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  ای فوتبال ایرانای فوتبال ایران  بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان حرفهبررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان حرفه

    

 . مجتبی امیری. مجتبی امیری44  ––محمد احسانی محمد احسانی ..33  ––  هاشم کوزه چیانهاشم کوزه چیان. .   --22  رضا شجیعرضا شجیع  ..11

. دانشیار دانشگاه تربیت 3.استاد دانشگاه تربیت مدرس، 2 ،جوی پست دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهراندانش.1

 . استاد دانشگاه تهران4مدرس، 
 (1392/  05 / 22، تاریخ تصویب :   1391/ 02/  14)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

  18رسشونامه  بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بوود. بوه هموین من وور پ     ،حاضر هدف از انجام پژوهش

بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبوال   162( به طور تصادفی در اختیار 1391و همکاران )« شجیع»ای منش پهلوانی ساخته شده توسط گویه

تیم قرار گرفت. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و ثبات درونی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفوت.   11ایران از 

کلومووگروف اسومیرنب بدسوت آمود، از      های نرمال بودن و همگنی واریانس متغیرها که با استفاده از آزمونتوجه به برقراری مفروضهبا 

ها نشان داد، میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیوگ برتور فوتبوال ایوران     یافته. استفاده شد آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

(. بر P،183/4=F =001/0داری وجود دارد )ها به تفکیک تیم تفاوت معنیین میانگین نمره منش پهلوانی آزمودنیبوده و ب 72/12±59/73

مطلق  ءدهندهشود که نشانها؛ میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در سطح متوسطی ارزیابی مییافته ءپایه

 گرایی در آنان باشد.گرایی و یا ترویج شکها دارد. این امر ممکن است نتیجه ایجاد و افزایش نسبیتآنهای پهلوانی در نزد نبودن ارزش

 

 : کلیدی هایواژه

 .داری، معنویت، بازیکنان لیگ برتر، فوتبالمنش پهلوانی، راستی، گذشت، تواضع، مردم
 

                                                           

  -  : 09126437078نویسنده مسئول : تلفن Email:rezashajie@gmail.com                                                                             
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 مقدمه

اي  در حدود چهار دهه پيش، مقاله« 1اگليو و تاتكو»

خواهيد اخالق خود را درست كنيد به  اگر مي"ن: با عنوا

 منتشر كردند "دنبال چيز ديگري غير از ورزش برويد

. به زعم آنان، رشد اخالقي نوجوانان و جوانان در (34)

هاي اي، آن هم به لطف آموزههاي ورزش حرفهمحيط

و شواهدي ( 21تربيتي مربيان، تنها يک شوخي است )

اي بر افت هاي ورزش حرفهحيطبسياري مبني بر تأثير م

(. 26، 23، 22عملكرد اخالقي ورزشكاران وجود دارد )

گيري نسبت به پول اي جهتمعموالً در ورزشكاران حرفه

هاي خود را  وجود داشته و افراد مجبور هستند مهارت

براي مسابقه دادن به حراج بگذارند. افرادي كه خود را 

داري  ظام سرمايهكنند به طرف ن اي قلمداد مي حرفه

شوند و خدمات خود را در ازاي پاداش معاوضه  متمايل مي

شوند كه  كنند. از لحاظ تكنيكي به تاجراني بدل مي مي

اي باشند، در عين حال هنوز هم به خطا  خواهند حرفه مي

دهند اما ديگر اهميت اين موضوع  نكردن اهميت مي

نزول برايشان در درجه اول نيست، بلكه به درجة دوم 

يابد (. شواهد اين موضوع زماني افزايش مي29يافته است )

تواند كه جريمه مالي و يا كم كردن حقوق ورزشكاران مي

هاي كاهش برخي رفتارهاي غير اخالقي در تا حدي زمينه

آنان را فراهم سازد. با توجه به آنچه گفته شد، ورزشكاران 

ر اخالقي هاي دشوااي با مجموعه متنوعي از وضعيتحرفه

ها نيازمند برخورداري از روبرو هستند كه پاسخگويي به آن

هاي ارزشي منحصر به خود استدالل اخالقي با پيش فرض

هايي كه ايراني و مسلمان بودن فرض(. پيش28است )

ها به سمت و سوي بازيكنان، انتظار گرايش بيشتر آن

 كند. هاي پهلواني را بيش از پيش ايجاد ميارزش

                                                           

1-Oglivie & Tutko 

 بيترك« 3ان» و نسبت« 2پهلو»بخش دو پهلوان از ۀواژ

 يو فارس 4گيپَهْلَو ةانيم يفارس ۀو هم خانواده با واژ افتهي

 نيرا منسوب به پهلو، سرزم يپهلو. استي مانو ةانيم

شهرت  يريو دل يياند كه مردان آن به توانا پارت دانسته

 يبرا يونانيـ  يروم ياصطالح «پارت»(. 14داشتند )

 دهينام« پَرْثَوه»باستان  ياست كه در زبان پارس ينيسرزم

ة بيكت در اول  وشيپَرْثَوه كه دار ۀاست. واژ  شده يم

 و هاجنگشد.  ليپَهلَو تبد  به هابعد ،است آورده  ستونيب

 ديپد ي راسنتان پهلوان ،پهلوها )مردم پرثوه( هايرشادت

 شكلها به نام آن رانيدر ا «يسنت پهلوان»آورد كه 

 است يو جوانمرد ياز سلحشور يا زهيسنت آم نيرفت. اگ

ي ريتأث رانيا يمل يها مردم و حماسه ةعام يكه بر زندگ

در  يپهلوان سنت (.6گذاشته است ) عميق و شگرف

 نيتر تحول و تطور از كهن ۀدور کي نيزم رانيفرهنگ ا

را  يخيو تار يحماس ۀتا دور ،يرياساط ۀدور يعنيزمان، 

 است.  مودهيپ

 يآسمان خدايان ينيزم ةنمون يرياساط ۀدور هلوانانپ

اما  شدند، ينما آشكار م پهلوانان انسان ةبودند كه در جام

به عنوان داشتند.  يو اَبَر انسان زدگونهيا يرفتار و كردار

از گروه  يشتتزر نيگرشاسب، بزرگْ پهلوان د مثال؛

ان برخالف پهلوان يحماس ۀدور پهلوانان. بود زدْپهلوانانيا

 يو رفتار رويبودند كه ن ييهاانسان ،يرياساط ۀدور

كاوه و با  زشيبا خ رانيا يحماس ۀداشتند. دور زيآم افسانه

 يمنوچهر آغاز و با كشته شدن رستم و پادشاه يپادشاه

 يخيتار ۀپهلوانان دور يابد.مي انيپا اريبهمن، پسر اسفند

 ينـينان دپهلوا ،يخـيپهلوانان تار ؛گروه سهبه  توان يرا م

كرد.  ميمردم تقس ۀتـود انيو پهلوانان برخاستـه از م

هستند برآمـده از  يپهلوانان ينيو د يخيپهلوانان تار

مردم جامعه و  ينيو د يخـيتار يزندگ ـاتيواقع يژرفا

                                                           

2-Pahlaw 
3-ān 
4-Phlw'nyg 
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 نياز ا کيهر ي. داستان زندگـياسالمـ ۀفـرهنگ دور

 يها از حماسه ييها پهلوانان موضوع و مضمون منظومه

 يها منظومه .(13) را شكل داده است رانيا ينيو د يخيرتا

ي شگرف هايقهرمان ۀدربار  حسام ابن ةنام خاوران يحماس

در شمار ي نظام ةاسكندرنام  منظومهو  )ع(ي عل حضرت 

همين  در. شوند يانگاشته م ينيد يپهلوان يها حماسه

كه بعدها  بدل شدند يارانيعبه  انيپهلوانان و سپاه ،دوره

 تيماه رييتغ ارانيع رو، ني. از ادندينام «جوانمرد»د را خو

 خود را به رويكرد يو جنگ ينظام رويكردكرده و  دايپ

 (.9) تبديل كردند يو عرفان يمعنو

در جهت بررسي رفتار شماري هاي بيتا كنون پژوهش

اي و هاي ورزش حرفهدر محيطو اخالق ورزشكاران 

، بازي 1ورزشيتحت عناويني چون روحيه قهرماني 

بويژه در  4، منش ورزشكاري3، هوش معنوي2جوانمردانه

اكثر اين مفاهيم و  ،با اين وجود انجام شده است.غرب 

« پهلواني»هاي عمقي مفهوم ها، فاقد ويژگيپژوهش

فرهنگ و تمدن ايران باستان شكل  ءهستند كه بر پايه

گرفته و به رغم برخورداري از برخي اشتراكات، مفهومي 

شود. آنچه مسلم است ها محسوب ميتر از آنميقع

هاي انجام شده پژوهشگران اخالق بسياري از پژوهش

هاي نظريات و ديدگاه ءهاي اخير، بر پايهورزشي در سال

بنا شده و بر همين اساس تالش كمتري در  5گرايانهانسان

بررسي نقش باورهاي ديني و مذهبي بر رفتارهاي اخالقي 

كاري جام شده است. در اين ميان كمورزشكاران ان

پژوهشگران ايراني در معرفي نگرش و منش پهلواني، 

تفاوتي هر چه بيشتر پژوهشگران غربي به ساز بيزمينه

مفاهيم عميق فرهنگي و اخالقي ورزش در ايران باستان و 

رنگ شدن آن در ادبيات علمي داخل كشور در البته كم

                                                           

1-Sportsmanship 

2-Fair Play 

3-Spiritual intelligence   
4-Sportspersonship 
5-Humanism 

ر حالي است كه مفاهيم هاي اخير بوده است. اين دسال

جوانمردي و روحيه ورزشكاري در ادبيات علمي ورزش 

رو تالش شده هاي معنوي بوده و از اينغرب فاقد ويژگي

به طور جداگانه متغيرهايي چون هوش معنوي و يا 

باورهاي مذهبي نيز به ادبيات علمي اين حوزه اضافه شود. 

تواند دو مي «پهلواني»به هر حال، كمتر مفهومي به مانند 

اخالق و ورزش را به يكديگر پيوند زده و مفهومي  ءمقوله

زميني و امروزي از منش رفتاري يک انسان با قدرت 

 (. 4جسماني باال ارائه دهد )

و  ، قدرتمندبسيار باهوش ورزشكاري كه شخصيت

عنوان فردي   است و به برانگيز تحسين ،زيرک باشد

بي برخوردار است. با هاي خو كه از ارزش شودميمحسوب 

تنهايي   ، خود بهجسمانينيروي انديشه و اين وجود، 

تاريخ، سرشار (. 8شوند ) اخالقي محسوب نمي هاييارزش

اي است كه از  باهوش و باجذبه مربيان و ورزشكاراناز 

هميشه افرادي  اند. خرد اخالقي اندكي برخوردار بوده

قير شكل گرفته اي ف ها در خانواده كه شخصيت آن اند بوده

ترين مربيان و و اخالقيترين  و بعدها در ردۀ بزرگ

افراد بسياري نيز  ،اند. در مقابل قرار گرفته ورزشكاران

هستند كه ضمن برخورداري از امتيازات بسيار، از 

ي هاي . بنابراين ارزشمندند كمي بهرههاي اخالقي  ارزش

 وفاداري، جذابيت، شخصيت، ازقدرت جسماني، نظير 

كوشي، ايثار، عزم راسخ و شرايط  خودگذشتگي، سخت

 گيرندنمي هاي اخالقي قرار ش ارز فهرستدر ، اقتصادي

هاي پهلواني اين در حالي است كه ارزش (.32)

هاي اخالقي، اجتماعي و جسماني به ارزش ءدربرگيرنده

هاي ديني و مذهبي )معنوي( صورت توأم در كنار ارزش

منحصر به فردي در اين راستا  كامل و ءهستند و مجموعه

 1داري، مردم8، گذشت7، تواضع6شوند. راستيمحسوب مي

                                                           

6-Truth 
7-Humbleness 
8-Generosity 
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پهلواني هستند كه بر  ، منتخبي از صدها ارزش2و معنويت

تطبيق فرهنگ غني ايراني و اسالمي در طي هزاران  ءپايه

سال شكل گرفته و امروزه به عنوان متغيري نوين با عنوان 

ت علمي جهان و بويژه ورزش به ادبيا« 3منش پهلواني»

رسد فوتبال (. به نظر مي33اي معرفي شده است )حرفه

هاي ها و ناهنجارياي امروز به دليل وجود آسيبحرفه

(، فشار براي 16ها )(، تبعيض19اخالقي اجتماعي فراوان )

(، وجود 29داري )(، حضور نظام سرمايه31كسب نتيجه )

(، بيش از 5لطه رسانه )( و نيز س12اهداف پنهان سياسي )

پيش به بازسازي و ترويج اين منش و رويكرد انساني و 

 معنوي نيازمند باشد.

يكي از صفاتي است كه در ادبيات پهلواني « راستي»

بويژه شاهنامه مورد توجه بسيار قرار گرفته است. 

هاي جوانمرد را اول عنصرالمعالي در كتاب خويش، ويژگي

شمارد و بر مي« داريمردم»وم و س« راستي»، دوم «خرد»

داند. راستي و هاي رادمردي و عياري ميها را از نشانهآن

داري در آثار بسياري مورد ستايش قرار گرفته و از مردم

(. در 7شوند )هاي شاخص پهلواني محسوب ميويژگي

سراسر شاهنامه، انسان به راستي و پرهيز از دروغ رهنمون 

ي نيستي و تباهي تشبيه شده شده و دروغ به عامل اصل

كردار شاهنامه است. جالب آنكه بسياري از پهلوانان راست

دروغ  ءمانند رستم، اسفنديار و حتي سياوش به واسطه

شوند. به هر اطرافيانشان به كام مرگ و نابودي كشيده مي

هاي پهلواني، ستيزي بنيادين ميان حال در تمامي روايت

به عنوان اصلي « گذشت» راستي و دروغ وجود داشته و

نيز به عنوان « داريمردم»شود. غير قابل انكار مطرح مي

هاي خواست ءيک ارزش اجتماعي اخالقي، به نوعي غلبه

-اش به حساب ميهاي اجتماعيفردي پهلوان بر خواست

اي در منش (. معنويت كه داراي جايگاه ويژه15آيد )

                                                                                    

1-Humanity 
2-Spirituality  
3-Pahlavanship 

معاصر  پهلواني بوده و از كاركردي حساس در ورزش

برخوردار است، ارتباط دروني فرد با خداوند متعال را 

(. بر همين اساس، تجربيات معنوي 30شود )شامل مي

هميشه عميق نبوده و در زندگي عادي و روزمره  نيز 

(. تالش يک ورزشكار براي 20، 11شوند )مشاهده مي

ارجاع داليل پيروزي به خواست خداوند و ارجاع داليل 

و ساير عوامل و همچنين تقدس بخشيدن  شكست به خود

زندگي عادي و ورزشي، از نمونه  ءبه اتفاقات روزمره

اي ادراكات معنوي و البته سطحي ورزشكاران حرفه

رسد فوتبال براي انسان (. به نظر مي8شوند )محسوب مي

خداجوي معتقد به آخرت، از معناي ماورايي به مراتب 

 (. 25بيشتري برخوردار باشد )

ه هر ترتيب، پژوهش حاضر در نظر دارد منش ب

پهلواني بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران را تعيين كرده و 

به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا بين منش پهلواني 

بازيكنان ليگ برتري به تفكيک تيم و برخي متغيرهاي 

شناختي تفاوت وجود دارد؟ پاسخ به اين سئوال جمعيت

اندركاران امر را در شناخت دستتواند پژوهشگران و مي

بهتر منش پهلواني، توسعه ابزارهاي سنجش آن و نيز 

 كشف راهكارهاي ترويج بهتر ياري رساند. 

 

 تحقیق روش

 روش پژوهش و ابزار گردآوری اطالعات

 -پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و علي

باشد. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش اي ميمقايسه

ساخته شده  4اي منش پهلوانيگويه 18رسشنامه از پ

( مشتمل بر پنج 1391و همكاران )« شجيع»توسط 

گزينه(، تواضع  3گزينه(، راستي ) 3مقياس گذشت )خرده

گويه(  4داري )گزينه( و مردم 5گزينه(، معنويت ) 3)

ارزشي  5. ضمن اينكه از مقياس (8) استفاده گرديد

                                                           

4-Pahlavanship Questionnaire (PQ)  
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=كامالً موافقم( نيز براي 5=كامالً مخالفم تا 1ليكرت )

 سازي ابزار استفاده گرديد. كمي

 

 روایی و پایایی ابزار

هاي اي و تأييد عاملبراي تعيين روايي سازه

هاي تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي پرسشنامه از روش

استفاده شد. براي اين منظور از دو دسته مدل اكتشافي 

ي رابطه بين يعني مدل اكتشافي مرتبه اول )براي بررس

ها( و اكتشافي مرتبه دوم )براي ها و خرده مقياسگويه

ها و عامل( استفاده شد. مقياسبررسي رابطه بين خرده

ها و عامل منش مقياسرابطه بين خرده 2و  1هاي جدول

دهند كه بيانگر كفايت نمونه و تأييد پهلواني را نشان مي

 باشد. سازه مورد نظر مي

 

 و ضریب بارتلت برای سازه منش پهلوانی KMOیج آزمون نتا -1جدول 

 KMO 77/0ضریب 

 781/195 مجذور خی آزمون بارتلت

df 10 

 001/0 داریسطح معنی

 06/52 درصد واریانس تبیین شده

 
نتایج بارهای عاملی اختصاصی برای سازه منش پهلوانی -2جدول   

 بار عاملی خرده مقیاس

775/0 گذشت  

751/0 راستی  

721/0 معنویت  

685/0 تواضع  

داریمردم  669/0  

 

 

الذكر توسط اساتيد روايي محتوايي ابزارهاي فوق

شناسي و هاي تربيت بدني، جامعهمجرب در حوزه

روانشناسي مورد تأييد قرار گرفته و ثبات دروني 

پرسشنامه نيز در يک مطالعه مقدماتي با آلفاي كرونباخ 

 تعيين شد.  92/0

 

 عه و نمونه آماریجام

بازيكن شاغل در ليگ  162نمونه نهايي پژوهش تعداد 

مقاومت ، نفت تهران، راه آهنتيم  11برتر فوتبال ايران از  

 سپاهان، بوشهر نيشاه، خوزستان فوالدي، سپاس ديشه

 پاس، كانيپ، آبادان نفتي، بندر انزل ملوان، اصفهان

 ءان جامعهبودند كه از مي هرمزگان ومينيآلومو  همدان

آماري كليه بازيكنان شاغل در ليگ برتر فوتبال ايران در 

گيري (. روش نمونهN=396انتخاب شدند ) 91-90فصل 

اي و سپس ها، خوشهپژوهش حاضر در مرحله انتخاب تيم

در مرحله انتخاب بازيكنان به صورت سرشماري بود، به 

م ها در اختيار همگي بازيكنان هر تيطوري كه پرسشنامه

قرار گرفت. با توجه به مشغله و شرايط بازيكنان ليگ برتر، 

در هر تيم تعدادي پرسشنامه تكميل نشده و يا به عنوان 

پرسشنامه مخدوش در نظر گرفته شد. اين در حالي است 

رغم مكاتبه هاي ليگ برتري نيز عليكه تعدادي از تيم
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ه سازمان ليگ برتر فوتبال ايران مبني بر همكاري با گرو

ها به ورزشكاران جلوگيري پژوهش، از ارائه پرسشنامه

هاي تحقيق كه پرسشنامه ، فراواني نمونه3كردند. جدول 

ها مورد تحليل نهايي قرار گرفت را به تفكيک هر تيم آن

 دهد.  نشان مي

 

 فراوانی نمونه های تحقیق به تفکیک تیم های مورد مطالعه – 3جدول 

 درصد تعداد تیم

 5/10 17 نآهراه 

 6/8 14 نفت تهران

 5/10 17 مقاومت شهید سپاسی

 5/10 17 فوالد خوزستان

 3/9 15 شاهین بوشهر

 5/10 17 سپاهان اصفهان

 8/6 11 ملوان بندر انزلی

 8 13 نفت آبادان

 6/8 14 پیکان

 8 13 پاس همدان

 6/8 14 آلومینیوم هرمزگان

 100 162 مجموع

 

 آماریهای روش

هاي نرمال بودن و همگني با توجه به برقراري مفروضه

-واريانس مربوط به نمره كلي پرسشنامه و خـرده مقيـاس  

كلومـوگروف اسـميرنف    هاي آن كه بـا اسـتفاده از آزمـون   

در سـط    بدست آمد، از آزمون تحليل واريانس يک طرفه

هـا بـا اسـتفاده از    . دادهاستفاده شـد  >05/0Pداري معني

مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار      16نسـخه   SPSSافـزار   نرم

 گرفت.  

 

 

 ی تحقیقهایافتهنتایج و 

، 25±4ها ها نشان داد؛ ميانگين سن آزمودنييافته

حضور در ليگ برتر  ء، سابقه8±4اي فوتبال حرفه ءسابقه

باشد. اين در مي 2±2حضور در تيم ملي  ة، سابق3±3

ها مجرد بوده و درصد آزمودني 75حالي است كه تقريباً 

 ديپلم است. ها زير فوقدرصد آن 80مدرک بيش از 

پهلواني همچنين نشان داد، ميانگين نمره كلي منش ها يافته

باشد. مي 59/73±72/12بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران 

هاي خرده مقياس هاي مربوط به ميانگين نمرهآماره 4جدول 

 هد.دمنش پهلواني را به تفكيک نشان مي
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 هاهای منش پهلوانی آزمودنیهای مربوط به میانگین نمره خرده مقیاسآماره -4جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد خرده مقیاس های منش پهلوانی 

 82/16 07/77 161 گذشت 1

 61/17 99/71 161 راستی 2

 59/20 44/76 161 تواضع 3

 90/15 77/70 161 معنویت 4

 44/17 66/71 161 مردم داری 5

 

شود، ميانگين مشاهده مي 4طور كه در جدول همان

هاي منش پهلواني در سط  متوسطي نمره خرده مقياس

منش پهلواني بازيكنان  ۀشود. در ارتباط با نمرارزيابي مي

نيز، تيم پيكان  ليگ برتر فوتبال ايران به تفكيک تيم

ش كمترين و تيم پاس همدان بيشترين ميزان نمره من

 ها نشان داد؛ بين نمره دهند. يافتهاخالقي را نشان مي

 

 

داري ها به تفكيک تيم تفاوت معنيمنش پهلواني آزمودني

هاي ( و بر اساس يافتهP،183/4=F =001/0وجود داشته )

ها مربوط به تيم پاس آزمون تعقيبي، بيشترين تفاوت

بوط هاي مرآماره 5باشد. جدول ها ميهمدان با ساير تيم

، نمودار راداري 1به نمره منش پهلواني بازيكنان و شكل 

ها ها را به تفكيک تيموضعيت منش پهلواني آزمودني

 دهد.  نشان مي

 

 های مورد مطالعههای مربوط به میانگین نمره منش پهلوانی بازیکنان به تفکیک تیمآماره -5جدول 

 حراف معیاران تعداد میانگین تیم/میانگین نمره منش پهلوانی

 34/10 17 68/70 راه آهن

 98/9 14 07/77 نفت تهران

 94/16 17 46/69 مقاومت شهید سپاسی

 58/10 17 35/75 فوالد خوزستان

 55/9 15 76/68 شاهین بوشهر

 59/13 17 18/71 سپاهان اصفهان

 94/7 11 86/75 ملوان بندر انزلی

 60/14 12 03/78 نفت آبادان

 98/11 14 11/64 پیکان

 71/8 13 76/88 پاس همدان

 26/8 14 38/74 آلومینیوم هرمزگان

   F 183/4آماره 

   001/0 داریسطح معنی
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هاها به تفکیک تیمنمودار راداری وضعیت منش پهلوانی آزمودنی -1شکل   

 

هاي مقياسها همچنين نشان داد؛ بين خردهيافته

 ،P=001/0استي )(، رP، 828/3=F=001/0گذشت )

233/4=F( تواضع ،)001/0= P،746/3=F و معنويت )

(019/0= P،226/2=Fآزمودني ) ها به تفكيک تيم تفاوت

دار وجود دارد. آين در حالي است كه بين ميانگين معني

-تيمداري بازيكنان به تفكيک مقياس مردمنمره خرده

 ،P=250/0داري مشاهده نشد )تفاوت معني هايشان

274/1=F .) 

 

 

 های مورد مطالعههای منش پهلوانی بازیکنان به تفکیک تیممقیاسهای مربوط به خردهآماره -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  داریمردم معنویت تواضع راستی گذشت

 راه آهن 64/67 52/73 47/76 15/67 62/68

 نفت تهران 52/73 64/74 38/77 76/79 50/87

 اسیمقاومت سپ 95/70 05/67 54/72 15/67 60/69

 فوالد خوزستان 63/74 29/70 82/83 58/70 45/77

 شاهین بوشهر 83/65 73 33/63 66/71 70

 سپاهان اصفهان 85/69 47/66 33/83 75/63 54/72

 ملوان بندر انزلی 40/78 63/73 75/75 75/75 75/75

 نفت آبادان 47/74 41/75 02/84 75 25/81

 پیکان 64/69 50/57 11/60 92/58 40/74

 پاس همدان 17/83 15/81 23/94 66/91 58/93

 آلومینیوم هرمزگان 42/71 92/68 83/70 38/77 33/83

 Fآماره  274/1 226/2 746/3 233/4 828/3

 داریسطح معنی 250/0 019/0 001/0 001/0 001/0

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

راه آهن

نفت تهران

مقاومت سپاسی

فوالد خوزستان

شاهین بوشهر

ملوان بندر انزلیسپاهان اصفهان

نفت آبادان

پیکان

پاس همدان

آلومینیوم هرمزگان

منش پهلوانی
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هاي خرده مقياس نشان داد؛ بين منش پهلواني وها يافته

داري به تفكيک مدرک گذشت و مردمراستي، تواضع، 

( اما بين <05/0Pداري وجود ندارد )تحصيلي تفاوت معني

ها به تفكيک مقياس معنويت آزمودنيميانگين نمره خرده

شود كه بر داري مشاهده ميمدرک تحصيلي تفاوت معني

آن؛ با افزايش سط  تحصيلي، نمره معنويت بازيكنان  ةپاي

(. P، 304/2=F=049/0يابد )مي داري افزايشمعني به طور

ها همچنين نشان داد؛ بين منش پهلواني و خرده يافته

داري به هاي معنويت، تواضع، گذشت و مردممقياس

داري وجود ندارد تفكيک سط  درآمد تفاوت معني

(05/0P>اما بين ميانگين نمره خرده ) مقياس راستي

ري داها به تفكيک سط  درآمد تفاوت معنيآزمودني

آن؛ با افزايش ميزان درآمد،  ءشود كه بر پايهمشاهده مي

يابد داري افزايش مينمره راستي بازيكنان به طور معني

(024/0= P،822/3=F جالب آنكه كه به جز ميانگين .)

ها با ساير خرده مقياس ۀدينداري، ميانگين نمر ۀنمر

 يابند. افزايش درآمد، بهبود مي

-ن منش پهلواني و خرده مقياسها نشان داد؛ بييافته

پست داري به تفكيک هاي معنويت، تواضع، گذشت و مردم

( اما <05/0P) داري وجود نداردتخصصي بازي تفاوت معني

ها به مقياس راستي آزمودنيبين ميانگين نمره خرده

داري مشاهده تفكيک پست تخصصي بازي تفاوت معني

بانان استي دروازهر ءآن؛ ميانگين نمره ةشود كه بر پايمي

داري از ( به طور معني31/74ها )( و هافبک92/78)

( و مهاجمان 66/66راستي مدافعان ) ۀميانگين نمر

 (.P،777/2=F =044/0( بيشتر است )04/69)

 

 و نتیجه گیریبحث 

ها؛ ميانگين نمره كلي منش پهلواني يافته ةبر پاي

ي ارزيابي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران در سط  متوسط

هاي پهلواني در مطلق نبودن ارزش ءدهندهشود و نشانمي

ها دارد. اين امر ممكن است نتيجه ايجاد و نزد آزمودني

گرايي در آنان گرايي ارزشي و يا ترويج شکافزايش نسبيت

هاي اجتماعي، باشد. شكي كه در ايجاد تمايز ميان ارزش

ي يک بازي هااخالقي و معنوي زندگي روزمره با ارزش

گروهي به نام فوتبال، ناموفق است. به عبارت ديگر، تالش 

فرد براي راستگو بودن در هر موقعيتي ممكن است به 

هاي موقعيتذهني شامل هاي فرضدليل وجود برخي پيش

حال وجود تفاوت ميان منش پهلواني ورزشي نشود. با اين

ها، نشان از وجود برخي ها به تفكيک تيمآزمودني

اي هاي اثرگذار بر منش پهلواني ورزشكاران حرفهكانيسمم

اي در فوتبال در است و اينكه ممكن است فعاليت حرفه

كاهش و يا افزايش اين منش تأثيرگذار باشد. به هر حال 

اينكه منش پهلواني در حد متوسط منجر به دوام در 

اي باعث كاهش اي شده و يا فوتبال حرفهفوتبال حرفه

پهلواني شده است، سئوالي است كه پاسخ به  ميزان منش

 آن نيازمند پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه است. 

داروينسم اجتماعي، دوام و مشاركت  ةبر اساس نظري

هايي است كه افراد در يک محيط، نتيجه حاكميت ارزش

رو، در يک بيشترين سازگاري را با محيط دارند، از اين

كساني بيشتر است كه از  محيط ناهنجار، احتمال دوام

تطابق و تحمل ابهام كافي در اين محيط برخوردار باشند 

تواند تا حدي دليل همسان بودن (. اين نظريه مي24)

اي فوتبال ايران را سطوح منش پهلواني ورزشكاران حرفه

اي كه در صورت مقايسه با ورزشكاران توجيه نمايد. يافته

تري را در نتايج كاربردي آماتور و يا افراد غير ورزشكار،

 اختيار پژوهشگران قرار خواهد داد.  

ها به ها؛ بين نمره منش پهلواني آزمودنييافته ةبر پاي

داري وجود داشته و بر اساس تفكيک تيم تفاوت معني

مربوط به تيم  هاي آزمون تعقيبي، بيشترين تفاوتيافته

پاس همدان  باشد. اينكه تيمها ميپاس همدان با ساير تيم

ها از ميانگين نمره منش پهلواني به نسبت ساير تيم
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بيشتري برخوردار هستند عالوه بر قدمت و اصالت اين 

ها و قوانين حاكم بر تيم، ممكن است حاصل شرايط، ارزش

آن باشد. اين در حالي است كه ميانگين نمره اين تيم در 

 هايهاي راستي، تواضع و گذشت كه ارزشمقياسخرده

شوند نسبت به دو اخالقي منش پهلواني محسوب مي

دهد؛ مقياس ديگر بيشتر است. اين امر نشان ميخرده

هاي اخالقي نسبت به دو ارزش ديگر، داراي نقش ارزش

بارزتري در تبيين واريانس ميانگين منش پهلواني اين تيم 

 هستند.  

« گذشت» مقياسخرده ءها؛ ميانگين نمرهيافته ةبر پاي

در سط  متوسطي قرار  07/77ها با ميانگين مودنيآز

ها تفاوت داشته و بين ميانگين اين متغير به تفكيک تيم

دار مشاهده شد. بر اين اساس، ورزشكاراني كه نمره معني

كنند، تمايل به پيش مقياس كسب ميبااليي در اين خرده

كنند در زندگي قدم شدن در كار خير داشته و سعي مي

ان افرادي بخشنده و باگذشت باشند. تيم پاس شروزمره

آهن، مقاومت شهيد سپاسي هاي راههمدان بيشترين و تيم

و شاهين بوشهر به ترتيب كمترين ميانگين نمره مربوط به 

اين خرده مقياس را كسب كردند. به هر ترتيب داشتن 

براي هر انسان در قدم اول نيازمند غلبه بر « گذشت»

از دست دادن منفعتي مشخص است. هواي نفس و البته 

الزم به ذكر است كه مطلق نبودن اين ارزش در ذهن 

مفهوم امروزي و  ءبازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران، فاصله

در مقايسه با اصل « گذشت»اي البته به ظاهر حرفه

 دهد.گذشت در نزد پهلوانان راستين را نشان مي

 هايقياسمخرده ۀها؛ ميانگين نمريافته ةبر پاي

ها در سط  متوسطي قرار آزمودني« تواضع»و « راستي»

داشته و بين ميانگين اين متغيرها به تفكيک تيم تفاوت 

مقياس راستي، كه در خردهدار مشاهده شد. به طوريمعني

هاي پيكان و سپاهان تيم پاس همدان بيشترين و تيم

هاي اصفهان به ترتيب كمترين نمره را كسب كردند. يافته

گرايي در بازيكنان ليگ حاضر بيانگر ترويج نوعي نسبيت

برتر فوتبال ايران است. بدين معنا كه مطلق نبودن راستي 

و تواضع در نزد ورزشكاران و البته داشتن اعتقاد بر وجود 

ساز بينشي است كه بر مبناي آن راستي و ها، زمينهآن

ه منافع درستي در هر موقعيتي ضرورت ندارد، بلكه بسته ب

فرد، تيم و نظر الگوهاي مرجع، ممكن است ارائه، پنهان و 

اخالقي در فوتبال اي كه عمق مسئله بييا منع شود. يافته

 دهد. ايران را نشان مي

« معنويت» مقياسخرده ۀها؛ ميانگين نمريافته ةبر پاي

در سط  متوسطي قرار  77/70ها با ميانگين آزمودني

اين متغير به تفكيک تيم تفاوت  داشته و بين ميانگين

كه تيم پاس همدان دار مشاهده شد. به طوريمعني

هاي پيكان، مقاومت شهيد سپاسي، بيشترين و تيم

سپاهان اصفهان و آلومينيوم هرمزگان به ترتيب كمترين 

مقياس كسب كردند. اين متغير بر نمره را در اين خرده

ند، ارجاع شكست ادراک بازيكنان مبني بر ارتباط با خداو

و پيروزي به خواست خداوند و همچنين تقديس اتفاقات 

زندگي ورزشي و عادي داللت دارد. امري كه با توجه به 

اي مهم و ايراني، يافته ءفرهنگ اسالمي حاكم بر جامعه

شود. تالش براي كسب نتيجه به هر تأثيرگذار محسوب مي

 ةال، به مثابفوتب ءگرايانه( و تعميم نگرش انسان27قيمت )

هايي هستند كه (، آفت3جنگ، آبرو، افتخار و ثروت )

اي را گرايي در ورزشكاران حرفهزمينه كاهش معنويت

توان يافته اخير، نمي ةفراهم نموده است. گرچه بر پاي

گم شده در نظر گرفت اما،  ةمعنويت را به عنوان يک حلق

بدست آمدن اين ميانگين در جريان پژوهشي كه 

اي خوب و منطقي از خود كنند چهرهها سعي ميدنيآزمو

شود. به بخش محسوب نمياي رضايتارائه دهند، يافته

گرايي ايتر، گويا درصدي منافات ميان حرفهعبارت ساده

گرايي آنان وجود داشته باشد و در ورزشكاران و معنويت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

https://ntsmj.issma.ir/article-1-93-fa.html


 بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایرانبررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران
 

 

79 

وضعيت فعلي فوتبال در ايران، اين دو متغير قابل جمع 

 به عبارت بهتر، همسو شدن با يكديگر نباشند.   شدن و يا

-مقياس مردمها؛ بين ميانگين نمره خردهيافته ةبر پاي

هاي مورد مطالعه تفاوت داري بازيكنان به تفكيک تيم

توان به اين نكته داري وجود ندارد. از داليل آن ميمعني

ها داراي گرايشي ذاتي و يا اشاره كرد كه هيچ يک از تيم

اي از پيش تعيين شده براي ترويج اين ارزش مهبرنا

اي اجتماعي در ميان بازيكنان خود نبوده و يا اينكه عده

ورزشكار معتقد به اين ارزش، به طور اتفاقي در يک تيم 

اند. اين در حالي است كه توجه به خاص جمع نشده

نيازهاي مردم، كيفيت خدمات و در نهايت رضايتمندي 

يت كمتري در فوتبال ايران برخوردار بوده (، از اولو1آنان )

و بازيكنان نيز از اين امر مستثني نيستند. اينكه ورزشكار 

راضي شود به خاطر مردم از منافع خود بگذرد، نيازمند 

رسيدن به درجاتي است كه تنها با آموزش و اعتقاد عملي 

تمامي نهادهاي تأثيرگذار اجتماعي نظير خانواده، مدرسه، 

پذير است. ورزشكاري كه از بطن و رسانه امكاندانشگاه 

هاي طبقات فرودست جامعه رشد كرده و به يكباره پله

-شود كه بنكند، چه ميترقي مالي و طبقاتي را طي مي

اجتماعي خويش را فراموش كرده و خود را در مسير  ةماي

(. سئوالي كه 10دهد )ديگري از نيازهاي اجتماعي قرار مي

تواند پاسخگوي اين چالش فراگير حدي مي اخير تا ةيافت

 باشد. 

ها؛ با افزايش سط  تحصيلي بازيكنان، يافته ةبر پاي

يابد. با داري افزايش مينمره معنويت آنان به طور معني

تواند (، اين امر مي17هاي بسيار )توجه به نتايج پژوهش

ناشي از بيشتر بودن عزت نفس بازيكنان تحصيل كرده در 

با ساير ورزشكاران باشد. اين در حالي است كه  مقايسه

هاي مذهبي نيز در گيريرابطه متقابل عزت نفس و جهت

(. در 18هاي بسياري مورد تأييد قرار گرفته است )پژوهش

ها نشان داد كه با افزايش ميزان درآمد همين راستا، يافته

داري افزايش ها، نمره راستي آنان به طور معنيآزمودني

ابد. اين يافته مبين اين فرضيه است كه مشكالت يمي

-زمينه بسياري از ناهنجاريتواند پيشاقتصادي افراد مي

ة (. به هر حال، يافت2هاي اخالقي و رفتاري آنان باشد )

شناختي فوتبال در ايران را به هاي جامعهاخير، پيچيدگي

 دهد. وضوح نشان مي

مقياس راستي ردهها؛ بين ميانگين نمره خيافته ةبر پاي

 ها به تفكيک پست تخصصي بازي تفاوت آزمودني

بانان راستي دروازه ۀداري وجود داشت و ميانگين نمرمعني

راستي  ۀداري از ميانگين نمرها به طور معنيو هافبک

اخير احتمال تأثير  ةمدافعان و مهاجمان بيشتر بود. يافت

رزشكار هاي ارزشي وهاي شخصيتي و گرايشبرخي ويژگي

 بخشد. انتخاب پست تخصصي بازي را قوت مي ايبر

هاي پهلواني براي بازيكنان ليگ برتر اينكه ارزش

روند، با توجه هايي مطلق به شمار نميفوتبال ايران، ارزش

گرايي بدون توجه به رشد ايبه نمايش سطحي از حرفه

هاي آن، فقر شناخت و همچنين فقدان تمامي شاخصه

گرايي، ساختارسازي، به ترويج معنويت اعتقاد راسخ

 گرايي، ساالري و البته تخصصسازي، شايستهبازيكن

 رود. سيستمي اي طبيعي و قابل قبول به شمار مييافته

تواند مروج منش پهلواني باشد كه صاحبان آن، خود بر مي

اين نگرش تربيت شده و رشد كرده باشند. بر اين  ةپاي

هاي پهلواني قانه و امروزي ارزشاساس، آموزش ساده، خال

ساز گذاري مداوم نهادهاي تصميمهمراه با تأكيد و سرمايه

گرايي كاذب را ايتواند حداقل روند حرفهو فرادستي مي

افزايش شناخت اخالقي و فرهنگي  ةكند و زمين

 مدت فراهم سازد. ورزشكاران را در بلند
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