند ،حسيني و

بااليي در اصالح سبك زندگي و رشد و توسعة جامعه د ارد ،استنسيكو و

كه د ريافتند

همكاران ( ) 2014

مربيان ورزشي در بهبود سبك زندگي ورزشكاران اثر مي گذارند و منگان و
همكاران ( ) 2018

همسو مي باشد.

همكاران ( ) 2018

و لي و

كه به اين نتيجه رسيدند كه ورزش ملي وسيله اي براي مقابله با تهاجم ف رهنگي اس ت،
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همچنين نتايج پژوهش ن شا ن داد كه در گروه آزمايش ،پيش آزمون و پس آزمون مؤلفه هاي
زمان شناسي و عقالنيت سبك زندگي ايراني اسالمي تفاوت معناداري با هم ندارند و در گ روه ك نترل،
نتايج پيش آزمون و پس آزمون مؤلفة سالمت سبك زندگي ايراني اسالمي تفاوت معناداري وج ود دا رد.
به طور كلي مي توان گف ت گروههاي ورزشي به منظور ايجاد هماهنگي بين اعضا براي دستيا بي به
هدفهاي خود ،قواعد محدودكننده اي برقرار مي كنند كه باعث يادگيري و شكل گيري باورها ،نگرشها،
بهبود مهارتها و جامعه پذيري نقشهاست .آموزه هاي تربيتي كسب شده در فعاليتهاي ورزشي به م وقعيتهاي
ديگر زند گي ورزشكار منتقل

مي شوند (صداقت زادگان اصفهاني،

 . ) 1384در همين راستا ،ورزشهاي با ستاني و

زورخانه اي كه با فرهنگ جامعة ما كه جامعه اي مذهبي است مطابقت دارد نيز داراي قواع د و ا صولي
است .اين اصول و قواعد به شكل يك فشار هنجاري عمل مي كند و افراد شركت كننده ملز م به رعايت
آن مي باشند  .اين اصول و هنجارها كه با سبك زندگي ايراني اسالمي هماهنگي و همپوشان ي عجي بي
دارند ،در افراد شركت كننده در ورزش زورخانه اي دروني شده ،باعث تقويت ابعاد سبك زن دگي ا يراني
اسالمي در ميان دانشجويان مي شوند .به طور كلي مي توان گفت غيرت مداري و تأكيد بر اه ميت ن اموس
و رعايت اصول اخالقي نسبت به جنس مخالف ،جشن صلة رحم در ماه مبارک رمضان و منع ور زشكار ان
از پوشيدن لباس زشت يا ناپسند كه از اصول ورزش زورخانه اي است و در اين ورزش بر آن تأكي د و در
ورزشكاران دروني مي شود ،موجب تقويت بعد خانواده در سبك زند گي ايراني اسالمي مي شود .در ه مة
مراحل حضور در زورخانه يا حركتهاي ورزشي ،ياد كردن خداوند و اولياي او ساري و جار ي است .
ورزشكاران با نيايش پروردگار توانا و نثار صلوات جلي بر خاتم پيغمبران(ص) و موالي متقي ان(ع) و
يازده فرزندش ،ورزش را انجام و سرانجام مي بخشند ك ه موجب دروني شدن اين باورها در و رزشكا ران و
تقويت بعد عبادي سبك زندگي ايراني اسالمي مي شود .باستاني كاران تج م ّل گرايي و مدگرا يي را
گونه اي رياكاري مي د انند و سعي مي كنند از اين امور دوري كنند و از سوي ديگر ،سادگي را ا متياز
تلقي مي كنند .عالوه بر اين ،باست اني كاران توانمندي را در ثروت نمي دانند ،بلكه در ر عايت ا صول
مردانگي و عدم ريا و كبر مي دانند كه دروني شدن اين ارزشها در ورزشكاران زورخانه اي باعث تقويت
بعد مالي سبك زندگي اسالمي مي شود.
ورزش زورخانه اي پس از اسالم به صورت مقاومت مردمي عليه مغوالن ،در قالب گر وههاي ورزش
باستاني پا گرفته است؛ تا جايي كه ابزارهايي چون :سنگ ،تخته ،ميل و كباده ،به صورت نمادين برخي
از ابزارهاي رزمي دوران باستان چون :سپر ،گرز و كمان بوده اند .عالوه بر اين ،باستاني كاران ،شجاعت
را ايستادگي در برابر زورگويان و دستگيري از نيازمندان مي د انند كه موجب تقويت بعد امنيتي سبك
زندگي ايراني اسالمي مي شود .همچنين ،اعتماد و امانتداري چه از جنبة معنوي و چه از جنبة مادي،
فروتني و دوري از كبر ،راستگويي ،راست كرداري ،صبوري ،خوش قولي ،پاک دلي و عفت ،رحم بر
ضعفا ،رجحان سود ديگري بر سود خود و در مقابل زيا ن خود بر زيان ديگري ،ياوري ستمديدگان ،دفاع
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از مظلومان ،دوري از ريا و رعايت انصاف ،از اصول و ارزشهاي اين ورزش است كه توسط مرشد و
مربيان نيز به شدت توصيه و موجب دروني شدن اين ارزشها در ورزشكار و تقويت بعد اخالق سبك
زندگي ايراني اسالمي مي شود .برگزاري گلريز ان  ،حمايت از افراد ضعيف و آسيب ديده ،امر به معروف
و نهي از منكر ،پرده پوشي اسرار و نقايص مردم و آشكار نكردن آن و و چشم پوشي از خطاهاي آنان ،از
آيينها و آدابي اند كه در ورزشكاران زورخانه اي دروني شده و موجب تقويت بعد اجتماعي سبك
زندگي ايراني اسالمي مي شوند .ع الوه بر اين ،اين باورها و نگرشها كه در قالب شعر و موسيقي و با نواي
دل انگيز مرشد ارائه مي شود و با معماري سادۀ زورخانه همخواني دارد ،تأثير مضاعف بر ورزشكاران
مي گذارد و سبب جامعه پذيري سبك زندگي ايراني اسالمي در ميان باستاني كاران مي شود.
در خصوص عدم تأث ير گذاري ورزش زورخانه اي بر مؤلفه هاي زمان شناسي و عقل سبك زندگي
ايراني اسالمي ،مي توان گفت بعضي از اصول و آداب زورخانه ،نظير ورزش بعد از نماز ص بح يا تفكر و
خردورزي پهلوان و ورزشكاران ،با گذشت زمان به علل مختلف به دست فراموشي سپرده شده يا د ر فرع
قرار گرفته اس ت و نمي تواند در مراحل اوليه در ورزشكار دروني شود .اما دربارۀ معنا دار بو دن تفاوت
پيش آزمون و پس آزمون در مؤلفة سالمت در هر دو گروه كنترل و آزمايش ،مي توان گفت به ط ور كل ي
هر ورزشي در سالمت جسماني و رواني و نظافت شخصي ورزشكاران تأثيرگذار است و پژوهشه اي
زيا دي به اثبات رسيده است .پيشنهاد مي شود ضمن فراهم آوردن زيرساختها ،ورزش زورخان ه اي در كنار
رشته هاي ورزشي ديگر در دانشگاهها به عنوان يك واحد اجباري براي رشتة تربيت بدني و همچن ين به
عنوان يك واحد درس عمومي يا اختياري براي دانشجويان غير تربيت بدني آموزش داده شود  .هم چنين
پيشنهاد مي شود مسابقات ورزش پهلواني به طور مرتب در سطح دانشگاه ،منطقه و كشور در ردۀ
دانشجويان برگزار و پهلوان دانشجويان ايران مشخص شود.
پيشنهاد مي شود آيينهاي ورزش زورخانه اي با همكاري نهاد رهبري ،بسيج و ادارۀ تربيت بدني
دانشگاه به طور مرتب در د ان شگاه برگزار شود تا ارزشهاي واالي ورزش زورخانه ا ي كه مطابقت زيادي
با سبك زندگي ايراني اسالمي دارد ،در دانشجويان نهادينه شود .پيشنهاد مي شود با همكاري فدراسيون
ورزش زورخانه اي و ادارۀ تربيت بدني وزارت علوم ،تحقيقات و ف ن ّاوري يك كارگروه تخصصي براي
ترويج ورز ش زورخانه اي تشكيل شود و با برگزاري كارگاهها و تهية بروشورهايي به معرفي ورزش
زورخانه اي و بعض ا ً پهلوانان نامي ايران و داستانهاي اخالقي آنان در سطح دانشگاه پرداخته شود تا اين
ورزش در وهلة اول جاي خود را در بين دانشجويان چنانكه بايسته است پيدا كند و دانشجويا ن به عنوان
افراد مؤثر در جهت انتقال و آموزش آن به جامعه كوشا باشند .اين امر از جهات گوناگون حائز اهميت
است؛ زيرا عالوه بر فوايد جسمي آن و سالمتي دانشجويان ،بسياري از باورهاي ناب ملي و مذهبي ما كه
در درون اين ورزش نهفته شده ،از طريق شركت در ورزش زورخانه اي در دانشجويان دروني مي شود و
احتما ال ً باعث ترويج و نهادينه كردن سبك زندگي ايراني اسالمي در آنان مي شود.
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اين پژوهش نيز مانند ديگر پژوهشهاي مداخله اي ،داراي محدوديتهايي ،از جمله جامع ه و ن مونة
بررسي بود كه به دليل كنترل متغ ي ّرهاي مداخله گر توسط گروه پژوهش ،فقط پ سران خوابگا هي ر ا شامل
مي شد كه معمو ال ً شهرستاني بودند .ديگر محدوديت اين پژوهش ،ابزار گردآوردي داده ها بود ك ه از
پرسشنامه براي سنجش سبك زندگي ايراني اسالمي استفاده شد .محدوديتهاي ذكر شده مي توانند ن تايج
مطالعه را تحت تأثير قرار دهند .پيشنهاد مي شود كه در پژ وهشهاي بعدي اين كاستي ها برطرف ش ود.
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