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 ینقش نهاد ورزش در انسجام اجتماع

 1مهرداد نوابخش

 چکیده 
 يریگهمه   یاجتماع تیبه عنوان واقع یخیتار ندیفرا یدر ط یکنش ورزش يریروند شکل گ

 یجتماعاز اس تیواقع رومندینهاد ن کیبه  لیتبد يمختلف هر جامعه ا يورزش درساختار  نهادها
ا ر يته ارجسبو..... نقش  یاسیو س ي، اقتصاد ی، فرهنگ یکه در مسائل مختلف اجتماع یو فرهنگ

 یرت رسمه صوشده و افراد چه ب ریجامعه پذ يایمختلف جغراف يطهایدر مح هیکند بطور یم فایا
 يروه هاگ يریپردازند شکل گ یم  یدانیمختلف به  رقابت م يگروه ها لیبه تشک یرسم ریغ ایو 
نوان عرزش به و نیزند    وهمچن یو آشنا رقم م بهیانسجام در روابط افراد غر هیما ریخم  ه،یاول

و  یمل ،یدر سطوح مختلف محل يبرجسته ا گاهیمورد توجه   و تأمل، جا یاجتماع دهیپد کی
 ییها تهیکم ها و هیادها، اتحادها، انجمن ها، نه أتیه يریبه خود گرفته است . شکل گ یجهان
 یم يرفتار ایو  یکه به موضوع ورزش چه به صورت شناخت یدر نظام اجتماع یو فرع یاصل

طح ر سدو   یوجهان ی، مل یدر سطح محل  ،یورزش يها تیاز فعال تیحمایپردازند در راستا
 وچکک يهم در  سطح گروه ها یو مل ی،  انسجام محل یی،در جهت همگرا یرسم ریو غ یرسم

و  یروهگون انسجام در انیم نیپردازند که در ا یم تیکالن   به فعال يو هم در سطح گروه ها
 اشد.ب یم ورزش  یو فرهنگ یاهداف نظام اجتماع شبردیدر پ يادیز تیاهم يدارا یبرون گروه
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 مقدمه و بیان مسئله
را بوجود می  1جوامع انسانی در گذر زمان با توجه به سطح نیازهایشان نهادهاي اجتماعی

باشند. بدیهی است که مقتضیات زمان و  3در آن جامعه 2آورند تا متولی امور جامعه پذیري
در هر دوره اي متحول شده در سطح عالی تري شکل  4مکان می طلبد تا این انسجام

بگیرد.نهاد ورزش نیز از گذشته دور بر اساس مقتضیات زمان تاسیس و فعالیت خودرا آغاز 
هاي شود با ورزش سنتی تفاوتاما آنچه کهامروز به عنوان ورزش تعریف می. کرده است

 عموما که میشدهایی فعالیت همیشد باي دارد. آنچه کهدر جامعه سنتی ورزش نامیده عدیده
اجراي مناسک و  ب)تقویت قواي بدنی افراد  الف)اند: دو کارکرد اصلی بر عهدهداشته

در جامعهسنتی کهن لزوم بکارگیري قواي جسمانی در میدان جنگ، .هاي قومیآیین
تمرین و ممارست جهت تقویت قوایجسمانی در قالب حرکات بدنی را ملزم ساخته بود. 

اي خطیرتر به نام جسمانی افراد نه در خدمت خودورزش بلکه در خدمت وظیفهنیروي 
گرفت. از سوي دیگر ورزش سنتیهمراه با حرکاتی بود که سراسر رنگ جنگ قرار می

هایجامعه بود. گذشته از دو کارکرد فوق، اساطیري و مذهبی و در خدمت نکوداشت آئین
هاي سیاسی و اجتماعی جهت سرگرم یتدر مقابلشخص  البته ورزش در زمینه نمایشی

شد. اما با این حال ورزشسنتی با ورزش امروزي بسیار متفاوت بود و کردن آنها استفاده می
اي از آنچه که امروز از ورزش مد نظر است صرفاًمحصول مدرنیته است. مجموعه
وپا از خصائص، به ورزش مدرن امروزي حالتی منحصر به فردبخشیده است و این پدیده ن

زوایاي مختلفی (پزشکی، روانشناختی، اقتصادي، سیاسی،جامعه شناختی و...) مورد توجه 
 محققان و نویسندگان و سیاستگذاران قرار گرفته است

شروع مسابقات ورزشی همراه با اجرایسرود ملی و مراسم دیگري است که بخش مهمی از 
در جریان تماشاي مسابقات تماشاگران .دهندرا تشکیل می ملی یک کشورهاي ارزش

                                                           
1-Social  institution 
2-Sociability 
3-Society 
4-Integration 
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گیرند به طوري که مثالً در هنگام هاقرار میورزشی، همواره در معرض القاي ارزش
رسد. فریاد ایران، مسابقات ملی، وحدت ملی و حس میهن پرستی درافراد به اوج خودمی

أثیر پردازند نشانگر تها به ابراز شادیمیایران تماشاگران فوتبال و افرادي که در خیابان
 ورزش برتقویت احساسات میهن پرستانه جامعه است.

کشوري که رقیب تیم ملی است، بار سیاسی  و اجتماعی جالب اینکهنوع تعامل سیاسی 
و جهت گیري احساسات تماشاگران و  1مسابقه را تعیین و در نوع ومیزان ابراز احساسات

مان در برابر آمریکا و یا پیروزي تیم ملی فوتبال کشور .شهروندان تأثیر مستقیم دارد
حساسیت مسابقات در برابرکشورهاي عربی، بروز احساسات شهروندان کشورمان معرف 
این تأثیرگذاري است. براي نمونهتیم ملی بحرین که در جام جهانی گذشته باعث حذف 
تیم فوتبال کشورمان شد و با بازیکنانتیم ملی بحرین و با دور زدن در ورزشگاه با پرچم 

ستان احساسات ملی ایرانیان راجریحه دار کردند، باعث شد که احساسات میهن پرستانه عرب
هموطنان ایرانی در مسابقه ایرانو بحرین در جریان بازي و پس از پیروزي تیم ملی 

 .دهدکشورمان عادي جلوه کند. چنین چیزي بهمسابقه جنبه ملی می

هاي ت که در آن اقشار و گروهاي اسدر حقیقتنقطه 2وفاق ملیانسجام اجتماعی و 
ورزش به واسطه کشش و رغبتی که ایجاد  .رسندبه احساس واحد و همدلی می 3اجتماعی

تمام افراد جامعه با هر نوع گرایش  .کند، در ایجاد وفاق ملی در جامعه مؤثر استمی
هاي دیگر، در هنگامبرگزاري مسابقات ورزشی، علی اي و وابستگیفکري و سلیقه

یابند وص مسابقات مهم مانند جام جهانی فوتبال، یک نقطهمشترك به نام تیم ملی میالخص
حتی ورزش در بسیاري موارد  .و این امر عامل وفاق بخش و انسجام بخش در جامعه است

تواند در مواقعی که جوامع به دالیل اجتماعی دچار گرفتاري و نابسامانی شده توانسته و می
شعار یکصداي ایران، ایران در جریان مسابقات .و التیام مؤثر باشد است در راستاي انسجام

                                                           
1- heartbeat 
2- Nation- consensus 
3-Social Groups 
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هایقومی، مذهبی، حزبی و سیاسی و... تقویت کننده ورزشی و پس از آن، فارغ از وابستگی
 .وفاق ملی در کشور است

انسجام اجتماعی یکی از ضرورتهاي اولیه بقاي هر جامعه است در پرتو انسجام اجتماعی 
پیوندي می رسد که می نواند عناصر تشکسل دهنده خود را آرایش نماید یعنی جامعه به 

همان مفهومی که این خلدون تالش می کرد در چارچوب عصبیت آن را تعبیر کند.انسجام 
اجتماعی عالوه بر حفظ و تنظیم عناصر داخلی جامعه،می تواند جامعه را از تهدیدها و 

انسجام اجتماعی بر خاسته از کل چارچوب هاي خطرات خارجی مصون بدارد و با ایجاد 
را در جامعه تحکیم بخشد همانطور که گفته شد نهاد ورزش  1قوام بخش نظم اجتماعی

یکی از مولفه هایی است که باعث انسجام اجتماعی و پیوند خوردن اعضاي یک تیم در 
داخل و از بیرون نتیجه یک جامعه می شود تاثیر گذاري برروابط افراد در مجموعه تیمی از 

بر طرفداران همان تیم که مشوق تیم خود را برعهده دارند در مقابل تیم رقیب خود به 
انسجام گروهی در نتیجه انسجام اجتماعی صحه می گذارد وقتی که طرفداران دو تیم 
داخلی با هم در رقابت هستند باهم اختالف دارند ودر درون مجموعه خود انسجام خاصی 

کنند در پوشش لباس شعار و حرکات جمعی می توان به وضوح انسجام آنان را را پیدا می 
شاهد بودواز طرفی دیگر با همه این اختالفات وقتی تیم ملی برآمده از این دو تیم به یک 
مسابقه فرا کشوري می رود شاهد کنار گذاشتن اختالفات تیمی می شویم و همه یکصدا 

 خواهند. تیم ملی را صدار می زنند و برد می
از طرفی دیگر تاثیر فهالیتهاي بدنی ورزش در رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی یکی 
دیگر از مشخصه هاي بارز تربیت بدنی می باشد و افزایش قدرت سازندگی افراد نیز از نظر 
اجتماعی و روانی یکی از نتایج فعالیتهاي مستمر بدنی است . رشد و توسعه بعد اجتماعی 

ر انجام حرکات ورزش در رشته هاي گوناگون برقدرت سازندگی اجتماعی و انسان در اث
انسجام تربیت بدنی صحه می گذارد ورزش در قبول مسئولیت به منظور پرورش و القاي 

                                                           
1- Social  order 
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اجتماعی در افراد جامعه نقش موثر دارد و عامل موثري در جهت تقویت  يارزشها
 ارزشهاي اجتماعی و رفتاري مطلوب انسانی است.

اد افر ش را می توان یکی از عوامل فرهنگی دانست که در روند اجتماعی شدن بهورز
 ه طیکمک می کند و از طرف دیگر اجتماعی شدن یکی از ابعاد شخصیت انسانهاست ک

ن انشیجآن فرد ارزشهاي گروهی را از ارزشهاي فردي خود مستحیل و نهایتا آنهارا 
ازي نگ سرزشی یکی از راههاي متعد هماهارزشهاي فردي می کند رقابت در رشته هاي و

دي ق فرارزشهاي فردي با ارزشهاي دیگران است که این خود گامی به سوي رعایت حقو
 و اجتماعی دیگران است.

 
 مالحظات تجربی 

بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام  )1393(نوابخش مهردادل،جوانمرد کما
ه تناسب موضوع، رویکرد و سطح ب. )طالعه کرماناجتماعی در ایران دهه هشتاد (مورد م

طرح تحقیق از روش پیمایش به عنوان روش اصلی و روش تاریخی به عنوان روش تکمیلی 
استفاده شد. از پرسشنامه و فن کتابخانه نیز به عنوان تکنیک هاي اصلی و تکمیلی بهره 

در دو SPSSنرم افزاريگرفته شده است. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته 
بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. به منظور بررسی ضریب همبستگی بین 
متغیرها از ضرایب پیرسن و اسپیرمن و براي شناخت همبستگی و پیش بینی تاثیر متغیرهاي 
مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد و نهایتا از 

از گردآوري اطالعات به .آزمون تحلیل مسیر براي تحلیل مسیر متغیرها بهره گرفته شد
قهرمان  464ورزشکار زن و در مجموع  159ورزشکار مرد و  305وسیله پرسشنامه به تعداد 

و ورزشکار مدال آور در مسابقات داخلی و خارجی و برآورد نتایج سنجش آزمون هاي 
پیرسن و اسپیرمن بین میزان انسجام اجتماعی با متغیر  آماري از طریق ضریب همبستگی

باالترین ضریب همبستگی و نشاط و شادابی با 785/0مستقل تفاهم و توافق با 
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کمترین ضریب همبستگی را داشته است. نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه 295/0
نشانگر این است  %95و معنی داري آن در سطح اطمینان باالي Fبا توجه به مقدار آزمون

 .که معادله رگرسیون و نتایج آن قابل تحلیل می باشد
وان تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویانورزش به عن)1388سروش( ،فتحی

وابط اي ریک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که افراد را در یک شبکه اجتماعی که دار
، نگرش ارهااداشته است وعرصه ظهور رفتاجتماعی پیچیده است به تعامل و کنش متقابل و

ي، آن بعد ها، ارزش ها و بازنمایی هایی معنادار قرن حاضر شده است. این پدیده چند
جه به ا توبچنان در متن جهان زندگی انسانها رسوخ و نفوذ نموده که امروزه می توان 

افراد  ماعیاجتنگرش و فعالیتهاي ورزشی افراد، طرز تفکر، سبک زندگی و میزان سرمایه 
زشی ت وررا بازشناسی کرد. هدف از تحقیق حاضر بررس عوامل اجتماعی موثر بر مشارک

آماري  وظري ندر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در شهر تهران می باشد داده هاي 
ي هره گیرببا  این تحقیق با روش پیمایشی از واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمی شهرتهران و

ورد مونه شنامه کتبی و با روش نمونه گیري سیستماتیک جمع آوري گردیده و نماز پرس
 .نفر با فرمول کوکران انتخاب شدند 310مطالعه تعداد 

زشی ت ورنتایج حاصل از یافته هاي این تحقیق نشان داد: بین مقطع تحصیلی و مشارک
شتغال، اوضعیت  اجتماعی،-رابطه وجود ندارد ولی بین تاهل، جنسیت، پایگاه اقتصادي

ضور احساس سودمندي ورزشی، دسترسی آسان به امکانات ورزشی، حمایت اجتماعی، ح
ویان انشجدورزشکارقهرمان در خانواده و عالقه به رشته خاص ورزشی با مشارکت ورزشی 

 .رابطه معنی دار وجود دارد
نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله را براي متغیر وابسته مسارکت 

متغیربه ترتیب بیشترین تاثیر را بر مشارکت ورزشی 6ورزشی نشان می دهد. در مجموع 
دارند وضعیت تاهل جنسیت،احساس سودمندي، دسترسی به امکانات ورزشی،حمایت 
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از متغیر وابسته  0.24لی متغیرهاي وارد شده توانستند به طور ک .اجتماعی،عالقه به ورزش
 می باشد47/0نیز  Rرا تبیین کنند. مقدار

 گاه تربیت) دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانش1375سردرودي ( ،جالل
و  حرکتی –بررسی تأثیر ورزش به مهارتهاي روانی «مدرس در تحقیقی تحت عنوان 

این پژوهش را تأثیر ورزش بر هدف اصلی» هرانساله شهر ت 9-8سازش اجتماعی پسران 
 35داند که تعداد می ساله تهران 9-8حرکتی و سازش اجتماعی پسران  –مهارتهاي روانی 

تخاب شدند. نفر دانش آموز غیرورزشکار به طور تصادفی ان 35نفر دانش آموز ورزشکار و
 ي قرارحرکتی و سازش اجتماعی در هر دو گروه مورد اندازه گیر – مهارتهاي روانی

است.  حرکتی تأثیر داشته –هارتهاي روانی مدهد، ورزش بر گرفت. نتایج حاصل نشان می
 ر سازشبحرکتی بیشتري دارند. ورزش همچنین  –یعنی کودکان ورزشکار، مهارت روانی 

 نیز تأثیر دارد. و سطح سازش اجتماعی کودکان ورزشکار اجتماعی 
 

 مالحظات نظري
همسازي کوششی است براي رفع اختالف کنش هاي متقابل  -۱همسازي •

 1350یا رفع اختالفات اشخاص یا کنشگران (آگ برن ونیم کوف،  ۲گسسته
این مفهوم شکلی از انطباق چیزي با چیز دیگر است. ). به عبارتی دیگر19:

دازند تا در تحقق اهدافشان تواناتر پر موجودات یا اعضاي بدن به همسازي می
شوند. اصحاب علوم اجتماعی، همسازي  اجتماعی را فرآیندي آگاهانه یا 

دانند که در جهت دگرگونی اشکال موجود روابط بین اشخاص یا  ناآگاهانه می
گروهها به منظور اجتناب از کنشها و یا کشمکشها، یا کاستی از شدت و یا حتی 

آید. همسازي اجتماعی در جهت برانگیختن شمار میاز بین بردن آن به 
آید. ایجاد همزیستی اجتماعی به صورت صلح آمیز پدید میسازگاري متقابل و

                                                           
1- Accommodation 
2- Dissociative interaction 



36  1398/ سال اول، شماره اول، زمستان  اجتماعی المپیک –مجله مطالعات فرهنگی 
 

همسازي در سطح گروهها نیز مستلزم دگرگونی نقش اجتماعی، و در مواردي 
سازمان آنان و همچنین ساخت و کارکردشان است، تا آنکه با ضرورتهاي 

ر گروهها و یا یگانگی یا جامعه در سطح وسیع آن انطباق یابند. همزیستی با دیگ
این معنی، همسازي مستلزم سعه صدر یا تحمل اندیشه هاي دیگرا ن است تا در

آنکه وجود مجموعه هاي فرهنگی متفاوت در کنار یکدیگر پذیرفته شود (بیرو، 
). پس همسازي فرآیندي است جهت حمل و رفع اختالفات و 2: 1366

مکشهاي موجود در جامعه بدون هرگونه واکنش خصمانه و در چاچوب کش
همزیستی مسالمت آمیز همراه با خویشتن داري، سعه صدر و تحمل دیگران به 

 ویژه مخالفان و دیدگاههاي مخالف.
 

فرآیندي روانی، اجتماعی است که از طریق آن شخص همان طرز  -۱همنوایی •
پذیرد که افراد مسلط در  تلقیها، کردارها، عادات و آداب زندگی و اندیشه را می

محیط اجتماعی پیرامونش پذیرفته اند. از همین طریق است که انسان از عقاید 
رفتاري غالب،  کند. هنجارها و مدلهاي پذیرفته و عادات جا افتاده تبعیت می
سازند. کنترل اجتماعی نیز که در جهت  موجبات بروز همنوایی را فراهم می

شود خود عامل رعایت ارزشهایی یکسان و رفتاري مشابه توسط همگان اعمال می
). پذیرفتن هنجارها، ارزشها، سنتها 62: 1366ایجاد همنوایی است (بیرو، در مهمی

ام شدن با آحاد مردم موجبات همنوایی را در و مقررات رایج در جامعه و همگ
 جامعه بوجود 

 آورد. می
اي است التین که داللت بر پیدایی اتفاق نظر و توافقی آشکار یا واژه -۲وفاق •

نهان در یک گروه در مورد یک وضع خاص، خواه در باب زمینه هاي ا صلی 
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شترك داشته اینکه حیاتی مزندگی آن گروه و یا دالیل خواست اعضاي آن به
تواند عمل نیز باشد، یعنی به صورت فرآیندي تجلی کند که  باشند. البته وفاق می

از طریق آن اعضاي یک گروه یا یک جامعه به بیان توافقی در باب زندگی 
این واژه در معنایی محدودتر، تصمیم مشترك خود، دست یابند. همچنین

وفق به دستیابی به طرز فکرهاي رساند که از طریق آن گروه م گیریهایی را می
شود. در هر حال، هر نوع گروه بندي پایا و ماندگار متضمن مبتنی بر همنوایی می

ایجاد و به هم پیوستگی آگاهانه تر یک بر خورداري از وفاق است. وفاق موجبات
سازد. وفاق مظهر قبول سلسله ارزشهاي اجتماعی، جلوه ها و  گروه را فراهم می

ذیرفته شده توسط همگان است. وفاق اساس یک زندگی مثبت مدلهاي پ
دهد و اضمحالل آن موجب بی سازمانی، فرو ریزي  اجتماعی را تشکیل می

). 64-5شود (همان منبع:ساخت جامعه  و از هم پاشیدگی حیات  اجتماعی می
کند که چگونه در هر  بر نظم اجتماعی داللت می» وفاق«این وادي اساساً در

تواند حاکم شده و از افتراق و گسست بین افراد جامعه  عه یا گروهی میجام
 جلوگیري نماید.

همبستگی احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند  -۱همبستگی اجتماعی •
گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند. همبستگی شامل پیوندهاي 

 متقابل حیات و منافع بین آنان می اخالقی و برادري بین انسانها یا حتی وابستگی
این مفهوم وابستگی متقابل کارکردها، اجزاء و یا موجودات در یک کل باشد.

رساند  اي را میرساند. به زبان جامعه شناسی، همبستگی پدیده ساخت یافته را می
که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته اند و به 

 معتقد است توزیع دائمی» کنت«). 1366:400متقابل نیازمند یکدیگر (بیرو،طور 
آورد. به  تواند همبستگی اجتماعی را پدید می کارهاي گوناگون بین انسانها می
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اعتقاد وي همبستگی با به هم پیوستگی درونی جامعه یا گروه در ارتباط است. در 
گروه وحدت خود را حفظ هر حال، همبستگی گروهی به معناي آن است که 

این مفهوم »دورکیم«کند و با عناصر وحدت بخش خویشتن تطابق و همنوایی یابد. 
را در دو قسمت مکانیکی و ارگانیکی به کار برده است که در بخش مکانیکی 
داللت بر وابستگی متقابل عناصر مشابه و اجزاي همگن در یک کل اجتماعی و 

ستگی ارگانیکی نیز از تقسیم کار اجتماعی و به فاقد تمایزات داخلی دارد و همب
همراه آن کارکنان و تالشهایی که همچون فرآیند کار اعضاي متمایز در اندام 

شود (ابوالحسن تنهایی، کنند، منبعث می یک موجود زنده یکدیگر را تکمیل می
ه که اي پدید آمدبه منظور توجیه اندیشه ). بنابراین، چنین مفهومی50:1374-149

بر طبق آن حتی یک واحد اجتماعی همچون یک کل عضوي با حیات و یک 
شود و آن را موضوع خاص مطالعات جامعه شناسی روح جمعی خاص، تلقی می

 ).401:1366دانند (بیرو،  می
به معناي عمل وحدت بخش به عواملی ناهمسان اطالق ۱انسجام اجتماعی •

 دات، جریانهاي عقیدتی غالب تجلی میاین مفهوم به شکل هنجارها، عاشود.می
انسجام را با توجه به عمل و نقشهاي اجتماعی در گروه را مورد  »پارسنز«یابد، 

مطالعه قرار داده است. به نظر وي در داخل گروه انسجام شامل مجموع پدیده 
شوند و هاي مبتنی بر تعامل است که موجب همسازي و ناسازگاري متقابل می

سازند. به همان اندازه که  عضو را از هویت گروهی خویش آگاه میبدینسان هر 
 گروه از طریق مشارکت و دستاورد فعاالنه هر کس به نوعی اتفاق نظر دست می

یابد، به همان نسبت نیز یکپارچگی یا انسجام با قانون اکثریت و مصالحه تخالف 
نظام اجتماعی  پذیرد. به اعتقاد وي نظامهاي اجتماعی کوچکی که درون می

بزرگ قرار دارند، باید به مسایل اجتماعی و روابط اجتماعی پاسخ مثبت دهند و 
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ایجاد کنند (ابوالحسن تنهایی، سعی در جلوگیري از پراکندگی نمایند و وحدت
تواند یکسان شدن فرد و محیط، جذب  می »انسجام اجتماعی«). 1374:186

سط فرد و تعهد وي را در برابر شخص توسط محیط و یا جذب درونی محیط تو
). 182-4: 1366محیطش به عنوان عضوي همبسته و مسئول برساند (بیرو،

این مفهوم را با کار ویژه هاي حفظ و پیوند ارزش هاي فرهنگی که نیز »هابرماس
) . 313: 1384داند (هابرماس، در یک سیستم کنش ادغام شده است، مرتبط می

یکپارچگی و وحدت جامعه کمک کرده و رویه به » انسجام اجتماعی«پس 
آورد، تا همگان بر اساس اصول مشترکی  یکسانی نیز براي افراد جامعه بوجود می

و با اعتقاد و بدور از هرگونه جبري در جهت نیل به اهداف گروه در سطح 
خرد(تیم ورزش) وکالن در سطح جامعه تالش نمایند.در این میان ورزش به 

اجتماعی و فرهنگی ا افراد را در یک شبکه اجتماعی که داراي  عنوان یک پدیده
روابط اجتماعی پیچیده است به تعامل و کنش متقابل واداشته است وعرصه ظهور 

هایی معنادار قرن حاضر شده است. این رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و بازنمایی
نفوذ نموده که پدیده چند بعدي، آن چنان در متن جهان زندگی انسانها رسوخ و 

توان با توجه به نگرش و فعالیتهاي ورزشی افراد، طرز تفکر، سبک امروزه می
زندگی و میزان سرمایه اجتماعی، مشارکت گروهی، احساس تعلق و تعصب به 

 ).1384گروه خودي افراد را بازشناسی کرد(فتحی،
 

 1نظریه کارکردگرایی
ش در رفع نیازهاي اساسی نظام نگرش کارکردگرایانه بر چگونگی استفاده از ورز

اي از جامعه مجموعه سازمان یافته کند. از دیدگاه کارکردگرایی،اجتماعی، تأکید می
ها و فرآیندهایی که سبب خلق وفاق در هاي متقابالً وابسته است که به وسیله ارزشبخش
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). 1384می، ، به نقل از غال25: 1998یابد (کوکلی، بین افراد جامعه می شوند، انسجام می
شود در این مکتب جامعه به مثابه یک نظام سازمان یافته، با ثبات و منسجم در نظر گرفته می

هاي کلی با یکدیگر توافق دارند. در شرایط عادي کلیه که اکثر افراد آن درباره ارزش
 کنند وعناصر نظام اجتماعی از قبیل مدرسه، خانواده و سیاست متناسب با یکدیگر عمل می

هر عنصر در مجموعه نظام اجتماعی نقشی در جهت ثبات کل ایفا می کند. هرگونه تغییر 
شود، مگر این که نسبتاً آرام انجام گر در نظر گرفته میاجتماعی به مثابه حالتی ویران

شود. البته پذیرد. زیرا تغییر در بخشی از نظام معموالً باعث تغییر در ساختار اجزاء نظام می
مورد اه از آن جهت که گرایش به محافظه کاري و تثبیت وضع موجود دارد،این دیدگ

). باید در نظر 1384، به نقل از غالمی، 21: 1986انتقاد قرار گرفته است (ریس و میراکل، 
داشت که کارکردگرایان در بررسی هر پدیده اجتماعی از جمله ورزش به نقش آن در 

 ثبات اجتماعی توجه دارند.
راسم و اده از مگیرند که با استفیان ورزش را به مثابه نهاد شبه مذهبی در نظر میکارکردگرا

پردازد (ریس و هاي مشترك بین افراد جامعه میتشریفات خاص خود، به تقویت ارزش
 ).1384، به نقل از غالمی، 63: 1986میراکل، 

سهم و نقش آن  به این ترتیب، کارکردگرایان در آزمون عناصر اجتماعی مانند ورزش به
 1در ثبات اجتماعی تأکید و توجه دارند. کارکردگرایان ورزش را به مثابه نهاد شبه مذهبی

در نظر می گیرندکه با استفاده از مراسم و تشریفات خاص خود به نقویت ارزش هاي 
مشترك بین افراد و جامعه می پردازد. عالوه بر این، کارکردگرایان به تأثیر ورزش در 

ذیري نوجوانان و جوانان و سازگار نمودن افراد جامعه با ارزش هاي مثبتی نظیر جامعه پ
میهن پرستی و نقش آن در تقویت توانایی هاي فیزیکی تأکید دارند و آن را به عنوان 
عرصه اي براي تجلی تنش ها و تخلیه انرژي پرخاشگرانه با شیوه اجتماعی مطلوب در نظر 

ران این مکتب، ورزش، افراد یک جامعه یا حتی یک ملت می گیرند. به اعتقاد صاحب نظ
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را دور هم جمع می کند و نوعی احساس وحدت و یکپارچگی اجتماعی را رواج می دهد. 
بعالوه، ورزش ابزاري است که زمینه را براي شکوفایی استعدادهاي افراد شایسته فراهم می 

زش یک نهاد اجتماعی است در مورد کارکرد ورزش چنین می گوید: ور 1سازد. ادواردز
که در گسترش و تقویت ارزش هایی که رفتار را تنظیم می کنند، هدف جویی و یافتن راه 
حل هایی قابل قبول در زمینه حل مشکالت زندگی مادي، کارکردهاي اساسی دارد. ( 

 ).40؛1381شارع پور،
ر ی دپارچگاز نظر کارکردگرایان ورزش در سطح کالن باعث ایجاد احساس وحدت و یک

 شود. بین افراد جامعه می
اساس نظریه کارکردگرایی بر این اصل مبتنی است که هر پدیده اجتماعی کارکرد معینی 
بر عهده دارد که به نحوي در دوام و ادامه جامعه مؤثر است. به عنوان مثال، نهاد خانواده با 

قاي نظام اجتماعی کمک کارکردهاي خود از قبیل تولید نسل و پرورش افراد به دوام و ب
). این نظریه با الهام از آثار 1382، به نقل از رحمتی، 60: 1358کند (ادیبی و انصاري، می

شکل گرفته است. در این  3و امیل دورکیم 2شناسان بزرگی مانند هربرت اسپنسرجامعه
شود که مکتب جامعه به مثابه یک نظام سازمان یافته، با ثبات و منسجم در نظر گرفته می

هاي اساسی، با یکدیگر توافق دارند. در شرایط عادي کلیه اکثراً افراد آن درباره ارزش
کنند و عناصر نظام اجتماعی از قبیل مدرسه، خانواده یا دولت متناسب با یکدیگر عمل می

کند. هرگونه هر عنصر در مجموعه نظام اجتماعی نقشی در جهت ثبات کل جامعه ایفا می
د، مگر این که نسبتا آرام انجام پذیرد، شواعی به مثابه حالتی ویرانگر تلقی میتغییر اجتم

گردد. این دیدگاه زیرا تغییر در بخشی از نظام معموالً باعث تغییر در ساختار اجزاء نظام می
کاري و تثبیت وضع موجود دارد مورد انتقاد اساسی قرار از آن جهت که گرایش به محافظه

 ).1382، به نقل از رحمتی، Robertson, 1977:  16گرفته است (
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دهاي ارکربه طور کلی نطریه پردازان دیدگاه کارکردگرایی موارد زیر را به عنوان ک
 ورزش در نظام اجتماعی برشمرده اند:

 کسب مهارت هاي اجتماعی -

 شکل گیري هویت فردي و اجتماعی افراد -

 کنترل اجتماعی -

 رهایی از تنش ها و کاهش تضادها -

 تندرستی جسمانی -

 کاهش تضادها و تنش ها -

 ترویج وفاداري ملی -

 تعمیم حمایت هاي اقتصادي و سیاسی -

 جامعه پذیري و همنوایی -

اي تطبیق( از طریق ورزش امکان سنجش مهارت هاي حرکتی و توسعه زمینه ه -
 ها را ن آناین مهارت ها براي انسان و انطباق حرکتی او با محیط هایی که انسا

 اهم آمده است.)می سازد فر

 افزایش ارتباطات اجتماعی -

 ایجاد امید به آینده -

 تقویت خصائص جوانمردي -

 ایجاد احساس لیاقت و برتري -

 ایجاد روابط سالم اجتماعی -

 کسب احترام و پذیرش اجتماعی -

هدف یابی( فرصت هایی که به افراد می آموزد چگونه اهداف خود را تعیین  -
ه اجتماعی به این اهداف کنند و از راه هاي پذیرفته شده شد
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, 115؛1384,نادریان جهرمی،64؛1385, پارسامهر،61؛1381برسند.)(انورالخولی،
 ) 111؛1388,قاسمی،168؛1382رحمتی، 
به عنوان جامعه شناس کالسیک هماننددر  »دورکیم« -)1917-1858امیل دورکیم (

این پدیده نوط بهپی ارتقاء میزان درجه همبستگی اجتماعی بود. او سالمت جامعه را م
تواند وحدت، سالمت و یکپارچگی گروه دانست و معتقد است همبستگی اجتماعی میمی

این همبستگی نیرومندتر باشد، افراد و جامعه را به همراه داشته باشد. به زعم وي هر جا که
شود. تمایل بیشتري به سوي یکدیگر دارند و بر میزان روابط متقابل میان آنها افزوده می

ایی که هر چه میزان همبستگی کمتر باشد، از باشد به گونهاین ارتباط معکوس نیز میالبته
، 1374تنوع روابط و برخوردهاي میان ا فراد جامعه کاسته خواهد شد (ابوالحسن تنهایی، 

نیزبدنبال شناسایی ساز و کارهایی است که بتواند یکپارچگی  »دورکیم«). بنابراین 133
اولین وظیفه جامعه شناس را ارایه راه حلی براي بحران  »دورکیم«ا توسعه دهد. جامعه ر

داند. به اعتقاد وي تغییر در ساختار جوامع، تغییر در رسوم و اخالق اخالقی عصر خود می
اي کامالً همبستگی اجتماعی را پدیده  »دورکیم«). 1385:55را نیز به همراه دارد (له مان، 

دانسته که به خودي خود قابلیت مشاهده مستقیم را نداشته، لذا باید آن را اخالقی و معنوي 
از طریق امور بیرونی و قابل دسترسی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در هر حال، او وظیفه 

داند (ابوالحسن ایجاد احساس وابستگی و همبستگی میان دو یا چند نفر میتقسیم کار را 
زعم او توزیع و تقسیم مداوم کارهاي مختلف بین افراد، همبستگی ). به 135؛1374تنهایی،

به  نظم و تعادل جامعه کمک  1اجتماعی را قوام بخشیده و به صورت چسب اجتماعی
این زمینه در »دورکیم«شود. کند و به گسترش روز افزون ارگانیزم اجتماعی منجر میمی

شود شان بیشتر میمعتقد است که اعضاي جامعه در همبستگی ارگانیکی هم تشخیص فردي
این حالت بر همبستگی آنها تأثیر فراوان دارد گردند، کهو هم بیشتر به جامعه وابسته می

 ).139:1382(کرایب، 

                                                           
1 Social cohesion 
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است که  1نهاديمیان ورزش عرصۀ فعالیت هاي الگو مند ، ساختارهاي اجتماعی و روابط
فرصت منحصر به فردي براي مطالعه و فهم پیچیدگیهاي حیات اجتماعی فراهم می آورد . 
ورزش فعالیتی است که درجه اي از اشتغال اولیه یا ثانویه اي را در بر دارد که دیگر شرایط 
 نهادي قادر به پیشی گرفتن از آن نیستند . ورزش چنان فرصتی براي تحقیق در مورد اشکال

فت. به یاموقعیتهانمیتوانیا بسیار شفاف ساختار اجتماعی فراهم می آورد که در دیگر نظامها
عبارت دیگر، مثال تحقیق میدانی در ورزش امکان تضاد ساخت یافته و رقابت را در شرایط 

. میآورد،چیزیکهبهسختیمیتواندردیگرابعادحیاتاجتماعییافت کنترل شده فراهم
تاري، پیوستگی طریقسازمانهایاجتماعی،خردهفرهنگ،فرایندههایرفپویاییگروهی،نیلبههدفاز

اجتماعی، نابرابري ساخت یافته، جامعه پذیري و شبکه هاي سازمانی، فقط تعداد معدودي 
از موضوعات جامعه شناختی هستند که می توان در محیط هاي ورزشی آنها را مطالعه 

ال رفتار و تعامل موجود در محیط کرد. پیش فرض این نگرش این است که ساختار یا اشک
هاي ورزشی شبیه رفتار موجود در سایر زمینه هاي اجتماعی 

. بهعبارتدیگرورزشهماننددیگرنهادها،جهانکوچکیازجامعهاست هستند.
.  منحصربهفردنیزاست.  درعینحالکهورزش،محصولواقعیتاجتماعیاست

ساس غم توأم با شادي ، فکر ، احهیچیکازدیگرنهادها،البتهشایدبهاستثنایدین،دارایآنرمز
کردن به حادثه اي، تثبیت فرهنگ انگاره رمانتیک که ورزش آنها را دارا است، نمی باشند 
. هیچ فعالیت دیگري این چنین تناقض آمیز ، امر جدي را با امر غیر جدي ، تفریح و نشاط 

 ،( شارع پور را با شدت و قوت، و امر ایدیولوژیکی را با امر ساختاري، ترکیب نمی کند
1385( 

ورزش و تربیت بدنی پدیده اي بین رشته اي شامل ، مدیریت ، جامعه شناسی، روان 
ی، اقتصاد، سیاست ، بهداشت و پزشکی است . که به سبب فقدان جامع نگري معموالً سشنا

تحلیل هاي ورزشی یک سویه ، تک سبب بین و فاقد ژرف نگري است و یا برنامه ریزي 

                                                           
1 Inter-institution 
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ز به مبانی نظري و یا راهبرد مشخصی در امر برنامه ریزي ورزشی دست ورزشی ما هنو
 )1386، ینیگائ(نیافته است . 

هاد ورزش یک پدیده اجتماعی یا نهاد اجتماعی است. مثل نهاد آموزش وپرورش، ن
و  ختارسیاست، نهاد و... به طور طبیعی از سطح خرد تا سطوح کالن داراي شکل، سا

عد بط به از آنجا که روابط انسانی در آن حاکم است نباید فقماهیت ویژه خود است. 
ابقات ه در مسین کفیزیکی آن اهمیت داد، بلکه بعد اجتماعی آن نیز بسیار مهم است. مثالً ا

با هم دست می دهند نشانه احترام گذاشتن به  دو کشتی گیر -لمللیادر سطح بین  -کشتی 
کی و ولوژیبرنامه هاي آموزشی، تربیتی، تکنرقیب است. شما در همین صحنه می توانید 

 . جامعهینیدتوان مدیریتی دو کشور را که در رفتار ورزشکاران آنها متجلی می شود، بب
امعه ججد. شناسی نیز پدیده هاي اجتماعی را بررسی می کند و روابط انسانی را می سن
ه انگونه کشناسی ورزش فرایندهاي اجتماعی بیرونی ورزش را بررسی می کند. هم

ی فرآیندهاي درونی، خصوصیات ذهنی افراد و ... را روانشناسی ورزش بررسی م
 ).1391، یمنشئ(نماید

 
 روش تحقیق

العات ي اطروش بکار رفته در این تحقیق، روش اسنادي و پیمایشی است ،ابزار جمع آور
ا انگین هه میپرسشنامه ، مصاحبه،  می باشد.براي تجزیه و تحلیل آماري از آزمون مقایس

ن شامل تهرا جامعه آماریدانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی شهرستفاده شده است 
نامه ی پرسشنه پژوهش با فرمول کوکران انتخاب گردیدند.و پایائنفر حجم نمو 385شدند.

79/0  =Alpha .می باشد که در سطح باالیی قرار دارد 
 

 یافته هاي تحقیق
نتایج آزمون مقایسه میانگین انسجام اجتماعی در بین دانشجویان ورزشکار و غیر  ):1( جدول

 ورزشکار
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 سطح معنی دار Tمقدار اشتباه استاندارد انحراف معیار میانگین انسجام اجتماعی
 0,12 1,09 14,88 ورزشکار

67/5 0,002 
 0,98 4,26 12,26 غیر ورزشکار

 ر نشانرزشکاانسجام اجتماعی در بین دانشجویان ورزشکار و غیر وآزمون تفاوت میانگین 
 وردارند.خبر  بیشتري غیر ورزشکاران از انسجام اجتماعیدر مقایسه با  ورزشکارانمی دهد 

 
 نتیجه گیري

ژه د به ویي خوهر نظام اجتماعی براي ثیات و پایداري نیازمند  انسجام و یکپارچگی اعضا
ت به  د دساز طریق توزیع قدرت، اعتبار، مسئولیت و همبستگی می باشد، و در داخل خو

ن بطد در ل خوتوزیع نقشها، کارکردها و شیوه هاي مشارکت می پردازد، که افراد با اعما
ز طریق ااساساً   »انسجام اجتماعی«راي تحقق ببه انسجام برسند.  وفاق و اجتماعی عمومی

ت ا اولویبگیرد و یا  تأکید  بر تحریک و برانگیختن صداقت افراد نسبت به نظام صورت می
رکت مشا بخشیدن به همبستگی بین اعضاي داوطلب مثالً یک باشگاه ورزشی  ویا حداقل

انسجام «شود، در نتیجه احساس تعلق و تعصب گروه خودي و.. میسر می ارادي افراد ،
ل و یا فرهنگی و تعقل حاص –به معناي ورود افراد در یک محیط اجتماعی  »اجتماعی

به  این مفهومتحمیلی نسبت به چارچوب ساختها و شرایط اجتماعی است و از سوي دیگر
ی در چارچوب شخصیت و زندگی با رهنگف -معناي جذب ارزشها و هنجارهاي اجتماعی

 رزش هاياین مفهوم را با کار ویژه هاي حفظ و پیوند انیز »رساند. هابرماس آنان را می
نشان  داند نتیجه این مطالعهفرهنگی که در یک سیستم کنش ادغام شده است، مرتبط می

ي که ه افرادبسبت نداد  افراد وابسته به گروه و یا تیم ورزشی از انسجام اجتماعی باالتري 
تایج نی و عضو تیم ورزشی نیستند شده است نتایج بدست آمده که با نظریه کارکردگرای

کرد هاي ) همخوانی و همسویی دارد.در نتیجه یکی از کار1375تحقیق جالل سردرودي (
 ورزش انسجام اجتماعی است.
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یز نیکسانی  به یکپارچگی و وحدت جامعه کمک کرده و رویه»  انسجام اجتماعی«پس 
ر از اد و بدوآورد، تا همگان بر اساس اصول مشترکی و با اعتق براي افراد جامعه بوجود می

 هرگونه جبري در جهت نیل به اهداف جامعه تالش نمایند.
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