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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بوود .بوه هموین من وور پرسشونامه 18
گویهای منش پهلوانی ساخته شده توسط «شجیع» و همکاران ( )1391به طور تصادفی در اختیار  162بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبوال
ایران از  11تیم قرار گرفت .روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و ثبات درونی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفوت.
با توجه به برقراری مفروضههای نرمال بودن و همگنی واریانس متغیرها که با استفاده از آزمون کلومووگروف اسومیرنب بدسوت آمود ،از
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد .یافته ها نشان داد ،میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیوگ برتور فوتبوال ایوران
 73/59±12/72بوده و بین میانگین نمره منش پهلوانی آزمودنیها به تفکیک تیم تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F=4/183، P=0/001بر
پایهء یافته ها؛ میانگین نمره کلی منش پهلوانی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در سطح متوسطی ارزیابی میشود که نشاندهندهء مطلق
نبودن ارزشهای پهلوانی در نزد آنها دارد .این امر ممکن است نتیجه ایجاد و افزایش نسبیتگرایی و یا ترویج شکگرایی در آنان باشد.

واژههای کلیدی:
منش پهلوانی ،راستی ،گذشت ،تواضع ،مردمداری ،معنویت ،بازیکنان لیگ برتر ،فوتبال.

 - نویسنده مسئول  :تلفن 09126437078 :

Email:rezashajie@gmail.com
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واژۀ پهلوان از دو بخش«پهلو »2و نسبت «ان »3تركيب

مقدمه
«اگليو و تاتكو »1در حدود چهار دهه پيش ،مقالهاي

يافته و هم خانواده با واژۀ فارسي ميانة پَهْلَويگ 4و فارسي

با عنوان" :اگر ميخواهيد اخالق خود را درست كنيد به

ميانة مانوي است .پهلوي را منسوب به پهلو ،سرزمين

دنبال چيز ديگري غير از ورزش برويد" منتشر كردند

پارت دانستهاند كه مردان آن به توانايي و دليري شهرت

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

داشتند (« .)14پارت» اصطالحي رومي ـ يوناني براي

محيطهاي ورزش حرفهاي ،آن هم به لطف آموزههاي

سرزميني است كه در زبان پارسي باستان «پَرْثَوه» ناميده

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

ميشده است .واژۀ پَرْثَوه كه داريوش اول در كتيبة

بسياري مبني بر تأثير محيطهاي ورزش حرفهاي بر افت

بيستون آورده است ،بعدها به پَهلَو تبديل شد .جنگها و

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

رشادتهاي پهلوها (مردم پرثوه) ،پهلوانان سنتي را پديد

معموالً در ورزشكاران حرفهاي جهتگيري نسبت به پول

آورد كه «سنت پهلواني» در ايران به نام آنها شكل

وجود داشته و افراد مجبور هستند مهارتهاي خود را

گرفت .اين سنت آميزهاي از سلحشوري و جوانمردي است

براي مسابقه دادن به حراج بگذارند .افرادي كه خود را

كه بر زندگي عامة مردم و حماسههاي ملي ايران تأثيري

حرفهاي قلمداد ميكنند به طرف نظام سرمايهداري

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

متمايل ميشوند و خدمات خود را در ازاي پاداش معاوضه

فرهنگ ايران زمين يک دورۀ تحول و تطور از كهنترين

ميكنند .از لحاظ تكنيكي به تاجراني بدل ميشوند كه

زمان ،يعني دورۀ اساطيري ،تا دورۀ حماسي و تاريخي را

ميخواهند حرفهاي باشند ،در عين حال هنوز هم به خطا

پيموده است.

نكردن اهميت ميدهند اما ديگر اهميت اين موضوع

پهلوانان دورۀ اساطيري نمونة زميني خدايان آسماني

برايشان در درجه اول نيست ،بلكه به درجة دوم نزول

بودند كه در جامة پهلوانان انساننما آشكار ميشدند ،اما

يافته است ( .)29شواهد اين موضوع زماني افزايش مييابد

رفتار و كرداري ايزدگونه و اَبَر انساني داشتند .به عنوان

كه جريمه مالي و يا كم كردن حقوق ورزشكاران ميتواند

مثال؛ گرشاسب ،بزرگْ پهلوان دين زرتشتي از گروه

تا حدي زمينههاي كاهش برخي رفتارهاي غير اخالقي در

ايزدْپهلوانان بود .پهلوانان دورۀ حماسي برخالف پهلوانان

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

دورۀ اساطيري ،انسانهايي بودند كه نيرو و رفتاري

حرفهاي با مجموعه متنوعي از وضعيتهاي دشوار اخالقي

افسانهآميز داشتند .دورۀ حماسي ايران با خيزش كاوه و با

روبرو هستند كه پاسخگويي به آنها نيازمند برخورداري از

پادشاهي منوچهر آغاز و با كشته شدن رستم و پادشاهي

استدالل اخالقي با پيش فرضهاي ارزشي منحصر به خود

بهمن ،پسر اسفنديار پايان مييابد .پهلوانان دورۀ تاريخي

است ( .)28پيشفرضهايي كه ايراني و مسلمان بودن

را ميتوان به سه گروه؛ پهلوانان تاريخـي ،پهلوانان دينـي

بازيكنان ،انتظار گرايش بيشتر آنها به سمت و سوي

و پهلوانان برخاستـه از ميان تـودۀ مردم تقسيم كرد.

ارزشهاي پهلواني را بيش از پيش ايجاد ميكند.

پهلوانان تاريخي و ديني پهلواناني هستند برآمـده از
ژرفاي واقعيـات زندگي تاريخـي و ديني مردم جامعه و

1-Oglivie & Tutko

2-Pahlaw
3-ān
4-Phlw'nyg
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فـرهنگ دورۀ اسالمـي .داستان زندگـي هريک از اين

سالهاي اخير بوده است .اين در حالي است كه مفاهيم

پهلوانان موضوع و مضمون منظومههايي از حماسههاي

جوانمردي و روحيه ورزشكاري در ادبيات علمي ورزش

تاريخي و ديني ايران را شكل داده است ( .)13منظومههاي

غرب فاقد ويژگيهاي معنوي بوده و از اينرو تالش شده

حماسي خاوراننامة ابنحسام دربارۀ قهرمانيهاي شگرف

به طور جداگانه متغيرهايي چون هوش معنوي و يا

حضرت علي (ع) و منظومه اسكندرنامة نظامي در شمار

باورهاي مذهبي نيز به ادبيات علمي اين حوزه اضافه شود.

حماسههاي پهلواني ديني انگاشته ميشوند .در همين

به هر حال ،كمتر مفهومي به مانند «پهلواني» ميتواند دو

دوره ،پهلوانان و سپاهيان به عياراني بدل شدند كه بعدها

مقولهء اخالق و ورزش را به يكديگر پيوند زده و مفهومي

خود را «جوانمرد» ناميدند .از اينرو ،عياران تغيير ماهيت

زميني و امروزي از منش رفتاري يک انسان با قدرت

پيدا كرده و رويكرد نظامي و جنگي خود را به رويكرد

جسماني باال ارائه دهد (.)4

معنوي و عرفاني تبديل كردند (.)9

شخصيت ورزشكاري كه بسيار باهوش ،قدرتمند و

تا كنون پژوهشهاي بيشماري در جهت بررسي رفتار

زيرک باشد ،تحسينبرانگيز است و به عنوان فردي

و اخالق ورزشكاران در محيطهاي ورزش حرفهاي و

محسوب ميشود كه از ارزشهاي خوبي برخوردار است .با

قهرماني تحت عناويني چون روحيه ورزشي ،1بازي

اين وجود ،انديشه و نيروي جسماني ،خود به تنهايي

جوانمردانه ،2هوش معنوي ،3منش ورزشكاري 4بويژه در

ارزشهايي اخالقي محسوب نميشوند ( .)8تاريخ ،سرشار

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

از مربيان و ورزشكاران باهوش و باجذبهاي است كه از

پژوهشها ،فاقد ويژگيهاي عمقي مفهوم «پهلواني»

خرد اخالقي اندكي برخوردار بودهاند .هميشه افرادي

هستند كه بر پايهء فرهنگ و تمدن ايران باستان شكل

بودهاند كه شخصيت آنها در خانوادهاي فقير شكل گرفته

گرفته و به رغم برخورداري از برخي اشتراكات ،مفهومي

و بعدها در ردۀ بزرگترين و اخالقيترين مربيان و

عميقتر از آنها محسوب ميشود .آنچه مسلم است

ورزشكاران قرار گرفتهاند .در مقابل ،افراد بسياري نيز

بسياري از پژوهشهاي انجام شده پژوهشگران اخالق

هستند كه ضمن برخورداري از امتيازات بسيار ،از

ورزشي در سالهاي اخير ،بر پايهء نظريات و ديدگاههاي

ارزشهاي اخالقي كمي بهرهمندند .بنابراين ارزشهايي

انسانگرايانه 5بنا شده و بر همين اساس تالش كمتري در

نظير قدرت جسماني ،وفاداري ،جذابيت ،شخصيت ،از

بررسي نقش باورهاي ديني و مذهبي بر رفتارهاي اخالقي

خودگذشتگي ،سختكوشي ،ايثار ،عزم راسخ و شرايط

ورزشكاران انجام شده است .در اين ميان كمكاري

اقتصادي ،در فهرست ارزشهاي اخالقي قرار نميگيرند

پژوهشگران ايراني در معرفي نگرش و منش پهلواني،

( .)32اين در حالي است كه ارزشهاي پهلواني

زمينهساز بيتفاوتي هر چه بيشتر پژوهشگران غربي به

دربرگيرندهء ارزشهاي اخالقي ،اجتماعي و جسماني به

مفاهيم عميق فرهنگي و اخالقي ورزش در ايران باستان و

صورت توأم در كنار ارزشهاي ديني و مذهبي (معنوي)

البته كمرنگ شدن آن در ادبيات علمي داخل كشور در

هستند و مجموعهء كامل و منحصر به فردي در اين راستا
محسوب ميشوند .راستي ،6تواضع ،7گذشت ،8مردمداري

1-Sportsmanship
2-Fair Play
3-Spiritual intelligence
4-Sportspersonship
5-Humanism

1

6-Truth
7-Humbleness
8-Generosity
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و معنويت ،2منتخبي از صدها ارزش پهلواني هستند كه بر

پهلواني بوده و از كاركردي حساس در ورزش معاصر

پايهء تطبيق فرهنگ غني ايراني و اسالمي در طي هزاران

برخوردار است ،ارتباط دروني فرد با خداوند متعال را

سال شكل گرفته و امروزه به عنوان متغيري نوين با عنوان

شامل ميشود ( .)30بر همين اساس ،تجربيات معنوي

«منش پهلواني »3به ادبيات علمي جهان و بويژه ورزش

هميشه عميق نبوده و در زندگي عادي و روزمره نيز

حرفهاي معرفي شده است ( .)33به نظر ميرسد فوتبال

مشاهده ميشوند ( .)20 ،11تالش يک ورزشكار براي

حرفهاي امروز به دليل وجود آسيبها و ناهنجاريهاي

ارجاع داليل پيروزي به خواست خداوند و ارجاع داليل

اخالقي اجتماعي فراوان ( ،)19تبعيضها ( ،)16فشار براي

شكست به خود و ساير عوامل و همچنين تقدس بخشيدن

كسب نتيجه ( ،)31حضور نظام سرمايهداري ( ،)29وجود

به اتفاقات روزمرهء زندگي عادي و ورزشي ،از نمونه

اهداف پنهان سياسي ( )12و نيز سلطه رسانه ( ،)5بيش از

ادراكات معنوي و البته سطحي ورزشكاران حرفهاي

پيش به بازسازي و ترويج اين منش و رويكرد انساني و

محسوب ميشوند ( .)8به نظر ميرسد فوتبال براي انسان

معنوي نيازمند باشد.

خداجوي معتقد به آخرت ،از معناي ماورايي به مراتب

«راستي» يكي از صفاتي است كه در ادبيات پهلواني

بيشتري برخوردار باشد (.)25

بويژه شاهنامه مورد توجه بسيار قرار گرفته است.

به هر ترتيب ،پژوهش حاضر در نظر دارد منش

عنصرالمعالي در كتاب خويش ،ويژگيهاي جوانمرد را اول

پهلواني بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران را تعيين كرده و

«خرد» ،دوم «راستي» و سوم «مردمداري» بر ميشمارد و

به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا بين منش پهلواني

آنها را از نشانههاي رادمردي و عياري ميداند .راستي و

بازيكنان ليگ برتري به تفكيک تيم و برخي متغيرهاي

مردمداري در آثار بسياري مورد ستايش قرار گرفته و از

جمعيتشناختي تفاوت وجود دارد؟ پاسخ به اين سئوال

ويژگيهاي شاخص پهلواني محسوب ميشوند ( .)7در

ميتواند پژوهشگران و دستاندركاران امر را در شناخت

سراسر شاهنامه ،انسان به راستي و پرهيز از دروغ رهنمون

بهتر منش پهلواني ،توسعه ابزارهاي سنجش آن و نيز

شده و دروغ به عامل اصلي نيستي و تباهي تشبيه شده

كشف راهكارهاي ترويج بهتر ياري رساند.

است .جالب آنكه بسياري از پهلوانان راستكردار شاهنامه
مانند رستم ،اسفنديار و حتي سياوش به واسطهء دروغ

روش تحقیق

اطرافيانشان به كام مرگ و نابودي كشيده ميشوند .به هر

روش پژوهش و ابزار گردآوری اطالعات

حال در تمامي روايتهاي پهلواني ،ستيزي بنيادين ميان

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و علي-

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

مقايسهاي ميباشد .به منظور دستيابي به اهداف پژوهش
4

غير قابل انكار مطرح ميشود« .مردمداري» نيز به عنوان

از پرسشنامه  18گويهاي منش پهلواني ساخته شده

يک ارزش اجتماعي اخالقي ،به نوعي غلبهء خواستهاي

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

فردي پهلوان بر خواستهاي اجتماعياش به حساب مي-

خردهمقياس گذشت ( 3گزينه) ،راستي ( 3گزينه) ،تواضع

آيد ( .)15معنويت كه داراي جايگاه ويژهاي در منش

( 3گزينه) ،معنويت ( 5گزينه) و مردمداري ( 4گويه)
استفاده گرديد ( .)8ضمن اينكه از مقياس  5ارزشي

1-Humanity
2-Spirituality
3-Pahlavanship

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

يعني مدل اكتشافي مرتبه اول (براي بررسي رابطه بين

كميسازي ابزار استفاده گرديد.

گويهها و خرده مقياسها) و اكتشافي مرتبه دوم (براي
بررسي رابطه بين خردهمقياسها و عامل) استفاده شد.

روایی و پایایی ابزار

جدولهاي  1و  2رابطه بين خردهمقياسها و عامل منش

براي تعيين روايي سازهاي و تأييد عاملهاي

پهلواني را نشان ميدهند كه بيانگر كفايت نمونه و تأييد
سازه مورد نظر ميباشد.

پرسشنامه از روشهاي تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي
استفاده شد .براي اين منظور از دو دسته مدل اكتشافي

جدول  -1نتایج آزمون  KMOو ضریب بارتلت برای سازه منش پهلوانی
ضریب KMO
آزمون بارتلت

0/77
مجذور خی

195/781
10

df
سطح معنیداری
درصد واریانس تبیین شده

0/001
52/06

جدول  -2نتایج بارهای عاملی اختصاصی برای سازه منش پهلوانی
خرده مقیاس

بار عاملی

گذشت

0/775

راستی

0/751

معنویت

0/721

تواضع

0/685

مردمداری

0/669

روايي محتوايي ابزارهاي فوقالذكر توسط اساتيد

اصفهان ،ملوان بندر انزلي ،نفت آبادان ،پيكان ،پاس

مجرب در حوزههاي تربيت بدني ،جامعهشناسي و

همدان و آلومينيوم هرمزگان بودند كه از ميان جامعه

ء

روانشناسي مورد تأييد قرار گرفته و ثبات دروني

آماري كليه بازيكنان شاغل در ليگ برتر فوتبال ايران در

پرسشنامه نيز در يک مطالعه مقدماتي با آلفاي كرونباخ

فصل  91-90انتخاب شدند ( .)N=396روش نمونهگيري

 0/92تعيين شد.

پژوهش حاضر در مرحله انتخاب تيمها ،خوشهاي و سپس
در مرحله انتخاب بازيكنان به صورت سرشماري بود ،به

جامعه و نمونه آماری

طوري كه پرسشنامهها در اختيار همگي بازيكنان هر تيم

نمونه نهايي پژوهش تعداد  162بازيكن شاغل در ليگ

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

برتر فوتبال ايران از  11تيم راه آهن ،نفت تهران ،مقاومت

در هر تيم تعدادي پرسشنامه تكميل نشده و يا به عنوان

شهيد سپاسي ،فوالد خوزستان ،شاهين بوشهر ،سپاهان

پرسشنامه مخدوش در نظر گرفته شد .اين در حالي است
كه تعدادي از تيمهاي ليگ برتري نيز عليرغم مكاتبه
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سازمان ليگ برتر فوتبال ايران مبني بر همكاري با گروه

آنها مورد تحليل نهايي قرار گرفت را به تفكيک هر تيم

پژوهش ،از ارائه پرسشنامهها به ورزشكاران جلوگيري

نشان ميدهد.

كردند .جدول  ،3فراواني نمونههاي تحقيق كه پرسشنامه
جدول  – 3فراوانی نمونه های تحقیق به تفکیک تیم های مورد مطالعه
تعداد

درصد

تیم
راهآهن

17

10/5

نفت تهران

14

8/6

مقاومت شهید سپاسی

17

10/5

فوالد خوزستان

17

10/5

شاهین بوشهر

15

9 /3

سپاهان اصفهان

17

10/5

ملوان بندر انزلی

11

6 /8

نفت آبادان

13

8

پیکان

14

8/6

پاس همدان

13

8

آلومینیوم هرمزگان

14

8/6

مجموع

162

100

روشهای آماری

نتایج و یافتههای تحقیق

با توجه به برقراري مفروضههاي نرمال بودن و همگني

يافتهها نشان داد؛ ميانگين سن آزمودنيها ،25±4

واريانس مربوط به نمره كلي پرسشنامه و خـرده مقيـاس-

سابقهء حرفهاي فوتبال  ،8±4سابقهء حضور در ليگ برتر

هاي آن كه بـا اسـتفاده از آزمـون كلومـوگروف اسـميرنف

 ،3±3سابقة حضور در تيم ملي  2±2ميباشد .اين در

بدست آمد ،از آزمون تحليل واريانس يک طرفه در سـط

حالي است كه تقريباً  75درصد آزمودنيها مجرد بوده و

معنيداري  P<0/05استفاده شـد .دادههـا بـا اسـتفاده از

مدرک بيش از  80درصد آنها زير فوقديپلم است.

نرمافـزار  SPSSنسـخه  16مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار

يافتهها همچنين نشان داد ،ميانگين نمره كلي منش پهلواني

گرفت.

بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران  73/59±12/72ميباشد.
جدول  4آمارههاي مربوط به ميانگين نمره خرده مقياسهاي
منش پهلواني را به تفكيک نشان ميدهد.
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جدول  -4آمارههای مربوط به میانگین نمره خرده مقیاسهای منش پهلوانی آزمودنیها
خرده مقیاس های منش پهلوانی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

1

گذشت

161

77/07

16/82

2

راستی

161

71/99

17/61

3

تواضع

161

76/44

20/59

4

معنویت

161

70/77

15/90

5

مردم داری

161

71/66

17/44

همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود ،ميانگين

منش پهلواني آزمودنيها به تفكيک تيم تفاوت معنيداري

نمره خرده مقياسهاي منش پهلواني در سط متوسطي

وجود داشته ( )F=4/183، P=0/001و بر اساس يافتههاي

ارزيابي ميشود .در ارتباط با نمرۀ منش پهلواني بازيكنان

آزمون تعقيبي ،بيشترين تفاوتها مربوط به تيم پاس

ليگ برتر فوتبال ايران به تفكيک تيم نيز ،تيم پيكان

همدان با ساير تيمها ميباشد .جدول  5آمارههاي مربوط

كمترين و تيم پاس همدان بيشترين ميزان نمره منش

به نمره منش پهلواني بازيكنان و شكل  ،1نمودار راداري

اخالقي را نشان ميدهند .يافتهها نشان داد؛ بين نمره

وضعيت منش پهلواني آزمودنيها را به تفكيک تيمها
نشان ميدهد.

جدول  -5آمارههای مربوط به میانگین نمره منش پهلوانی بازیکنان به تفکیک تیمهای مورد مطالعه
میانگین

تعداد

انحراف معیار

تیم/میانگین نمره منش پهلوانی
راه آهن

70/68

17

10/34

نفت تهران

77/07

14

9/98

مقاومت شهید سپاسی

69/46

17

16/94

فوالد خوزستان

75/35

17

10/58

شاهین بوشهر

68/76

15

9/55

سپاهان اصفهان

71/18

17

13/59

ملوان بندر انزلی

75/86

11

7/94

نفت آبادان

78/03

12

14/60

پیکان

64/11

14

11/98

پاس همدان

88/76

13

8/71

آلومینیوم هرمزگان

74/38

14

8/26

آماره F

4/183

سطح معنیداری

0/001
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راه آهن
100.00

نفت تهران

80.00

آلومینیوم هرمزگان

60.00

مقاومت سپاسی

پاس همدان

40.00
20.00

منش پهلوانی

0.00

پیکان

فوالد خوزستان

نفت آبادان

شاهین بوشهر

ملوان بندر انزلی

سپاهان اصفهان

شکل  -1نمودار راداری وضعیت منش پهلوانی آزمودنیها به تفکیک تیمها

نمره خردهمقياس مردمداري بازيكنان به تفكيک تيم-

يافتهها همچنين نشان داد؛ بين خردهمقياسهاي
گذشت ( ،)F=3/828 ،P=0/001راستي (،P=0/001

هايشان تفاوت معنيداري مشاهده نشد (،P=0/250

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

.)F=1/274

( )F=2/226، P=0/019آزمودنيها به تفكيک تيم تفاوت
معنيدار وجود دارد .آين در حالي است كه بين ميانگين

جدول  -6آمارههای مربوط به خردهمقیاسهای منش پهلوانی بازیکنان به تفکیک تیمهای مورد مطالعه
مردمداری

معنویت

تواضع

راستی

گذشت

راه آهن

67/64

73/52

76/47

67/15

68/62

نفت تهران

73/52

74/64

77/38

79/76

87/50

مقاومت سپاسی

70/95

67/05

72/54

67/15

69/60

فوالد خوزستان

74/63

70/29

83/82

70/58

77/45

شاهین بوشهر

65/83

73

63/33

71/66

70

سپاهان اصفهان

69/85

66/47

83/33

63/75

72/54

ملوان بندر انزلی

78/40

73/63

75/75

75/75

75/75

نفت آبادان

74/47

75/41

84/02

75

81/25

پیکان

69/64

57/50

60/11

58/92

74/40

پاس همدان

83/17

81/15

94/23

91/66

93/58

آلومینیوم هرمزگان

71/42

68/92

70/83

77/38

83/33

آماره F

1/274

2/226

3/746

4/233

3/828

سطح معنیداری

0/250

0/019

0/001

0/001

0/001
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يافتهها نشان داد؛ بين منش پهلواني و خرده مقياسهاي

نزد آزمودنيها دارد .اين امر ممكن است نتيجه ايجاد و

راستي ،تواضع ،گذشت و مردمداري به تفكيک مدرک

افزايش نسبيتگرايي ارزشي و يا ترويج شکگرايي در آنان

تحصيلي تفاوت معنيداري وجود ندارد ( )P>0/05اما بين

باشد .شكي كه در ايجاد تمايز ميان ارزشهاي اجتماعي،

ميانگين نمره خردهمقياس معنويت آزمودنيها به تفكيک

اخالقي و معنوي زندگي روزمره با ارزشهاي يک بازي

مدرک تحصيلي تفاوت معنيداري مشاهده ميشود كه بر

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

پاية آن؛ با افزايش سط تحصيلي ،نمره معنويت بازيكنان

فرد براي راستگو بودن در هر موقعيتي ممكن است به

به طور معنيداري افزايش مييابد (.)F=2/304 ،P=0/049

دليل وجود برخي پيشفرضهاي ذهني شامل موقعيتهاي

يافتهها همچنين نشان داد؛ بين منش پهلواني و خرده

ورزشي نشود .با اينحال وجود تفاوت ميان منش پهلواني

مقياسهاي معنويت ،تواضع ،گذشت و مردمداري به

آزمودنيها به تفكيک تيمها ،نشان از وجود برخي

درآمد تفاوت معنيداري وجود ندارد

مكانيسمهاي اثرگذار بر منش پهلواني ورزشكاران حرفهاي

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

است و اينكه ممكن است فعاليت حرفهاي در فوتبال در

درآمد تفاوت معنيداري

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

مشاهده ميشود كه بر پايهء آن؛ با افزايش ميزان درآمد،

اينكه منش پهلواني در حد متوسط منجر به دوام در

نمره راستي بازيكنان به طور معنيداري افزايش مييابد

فوتبال حرفهاي شده و يا فوتبال حرفهاي باعث كاهش

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

ميزان منش پهلواني شده است ،سئوالي است كه پاسخ به

نمرۀ دينداري ،ميانگين نمرۀ ساير خرده مقياسها با

آن نيازمند پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه است.

تفكيک سط

آزمودنيها به تفكيک سط

افزايش درآمد ،بهبود مييابند.

بر اساس نظرية داروينسم اجتماعي ،دوام و مشاركت

يافتهها نشان داد؛ بين منش پهلواني و خرده مقياس-

افراد در يک محيط ،نتيجه حاكميت ارزشهايي است كه

هاي معنويت ،تواضع ،گذشت و مردمداري به تفكيک پست

بيشترين سازگاري را با محيط دارند ،از اينرو ،در يک

تخصصي بازي تفاوت معنيداري وجود ندارد ( )P>0/05اما

محيط ناهنجار ،احتمال دوام كساني بيشتر است كه از

بين ميانگين نمره خردهمقياس راستي آزمودنيها به

تطابق و تحمل ابهام كافي در اين محيط برخوردار باشند

تفكيک پست تخصصي بازي تفاوت معنيداري مشاهده

( .)24اين نظريه ميتواند تا حدي دليل همسان بودن

ميشود كه بر پاية آن؛ ميانگين نمرهء راستي دروازهبانان

سطوح منش پهلواني ورزشكاران حرفهاي فوتبال ايران را

( )78/92و هافبکها ( )74/31به طور معنيداري از

توجيه نمايد .يافتهاي كه در صورت مقايسه با ورزشكاران

ميانگين نمرۀ راستي مدافعان ( )66/66و مهاجمان

آماتور و يا افراد غير ورزشكار ،نتايج كاربرديتري را در

( )69/04بيشتر است (.)F=2/777، P=0/044

اختيار پژوهشگران قرار خواهد داد.
بر پاية يافتهها؛ بين نمره منش پهلواني آزمودنيها به

بحث و نتیجه گیری

تفكيک تيم تفاوت معنيداري وجود داشته و بر اساس

بر پاية يافتهها؛ ميانگين نمره كلي منش پهلواني

يافتههاي آزمون تعقيبي ،بيشترين تفاوت مربوط به تيم

بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران در سط متوسطي ارزيابي

پاس همدان با ساير تيمها ميباشد .اينكه تيم پاس همدان

ميشود و نشاندهندهء مطلق نبودن ارزشهاي پهلواني در

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

حاضر بيانگر ترويج نوعي نسبيتگرايي در بازيكنان ليگ

تيم ،ممكن است حاصل شرايط ،ارزشها و قوانين حاكم بر

برتر فوتبال ايران است .بدين معنا كه مطلق نبودن راستي

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

و تواضع در نزد ورزشكاران و البته داشتن اعتقاد بر وجود

خردهمقياسهاي راستي ،تواضع و گذشت كه ارزشهاي

آنها ،زمينهساز بينشي است كه بر مبناي آن راستي و

اخالقي منش پهلواني محسوب ميشوند نسبت به دو

درستي در هر موقعيتي ضرورت ندارد ،بلكه بسته به منافع

خردهمقياس ديگر بيشتر است .اين امر نشان ميدهد؛

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

ارزشهاي اخالقي نسبت به دو ارزش ديگر ،داراي نقش

يا منع شود .يافتهاي كه عمق مسئله بياخالقي در فوتبال

بارزتري در تبيين واريانس ميانگين منش پهلواني اين تيم

ايران را نشان ميدهد.
بر پاية يافتهها؛ ميانگين نمرۀ خردهمقياس «معنويت»

هستند.
بر پاية يافتهها؛ ميانگين نمرهء خردهمقياس «گذشت»
آزمودنيها با ميانگين  77/07در سط

آزمودنيها با ميانگين  70/77در سط

متوسطي قرار

متوسطي قرار

داشته و بين ميانگين اين متغير به تفكيک تيم تفاوت

داشته و بين ميانگين اين متغير به تفكيک تيمها تفاوت

معنيدار مشاهده شد .به طوريكه تيم پاس همدان

معنيدار مشاهده شد .بر اين اساس ،ورزشكاراني كه نمره

بيشترين و تيمهاي پيكان ،مقاومت شهيد سپاسي،

بااليي در اين خردهمقياس كسب ميكنند ،تمايل به پيش

سپاهان اصفهان و آلومينيوم هرمزگان به ترتيب كمترين

قدم شدن در كار خير داشته و سعي ميكنند در زندگي

نمره را در اين خردهمقياس كسب كردند .اين متغير بر

روزمرهشان افرادي بخشنده و باگذشت باشند .تيم پاس

ادراک بازيكنان مبني بر ارتباط با خداوند ،ارجاع شكست

همدان بيشترين و تيمهاي راهآهن ،مقاومت شهيد سپاسي

و پيروزي به خواست خداوند و همچنين تقديس اتفاقات

و شاهين بوشهر به ترتيب كمترين ميانگين نمره مربوط به

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

اين خرده مقياس را كسب كردند .به هر ترتيب داشتن

فرهنگ اسالمي حاكم بر جامعهء ايراني ،يافتهاي مهم و

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

تأثيرگذار محسوب ميشود .تالش براي كسب نتيجه به هر

هواي نفس و البته از دست دادن منفعتي مشخص است.

قيمت ( )27و تعميم نگرش انسانگرايانهء فوتبال ،به مثابة

الزم به ذكر است كه مطلق نبودن اين ارزش در ذهن

جنگ ،آبرو ،افتخار و ثروت ( ،)3آفتهايي هستند كه

بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران ،فاصلهء مفهوم امروزي و

زمينه كاهش معنويتگرايي در ورزشكاران حرفهاي را

البته به ظاهر حرفهاي «گذشت» در مقايسه با اصل

فراهم نموده است .گرچه بر پاية يافته اخير ،نميتوان

گذشت در نزد پهلوانان راستين را نشان ميدهد.

معنويت را به عنوان يک حلقة گم شده در نظر گرفت اما،

بر پاية يافتهها؛ ميانگين نمرۀ خردهمقياسهاي

بدست آمدن اين ميانگين در جريان پژوهشي كه

«راستي» و «تواضع» آزمودنيها در سط متوسطي قرار

آزمودنيها سعي ميكنند چهرهاي خوب و منطقي از خود

داشته و بين ميانگين اين متغيرها به تفكيک تيم تفاوت

ارائه دهند ،يافتهاي رضايتبخش محسوب نميشود .به

معنيدار مشاهده شد .به طوريكه در خردهمقياس راستي،

عبارت سادهتر ،گويا درصدي منافات ميان حرفهايگرايي

تيم پاس همدان بيشترين و تيمهاي پيكان و سپاهان

ورزشكاران و معنويتگرايي آنان وجود داشته باشد و در

اصفهان به ترتيب كمترين نمره را كسب كردند .يافتههاي
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وضعيت فعلي فوتبال در ايران ،اين دو متغير قابل جمع

آزمودنيها ،نمره راستي آنان به طور معنيداري افزايش

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

مييابد .اين يافته مبين اين فرضيه است كه مشكالت

بر پاية يافتهها؛ بين ميانگين نمره خردهمقياس مردم-

اقتصادي افراد ميتواند پيشزمينه بسياري از ناهنجاري-

داري بازيكنان به تفكيک تيمهاي مورد مطالعه تفاوت

هاي اخالقي و رفتاري آنان باشد ( .)2به هر حال ،يافتة

معنيداري وجود ندارد .از داليل آن ميتوان به اين نكته

اخير ،پيچيدگيهاي جامعهشناختي فوتبال در ايران را به

اشاره كرد كه هيچ يک از تيمها داراي گرايشي ذاتي و يا

وضوح نشان ميدهد.

برنامهاي از پيش تعيين شده براي ترويج اين ارزش

بر پاية يافتهها؛ بين ميانگين نمره خردهمقياس راستي

اجتماعي در ميان بازيكنان خود نبوده و يا اينكه عدهاي

آزمودنيها به تفكيک پست تخصصي بازي تفاوت

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

معنيداري وجود داشت و ميانگين نمرۀ راستي دروازهبانان

خاص جمع نشدهاند .اين در حالي است كه توجه به

و هافبکها به طور معنيداري از ميانگين نمرۀ راستي

نيازهاي مردم ،كيفيت خدمات و در نهايت رضايتمندي

مدافعان و مهاجمان بيشتر بود .يافتة اخير احتمال تأثير

آنان ( ،)1از اولويت كمتري در فوتبال ايران برخوردار بوده

برخي ويژگيهاي شخصيتي و گرايشهاي ارزشي ورزشكار

و بازيكنان نيز از اين امر مستثني نيستند .اينكه ورزشكار

براي انتخاب پست تخصصي بازي را قوت ميبخشد.

راضي شود به خاطر مردم از منافع خود بگذرد ،نيازمند

اينكه ارزشهاي پهلواني براي بازيكنان ليگ برتر

رسيدن به درجاتي است كه تنها با آموزش و اعتقاد عملي

فوتبال ايران ،ارزشهايي مطلق به شمار نميروند ،با توجه

تمامي نهادهاي تأثيرگذار اجتماعي نظير خانواده ،مدرسه،

به نمايش سطحي از حرفهايگرايي بدون توجه به رشد

دانشگاه و رسانه امكانپذير است .ورزشكاري كه از بطن

تمامي شاخصههاي آن ،فقر شناخت و همچنين فقدان

طبقات فرودست جامعه رشد كرده و به يكباره پلههاي

اعتقاد راسخ به ترويج معنويتگرايي ،ساختارسازي،

ترقي مالي و طبقاتي را طي ميكند ،چه ميشود كه بن-

بازيكنسازي ،شايستهساالري و البته تخصصگرايي،

ماية اجتماعي خويش را فراموش كرده و خود را در مسير

يافتهاي طبيعي و قابل قبول به شمار ميرود .سيستمي

ديگري از نيازهاي اجتماعي قرار ميدهد ( .)10سئوالي كه

ميتواند مروج منش پهلواني باشد كه صاحبان آن ،خود بر

يافتة اخير تا حدي ميتواند پاسخگوي اين چالش فراگير

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

باشد.

اساس ،آموزش ساده ،خالقانه و امروزي ارزشهاي پهلواني

بر پاية يافتهها؛ با افزايش سط تحصيلي بازيكنان،

همراه با تأكيد و سرمايهگذاري مداوم نهادهاي تصميمساز

نمره معنويت آنان به طور معنيداري افزايش مييابد .با

و فرادستي ميتواند حداقل روند حرفهايگرايي كاذب را

توجه به نتايج پژوهشهاي بسيار ( ،)17اين امر ميتواند

كند و زمينة افزايش شناخت اخالقي و فرهنگي

ناشي از بيشتر بودن عزت نفس بازيكنان تحصيل كرده در

ورزشكاران را در بلندمدت فراهم سازد.

مقايسه با ساير ورزشكاران باشد .اين در حالي است كه
رابطه متقابل عزت نفس و جهتگيريهاي مذهبي نيز در
پژوهشهاي بسياري مورد تأييد قرار گرفته است ( .)18در
همين راستا ،يافتهها نشان داد كه با افزايش ميزان درآمد
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