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  تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیري ورزشی

 1مهدي مختارپور

 چکیده 
ا روي بوده و بحث خود ر یورزش يریتحقیق حاضر به دنبال بررسی مسائل مربوط به جامعه پذ

وضوع تحقیق که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت در عرصه ورزش می شود. م  میعواملی متمرکز نمود
عوامل جامعه  که جامعه شناسان ورزش براي یتیکه با توجه به نقش و اهم میرا اینگونه مطرح نمود

جامعه پذیري  در روي آوردن افراد به ورزش قائل اند و نیز اهمیتی که خانواده در فرایند ذیريپ
معه پذیري زش به عنوان یکی از الگوهاي رفتاري که تحت تأثیر جریان عمومی جاافراد دارد، ور

 فادهیق با استشکل می گیرد چه تأثیري از عوامل جامعه پذیري،خصوصاً خانواده می پذیرد. این تحق
جمع آوري شده  انجام شده است. در مرحله بعد به تحلیل اطالعات يو کتابخانه ا ياز مطالعه اسناد

زشی بودن شد. براساس سواالت تحقیق، نتایج به دست آمده نشان می دهد بین میزان ور پرداخته
جامعه  ان بخانواده، حمایت خانواده از ورزش، نگرش خانواده در مورد ورزش، رسانه ها، همساال

د که خانواده پذیري ورزشی رابطه وجود دارد. از مجموع مطالعات انجام شده این نتیجه به دست آم
 ایند جامعه پذیري ورزشی افراد داراي نقش مهمی است.در فر
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 مقدمه و بیان مسئله
 و امکانات، محققان معتقدند در فرایند ورزشکار شدن افراد عالوه بر خصوصیات فردي     

نیز دخیل هستند. دسترسی به فرصت ها و امکانات،داشتن استعداد و  1عوامل اجتماعی شدن
و نفوذ عوامل اجتماعی شدن از جمله نکاتی هستند که در ورزشکار شدن افراد مؤثر  توانایی
جامعه شناسی ورزش نیز تحت تأثیر جریان عمومی جامعه شناسی به تعریف اجتماعی   .هستند
جامعه پذیري ورزشی، عبارت از عوامل و شرایطی «و عوامل مؤثر بران پرداخته است  شدن

است که  سبب جذب کودکان و نوجوانان به سمت ورزش و تداوم فعالیت آنها در این 
از اینرو جامعه شناسان در بررسی رفتار کسانی که ). Snyder, 1987: 57( »عرصه می شود

دارند که ورزش نیز همچون الگوهاي رفتاري دیگر تحت  ورزش می کنند به این نکته توجه
 تأثیر عوامل جامعه پذیري قرار دارد و ورزشکار شدن مستلزم جامعه پذیري است.

در میان عوامل مطرح در فرایند ورزشکار شدن افراد، مباحث مربوط به جامعه پذیري      
انون توجه بسیاري از مکاتب قرابت بیشتري با مباحث جامعه شناختی دارد؛ زیرا این بحث ک

انسان شناسی و روانشناسی را براي سالیان متمادي به خود اختصاص داده  جامعه شناسی،
است. از اینرو مطالعات جامعه شناختی پیرامون مباحث ورزشی، ورزشکار شدن و بطور کلی 

ر از جهت گیري به سمت ورزش را به عنوان یک الگوي رفتاري در نظر گرفته اند که متأث
عوامل مؤثر بر فرایند کلی اجتماعی شدن است. با وجود تفاوت ها و اختالف نظرهایی که 
جامعه شناسان در مورد فرایند جامعه پذیري داشته اند، در مورد عوامل مؤثر بر این فرایند، 

 اتفاق نظر بیشتري وجود دارد. در میان این عوامل نیز خانواده با خانواده، رسانه، آموزش و...
توجه به تغییرات گسترده اي که در طول زمان از سر گذرانیده، اما هنوز بعنوان یکی از مهم 

هم تحقیق و هم تجربه روزانه نشان می «ترین عوامل جامعه پذیري مورد توجه قرار دارد. 
دهند که بیشتر دوره اجتماعی شدن کودکی، فرآورده غیر رسمی و غیر عمدي کنش متقابل 

ین و کودك است. چون تجربه دوره کودکی اکنون بطور کلی به عنوان طبیعی بین والد
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دوره اي که تأثیري قاطع بر شخصیت بزرگسالی و پرورش آن دارد، پذیرفته شده است. 
). با توجه به نقشی که 31:1376(مور؛» خانواده را باید مهم ترین عامل اجتماعی شدن دانست

ري در روي آوردن افراد به ورزش قائل اند و جامعه شناسان ورزش براي عوامل جامعه پذی
نیز اهمیتی که خانواده در فرایند جامعه پذیري افراد دارد،این تحقیق به دنبال بررسی این 
موضوع است که ورزش به عنوان یکی از الگوهاي رفتاري که تحت تأثیر جریان عمومی 

صوصاً خانواده می جامعه پذیري شکل می گیرد چه تأثیري از عوامل جامعه پذیري، خ
در این راستا شناخت عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیري ورزشی به عنوان مولفه پذیرد.

هاي اصلی می تواند نقش به سزایی در جهت اتخاذ سیاست ها و برنامه هاي مناسب ورزشی 
 داشته باشد.

  
 اهمیت و ضرورت تحقیق

را در هم می شکند و شور و هیجانی  امروزه ورزش چنان مرزهاي جغرافیایی و عقیدتی     
بوجود می آورد که تبدیل به زبان جهانی بین ملتها گردیده است،  که از این میان می توان 
به رقابتهاي المپیک و جام هاي بین المللی فوتبال اشاره نمود. عالوه بر تنوع مخاطبان ورزش 

هاي زندگی اجتماعی همچون  در میان مردم، ورزش روابط عمیق و گسترده اي با سایر حوزه
سیاست، اقتصاد، آموزش، رسانه و خانواده دارد. به منظور نشان دادن اثرگذاري ورزش در 

 زندگی اجتماعی به نمونه هایی از روابط ورزش و نهادهاي اجتماعی اشاره می کنیم:
حجم عظیم سرمایه مالی که بصورت دولتی و خصوصی صرف ورزش می شود، وابستگی      
عت و تجارت به ورزش بواسطه تولید کاالهاي ورزشی و نیز آگهی هاي تبلیغاتی که در صن

حاشیه رویدادهاي ورزشی در معرض دید مصرف کنندگان قرار می گیرد، اشتغال مستقیم و 
غیر مستقیم هزاران نفر بواسطه مسائل مرتبط با ورزش و... نشان از وجود روابط گسترده بین 

دارد. ورود روزافزون دولت ها به عرصه ورزش با استدالل هایی  ورزش و اقتصاد جوامع
نظیر افزایش سالمت عمومی، افزایش وجهه ملی، کنترل خشونت و...نشان از اهمیت ورزش 
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در عرصه سیاست است. همچنین رفت و آمدهایی که در عرصه هاي مدیریتی از جانب مردان 
سیاست هراز گاهی صورت می پذیرد  سیاسی به حوزه ورزش و نیز مردان ورزشی به عرصه

نیز گواهی بر این مدعاست.در حوزه رسانه نیز وجود رسانه هاي نوشتاري متنوع با موضوع 
ورزش ونیز برنامه هاي رسانه هاي دیداري و شنیداري مربوط به ورزش چنان گسترده و پر 

زش دارد مخاطب است به طوري که از پنج ساعت اخبار در روز یک ساعت اختصاص به ور
که خود نشانه اي بر اهمیت ورزش در حوزه رسانه است.این موارد بخشی از مسائلی هستند 
که می توانند در تلقی ورزش به عنوان یک پدیده که قابلیت توجه جامعه شناختی دارد مورد 
استدالل واقع شوند..بنابراین مباحثی که پیرامون ورش وجود دارند گسترده و متنوع هستند. 

قابل توجه پیرامون ورزش مربوط به نحوه ورود افراد به دنیاي ورزش است. اینکه چگونه  نکته
عده اي از افراد با میل و عالقه وارد این عرصه می شوند در حالی که همساالن  آنها چنین 
مسیري را براي خود انتخاب نمی کنند.این موضوع را می توان ذیل مباحث کلی جامعه 

مهم در جامعه شناسی است مورد بررسی قرار داد. از این رو می توان پذیري که از مباحث 
با کسب آگاهی از این موضوع که در جریان ورود افراد به دنیاي ورزش کدام یک از عوامل 
جامعه پذیري نقش پررنگتري دارند به تسهیل و تسریع این روند یاري رساند. بنابراین عالوه 

وجه به این مسئله که خانواده بر حسب تغییر در جایگاه و بر کمبود تحقیق در این زمینه، ت
کارکردهاي آن در جامعه امروز در تأثیر گذاري بر جهت گیري فرزندان خصوصاً در زمینه 
ورزش از چه جایگاهی برخوردار است نیز دلیل دیگري براي انجام این تحقیق است. بنابراین 

از روابط بین ورزش و دیگر نهادهاي  تاباندن نوري هر چند ضعیف بر زاویه اي تاریک
 اجتماعی از جمله خانواده سبب تلقی انجام این تحقیق بعنوان یک ضرورت گردید. 

 
 تاریخچه تحوالت اجتماعی ورزش

زمانی که ما درباره تاریخ فکر می کنیم، بعضی از ما به تسلسل زمانی حوادثی که همراه      
هم و به تدریج به بهتر شدن و مدرن شدن جامعه منجر شده اند می اندیشیم. حتی اصالحات 
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به کار رفته در بعضی مباحث تاریخی به ما کمک می کند تا به این شیوه بیندیشیم. براي 
هاي تاریخی سرشار از ارجاع به جوامعی هستند که سنتی یا مدرن،  مثال، بعضی گزارش

 ابتدایی یا متمدن، توسعه یافته و توسعه نیافته، صنعتی و غیر صنعتی نامیده شده اند.
این اصالحات تلویحاً اشاره می کند که تاریخ در حال حرکت از یک مسیر ویژه است      

که در ان امور در حال بهبود و مدرن شدن هستند. به عبارت دیگر به تناوب با یک جهت 
این رویکرد به تاریخ منجر  -و معموالً حرکتی رو به باال -خطی رشد یا بنده معرفی شده است

عضی از افراد قادر باشند احساس برتري کنند، زیرا آنها به این نتیجه به  این امر شده که ب
رسیده اند که مدرن تر، متمدن تر و توسعه یافته ترند. اما در این بحث ما به دنبال بررسی این 
ادعا در همه ابعاد و جهات ان نیستیم، چون موضوع بحث ما ورزش است می خواهیم حتی 

برتري هاي ورزش امروزي را نسبت به دوران ماقبل مدرن یعنی االمکان تفاوت ها و یا شاید 
از یونان باستان به این سو بررسی کنیم. بر این اساس هدف ما در این قسمت نشان دادن فرایند 
رشد و پیشرفت اشکال مختلف ورزش و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن هدف، نحوه 

ا نشان دادن شرحی هر چند مختصر از اجرا و پیامدهاي ان در جامعه نیست. بلکه هدف م
ورزش در دوره هاي مختلف تاریخی است. البته ممکن است از چشم انداز امروزي بسیاري 
از فعالیت ها نشانه وحشیگري، درنده خویی و بربریت باشند که با مرور این گونه ورزش ها 

مکن است الگویی تا حدودي به شرایط اجتماعی ان دوران می توان پی برد، چرا که ورزش م
 هر چند کوچک از شرایط ان دوران در اختیار ما قرار دهد. 

 
 ورزش در ایران باستان

ایرانیان باستان در قرون پیش از اسالم به سبب ویژگی هاي بارز مردم و موقعیت آن در      
ري جهان آن روز براي سالمتی و نیرومندي اهمیت وافري قائل بودند. در ایران باستان، برگزا

رقابت هاي ورزشی میان افراد و عالقمندان، باعث تقویت قواي بدنی، ایجاد انگیزه برتري 
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جویی، واالطلبی، حس قدرت و اعتماد به نفس و انتقال شادي و توانایی به دیگران مؤثر بوده 
 است.

م در میان نگاره هاي بدست آمده از آثار گوناگون، گویاي اهمیت برگزاري این مراس     
ه هاي قدیمی ن هاي پیشین است. نگاره هاي به جا مانده از دوران گذشته ایران که نمونتمد

وهدشت کتر ان نقاشی هایی بر دیوار مناره هاي باستانی(دوشه،هومیان و میرمالس) در 
ن در دوره هاي لرستان و...یافته شده، پویایی و تحرك انسان را به نمایش می گذارند. همچنی

موضوعات  مانده گویاي این واقعیت هستند که ورزش و آمادگی بدنی از متأخرتر آثار بجا
نده از فرهنگ مهم زندگی ایرانیان در دوران باستان است. از یادگاري هاي ارزنده برجاي ما

نگاره هاي  و تمدن ایران که گوشه تاریکی از زندگی گذشتگان را براي ما روشن می سازند.
 )47:1386ارس است.(باستانی و همکاران؛جام ارجان یا ارگان شهر قدیم ف

 
 ورزش در یونان باستان

و اساطیري قرار  مسابقاتی که در یونان باستان برگزار می شد بر مبناي اعتقادات مذهبی«     
اد مذهبی بودند داشتند. آنها معموالً با جشنهایی که ترکیبی از عبادت و قربانی کردن و اعی

ورد احترام و در این مسابقات از ثروتمندان و خانواده هاي ممقارن بودند. رقابت کنندگان 
اسب  دو، شنا، شکار، جنگ و جست و خیر، سوار کاري با). «58همان: »(سرشناس بودند

شتی پانکرشین کهاي برهنه، پرتاب سنگ، نیزه ، پیاده روي طوالنی، بازي هاي همراه با توپ، 
یونان  در« ).26:1378(کریمی؛» شی بودند(ترکیب مشت زنی و کشتی) جزو برنامه هاي ورز

سابقه ملی م،گذشته از مسابقات المپیک مسابقات دیگري نیز برگزار می شد. آتنی ها چهار 
 برگزار می کردند که به ترتیب اهمیت عبارت بودند از:

: معروفترین و مهمترین مسابقات که هر چهار سال یکبار و در فصل تابستان ۱المپیک
قبل از میالد به افتخار زئوس خداي  776برگزار می شد و از سال روز  5به مدت 

                                                           
1. olympic 
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اساطیري یونانیان در المپیا برگزار می گردید. قهرمانان اول المپیک به دریافت یک 
 شاخه نخل خرما نائل می شدند. 

استیمن یا اسیتا: این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می شد. در این مسابقات 
قی دانان شرکت می کردند. مسابقات قایقرانی نیز به افتخار اسب سواران و موسی

خداي دریا برگزار می شده است. جایزه این مسابقات برگ هاي خشک جعفري 
 بود.

پی تین: هر چهار سال یکبار به افتخار زئوي در دره نی میا برگزار می شد و جایزه 
 ان برگ  درخت غار بود.

زئوس در دره نی میا برگزار می شد و جایزه  نی مین: هر دو سال یکبار به افتخار
 ).28-9(همان:» آن برگ هاي تازه جعفري بود

 
 ورزش در دین اسالم

تربیت بدنی و ورزش یکی از نظام هاي مهم تربیت اسالمی است و از پشتوانه هاي       
نیرومندي در قران کریم و سنت پاك برخوردار است. چنان که رخدادهاي زندگی 

در قبل و بعد از بعثت رسول خدا (ص) و در دورة خلفاي راشدین، آکنده از وقایع اجتماعی، 
ورزشی است، و همواره از حمایت و تأیید مردم و پیشوایان و علماي دین برخوردار بوده 

به رشته  "الفروسیه"در این باره کتاب مستقلی به نام   "ابن قیم جوزي "است تا جایی که 
سیه یا سوارکاري نامی است که ورزش عربی در میان مسلمانان تحریر درآورده است. فرو

نخستین بدان شناخته می شد. ایام العرب (حوادث و وقایع و جنگهاي تازیان) و نیز سروده ها 
و سنت و میراث آنها که نسل به نسل منتقل شده است، بیانگر میزان دلبستگی مسلمانان به 

 ري و بازي ها می باشند.ورزش هاي شمشیر بازي و مسابقه اسب سوا

بنابراین، در اسالم، بر خالف برخی ادیان دیگر، هیچ گونه تعارض یا اختالفی با ورزش      
و تفریح وجود نداشته، بلکه در اغلب اعصار اسالمی، بویژه در اعصار شکوفایی ان، ورزش 
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رفته، و تمامی یکی از فعالیت هاي برجسته انسانی و فرهنگی در میان مسلمانان به شمار می 
مؤلفه هاي نظام اجتماعی را در بر داشته است؛ زیرا ورزش در میان غالب مسلمانان پدیده اي 
شناخته، و رایج و پذیرفته شده بود و با تکیه بر تأیید و حمایت پیشوایان و علماي دین اسالم، 

میان عقل و  در سطح گسترده اي به اجرا در می آمده است. بر خالف فلسفه یونان باستان که
جسم جدایی می افکند، اندیشه اسالمی دوگانگی در انسان را نمی پذیرد؛ چه، وحدت و 
یکپارچگی انسان یکی از عناصر تشکیل دهنده نگرش  اسالمی است که از جامعیت و کمال 
برخوردار می باشد. از اینجا است که اسالم هیچ گاه بعد خاصی از انسان را به زیان بعد 

ح نمی دهد و به کاستن از اهمیت و جایگاه بدن فرا نمی خواند. اسالم به انسان دیگرش ترجی
هشدار می دهد که با وجود توانایی ها و مهارت ها و مدرکاتی که خداوند در او نهاده نقاط 

 ضعفی نیز دارد. 
را  بنابراین، اندیشه اسالمی انسان را در جایگاه واقعی خود می نشاند؛ نه شان و مقام او     

فرا می خواند، چندان 2، که به ابر مرد 1 "نیچه"پایین می آورد، و نه مانند فیلسوف آلمانی 
باالیش می برد که بر اریکۀ غرور و کبر تکیه زند. در دین اسالم تمایل به تفریح یکی از 

شود. پیامبر اسالم به خواهشهاي طبیعی بشر دانسته و (براي عامه مردم) مباح شمرده می
به تفریح و بازي بپردازید؛ زیرا من دوست ندارم در دین « گوید:و یاران خود می اصحاب

 .)81: 1381 ، به نقل از حرم پناهی، 2804: 4شما سخت گیري دیده شود (میزان الحکمه، ج 
اما مسلمان باتقوا عمر را لطفی از طرف خدا می داند، بنابراین در تمام لحظات عمر، اعمال و 

جمله کار، استراحت، عبادت، تفریح و...) را در مسیر رشد و شکوفایی و کسب رفتار خوداز 
فرصت حیات نعمتی خداوندي   دهد. از دیدگاه اسالم عمر ورضایت و قرب الهی قرار می

است.  قران کل هستی و تمام جزییات ان را هدفمند و قانونمند می داند و در آیات بسیاري 

                                                           
1Nietzsche 
2superman 
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آیا بر انسان، روزگارانی نگذشت که چیزي در « ه است: به اهمیت وقت و زمان اشاره شد
 1»خور گفتن نبود؟

در آنچه خدایت ارزانی داشته سراي آخرت را بجوي و « علی (ع) در توضیح آیه قرانی      
تندرستی، نیرو، آسایش خاطر ، جوانی و « گوید:  می2بهره خویش را از دنیا فراموش مکن

: 1383(تندنویس، » اده از این پنج خصلت آخرت را بجوينشاط را فراموش مکن و با استف
). بر اساس این تفسیر، انسان مسلمان باید هم به جسم و ابعاد جسمانی(کسب سالمت، 13

نشاط، آسایش خاطر و نیرومندي) بپردازد و هم به ابعاد روحانی و معنوي(عبادت، خدمت به 
توصیه شده در اوقات فراغت به ان ورزش از دیگر اموري است که  .خلق توجه داشته باشد

سالمتی بدن را   پرداخته شود. اسالم، ورزش را عامل حفظ نشاط و سالمتی بدن و توجه به
وظیفه اولیه هر مسلمانی می داند و به اندزه روح به جسم نیز اهمیت می دهد؛ تا حدي که 

به نقل ازحرم  220: 1جشمرد. (بحاراالنوار، بر می» ادیان «را هم ردیف با علم » ابدان«علم
درتمامی عمر براي سالمتی وحفظ «گوید:  امام سوم شیعیان حسین (ع) می .)83 :1381پناهی،

)در اسالم انواع 83: 1381پناهی،به نقل از حرم 239تندرستی خود بکوشید(تحف العقول:
عنوان   ویژه دو، تیراندازي، اسب سواري، کوهنوردي و شنا) هم بهها( به ها و ورزشبازي

تفریح و تأمین سالمتی جسمانی و هم جهت آمادگی براي مبارزات احتمالی توصیه شده 
 است.

 
 مسابقات المپیک

پیش از میالد نخستین دروه آن آغاز شده بود،  776مسابقات ورزشی المپیک که از سال      
ان به طور  دوره 293بعد از میالد ادامه داشت و جمعاً  394هر چهار سال یک بار تا سال 

می نامند. المپیک عهد » المپیک عهد باستان«دوره را در تاریخ  293مرتب برگزار شد که این 
باستان در طول دوره هاي مختلف خود توسعه فراوان یافت، بدین معنی که هر چه از عمر 
                                                           

 1آیه  سوره انسان،1
 77سوره قصص، آیه 2



134   1398/ سال اول، شماره اول، زمستان  اجتماعی المپیک –مجله مطالعات فرهنگی 
 

مسابقات می گذشت بر تعداد رشته هاي ورزشی و شرکت کنندگان در مسابقات افزوده می 
پس از میالد (زمانی که رومی ها  394همیت و اعتبار بیشتري می یافت. در سال گشت و ا

یونان را به تصرف خود درآورده بودند)، در حالی که دو سال از دویست و نود و سومین 
المپیک سپري شده بود، مسابقات المپیک به دستور تئودوسیوس امپراطور روم تحریم و 

میالدي  1896و پانصد سال ادامه یافت و سرانجام در سال تعطیل شد. این تعطیلی قریب هزار 
با همت و کوشش پیر دو کوبرتن فرانسوي باردیگر برگزاري بازي هاي المپیک از سر گرفته 

نیز دو دوره بازیهاي المپیک در یونان برگزار شد،  1870و  1895شد. هر چند در سال هاي 
نها می توان از آنها به عنوان تالش براي اما ان دو دوره گرمی و رونق چندانی نداشت و ت

 1944و  1940، 1916احیاي بازیهاي المپیک جدید نام برد. به غیر از سه دوره در سال هاي 
که جنگ هاي جهانی سبب تعطیلی بازي هاي المپیک شد بقیه دوره هاي مسابقات در سطح 

انی نیز به بازي هاي المپیک زمست 1924بین المللی با موفقیت انجام شده است. در سال 
 المپیک نوین اضافه اشد.

مظهر المپیک نوین را پنج حلقه رنگین تشکیل می دهد که هر یک نمودار یکی از قاره «     
هاي پنج گانه (اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا و آمریکا) است. این پنج حلقه رنگین که به گونه 
اي زنجیر وار به هم پیوسته اند، نمایشگر دوستی و برادري مردم پنج قاره کره زمین در میدان 

ورزشی بدون توجه به رنگ و نژاد و عقاید مذهبی و سیاسی آنهاست. رنگ حلقه ها هاي 
که به ترتیب از چپ به راست آبی، زرد، سیاه، سبز و قرمز است. بدین جهت انتخاب شده 
اند که حداقل یکی از این رنگ ها در ترکیب رنگ هاي پرچم کشورها وجود دارد.شعاري 

شود به معنی تندتر، باالتر و قوي تر می باشد که ریشه که در مسابقات المپیک نوشته می 
التین دارد و شعار قهرمانان شرکت کننده محسوب می شود که سریعتر بدوند، باالتر بپرند و 

). در یک جمع بندي کلی از مسابقات 5-6:1375تقوي نژاد؛»(قوي تر مبارزه و پیکار کنند
بدنی که از جنگ هاي متناوب سرچشمه  هدف نهایی تربیت«یونان می توان چنین گفته که 

می گرفت، تربیت مرد علم و مردان میدان بود همه شهروندان یونانی به منزله سربازانی بودند 
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که باید در برابر دشمنان از میهن خویش پاسداري می کردند و از این رو توانایی بدنی برایشان 
زیبایی اندام را نیز باید جزء اهداف  امري حیاتی و اجتناب ناپذیر بود. با این همه تناسب و

تربیت بدنی در یونان به شمار آورد. چه یونانیان به این امر توجه بسیار داشتند و در فعالیت 
هاي ورزشی و بدنی و در کنار آموختن فنون جنگی براي تناسب و زیبایی اندام می کوشیدند 

برها از لحاظ طول قامت از انان برتر و از این نظر سرآمد همه جوامع ان روزگار بودند. اگر بر
بودند و اگر رومی ها از نظر داشتن عضالت و ماهیچه هاي ورزیده بر انان برتري داشتند، 
یونانی ها نیز از نظر تناسب و زیبایی اندام از همه برتر و به این ویژه گی و امتیاز شهره بودند. 

 1ه در مراسم درگذشت پاترکلوس هومر در ایلیاد با دقت و توجهی خاص از بازیهایی ک«
دوست و همدم آشیل به خاطر بزرگداشت و جاویدان نگاه داشتن خاطره وي انجام گرفته 
است سخن می گوید. سوگواري ها و ضیافت ها و قربانی کردن انسان و حیوانات براي 

ن دوست آشیل، آیین برگزاري بازي ها و مسابقات ورزشی را در مراسم ترحیم مردگان بنیا
 ).33-34(همان:» نهاد

 
 ورزش مدرن

ود می براي ورزش مدرن ویژگی هاي متعددي مطرح کرده اند که هرکدام به نوبه خ     
ه اجتماعی که تواند نوري بر این جنبه از ورزش بتاباند و در حد امکان به شناخت این پدید

ان برخی این می از نیمه قرن بیستم به شکلی که امروز شاهد ان هستیم کمک کند. اما در
امعه مدرن ویژگی هایی براي ورزش مدرن مطرح شده اند که از آنها به عنوان ویژگی هاي ج

 در حالت کلی نیز از آنها یاد می شود. این خصوصات به شرح ذیل می باشند:
: ورزش هاي مدرن نه تنها مستقیماً به اعتقادات و مناسک مذهبی ۲سکوالریزم .1

ارتباط پیدا نمی کنند و ابزار پرستش خداوند محسوب نمی گردند بلکه وسیله اي 
براي تفریح و سرگرمی به حساب می آیند.این ورزش ها بیش از اینکه براي رضاي 

                                                           
1. Patroclus 
2.secularism                     
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هاي مدرن با  خدا انجام شوند براي کسب اهداف شخصی انجام می شوند. ورزش
وجود اینکه بسیاري ممکن است آن را به عنوان بخش مهمی از زندگی تعریف 

 کنند اما جزئی از یک امر مقدس محسوب نمی شود.
: ورزش هاي مدرن براساس این ایده شکل گفته اند که مشارکت ورزشی ۱برابري .2

ورت نباید توسط زمینه هاي اجتماعی قومی، نژادي و غیره محدود گردد.بدین ص
که هرکسی می تواند رقابت ورزشی را صرف نظر از اینکه چه کسی است و از 

 کجا آمده شروع کند
: ورزش مدرن تحت سیطره ورزشکاران متخصص و حرفه اي و ۲تخصصی شدن .3

طرفداران حرفه اي می باشد. ورزشکاران یک رشته بطور کامل خودشان را وقف 
ابه باالترین موقعیت ورزشی نائل یادگیري اصول و ظرائف ان رشته می نمایند ت

آیند. بطور مثال یک ژیمناست خوب باید از دوران کودکی به این رشته روي 
 بیاورد و به عبارتی قسمت اعظم زندگی اش را وقف آن نماید.

: ورزش هاي مدرن شامل مجموعه پیچیده اي از قواعد و مقررات و ۳عقالنی شدن .4
هر رشته خاص مشخص کننده اهداف ان استراتژي ها می باشند. قواعد ورزشی 

رشته ورزشی و ابزارهاي مورد نیاز براي رسیدن به ان اهداف است. این قواعد 
همچنین وسائل مورد نیاز براي انجام یک رشته خاص تکنیک هاي مورد نیاز آن 

 رشته و شرایط شرکت در رقابت را نیز مشخص می کند.
ه سازمان هاي پیچیده محلی، ملی، و بوروکراتیزه شدن: ورزش هاي مدرن به وسیل .5

بین المللی کنترل می شوند. افراد در این سازمان ها ناظر عملکرد ورزشکاران و تیم 
هاي ورزشی می باشند. این سازمان ها قواعدي را وضع می کنند و به منظور رعایت 
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این قوانین شرائطی را نیز مشخص می کنند.کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون 
 ین المللی فوتبال و...نمونه هایی از سازمان هاي فوق هستند.ب

ل کمی شدن: ورزش هاي مدرن غرق در سنجش و آمارند.هرچیزي که قابلیت تقلی .6
ردها و به زمان و فاصله و نمره را داشته باشد سنجیده و ثبت می شود. استاندا

ردد و معیارهاي موفقیت بطور آشکار بر حسب شرایط سنجش پذیر تعیین می گ
 همچنین به منظور تأیید یک موفقیت ورزشی از آمار استفاده می شود.

» ودثبت رکورد: در ورزش مدرن بر کسب رکورد و بهبود آن تأکید فراوان می ش .7
 ).67(همان ،

در انگلستان  16چه نشانه هایی از توسعه شکل هاي ورزش قاعده مند در ابتداي قرن  اگر     
بعدي حکایت از عدم توسعه چنین نوعی از ورزش دارد. توسعه دیده می شود، اما شواهد 

ابتدایی ورزش مدرن فرایندي است که بعداً به وقوع پیوست. این فرایند در دو مرحله شکل 
گرفت: مرحله اول در قرن هجدهم زمانی که اشراف و زمینداران حاکم بودند و مرحله دیگر 

ورژوا بر طبقات زمیندار فایق شدند. شواهد قرن نوزدهم یعنی زمانی که اعضاء گروه هاي ب
همچنین نشان می دهد این فرایند یکی از کارکردهاي توسعه اجتماعی گسترده تر، خصوصاً 
شکل گیري دولت در انگلیس و نیز فرایند متمدن شدن که از جمله مشخصات این شکل از 

و مسابقات اسب توسعه است. در قرن نوزدهم اشکال متمدن تر شده بوکس، شکار روباه 
دوانی و کریکت بوجود آمد. فراتر از این ها مسابقاتی از قبیل فوتبال، راگبی، هاکی و تنیس 

نوربرت الیاس از جمله جامعه  )Denning: 1999:539 ( نیز در قرن نوزدهم بوجود آمد.
تغییر 1شناسانی است که در بررسی جامعه شناختی اش تحت عنوان فرایند متمدن شدن

ي خشونی به رفتار متمدانه را بررسی کرده است و در زمینه ورزش نیز تبیین هاي رفتارها
مشابهی ارائه کرده است. مطالعات او نشان می دهد ورزش از فعالیت بدنی خشونی و درگیرانه 

مطالعات درباره تمدن آداب و رسوم «به سمت رقابت هایی قاعده مند تحول پیدا کرده است. 

                                                           
1 . Civilizing Process 



138   1398/ سال اول، شماره اول، زمستان  اجتماعی المپیک –مجله مطالعات فرهنگی 
 

هد که تغییر شکل بازي ها به ورزش ها را در فرایند عمومی تر صلح به الیاس اجازه می د
ملت هاي  -آمیز شدن زندگی اجتماعی مالحظه کند. به نظر الیاس به موازات تکوین دولت

مدرن که در آنها استفاده از خشونت در انحصار نهادهاي نظامی و انتظامی (ارتش و پلیس) 
وسل به خشونت حل و فصل گردد روابط اجتماعی است و اختالف میان ملت ها باید بدون ت

و نهایتاً زندگی اجتماعی صلح آمیز تر می شود. پیچیده شدن تقسیم کار نقش مهمی در 
فرایند متمدن سازي آداب و رسوم با افزایش روابط کارکردي میان گروه ها و طوالنی تر 

ین شرایط خاصی که در کردن زنجیرهاي وابستگی متقابل ایفا می کند. سپس، الیاس به تبی
انگلستان وجود داشت می پردازد. نخستین کشوري که زندگی سیاسی در ان صورت 
پارلمانی پیدا می کند و اجازه جا به جایی قدرت میان دو حزب رقیب را بدون توسل به 
خشونت می دهد. بدین ترتیب او امکان می دهد که بفهمیم چرا ورزش ها دقیقاً در این 

 ).19-20: 1358دوفرانس، »(ه قرن هیجدهم و نوزدهم شکل می گیرندکشور در فاصل
 

 تاریخچه جامعه پذیري
چه واژه جامعه پذیري تنها مربوط به چند دهه گذشته می شود، اما مفهوم آن به همان رگ     

روزي بر می گردد که بشر پا به کره زمین گذاشت. انسان هاي اولیه و غار نشین،چنان از پس 
ترییتی، آموزشی و انتقال تجربیات خود بر نسل دیگر بر می آمدند که گویی افراد وظایف 

بشر در هر دوره تاریخی بدون گذر از مسیر اجتماعی شدن قادر به ادامه حیات خود نبوده 
در گذشته؛ پیوند اصیل و ذاتی فرزندان و والدین را با هم یکی می کرد. محافل  است.

عمومی و ....محل مشترکی بود که همه افراد جامعه در ان مراحل اماکن  خانوادگی و فامیلی،
جامعه پذیري خود را طی می کردند. در این زمان به محض ان که کودك می توانست بدون 
کمک و مراقبت والدین خود به زندگی ادامه دهد، به جامعه بزرگتر تعلق می گرفت. با 

ا ماهیتی متفاوت از گذشته همچنان به گذشت قرن ها و تغییر نسل، امروزه جوامع جدید ب
دنبال جامعه پذیري نسل هاي بعد از خود هستند. این مسئولیت در جوامع جدید تنها بردوش 
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خانواده نیست بلکه عوامل دیگري چون مدرسه، رسانه هاو... نیز در این امر دخیل هستند. در 
دارد. نظام هاي تعلیم و  دنیاي معاصر، کودك در معرض توجه خانواده هسته اي مدرن قرار

تربیت، اندیشمندان روانشناس و جامعه شناس به دنبال دستیابی به شیوه اي از تعلیم و تربیت 
هستند که در کنار آموزش مفاهیم انتزاعی، جامعه پذیري به شکل عمقی در فرزندان ایجاد 

کارکردهاي  و درونی شود. از این رو امروزه کار شناسان مسائل تعلیم و تربیت یکی از
 عمومی نهاد خانواده را اجتماعی کردن یا همان جامعه پذیري افراد جامعه می دانند.

 
 تعریف جامعه پذیري

) با عباراتی همچون اجتماعی شدن و جامعه پذیري ترجمه socialization( اصطالح     
ار شده است که در  این تحقیق دو عبارت را معادل هم در ترجمه اصطالح ذکر شده بک

اجتماعی شدن فرآیندي است که طی ان فرد به شخصی « از نظر انتونی گیدنز، خواهیم برد.
» شودهاي فرهنگی که در ان متولد گردیده است تبدیل میخودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه

فرایند تأثیر متقابل بین یک شخص و محیط اجتماعی او «).جامعه پذیري  67:1373(گیدنز،
ه نتیجه آن پذیرش مدل هاي رفتار اجتماعی در آن محیط و پیدایی نوعی را می رساند ک

اجتماعی که بر -انطباق بین فرد و جامعه است.در این معنا،جامعه پذیري فرایندي است روانی
پایه آن شخصیت اساسی تحت تأثیر محیط و مخصوصاً نهادهاي تربیتی،دینی و خانوادگی 

اجتماعی شدن به معناي همسازي و هم نوایی فرد با  ).363:1366(بیرو؛» تشکل می یابد
ارزشها، هنجارها و نگرشهاي گروهی و اجتماعی است یا به مفهوم دیگر، اجتماعی شدن 
فراگردي است  که به واسطه ان هر فرد دانش و مهارت هاي اجتماعی الزم براي مشارکت 

این ارزشها، هنجارها،  هموثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می کند. مجموع
نگرشها، دانشها و مهارتها فرد را قادر می سازد که با گروه ها و افراد جامعه روابط و کنشهاي 

 فراگرد اجتماعی شدن امري مستمر و به اعتباري مادام العمر است. متقابل داشته باشد.
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و با پذیرفتن  از دیدگاه فرد اجتماعی شدن فراگردي است که طی ان به کسب هویت نایل   
ارزشها، هنجارها، آرمانها و شیوهاي زندگی، تحت شرایط مطلوب، قادر به تحقق 
استعدادهاي بالقوه خود می شود. اگر جریان اجتماعی شدن با موانعی مواجه شود به 

به هر حال براي فرد اجتماعی شدن شرطی اجتناب ناپذیر  محدودیت رشد فردي می انجامد.
 از این رو اجتماعی شدن شامل دو تشکیل هویت محسوب می شود. در امر خود آگاهی و

فراگرد مکمل است: انتقال میراث اجتماعی و فرهنگی و رشد شخصیت. مطالعه فراگرد 
اجتماعی شدن به قلمرو جامعه شناسی محدود نیست. در میان رشته هایی که به این موضوع 

، زیست شناسی و روانشناسی هم می عالوه بر جامعه شناسی از انسان شناسی ،می پردازند
هریک از این رشته ها، از دیدگاههاي متفاوتی به فراگرد اجتماعی شدن می   توان نام برد.

نگرند. چون تلفیق و ترکیب این نقطه نظرها کار مشکلی است. به طور کلی، انسان شناسان 
و مشروط شدن  در امر اجتماعی شدن بر نقش فرهنگ تاکید می کند، روانشناسان بر رشد

ادراك و یادگیري از راه کنشهاي متقابل با رفتار دیگران تاکید می ورزند و جامعه شناسان 
این برداشتهاي متفاوت  به مطالعه فراگردهاي تاثیرات اجتماعی و اثرات نهادها توجه دارند.

در  ).73و72: 1374به چندگانگی ابعاد فراگرد اجتماعی شدن گواهی می دهند (عالقه بند،
دیدگاه جامعه شناسان جامعه پذیري روندي است که فرد براي زندگی گروهی آماده می 

این است که این  شود و نقش اساسی در شکل گیري رفتارهاي فرد دارد. دراینجا تاکید بر
موضوع درك شود که افراد چگونه آموزش می بینند تا انتظارات هنجاري و نقش گروهی 

این دیدگاه بر موقعیت اجتماعی جامعه پذیري تاکید دارد که افراد  متعلق به خود را بپذیرند.
جامعه انطباق دهند. به هر حال تلقی برخی  "هنجاري"به وسیله آن، خود را با ساختارهاي 

برخی دیگر جامعه  نوعی هم سازي است. "جامعه پذیري"برخی از جامعه شناسان از مفهوم 
اند؛ یعنی جوامع انسانی براي هاي فرهنگی معرفی نمودهپذیري را فرایند انتقال فرهنگ و الگو

ایجاد وحدت و همبستگی جامعه خود، بر یک سلسله از ارزش ها، هنجارها و نمادها توافق 
می کنند و این فرهنگ را به شکل الگوهاي فرهنگی به نسل جدید منتقل می کنند. تعدادي 
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ظ خویش معرفی نموده اند که نظام دیگر جامعه پذیري را به عنوان کارکرد جامعه در حف
حاکم از طریق انتقال فرهنگ به نسل جدید ، به وظیفه حفظ و تداوم خویش اقدام می کند.  
به عبارت بهتر می توان گفت جامعه پذیري امري مبنایی است، یعنی فرایند جامعه پذیري در 

هنگ از نسلی به جامعه پذیري عاملی براي انتقال فر«ن است. آیک جامعه و فرهنگ خاص 
نسل جدید است و همین حرکت به ثبات و دوام جوامع و نظام حاکم کمک می کند، و در 
یک کالم آنکه جامعه پذیري فرایند انتقال هنجارها وارزش هاي جامعه به فرد است 

جامعه پذیري، جریانی است که طی آن افراد یک نسل با  .)103و 102: 1386(اخترشهر، »
کنند. فرایندي شوند و آنها را درونی میا و فرهنگ جامعه خود آشنا میها، هنجارهارزش

آموزد که از طریق فراگرفتن رفتاري اجتماعی که مورد است که به وسیله ان یک فرد می
تایید گروه باشد، خود را با آن گروه انطباق دهد. پارسنز در مورد مفهوم اجتماعی شدن 

اي است د اجتماعی شدن، نهادي شدن فرهنگ جامعهمعتقد است که در کانون اصلی فراین
کند که جنبه هاي قاطع فرهنگ براي این منظور شود و اشاره میکه کودك در آن متولد می

الگوهاي ارزش جامعه اند و شرایط موثر براي اجتماعی شدن قرار گرفتن در وضعی اجتماعی 
فرهنگی مورد بحث در ان تر در نظام ارزش است که خود اشخاص قدرتمندتر و مسوول

 ادغام می شوند. هم از این لحاظ که همراه با نظام اجتماعی نهادي شده اي را تشکیل می
دهند و هم از این نظر که الگوها قبال به شیوه هاي مناسب در شخصیت خود آنها نهادي شده 

ست که پذیرى روندى اشناسى، جامعهاز دیدگاه جامعه ).10: 1376 و کولب، است(گولد
پذیرى را مترادف توان جامعهرو، مىآموزد. از اینشدن را مىطى آن انسان، اجتماعى

ویژه دوران کودکى و نوجوانى را در حال فراگیرى فراگیرى دانست، زیرا انسان به
افتیم، در شود به یاد تعلیم و تربیت مىهنگامى که صحبت از فراگیرى مى گذراند.مى

اى است که تر از آن است؛ تعلیم و تربیت مرحلهپذیرى وسیعمعهکه منظور از جاحالى
طور دلخواه است، حال شود و قصد آن تغییر رفتار آدمى بهریزى مىآگاهانه و هدفمند برنامه

ریزي هاى خودآگاهانه و هم جریانات ناخودآگاهانه را پذیرى، هم برنامهانکه جامعه
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. اصطالح اجتماعی شدن، عموماً در ارتباط با )22ـ24: 1371گیرد (مرادزاده، دربرمى
شود. اما این فرایند در واقع عام است و به همین لحاظ بر بزرگساالن کودکان به کار برده می

هاي تازه آشنا شود و ارزش نیز قابل اطالق است. شخص ممکن است در هر سنی با گروه
جامعه پذیري در تمام طول عمر  ). به بیان دیگر،10هاي آنها را کسب کند (گولد و کولب: 

شود. از این رو، عوامل و فرایندهاي جامعه پذیري از گاه متوقف نمیافراد ادامه دارد و هیچ
 اي برخوردارند.اهمیت ویژه

ز لحاظ عینی ا : توان از دو دیدگاه عینی و ذهنی مورد توجه قرار دادجامعه پذیري را می     
فرد ): جامعه پذیري فرایندي است که به موجب آن جامعه  از نظر جامعه و تأثیر آن بر (

هاي پذیرفته شده و دهد و فرد را با شیوهفرهنگش را از یک نسل به نسل بعدي انتقال می
کند. بنابراین، کارکرد جامعه پذیري سازگار میسازمان یافته اجتماعی  تأیید شده زندگی

ها، رد به آنها نیاز دارد پرورش دهد، نظام ارزشهایی را که فاین است که استعداد و انضباط
کند و به خصوص ، اي خاص را به فرد منتقل میآرمانها و انتظارات زندگی جاري جامعه

از لحاظ ذهنی (از نظر فرد و پاسخ  اي را که باید ایفا کند آموزش دهد.هاي اجتماعینقش
ردن استعدادهاي بالقوه، آن به جامعه): جامعه پذیري فرایندي است براي شکوفا ک

فرد اجتماعی) و در نتیجه  ( آوردن امکانات رشد و شخصیت و تبدیل فرد به شخصفراهم
ها و برآوردن ها، به وجود آوردن خواستهها و منشبرقراري رشد شخصیت و آموزش نقش

 ).47؛ 2169هاي اجتماعی (نیک گهر، نیازها و دستیابی به تجربه
 

 پذیريشیوه هاي جامعه 
در بررسی هاي مربوط به جامعه پذیري، محققان به شیوه هاي مختلفی اشاره داشته اند.       

در این میان انچه حائز اهمیت است توجه به نگاهی است که هر نظریه و پیروان ان نسبت به 
نقش فرد جامعه پذیر شونده دارد. به عبارت دیگر نگاه کلی به جایگاه فرد در نظام اجتماعی 

زیادي تعیین کننده رویکردها به اجتماعی شدن است. مکاتبی که به دنبال توجیه این تا حد 
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مسأله هستند که نظم نهادي در جامعه نتیجه اعمال تنظیمات متنوع از سوي نهادهاي جامعه 
است؛ نتیجه چنین دیدگاهی تابع دیدن فرد و بی توجهی به اراده او در بروز و ظهور کنش 

بود. از طرفی دیدگاههایی وجود دارند که معتقدند کنش هاي افراد هاي مختلف او خواهد 
سراسر ملهم از اراده و خواسته هاي افراد هستند و هر آنچه در جامعه هست در نتیجه اعمال 
ارادي و خالقانه کنشگران بوجود آمده است. انتقادي که بر هر دوي این دیدگاهها وارد 

ظریه رقیب است. به عنوان مثال نظریه هایی که جامعه است، نادیده گرفتن ابعاد مثبتی از ن
پذیري را بر  مبناي مدل درونی سازي صورتبندي کرده اند براي کسانی که اجتماعی می 
شود قائل به دخالت اراده و تمایل آنها در فرایند جامعه پذیري نیستند. همچنین دیدگاههایی 

کنشگران در فراگیري الگوهاي رفتاریمی  که جامعه پذیري را صرفاً ناشی از تفسیر و اراده
دانند با ضعف ناشی از نادیده گرفتن ساختار هاي موجود در جامعه مواجه هستند.از این رو 
براي داشتن درك درست از شیوه هایی که افراد جامعه پذیر می شوند،توجه به استفاده از 

سه طریق عمده یعنی اجتماعی شدن از « نکات مثبت هر دو رویکرد سودمند خواهد بود.
 ).116:1377تقلید، آموزش و انگیزش در سراسر زندگی فرد عمل می کنند. (راش؛

 
 عوامل مؤثر در فرایند جامعه پذیري

جامعه پذیري از طریق نهادها، عوامل و سازوکارهاي متفاوتی صورت می گیرد. گروهها       
درون آنها روي می دهد تحت  یا زمینه هاي اجتماعی که فرایندهاي مهم اجتماعی شدن در

). هر جامعه اي باید شیوه هایی 84:1377عنوان عوامل جامعه پذیري شناخته شده اند (گیدنز؛
براي اجتماعی کردن افراد و یگانگی بوجود آورد. بنابراین همیشه نهادهایی وجود خواهند 

ماعی کردن افراد داشت که این کار را انجام دهند. نهادهاي اجتماعی از کودکی در کار اجت
درگیر هستند و در طول زندگی نیز با شدت و ضعف این کار را ادامه می دهند. استمرار در 
کار جامعه پذیري سبب گردیده جوامع نهادهایی را براي انجام این مهم در نظر بگیرند. 
نهادهایی مانند خانواده مدرسه، آموزش و مذهب. بررسی  هاي جامعه شناختی اي که حول 
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ور عامالن جامعه پذیري صورت گرفته در تقسیم بندي هاي خود این نهادها را به دو دسته مح
نهادهاي رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده اند. مدرسه یک عامل رسمی جامعه پذیري 
است.خانواده، همساالن و همسایگان از جمله بسترهایی هستند که جامعه پذیري در آنها به 

بد. نهادهایی چون خانواده، مذهب و مدرسه در فرایند جامعه صورت غیر رسمی تحقق می یا
پذیري از نوعی موقعیت باال دست برخوردار هستند. به عبارت دیگر این نهادها از نوعی 
اقتدار برخوردار هستند که می توانند آن را در جریان جامعه پذیري اعمال کنند. اما همساالن، 

رد جامعه پذیر شونده قرار دارند. بنابراین می توان در رسانه ها و... در موقعیتی همسان با ف
بررسی هاي مربوط به جامعه پذیري و تقسیم بندي هایی که پیرامون موضوع عوامل جامعه 

الزم به ذکر است که جامعه پذیري یک فرایند  پذیري صورت می گیرد به آن توجه نمود.
زندگی فرد و برخی در مراحل بعدي  است و در این فرایند برخی از عوامل در سنین ابتدایی

اهمیت دارند. بدین معنی که میزان تأثیرگذاري آنها در طی زمان متفاوت است. بنابراین در 
بررسی هاي مربوط به عوامل جامعه پذیري برجسته بودن یک یا چند عامل به منزله کنار 

ز این عوامل گذاشتن سایر عوامل نیست، بلکه در دوره ها و شرایط مختلف هر کدام ا
 برجستگی هاي خاص خود را دارا هستند.

 
 نظریه ها در زمینه ورزش

جامعه شناسان در تحلیل و تبیین پدیده هاي اجتماعی بر اساس نظریه هاي مختلف      
همچنین بر اساس فرهنگ ها و ساختارهاي اجتماعی جوامع مختلف عمل می  اجتماعی و

زشی در جامعه می توان از دیدگاه ها و نظریه هاي کنند. در تبیین ورزش و فعالیت هاي ور
مختلف جامعه شناسی استفاده کرد. برنامه ها و فعالیت هاي ورزشی مانند سایر پدیده هاي 
اجتماعی بیش از یک نظریه یا دیدگاه کلی مبتنی است. برنامه ریزان، مربیان، معلمان و 

رنامه هاي اجرایی خود تنها از یک مدیران ورزشی نمی توانند در فعالیت هاي آموزشی یا ب
دیدگاه یا نظریه خاص استفاده کرده و یا تاکید ورزند و نسبت به آنها تعصب نشان دهند 
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بلکه باید بر همه نظریه ها آگاهی پیدا کرده و افکار، عقاید و نظریه هاي درست و معقول در 
تماعی محیط خود به سیستم هاي گوناگون را با توجه به شرایط و مقتضیات فرهنگی و اج

کار ببندد. منظور از بحث و بررسی پیرامون نظریه ها و دیدگاه هاي جامعه شناسی در ورزش 
 این است که ببینیم:

هر یک از دیدگاه ها و نظریه ها مسائل و موضوعات ورزش را چگونه تجزیه و تحلیل  -
 می کنند. 

 دارد. چه برداشتی درباره هر یک از انواع نظریه هاي ورزشی وجود -
چه راه ها و روش هایی به منظور سودمند بخش کردن فعالیت هاي جوانان ورزشکار و  -

سایر نیروهاي انسانی در عرصه ورزش پیشنهاد می شود. و باالخره مفاهیم و واژه هاي 
، (نادریان جهرمی اساسی و کلیدي در ورزش چگونه تجزیه و تحلیل می شوند

99:1389(. 
 
 

 شناسی ورزشجامعه  وکارکردگرایی 
موضوع جامعه پذیري از دیدگاه کارکردگرایانه نیز مورد بررسی قرار گرفته و در واقع      

یکی از مباحث محوري در تحلیل هاي این دیدگاه است. در رویکرد کارکردگرایانه، جامعه 
پذیري نوعی فعالیت است که بواسطه آن جامعه خود را استوار و دائمی می سازد و می تواند 

ز تعادل و ثبات برخوردار گردد. جامعه پذیري از دیدگاه کارکردگرایانه همان کنترل ا
درونی است که براساس آن، ارزش ها، هنجارها، و ایستارهاي اجتماعی در یک نظام 
اجتماعی، ملکه ذهن کنشگران می گردند. رویکرد کل گراي کارکردگرایی در آغاز براي 

مالحظه ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی و مشاهده  جهت دهی جامعه شناسان ورزش براي
ارتباط و پیوستگی ورزش و جامعه و انعکاس جامعه کلی در ورزش مفید بود. در حالی که 
نسل دوم جامعه شناسان ورزش از تز ورزش به عنوان آیینه جامعه دست کشیدند، اما اهمیت 
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خودرا حفظ کرد. تحلیل هاي ورزش به عنوان حوزه نهادي زندگی روزمره همچنان اهمیت 
روشن کارکردگرایانه از ورزش در جامعه همچنان در نوشته هاي هري ادواردز، کلینی هینلیا، 
گونتر لوشن و...دیده می شود. در میان این جامعه شناسان، لوشن جامه شناس آلمانی که 

ردگرایی مدت زمان طوالنی ساکن آمریکا بود، مؤثرترین فرد در پروراندن چارچوب کارک
در جامعه شناسی ورزش بود. اولین نوشته عمده اي که لوشن در چشم اندازي پارسونزي از 

 1967جامعه شناسی ورزش ارائه داد ( وابستگی هاي متقابل ورزش و فرهنگ ) در سال 
منتشر شد. در این مقاله لوشن ورزش را به عنوان یک نطام کنش در نظر گرفت، کارکردها 

زش در فرهنگ و جامعه را مورد بحث قرار داد و درباره ورزش و تحول و پویایی هاي ور
فرهنگی تأمل کرد. طبق نظر لوشن در فرهنگ هاي اولیه کارکرد ورزش اغلب حول مذهب، 
جمع محور و براي تربیت و فراگیري  مهارت ها ي مرتبط با بزرگسالی و آمادگی جنگی 

است بطور ویژه براي حفظ الگو و بود، در حالی که کارکرد هاي ورزش مدرن ممکن 
سال بعد، لوشن یک تجزیه و تحلیل  15برقراري همبستگی اجتماعی در نظر گرفته شوند.

ساختاري از ورزش مبتنی بر نظام هاي داخلی و خارجی ورزش ارائه داد. او بر تحلیل مفهوم 
جتماعی تأکید سازي هاي ساختار نظام ورزش بعنوان الگوي ساختاري بنیادي انسان و هستی ا

کرد. اخیراً نیز لوشن مدعی نوعی ساختارگرایی بعنوان برنامه اي براي تحلیل ورزش در 
 جامعه شده است.

کریستوفر استیوسون و مشاورش جان نیکسون تحلیلی از کارکردهاي ورزش ارائه داده      
 اند. آنها پنج کارکرد اساسی ورزش در سطح اجتماعی را مشخص کرده اند:

احساسی، که در ان ورزش به حفظ ثبات روان شناختی کمک  -د اجتماعیکارکر -1
 می کند.

 جامعه پذیري، که در ان ورزش به تلقین اعتقادات و اخالقیات کمک می کند. -2
کارکرد همبستگی، که در آن ورزش به انسجام و هماهنگی افراد و گروههاي  -3

 پراکنده کمک می کند.
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مقاصد سیاسی و ایدئولوژیکی بکار برده کارکرد سیاسی، که در آن ورزش براي  -4
 می شود.

کارکرد تحرك اجتماعی، ورزش به عنوان منبعی براي تحرك عمودي عمل می  -5
 ).Coakley:2001:17( »کند

به نظر کارکردگرایان، ورزش نهادي است که ارزشها و هنجارها را به شرکت کنندگان «    
منتقل می کند و بدین گونه به هماهنگ ساختن جامعه کمک می کند. از این جهت ورزش، 
کارکردي مشابه خانواده دارد. کارکردگرایان همچنین معتقد بودند که مناسک ورزشی و 

عه را وا می دارد که از آن بعنوان الگوئی در تولیدات صنعتی شرکت در بازي ها، افراد جام
استفاده کنند. اما کارکردگرایان مؤخر برانند که مناسک ورزشی، بازیکنان، ونیز تماشاگران، 

). 74:1381(مجدالدین؛ «اعم از پیر و جوان را تشویق می کنند تا این سبک مناسک رابپذیرند
ی در مورد ورزش می باشند، چرا که معتقدند ورزش عالم کارکردگرایان معتقد به تز انعکاس

مرتون در تحلیل کالسیکش از ساختار و انومی اجتماعی از «صغیر و آیینه جامعه است. 
ورزش به منظور تبیین این موضوع استفاده می نماید که چطور قواعد و هنجارهاي اجتماعی، 

ی واال نظیر موفق شدن و برنده شدن زمانی که مردم می کوشند براي رسیدن به اهداف فرهنگ
از کارآترین وسایل ممکن استفاده نمایند، نادیده گرفته می شوند و تضعیف می گردند. 
مرتون به منظور توضیح مسأله فوق از اصطالح انومی (بی هنجاري) استفاده می نماید. از نظر 

یا ناپایدار و مبهم وي بی هنجاري زمانی به وجود می آید که هنجارهاي اجتماعی ضعیف و 
گردند. به باور وي هنگامی که چنین شرایطی در ورزش وجود داشته باشند، مردم به استفاده 
از ابزارهاي غیر مشروع تقلب کردن، ترغیب می شوند تا به هدف شان که همان کسب 
پیروزي است دست یابند. مرتون معتقد است این نوع رفتار کجروانه هم عرض با شرایط بی 

به نقل از غالمی  1966(جیمز و هوارد » اري در بیرون از حوزه ورزش به وجود می آیدهنج
). عالوه بر آن کارکردگرایان بر این باورند که به دنبال افول نفوذ مذهب در دنیاي 1381

مدرن، ورزش توانسته است به عنوان نهادي شبه مذهبی از طریق ایجاد ارزش هاي مشترك 
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ضاي مختلف سبب خلق وحدت و یکپارچگی گردد. این نظریه ارزش و تقویت آن در بین اع
آزمون مجدد در جامعه شناسی ورزش را دارد.بویژه در مورد مطالعاتی که تمرکزشان بر 
ورزش بعنوان عامل همبستگی اجتماعی یا پایگاهی براي تضاد اجتماعی قرار دارد قابل 

ن موارد ذیل را به عنوان کارکرد کاربرد است.در مجموع می توان گفت که کارکرد گرایا
 -2کسب مهارت هاي اجتماعی -1هاي ورزش در نظام اجتماعی مورد توجه قرار می دهند:

شکل گیري هویت هاي فردي و  -3دسترسی به فرصت هاي تحصیلی، حرفه اي و...
ترویج وفاداري  -7تندرستی جسمانی -6رهایی از تنش ها  -5کنترل اجتماعی -4اجتماعی

 اتحاد اجتماعی افراد در زمینه هاي اجتماعی. -9امعه پذیري و همنوائیج -8ملی
به طور کلی کارکرد گرایان بیش از اینکه نسبت به ورزش با دید منفی نگاه کنند، داراي      

نگرشی مثبت به آن هستند. زیرا معتقدند در پرتو توجه به گسترش ورزش در جامعه، ثبات 
  ز کانون هاي اصلی توجه این نظریه است محقق می شود.و یکپارچگی اجتماعی که یکی ا

 
 نظریه کنش متقابل نمادین

نظریه کنش متقابل نمادین در زندگی اجتماعی توسط جامعه شناسان آمریکایی از جمله        
چارلز هورتون، کولی، جرج هربرت مید، هربرت بلومر، اروینگ گافمن و گریگوري استون 

نظریه براي ان دسته از محققینی که می خواهند بر روي شخصیت و توسعه یافته است. این 
تعیین هویت افراد و ارتباطات اجتماعی در ورزش مطالعه کنند بسیار سودمند است. پیش 

 فرض هاي اساسی این دیدگاه عبارت اند از: 
ارتباطات میان افراد و رفتارهاي انسان بستگی به نهادهاي معناداري دارد که زمینه  )1

اري بین مردم را ایجاد می کند. یک نماد به این دلیل معنی دارد که در یک گروه همک
 مشترك معانی را بین افراد گروه منتقل می کند. 

با توجه به اهمیت معانی منتقل شده توسط نمادهاي معنی دار در کنش متقابل، همکاري  )2
ورد توجه قرار دهند یا تنها در صورتی امکان پذیر است که افراد تقریبا همان معانی را م



  149 یورزش يریموثر بر جامعه پذ یعوامل اجتماع یجامعه شناخت نییتب
 

 
 

تعاریفی از موقعیت داشته باشند و کنش هاي دیگران را از طریق قرار دادن خود به جاي 
 انان درك کرده و بر طبق ان عمل کنند.

معانی ممکن است از طریق اصالح مجددا تعریف شوند. در جوامع توسع یافته معانی  )3
ود. معانی ممکن است در ممکن است توسط خرده گروه ها به طور متفاوت درك ش

حالت انتقالی قرا داشته باشند و به دلیل دگرگونی هاي سریع اجتماعی نیاز به بازنگري 
و بررسی مجدد داشته باشند. تعریف مجدد از طریق کنش متقابل اجتمعی صورت می 

 پذیرد.
در سطح فردي، معانی از طریق یک فرآیند انعکاسی تبیین می شوند. این فرآیند شامل  )4

کلیه موضوعات کنش هایی است که توسط فرد درك می شوند و تعریف وضعیت 
 نامیده می شودند.

کسب معانی و توانایی دست یابی به اندیشه هاي انعکاسی، نه تنها محیط اجتماعی بلکه  )5
به نقل از  1989 معانی و تعامالت مربوط به خود را نیز شامل می شود. (ریس و میراسل

بنابراین هدف عمده کنش متقابل نمادي بر فرآیند ایجاد،  )112:1389نادریان جهرمی:
تعریف و انجام کنش هاي افراد تاکید دارد. هنگامی که محققان و طرفدارن نظریه کنش 
متقابل نمادي به مطالعه و تحقیق در تربیت بدنی و ورزش می پردازند غالبا بر این موضوع 

نند که چگونه افراد معانی و مفاهیم را توسعه می دهند و نحوه مشارکت تاکید می ک
انسان ها تنها یک استعداد کلی براي تفکر دارند. این «آنها در ورزش به چه شکل است. 

استعداد باید در فراگرد کنش متقابل اجتماعی شکل گیرد و تهذیب شود. این نظر نظریه 
کید بر صورت خاصی از کنش متقابل اجتماعی پردازان کنش متقابل نمادین را به تأ

یعنی اجتماعی شدن، سوق داد. توانائی اندیشیدن انسان، در دوره اولیه اجتماعی شدن 
در کودکی پرورش می یابد و در دوره بعدي اجتماعی شدن در بزرگسالی تهذیب می 

فاوت از شود. نظریه پردازان کنش متقابل نمادین از فراگرد اجتماعی شدن برداشتی مت
ان بیشتر جامعه شناسان دیگر دارند. به نظر آنها جامعه شناسان متعارف احتماال اجتماعی 
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شدن را صرفاً فراگردي می انگارند که انسان ها از طریق ان چیزهایی را یاد می گیرند 
که براي بقاء در جامعه نیاز دارند (براي مثال فرهنگ و چشمداشت هاي نقش). اما از 

یه پردازان کنش متقابل نمادین، اجتماعی شدن فراگرد پویاتري به شمار می دیدگاه نظر
آید که به انسان ها اجازه می دهد تا توانائی اندیشیدن شان را پرورش دهند و به شیوه 
هاي متمایز انسانی بیندیشند. وانگهی، به نظر آنها ،اجتماعی شدن فراگرد یک طرفه اي 

را دریافت کند، بلکه فراگرد پویاتري است که  نیست که طی آن؛ کنشگر اطالعاتی
کنشگراز طریق آن اطالعات بدست آمده را شکل می دهد و آن را با نیازهایش سازگار 

). کنش متقابل اجتماعی مفهوم اساسی در جامعه 282-283:1383ریتزر ،»(می کند
شناسی در زمینه شکل گیري شخصیت است. شخصیت محصول تعامل اجتماعی با 

انتظارهاي دیگران در جامعه شخصیت و وجدان فرد را شکل می دهد. «ان است.دیگر
 ).                                                                      108(کوزر، روزنبرگ: »وجدان محصول اجتماعی است

مل کننده دیدگاه کنش متقابل نمادین، جامعه انسانی را پدیده اي شامل انسان هاي ع«     
(فاعل) و حیات جامعه را مرکب از فعالیت هاي افراد می داند. واحدهاي عامل ممکن است 
افراد باشند یا جماعتی که اعضاي ان ها در تالش مشترکی با هم عمل می کنند و یا سازمان 

کنش متقابل ). « 283-1369:    284(توسلی؛ » هایی که از سوي هیأت مؤسس عمل می کند
ه افراد در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند و موجب ساختن عمل یکدیگر می یعنی اینک

گردند. کنش متقابل به منزله اعمال هر فرد در گذشت زمان مرتبط با یکدیگر در موقعیت 
خاص است. کنش متقابل صرفاً به منزله تأثیر پذیري از دیگران نیست، بلکه تأثیر و تأثر متقابل 

هاي گوناگون است. در این صورت یک عمل متحول در حال  در  جریان زمان و موقیت
آزاد »(تغییر مطرح است، نه عمل ساده اي که در شرائط محیطی خاص تحقق می پذیرد

نظریه کنش متقابل در ورزش با مسائل مربوط به معنی، هویت، روابط ). «239:1381ارمکی؛
رد بر این عقیده استوار است اجتماعی، و خرده فرهنگ ها در ورزش سروکار دارد. این رویک

که رفتار انسانی مستلزم انتخاب است و آن انتخاب بر مبناي تعریفی است که مردم در کنش 
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متقابل با یکدیگر به ان شکل می دهند. براساس رویکرد کنش متقابل گرا ،ما انسآنها صرفاً 
اره رفتارهایمان به صورت خودکار به محیط پیرامون پاسخ نمی دهیم. بلکه ما فعاالنه درب

تصمیم گیري می کنیم. این تصمیم گیري مبتنی بر پیامدهائی است که ما فکر می کنیم این 
رفتارها براي زندگی ما، اطرافیان ما و دنیاي اجتماعی که در آن زندگی می کنیم دارند. 

امعه عالوه بر آن ما در کنش متقابل با دیگران هنجارها، نقش ها، روابط و ساختارهایی که ج
را می سازند را خلق می کنیم. بر این اساس ما قادر هستیم  که درك خودمان را گسترش 

» دهیم و بفهمیم که چه کسی هستیم و چگونه با جهان اجتماعی ارتباط برقرار کنیم
)coakley:2001:38 نظریه پردازان کنش متقابل گرا معتقدند که فرد در جریان کنش .(

فرایندي که براساس آن کنشگران توانایی  تماعی شدن می شود،متقابل، درگیر فرایند اج
خود را پرورش می دهند و فعاالنه درگیر زندگی اجتماعی می شوند. طبق این دیدگاه 
اجتماعی شدن یک فراگرد یک طرفه نیست که جامعه براي بازتولید خود، ارزش ها 

تفسیر و بازبینی آنها را بپذیرد .بلکه ،هنجارها و الزاماتی را به فرد القاء کند و فرد نیز بدون 
کنشگر خالقانه در شکلگیري معانی و نیز تفسیر پیام هایی که از جهان پیرامون در پیافت می 
کند شرکت دارد. انسان ها لزوماً پذیرندگان و متأثران صرف از دنیاي پیرامون نیستند، بلکه 

جا که اشکال گوناگون فعالیت هاي از آن«دائماً در کار تفسیر و خلق معانی جدید هستند. 
ورزشی دنیاهاي نمادین هستند، لذادنیاي اجتماعی مناسبی جهت بررسی نظریه پردازان 
دیدگاه کنش متقابل نمادین به شمار می آیند. معانی موجود در قلمرو ورزش ذاتی نیستند 

زش هاي بلکه از طریق قواعد، قراردادها و...توسط کنشگران خلق می شوند. همچنین ار
تیمی، هنجارها، تشریفات، تشویق ها، نشانه ها، عالئم، بازي ها، واکنش هاي مربوط به 
پیروزي جملگی دالیل قانع کننده اي براي جلب توجه تحلیل گران کنش متقابل نمادین به 
این موضوع به شمار می آیند. در مجموع می توان گفت دیدگاه کنش متقابل نمادین به 

ر عرصه ورزش هاي گروهی و اینکه این معانی چگونه بر ورزش اثر می معانی خلق شده د
 ).40:1381(غالمی؛» گذارند، توجه دارد
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 جمع بندي
از حوزه هایی که به لحاظ تنوع موضوعات از جایگاه قابل تأملی در میان پدیده هاي      

اجتماعی برخوردار است مسائل مربوط به ورزش است؛چرا که بسیاري از حوزه هاي زندگی 
اجتماعی از قبیل اقتصاد،سیاست،بهداشت و سالمت و...مستقیم و غیر مستقیم با ورزش در 

أمالتی که حول محور ورزش و بصورت نظرات تخصصی و عقاید ارتباط هستند.عمده ترین ت
عامه مردم وجود داشته است،بررسی نقش ورزش در سالمت افراد جامعه است.این عقیده از 
دیرباز مورد توجه همگان قرار داشته که ورزش یکی ازمهم ترین ارکان حفظ و توسعه 

رقراري و افزایش سالمت انسان سالمت جسم و روان است. لذا ورزش به لحاظ نقشی که در ب
همواره مورد توجه بوده و مسائل پیرامون آن از سوي متخصصان دنبال شده است.مهم ترین 
مسئله مرتبط با بحث ورزش در حوزه جامعه شناسی شامل فرایند گسترش خشونت،انحرافات 

این دسته  در ورزش،افتراق اجتماعی ورزش،نحوه ورود افراد به ورزش و...می باشند.در میان
از مسائل توجه به این نکته ضروري است که افراد چگونه وارد دنیاي ورزش می شوند و 
زمان و هزینه خود را صرف فعالیت در یک رشته ورزشی می کنند.این امر سبب گردید 
جامعه شناسان توجه خود را به فرایندي معطوف کنند که منجر به ورود فعاالنه فرد به عرصه 

از این رو جامعه شناسان ورزش معتقدند عوامل متعددي از جمله وجود ورزش می شود.
امکانات مناسب از قبیل مکان هاي ورزش،وقت،وسائل و تجهیزات،پول و...،وجود توانایی 
و استعداد فردي و سرانجام عوامل مؤثر بر فرایند اجتماعی شدن بطور کلی در شکل گیري 

ی به ورزش وجود ورزشکار ذاتی و مادرزادي چهره این فرایند مؤثر می باشند.با چنین نگاه
اي کم رنگ می یابد و نگاه به ورزش به عنوان پدیده اي فردي جاي خود را به نگاهی 
اجتماعی می دهد که مانند بسیاري دیگراز ابعاد زندگی اجتماعی داراي الگوهایی قابل 

ث مختلفی پیرامون شناخت و تغییر است.با پیدایش چنین رویکردي در مورد ورزش مباح
آن شکل می گیرد.آنچه بیش از همه توجه جامعه شناسان ورزش را به خود جلب می کند 
این مسئله است که کدام عوامل اجتماعی سبب می شوند که فرد ضمن دارا بودن استعداد و 
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توانایی و در اختیار داشتن امکانات الزم ورزش را به عنوان یکی از جهت گیري هاي متعدد 
در زندگی اجتماعی برگزیند.از این رو ذیل فرایند کلی جامعه پذیري مباحثی در قالب  خود

تخصصی مربوط به ورزش مطرح می شوند با عنوان جامعه پذیري ورزشی. مقصود از چنین 
عنوانی بررسی این موضوع است که چه عوامل اجتماعی در روي آوردن فرد به ورزش 

تأثیر جه عواملی به ورزش روي می آورد و الزامات آن  اثرگذار هستند.به عبارتی فرد تحت
را می پذیرد.منظور از الزامات مجموعه اي از خصوصیات و توانمندي هاست که فرد ضمن 
کسب آنها می تواند در عرصه ورزش باقی مانده و عنوان ورزشکار را از جانب خود و 

  دیگران به همراه داشته باشد.
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