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  چكيده 
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  مقدمه 
اي الهي مي باشد و هر صـاحب خـردي بـا توجـه بـه بيـان مشـهور         سالمتي، موهبت و وديعه

به تأثيرات متقابل روح و جسم بـر يكـديگر اذعـان خواهـد       »عقل سالم، در بدن سالم است«
 4و روسو 3، فروبل2، پستالوزي1موضوع از سوي بسياري از انديشمندان چون شيلراين . نمود

ورزش بـه عنـوان يـك پديـده اجتمـاعي و فرهنگـي        ).21: 1351جاويـد، ( تأكيد شده است
هـا،   ورزش عرصه ظهور رفتارها، نگـرش . نشانگر ورود افراد به شبكه روابط اجتماعي است

اين پديده چنـد بعـدي، چنـان در    . بيست و يكم است هايي معنادار قرن ارزش ها و بازنمايي
تـوان بـا توجـه بـه نگـرش و       ها رسوخ و نفوذ نموده كه امروزه مـي  متن جهان زندگي انسان

هاي ورزشي افراد، طـرز تفكـر، سـبك زنـدگي و ميـزان سـرمايه اجتمـاعي افـراد را          فعاليت
هـاي حيـات زنـدگي     عاليتهاي ورزشي، ساير ف بازشناسي كرده و از روي رفتارها و فعاليت

 5الرسـون . بيني نموده و سالمت اجتماعي را تحت تأثير قـرار داد  اجتماعي را منسجم و پيش
هاي فرعي ديگر را زير پوشش خـود   معتقد است فعاليت بدني يك نظام اصلي كه همة نظام

 در گـذر  هايي چون تمرين بـدني و فرهنـگ بـدني    يافتة اصطالح دارد و فعاليت بدني تكامل
شـوند؛   بـرده مـي   تاريخ مي داند اينها تعابيري هستند كه هنوز هم با فضايي متفاوت، به كـار 

مثالً كشورهايي مانند روسيه و آلمان و برخي از كشورهاي شرق اروپا، براي داللت بر نظام 
  .)1388فتحي،(كار مي برنده را ب »فرهنگ بدني«تربيت بدني و ورزش اصطالح 

 و جسـماني هـاي   فعاليـت  در دانشـجويان  شـركت  كـه  نمـود  مشاهده )1991( جانسون
شـود   مـي  اجتماعي رشد و محيطيهاي  ناسازگاري آنها تطابق باعث ها، خوابگاه در گروهي
 منجر تواند ميهم  هفته در تمرين جلسه يك با دارند مي اظهار داگالس و نوريس ويشاك،
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 رواني فشارهاي و اضطراب افسردگي، شدت از و شود افراد خوي و خلق اساسي بهبودي به
 به تواند مي هرشكلي به بدني فعاليت كه دادند نشان )2004( وهمكارانش وانگ .بكاهد آنها
 شـركت  كـه  نمـود  عنوان )1380( زاده حسن. باشد داشته نقش رواني سالمت تأمين و حفظ
و  دارد ارتبـاط  نفـس  بـه  اعتمـاد  و اجتمـاعي  سـازگاري  و رشـد  بـا  ورزشـي هاي  فعاليت در

 در كننـده  مشـاركت  آمـوزان  دانـش  كـه  رسيد نتيجه اين به خود مطالعات در) 1980(سينگر
 آمـوزان  دانـش  ديگـر  بـه  نسـبت  بهتـري  اجتمـاعي  رشـد  گروهـي از  و ورزشـي هاي  فعاليت

 برنامه فوق و ورزشي گروهي،هاي  فعاليت) 1998( همكارانش و تيموتي لويز،. برخوردارند
طبـق  ) 1997( سيرسـي  و شـري  درتـون،  .كردنـد  ذكر آموزان دانش اجتماعي رشد باعث را

 عامـل  عنـوان  بـه  ورزشـي  و بـدني هاي  فعاليت در شركتكه  نمودند بيان خودهاي  پژوهش
  .دارد افراد شدن اجتماعي در مهمي

 شركتشـان  و آمـوزان  دانشهاي  فعاليت بررسي به) 1998( كرسارو و اوالدسون گاريتا،
 و پرداختند ايتاليا و سوئد كشورهاي در كالسيهاي  برنامه از خارج گروهيهاي  ورزش در

 ارتبـاطي هاي  مهارت از اي عمده بخش گروهي،هاي  شورز طول در افراد كه گرفتند نتيجه
 كـرر  و پرسـيوال  نظـر  اسـاس  بـر  .بردنـد  كار به زندگي در را آنها و گرفتهفرا را اجتماعي و
 رشـد  در مهمـي  نقـش  فيزيكي، سالمت كردن فراهم بر افزون ورزشيهاي  فعاليت )2005(

 .دارد اجتماعي
 ورزش نقش به) 1377( محمدي ،)1379( ياقوتي ،)1385( نريماني ،)1997( پاسكارال

 ورزشـكاران  انـد  دريافتـه  زمينـه  ايـن  در تحقيقـات  بـا  و معتقدنـد  افـراد  شـدن  اجتمـاعي  در
 روحيـه  روانـي،  سـالمت هـاي   نمـره  در بهبـودي  .باشـند  مـي  شـكاران زغيرور از تـر  اجتماعي

 كارخانـه  يك مرد كاركنان افسردگي رفع و جسماني عملكرد عمومي، سالمت سرزندگي،
 بهرامـي ). 2004،تالنتـيس آ(اسـت  شده مشاهده وزنه با كار و تمرين هوازي هفته 24 از پس

 روانـي  بهداشت از گيران كشتي نسبت به ها  فوتباليست كه نمود بيان خود تحقيق در) 1385(
 .است داده نسبت رشته اين بودن گروهي به را امر اين دليل و برخوردارند تري مطلوب

در جهت پرورش و رشد ابعاد مختلف انساني و به عنـوان    سازوكاريورزش به عنوان 
. افراد جامعه مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      كننده سالمت روحي و جسمي تأمين و تضمين

نيز در پـي داشـته و از سـوي ديگـر در كاسـتن       اي كه نشاط، سرزندگي و بالندگي را پديده
هـا و معضـالت    هاي درمان و بهداشت بسيار مؤثر بـوده و ضـمن پيشـگيري از آسـيب     هزينه
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آنهـا    هـا و رشـد و شـكوفايي بـالقوه     اجتماعي در راستاي خودباوري و توانمندسازي انسـان 
سـالم و بـا   ريـزي يـك جامعـه     بدون شك پـي دارد  جهت حضور موفق در جامعه گام برمي

جامعه و مرهون تالش نيروهاي انساني سالم  ينشاط در گرو سالمت روحي و جسمي اعضا
در همين راستا، سالمت فرهيختگان علم به عنوان چارچوب اصـلي پيكـره   . باشد و فكور مي

هاي فردي، علمـي و اجتمـاعي حـائز اهميـت بـوده و انجـام        جامعة جوان جهت ايفاي نقش
ثير قابل توجهي داشته أتواند در يادگيري آنان ت اندوزي مي ر كنار علمهاي فيزيكي د فعاليت
آنچـه مـورد   .با تعيين اهداف آن در ارتبـاط تنگـاتنگي دارد    هر مطالعه و تحقيق علمي. باشد

آيا ورزش به عنوان يك پديده اجتمـاعي در برقـراري   : پاسخ به اين پرسش است نظر است
گذارد؟ بنابراين، هـدف اصـلي ايـن     سازي تأثير مي متتعادل و ثبات اجتماعي در نتيجه سال

  .پژوهش، شناخت نقش و كاركرد ورزش و ميزان آن بر سالمت سازي اجتماعي است

   پژوهش پيشينه. 1
مقايسه كيفيت زندگي ورزشـكاران  «عنوان  با )1381( در تحقيقي كه توسط واعظ موسوي

سـاله   40تـا   15مـاري را كليـه افـراد    انجام شـد، جامعـه آ  » هاي انفرادي و دسته جمعي رشته
بـا اسـتفاده از تسـهيالت ورزشـي مربـوط بـه سـازمان         1379تشكيل دادند كه در پاييز سـال  

استان كشور  16زن و مرد بود كه از  895نمونه آماري شامل . كردند تربيت بدني ورزش مي
جمعـي   دسـته  هاي انفرادي و بررسي مطالعه كيفيت زندگي ورزشكاران رشته. انتخاب شدند

و مقايسه افراد در پانزده مولفه بهزيستي مادي، بهزيستي بدني، رشد فردي، روابط زناشويي، 
هاي  دوستانه، رفتار سياسي، ويژگي رابطه با فرزند، رابطه با اقوام، روابط اجتماعي، رفتار نوع

رفتـار   شناسانه، فعاليـت ورزشـي و   زيبايي/ شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي، رفتار خالق
در تعطيالت كه جملگي در يك هويت يكپارچه كه ابـزار معتبـري بـراي سـنجش كيفيـت      

 895بـين  (روند، انجام شد و پرسشنامه روايي و پايايي كيفيـت زنـدگي    زندگي به شمار مي
در شانزده اسـتان  ) سال 40تا  15زن و مرد ورزشكار از بيست رشته ورزشي با ميانگين سني 

هـاي انفـرادي در    ايج نشان داد كه كيفيت زندگي زنـان ورزشـكار رشـته   نت. ايران توزيع شد
هاي دسته جمعي برتري داشت و ايـن برتـري    مقايسه با كيفيت زندگي زنان ورزشكار رشته

در مقابـل كيفيـت   . به عناصر بهزيستي مادي، رابطه با فرزند و رفتار در تعطيالت مرتبط بـود 
معــي از كيفيــت زنــدگي مــردان ورزشــكار هــاي دســته ج زنــدگي مــردان ورزشــكار رشــته

هاي انفرادي برتر بود و اين برتري به عناصـر بهزيسـتي مـادي، رابطـه بـا اقـوام، رابطـه         رشته
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هاي مذكور و تعامـل جنسـيت در    تفاوت. شغلي، رضايت شغلي و رابطه با همسر مربوط بود
  ).83: 1381واعظ موسوي، (رابطه با نوع ورزش نيز مورد بحث قرار گرفته است 

بررسـي تفـاوت و رعايـت    «عنـوان   بـا  )1381( در تحقيقي كـه توسـط محمـد خبيـري    
تفـاوت رعايـت مـوازين     ،انجـام شـد  » موازين اخالقي بين بانوان ورزشكار و غير ورزشكار
نفـر از بـانوان    60حجـم نمونـه بـالغ بـر     . اخالقي بين اين دو گروه مورد بررسي قرار گرفت

سـال سـابقه    5هـا كـه حـداقل     هـاي ورزشـي دانشـگاه    سـاله عضـو تـيم    30تـا   19ورزشكار 
ساله غيرورزشكار كـه   30تا  19نفر از بانوان دانشجوي  60هاي ورزشي داشتند و نيز  فعاليت

اين در حالي بود كـه جامعـه آمـاري    . گونه فعاليت ورزشي مستمري نداشتند بوده است يچه
نتايج . شد هاي كشور را شامل مي سال در دانشگاه 5نفر با سابقه ورزشي بيش از  300بالغ بر 

هاي بـانوان ورزشـكار و غيرورزشـكار از      دهد كه بين گروه حاصل از اين پژوهش نشان مي
  ). 1381 ،خبيري(د ندارداخالقي تفاوت معني داري وجو نظر رعايت موازين

ورزش به  شناختي مشاركت ورزشي دانشجويان تبيين جامعهدر ) 1388(سروش فتحي 
عنوان يك پديده اجتماعي و فرهنگي است كه افراد را در يك شبكه اجتمـاعي كـه داراي   

عرصه ظهور رفتارهـا،   روابط اجتماعي پيچيده است به تعامل و كنش متقابل واداشته است و
اين پديده چندبعـدي، آن  . هايي معنادار قرن حاضر شده است ها و بازنمايي ها، ارزش نگرش

تـوان بـا توجـه بـه      ها رسوخ و نفوذ نموده كـه امـروزه مـي    چنان در متن جهان زندگي انسان
هاي ورزشي افراد، طرز تفكـر، سـبك زنـدگي و ميـزان سـرمايه اجتمـاعي        نگرش و فعاليت

  . راد را بازشناسي كرداف

  مباني نظري. 2

  1مدل باورهاي سالمتي. 1-2

د تا مشخص شـود  شبندي  فومول 1950در سال  2اين مدل براي نخستين بار توسط رزنبرگ
هـاي بيمـاري، موافـق تحمـل تسـت كـردن        كه چرا تنها درصد اندكي از جمعيت فاقد نشانه

ايـن مـدل    .ناگهـاني سـرطان مشـخص شـود    باشند تا بدين وسيله شرايط آنها براي حمله  مي
شـود،   كـار بـرده مـي   ه كننده، جهت حفظ سالمتي ب همچنين براي تبيين رفتارهاي پيشگيري

                                                                                                                                        
1. Health belief Model (HBM). 
2. Rosentock.  
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مانند واكسينه كردن و نيز موافقت طوالني مدت با تجويزات پزشكي و اخيـراً بيشـتر جهـت    
براي تبيـين   1توسط بيكر 1977اين مدل در سال . كار مي روده عادت و رفتارهاي سالمتي ب

در اين مدل بيـان مـي شـود كـه     . دشرفتار سالمتي در سطح ايجاد تصميم شخصي، طراحي 
ها، منوط بـه ادراك   احتمال انجام رفتاري مناسب كه براي پيشگيري يا كنترل برخي بيماري

. كنـد  اي است كه كنشي را براي تقليل خطر توصيه مـي  فرد از تهديد سالمتي خود و عقيده
  : شود د سالمتي به وسيله دو باور ذيل تعيين ميادراك تهدي
  Xاستعداد با آمادگي فرد براي مبتال شدن به بيماري  .1
  .كند مي كه بر باور فرد فشار وارد Xشدت درك شده از بيماري . 2

وسيله يك پيشامد مانند مرگ يك دوست صميمي، بيدار ه تواند، ب مي چنين ادراكاتي
اي كه توصيه شده، بـه ارزيـابي فـرد از     كننده كارايي عمل پيشگيريادراك . يا تقويت شود

ده و نيز شسودمندي ادراكي رفتاري كه جهت كاهش بيماري و سختي شرايط آن، پيشنهاد 
مفهـوم   1988رزنتوك در سال . موانع ادراكي يا واقعي آغاز و تداوم آن رفتار، وابسته است

در اينجا خود اثربخشـي درك  . سالمتي پيوند داد باندورا را با مدل باورهاي 2خود اثربخشي
در نظـر وي، متغيـر خـود    . باشد ميشده، اطمينان فرد از توانايي اش جهت رفتار توصيه شده 

. كنندة قوي براي انواع رفتارهـاي مـرتبط بـا سـالمتي اسـت      بيني اثر بخشي درك شده، پيش
متحـرك و  اي باشـد كـه غير   نـه ندگي فرد به گومطابق با مدل باورهاي سالمتي، اگر شيوه ز

هـايي از سـالمتي خـود بدانـد و نيـز       غيرفعال بوده و اين حالت را تهديدي جدي براي جنبـه 
قاعدتاً بايد تصـميم  . اي براي كاهش اين خطر محسوب نمايد فعاليت فيزيكي منظم را وسيله

  .بگيرد كه به طور منظم ورزش كند
    

                                                                                                                                        
1. Becker  
2. Self efficacy 
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  ادراكات شخصي  عوامل تغيير  احتمال عمل
  

سودمندي درك شده از 
  1كننده عمل پيشگيري

موانع درك شده براي عمل 
  كننده پيشگيري

سن، جنس، (شناختي  متغيرهاي جمعيت
شناسي  متغيرهاي روان) ...و نژاد، قوم

  اجتماعي
  

  

احتمال انجام عمل توصيه 
كننده به  شده پيشگيري

  جهت حفظ سالمتي
  xشده از بيماري  تهديد درك

آمادگي درك شده جهت مبتال 
  xشدن بيماري 

  xشدت درك شده از بيماري 
  
  
  

  : راهنمايي براي عمل-
  هاي گروهي ـ تبليغات رسانه

  هاي ديگران  ـ توصيه
  هاي اعضاي خانواده يا دوستان ـ بيماري

  ها و مجالت ـ مقاالت و روزنامه
  ـ بروشورهاي سالمتي و هشداردهنده 

  عناصر اساسي در مدل باورهاي سالمتي .1نمودار 

Source: Godin Gaston et al, 1996:105 

نـوعي بيمـاري مربـوط بـه كـاهش عرضـه       ( 2طور مثال در مورد بيماري خطرناك اسكمياه ب
  :شود وسيله دوباور پذيرفته ميه اهميت تهديد ب) خون به بدن

   
                                                                                                                                        
1. Preventive action 
2. Ischemic 
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  انسداد شرائين؛پذير بودنش در برابر بيماري سخت  باور در مورد آسيب
  باور به سختي نتايج شخصي حاصل از حادثه مترقبه انسداد شرائين؛ 
  .بيني مانند انفاكتوس براي دوستي غيرفعال دادن حادثه غير قابل پيش روي 

  . اند كار بردهه ن اين مدل را جهت تبيين عادات رفتار ورزشي بابعضي از محقق
فقدان زمان : راكي براي رفتار ورزشي ماننددهد كه موانع اد مي نشان) 1984(  1اسلنكر

طور معني داري عامل تمايز ه ب …و هاي شغلي، خانوادگي، بدي آب و هوا كافي، مسئوليت
گزارشـات   .كنند و آنها كه هيچ فعاليت فيزيكي ندارند مي باشند كه ورزش مي ميان كساني

فتـار ورزشـي را در ميـان    دار ميان متغيرهاي مدل باورهـاي سـالمتي و ر   چندي، ارتباط معني
دارد كـه   مـي  در مدل باورهـاي سـالمتي بيـان   ) 1990(رزنتوك  .شود مي بزرگساالن يادآور

 .شناخت خطر ممكن است مقدمه ضروري براي جلوگيري از رفتارهاي مانع سـالمتي باشـد  
بيننـد و يـا كسـاني كـه بيمـاري را عامـل        مـي  افرادي كه خود را مستعد يك بيماري خـاص 

 هاي سالمتي را بيشتر احساس كنند، احتماالً تهديدكننده مي فرد از جامعه ارزيابي جداكنندة
آگـاهي از  (اين احساس تهديدكنندة سـالمتي؛ زمينـه انگيـزش را جهـت شـناخت      . كنند مي

 Godin Gaston et( كنـد  مـي  و نهايتاً انجام رفتار فراهم) سودمندي اعمال براي كاهش خطر

al, 1990:106(.  

  2فردي رفتار ميان تئوري.2-2

د، در اين تئوري احتمال پذيرش انجام شمطرح  3توسط تراينديس 1977اين تئوري در سال 
تسهيل شرايط و  نيت انجام رفتار، عادت انجام رفتار :عبارتند ازيك رفتار معين، كاركردي 

نيت فرد براي انجام يا عدم انجام رفتـار معـين    Iهمان رفتار معين و B. يا دلسردي انجام رفتار
 Fهايي است كه فرد آن رفتـار را قـبالً انجـام داده و     ارزيابي از عادت فرد يا تعداد زمان Hو 

نيـز پاسـخ رگرسـيوني     Wh.fو Wi.f .باشـد  مي سنجش تهسيل شرايط يا دلسردي انجام رفتار
تجربة يك رفتار معين، تحت كنترل  شود كه اولين مي در اين تئوري بيان. همبستگي هستند

شرايطي كـه  . شود مي باشد، اما سپس با تكرار، عادت انجام آن رفتار جايگزين نيت مي نيت
كننـدة مهمـي بـر عـادت و نيـت       بيني كند؛ پيش مي انجام يك رفتار معين را تسهيل يا دلسرد

                                                                                                                                        
1. Slanker 
2. The theory of interposonal behaviour 
3. Triandis 
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  :گيرد مي كلمطابق با اين تئوري، نيت انجام رفتار، تحت تأثير چهار عامل ش. است
اين عامل، تحليلي شخصي و فردي از سـودمندي و عـدم سـودمندي     :عامل شناختي -

ايـن عامـل، كـاركردي از نتـايج     . است كه پذيرش، انجام يك رفتار، در پي خواهد داشـت 
  .)سودمندي× ارزش(باشد  مي ادراكي و ارزش نسبت داده شده به هر يك از نتايج

اين عامل پاسخ انگيـزش افـراد بـه قبـول انجـام رفتـار و احساسـات         :عامل احساسي -
ه اين عامل بـ . تجربه شده در طول انجام آن رفتار مانند رضايت، عدم رضايت و عالقه است

  .شود مي وسيله حافظه تجربه قبلي فرد، اعم از مثبت و منفي، شكل گرفته
شـود و شـامل    يگر منعكس مياين عامل در ارتباط ميان افراد با يكد :عامل اجتماعي -

باشد كه از طريق يك تحليل شخصي و فردي از گرايشات مـردم و   مي باورها و هنجارهايي
باورهـاي هنجـاري بوسـيله    . هايي از مردم، جهت انجام رفتار معين شكل گرفتـه اسـت   گروه

وجـود  ارزيابي فرد براي مناسب بودند انجام رفتار و تمايزاتي كه ميـان افـراد در ايـن مـورد     
مانند عقايد متفاوت در مورد مناسب بودن يـك نـوع خاصـي از    . بيني است دارد، قابل پيش

براي محصل رشته تربيت بـدني، وزن زيـاد و غيرمتحـرك     …و رفتار متناسب با سن، جنس
البته باورهـا و هنجارهـاي نقـش در ميـان جوامـع و شـرايط مختلـف،        . باشد مي بودن مناسب

  .تن هنجارهاي فرهنگي استمطابق نتايج ادراكي شكس
اين عامل ميزانـي از احسـاس وظيفـه فـرد بـراي       :عامل باورها و هنجارهاي شخصي -

و تمايـل   1اين عامل دربرگيرندة معنـايي از خـود مسـئوليتي   . انجام رفتار، استنطاق شده است
دل مـ . فرد به تطابق رفتار با قوانين اخالقي شخصي، البته مستقل از هنجارهاي فرهنگي است

آميزي جهت بررسي برخي رفتارهاي مـرتبط بـا سـالمتي     طور موفقيته ب) TRA (تراينديس 
اين مدل اهميت برخي از متغيرها مانند عادت، بعد احساسـي  . كار رفته استه مانند ورزش ب

اما مشخص است كه رفتار قبلـي فـرد   . كند مي گرايش و باورهاي هنجار شخصي راحمايت
اگر اين عادت وجود داشته باشد كه فرد . باشد مي در رفتار ورزشيكنندة مهم  نيزيك تعيين

در . غيرفعال باشد، هرگونه طرحي جهت ترويج ورزش بايد با مراعات اين فشار همراه شود
 Godin( شـناختي آن اسـت   تـر از بعـد   شود كه بعد احساسي گرايش مهـم  اين مدل بيان مي

Gaston et al., 1990: 114.(  

                                                                                                                                        
1. Self reponsiblility  
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  شناسي اجتماعي روانرويكرد . 3-2

مطالعة اجتماعي جدي دربارة ماهيت ورزش و تفسيرات پيرامون كاركردهاي اجتمـاعي آن  
پيش از دو  در تحليل آداب اجتماعي، مفهوم بازي. آغاز شد 1870خيلي زود، يعني از سال 

هاي نخستين براي بررسي مفهوم بازي، بيشـتر   كوشش. و ورزش قرار گرفت 1ها مفهوم گيم
مبحـث  . كـرد نـه در يـك كـادر اجتمـاعي      شناسي اجتماعي حركت مـي  ارچوب رواندر چ

 شناســي اجتمــاعي و فلســفة اجتمــاعي نويســندگان و  اجتمــاعي ورزش در ســاية آثــار روان
را اساسـاً ناشـي از   » بازي« 1873در سال  2براي مثال، اسپنسر. انديشمندان بزرگ ظهور كرد

فته ناشده دانست و بر اين پايه به بررسي ايـن پديـده   هاي به كارگر انرژي متراكم در توانايي
اين تئوري ميل به بازي را بـر  . معروف است» تئوري انرژي اضافي«نظرية او به نام . پرداخت

اي آفريده شده است كه بـيش از نيازهـاي    كند كه موجود زنده به گونه اين اساس تفسير مي
نباشته براي آن كه به مصرف برسد، بايـد بـه   بدني خود، انرژي دراختيار دارد، و اين انرژي ا

نظريـة  . دهد بيرون تراوش كند و اين همان عاملي است كه انسان را به سمت بازي سوق مي
وي تحت تأثير نظريـة تكامـل، تئـوري خـود را     . است 3ديگر در اين باره از آن استانلي هال

است كه كـودك، از طريـق    اين تئوري معتقد. ناميد» تئوري باز پيدايي«وضع كرد و آن را 
كند؛ براي مثال، پديدة عالقة كودكان به باال  بازي، تجارب اسالف بشري خود را تكرار مي

هاي درختان و تاب خوردن با آنها را در پيوند با زندگي نخستين نياكـان آنهـا    رفتن از شاخه
او تـا زمـان    هاي بازي كودك، كه از دوران طفوليـت  به عبارت ديگر، نمونه. كند تفسير مي

يابد، چيزي نيست، جز بازپيدايي آنچه نژاد انساني از  رشد و بلوغش مرتباً رشد و تكامل مي
  .ابتداي آفرينش خود از سرگذرانده است

كند كـه بـازي در زنـدگي بشـر نقشـي تمرينـي ايفـا         در نظرية خود تأكيد مي 4گروس
هاي زنـدگي اجتمـاعي؛ بـه ايـن      اي است براي همانند ساختن فرد با مؤلفه كند كه مقدمه مي

يكي يادآوري رخدادهاي ناخوشايند به منظور سـيطره  : معنا كه بازي دو وظيفة اساسي دارد
دوم تعـديل پيشـامدها و    ثير ايـن رخـدادها، و  أيافتن بر آنها، و يا كاسـتن يـا از بـين بـردن تـ     

در حالي كه طبق تئوري پياژه، بازي . رخدادها از طريق بازي، مطابق با تمايل كودك يا فرد
                                                                                                                                        
1 . Games 
2 . Spencer 
3 . Stanley Holl 
4 . Groos 
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. رو، بـازي بيـانگر تكامـل و رشـد كودكـان اسـت       از ايـن . بيشتر جنبة فراگيري و تقليد دارد
مـك  ها بـه كـودك ك   بازي. هاي خاص خود را دارد بنابراين، هريك از مراحل رشد، بازي

ايـن كـار بـه    . اش تعامل برقرار سازد كنند تا دنياي خود را كشف كند وبا محيط و جامعه مي
كه طـي آن كـودك    1يكي فرايند همانندگردي: پذيرد كمك دو فرايند اساسي صورت مي

اي  سازي آنها و تبديلشان به ساختارهاي شناختي ويژه ها و دروني به جذب مفاهيم و آموزش
ايـن  . اسـت  2كودك هستند؛ دوم فراينـد همسـازي يـا انطبـاق    » خود«گر زند و بيان دست مي

ها و سازوكارهايي است كه كودك، به منظور سازگاري با محيط  انديشي فرايند بيانگر چاره
پياژه معتقد است كه تعادل ميان اين دو فرايند به سازگاري و همسـازي  . دهد خود، بروز مي

ــ  مــي رانــد  ان آنهــا كــودك را بــه ســمت تقليــد مــي انجامــد، در حــالي كــه عــدم تعــادل مي
  ).54-55: 1381انورالخولي، (

  شناسي رويكرد جامعه. 4-2

هـاي جديـد در علـوم     نظريـه مبادلـه اجتمـاعي از جملـه رهيافـت      :نظريه مبادله اجتمـاعي  -
در . گـردد  بـازمي  1950آيد و سابقه طـرح آن بـه دهـه     شناسي به شمار مي اجتماعي و جامعه
شـناختي شـده و    هاي جامعه نظريه تبديل به يك رشته حائز اهميت در نظريه حال حاضر اين
نظريه مبادله اجتماعي بر ايـن فـرض اسـتوار    . دهد هاي جديد ادامه مي گيري به كسب جهت

است كه جملگي افراد جامعه در حال داد و ستد هسـتند و يـك سـاختار محاسـباتي وجـود      
ايـن  . دهـد  ه كنش متقابل را مورد سنجش قرار مـي هاي هرگون دارد كه همواره مزايا و زيان

پـذيرد و ارزش رفتارهـا را در    هـا انجـام مـي    يا ناخودآگاه در كليه فعاليت -سنجش آگاهانه
  . كند ها تعيين مي كليه وضعيت

نظريه مبادله نه تنها با رفتار فردي، بلكه با كنش متقابل بين مردم، كه مستلزم رد و بدل 
كنـد   فرض بنياني اين نظريه بيـان مـي   پيش. ها است، سروكار دارد اتها و مجاز شدن پاداش

ها بيشتر وجود دارد و بـرعكس   هاي متقابل در هنگام مبادله پاداش كه احتمال استمرار كنش
هاي متقابلي كه براي يك طرف يا هردو طرف در بر دارندة هزينه هستند، از احتمـال   كنش

مـردم بـر مبنـاي يـك بنيـان      ) Ritzer, 1993(باشـند   بسيار اندكي براي تداوم برخـوردار مـي  

                                                                                                                                        
1  .  Assimilation 
2. Accomodation 
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پردازنـد و در مقابـل انتظـار دريافـت      اقتصادي به تهيه كاالها و خدمات بـراي يكـديگر مـي   
ها همواره بر اساس مـادي   رغم مبناي اقتصادي، پاداش علي. كاالها و خدمات مطلوبي دارند

ي نيـز وجـود دارد كـه گـاهي     هـاي ديگـر   گيرند، بلكه مقياس مورد سنجش قرار نمي) پول(
شناختي و اقتصادي است و  مبناي نظري تئوري مبادله اجتماعي، روان. آيند تر به نظر مي مهم

  .اشاره نمود 2و پيتربال 1توان به جرج هومنز نظران عمده آن مي از صاحب
ظريه مبادلـه اجتمـاعي، ورزش نهـادي اسـت كـه مشـاركت كننـدگان در آن بـه          درن
نظـران ايـن    بـه اعتقـاد صـاحب   . ورزنـد  هاي مادي و غيرمـادي مبـادرت مـي    ارزشدادوستد 

المللي، چه در هنگام انجـام فعاليـت    اي و بين ديدگاه ورزشكاران، به ويژه ورزشكاران حرفه
ورزشي و چه پس از آن و در دوره بازنشستگي ورزشي همواره اين پرسش اساسـي را نـزد   

شان براي آنها ارزشمند بوده است؟ و پاسـخ   ورزشي سازند كه آيا فعاليت خويش مطرح مي
هايي اسـت كـه فـرد ورزشـكار در طـول       ها و پاداش بندي هزينه به اين پرسش مستلزم مقوله

نهاد ورزش داراي منابع خاصي است . مند شده است دوران فعاليت ورزش خود از آنها بهره
دسـترس ورزشـكاران قـرار دهـد      هاي گوناگون منابعي از پـاداش را در  تواند با شيوه كه مي

ورزشكاران با انجام يك فعاليت ورزشي خاص و دريافت پاداش شـرطي   ).1381رحمتي، (
نمايند ممكن اسـت بـا يكـديگر متفـاوت      هايي كه ورزشكاران دريافت مي پاداش. شوند مي

هـاي   هـاي مشـترك و قابـل تعمـيم نيـز در كليـه فعاليـت        باشند، ليكن برخي منابع يـا پـاداش  
هـايي وجـود داشـته باشـد كـه در كليـه        به عالوه ممكن است وضـعيت . زشي وجود داردور

كاربرد نظريه مبادله اجتمـاعي در ورزش امكـان مشـخص     .هاي ورزشي يكسان هستند رشته
تـر و بهتـري از ماهيـت نهـاد      نمودن اشكال اصلي رفتار اجتماعي در ورزش و درك صحيح

  . آورد ورزش را فراهم مي
كنش را مورد توجـه قـرار داده و مـرادش از كـنش، رفتـار معنـادار و        او :ماكس وبر -

ديلينـي،  (نامـد   هدفمندي است كه چنانچه متوجه ديگران باشد، آن را كـنش اجتمـاعي مـي   
بندي كنش تعقلي يا معطـوف بـه عقـل را مـورد تأكيـد قـرار        او در يك تقسيم). 205:1387

هـايي هسـتند كـه در آن عامـل نـه فقـط        كنش ها، اصوالً اين گونه كنش داده، و معتقد است
كند، بلكـه سـودمند بـودن خـود هـدف را هـم مـورد         وسايل مختلف را با هدف مقايسه مي

                                                                                                                                        
1  . George Homans 
2 . Peter Bella 
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شوند و بـه صـورت     هايي كه بر مبناي معيار موفقيت سنجش مي هدف. دهد  ارزيابي قرار مي
رد كـه كـنش از   اين اصـل تأكيـد دا   وبر بر). 385:1384هابرماس،(شوند   عقالني پيگيري مي

نقطه نظر نيت مندانه آن مهم اسـت و در تحليـل آن بايـد از طريـق مشـخص كـردن معنـا و        
ينـدي فعاالنـه و   اكـنش را فر » پارسنز«. مقصدي كه اعمال براي عامالن دارند صورت بگيرد

وسيله مقاصدي كه كنشگران براي ه داند كه ب  داند و آن را عبارت از رفتاري مي  خالقانه مي
» پارسـنز «كنشـگران از نظـر   ). 355:همان(شود  شوند، جهت داده مي  و اشخاص قايل مي اشيا

جريانات كنش بوسيله اوضـاع، مقيـد   . كند هايي دارند و وسايل مقتضي را انتخاب مي هدف
ترين كنش عبارت از تعامـل يعنـي عملـي     مهم. شود  ها هدايت مي وسيله نهادها و ارزشه و ب

 1367آبراكرامبي و ديگـران،  (شگران ديگر جهت داده شده است كه به سوي عامالن و كن
هايي بين دو يا چنـد انسـان واقـع شـود و در ميـان آنـان نـوعي         بنابراين، چنانچه كنش ).22:

. شـود   محسـوب مـي  » هاي متقابل اجتماعي كنش«يد به عنوان آ وجوده ارتباط و هماهنگي ب
  :هاي متقابل اجتماعي بر دو گونه هستند كنش

اي  هاي متقابلي است كه جهت يگانه آن دسته از كنش 1هاي متقابل پيوسته كنش) الف
كه داللت بر يكي بودن مساعي دو يا چند شـخص بـراي    2»همكاري«دارد مانند   و منسجمي

كه يكي شدن دو يا چند شخص از جهـات متفـاوت    3»همانندي«حصول به هدفي معين و يا 
هاي متقابـل پيوسـته،    نيز به عنوان يكي ديگري از كنش 4»يهمساز« البته. شود  را مشمول مي

  .به عنوان كوششي است براي رفع اختالف كنشهاي پيوسته و گسسته
ايـي   هاي متقابلي هستند كه جهت يگانه و پيوسـته  ، كنش5هاي متقابل گسسته كنش) ب
ظـر  كوششي است كه شخص براي وصول به هدفي كه مورد ن 6»جويي سبقت«مانند . ندارند

نيز به عنوان كوششي است كـه شـخص بـراي     7»رقابت«يا . كند باشد، تالش مي چند نفر مي
. نمايـد  پس انداختن ديگري از وصول به هدفي كه مورد نظر هر دو آنان است، مبـذول مـي  

هاي متقابل گسسته متناظر بر رقـابتي آميختـه    هم به عنوان نوعي ديگر از كنش 8»ستيزه«البته 
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  ). 18-9: 1350آگ برن و نيم كوف، (يري است با خشونت و درگ
بـه اعتقـاد او   . ه نمـوده اسـت  ئـ هـا ارا  شناسي كنش تمايزي بين كـنش  در سنخ هابرماس

قابـل   2و يـا راهبـردي و ابـزاري    1كنشهاي عقالني و هدفمند به دو نـوع كـنش اسـتراتژيك   
معتقد است كنش معقول و هدفدار در پي كسب موفقيـت و منفعـت    هابرماس. تقسيم است

او كـنش اسـتراتژيك را نـاظر بـر كـنش      . اي اسـت  مالي و مـادي بـا هـدف چيرگـي وسـيله     
ايـن كـنش مربـوط بـه      داند كه در پي كسب منفعـت بـوده و    كنشگراني بيش از يك نفر مي

اليـي و هدفمنـدي بـه    عمل دو يا چند نفر است كه در تعقيب يك هدف، ناگزير كـنش عق 
اين كنش اساساً كنشي است كه قصـد دارد بـه منظـور      لذا. دهند صورت هماهنگ انجام مي

اي بـه نظـر    كـنش ابـزاري يـا وسـيله    . دستيابي به چند هدف بر روي ديگـران تـأثير بگـذارد   
هابرماس داللت بر كنشگري واحد دارد كه همواره به دنبال سود و منفعت فردي و شخصي 

و با حسابگري و عقالنيت مناسبترين وسـيله را بـراي رسـيدن بـه اهـدافش انتخـاب        باشد مي
  ).143: 1381زاده،  نجف(كند  مي

اساس نظريه كاركردگرايي بر اين اصل مبتني است كه هر پديـده اجتمـاعي كـاركرد    
بـه عنـوان مثـال، نهـاد     . معيني بر عهده دارد كه به نحوي در دوام و ادامه جامعه مـؤثر اسـت  

نواده بـا كاركردهـاي خـود از قبيـل توليـد نسـل و پـرورش افـراد بـه دوام و بقـاي نظـام            خا
شناسـان بزرگـي    اين نظريه با الهام از آثار جامعـه ). 1382رحمتي، (كند  اجتماعي كمك مي
در اين مكتب جامعه به مثابه يـك  . شكل گرفته است 4و اميل دوركيم 3مانند هربرت اسپنسر
شـود كـه اكثـراً افـراد آن دربـاره       ثبـات و منسـجم در نظـر گرفتـه مـي      نظام سازمان يافته، با

در شرايط عادي كليه عناصر نظـام اجتمـاعي از   . هاي اساسي، با يكديگر توافق دارند ارزش
كننـد و هـر عنصـر در مجموعـه      قبيل مدرسه، خانواده يا دولت متناسب با يكديگر عمل مي

هرگونه تغيير اجتماعي بـه مثابـه   . كند ايفا مينظام اجتماعي نقشي در جهت ثبات كل جامعه 
آرام انجام پـذيرد، زيـرا تغييـر در بخشـي از      شود، مگر اين كه نسبتاً حالتي ويرانگر تلقي مي

ايـن ديـدگاه از آن جهـت كـه     . گـردد  نظـام مـي   ينظام معموالً باعث تغيير در ساختار اجزا
نتقـاد اساسـي قـرار گرفتـه اسـت      كاري و تثبيت وضع موجود دارد مورد ا گرايش به محافظه
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  ).همان(
به اين ترتيب كاركردگرايان در آزمون عناصر اجتماعي مانند ورزش، به سهم و نقـش  

كاركردگرايـان ورزش را بـه مثابـه نهـاد شـبه      . آن در اثبات اجتماعي تأكيد و توجـه دارنـد  
قويـت  گيرنـد كـه بـا اسـتفاده از مراسـم و تشـريفات خـاص خـود بـه ت          در نظر مـي  1مذهبي
به عالوه، كاركردگرايان بـه تـأثير ورزش   . پردازد هاي مشترك بين افراد و جامعه مي ارزش

هـاي مثبتـي نظيـر     پذيري نوجوانان و جوانان و سازگار نمودن افراد جامعه با ارزش در جامعه
اي بـراي   هاي فيزيكي تأكيد دارند و آن را عرصه پرستي و نقش آن در تقويت توانايي ميهن

بـه  . گيرنـد  ها و تخليه انرژي پرخاشگرانه به شيوه اجتماعي مطلـوب در نظـر مـي    نشتجلي ت
نظران اين مكتب، ورزش، افراد يك جامعـه يـا حتـي يـك ملـت را دور هـم        اعتقاد صاحب

بـه عـالوه،   . دهـد  كند و نوعي احساس وحدت و يكپارچگي اجتماعي را رواج مي جمع مي
. سـازد  فايي استعدادهاي افراد شايسته فـراهم مـي  ورزش ابزاري است كه زمينه را براي شكو

ورزش يك نهاد اجتماعي است كـه در  «: گويد در مورد كاركرد ورزش چنين مي 2ادواردز
هايي  حل جويي و يافتن راه هدف  كنند، هايي كه رفتار را تنظيم مي گسترش و تقويت ارزش

 ). همان(» داردقابل قبول در زمينه حل مشكالت زندگي مادي كاركردهاي اساسي 

  كاركردهاي ورزش در نظام اجتماعي.5-2

كاركردگرايان با توجه به ارتباط متقابل ورزش به عنوان يك نهاد اجتماعي با ساير نهادهاي 
اجتماعي مانند خانواده، مذهب، آموزش و پـرورش، نهادهـاي اقتصـادي و سياسـي و حتـي      

به طـور   .در سطوح مختلف دارند هاي گروهي، سعي در تحليل ابعاد اجتماعي ورزش رسانه
نظريه پردازان ديدگاه كاركردگرايي موارد ذيل را به عنـوان كاركردهـاي ورزش در     كلي،

  :اند نظام اجتماعي برشمرده
  هاي اجتماعي كسب مهارت -
  ...اي و  هاي تحصيلي، حرفه دسترسي به فرصت -
  گيري هويت فردي و اجتماعي شكل -
  كنترل اجتماعي -
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2 . Edwards 
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  ها از تنشرهايي  -
  تندرستي جسماني -
  كاهش تضادها  -
  ترويج وفاداري ملي -
  هاي اقتصادي و سياسي تعميم حمايت -
  نوايي پذيري و هم جامعه -
  هاي اجتماعي اتحاد افراد در زمينه -
  ).همان(هاي جنسي، سني و نژادي  تقويت نقش -

عه عبارت اسـت  پژوهشگران مسائل اجتماعي ورزش معتقدند كه جام  در اين گرايش،
اي  اينـان جامعـه را منظومـه   . 1هـاي اجتمـاعي   تر در بافت مـدل نظـام   مندانه دقيق از بيان مفهوم

معتقد است كـه منظومـه    2كوكلي. دانند مند مي داراي ابعاد تو در تو و روابط همبسته و نظام
اي همساز و هماهنـگ عمـل    جامعه، در صورتي كه شرايط زير برايش فراهم باشد، به گونه

  :كند مي
ها و هنجارهـاي حـاكم اجتمـاعي را بـه افـراد آمـوزش        هايي كه ارزش فرصت -1

  .دهد مي
آورد و آنها را به هم  هم مي وكارهاي گوناگون اجتماعي كه مردم را گردساز -2

  .دهد د ميپيون
آمـوزد چگونـه اهـداف خـود را تعيـين كننـد و از        هايي كه به افراد مي فرصت -3
  .هاي پذيرفته اجتماعي به اين اهداف دست يابند راه

هاي محيط بيروني بـه منظـور كـاهش     سازگاري يا انطباق با مقتضيات و چالش -4
  . گسيختگي هر چه بيشتر مداخله و از هم

پيرامـون نيازهـاي    3هـاي پارسـونز و اسملسـر    لي بـه انديشـه  كوك :پارسونز و اسملسر -
تواند در آنها سهم داشته باشد، اشاره كرده اسـت   اجتماعي اساسي و مطلوب كه ورزش مي

  ).60: 1381انورالخولي، (
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هـاي   كاركردگرايان بر اين باورنـد كـه ورزش تجربـه    :نگهداشت الگو و مهار تنش -
كارشان تقويت و توسعة دايره آموختن و فراگيري اسـت  دهد كه  اي را به دست مي آموخته

تواند، به عنوان به يك نهاد  ورزش مي. آيد هاي ديگري پديد مي ها يا كنش كه طي موقعيت
رسـاند،   چـون خـانواده و معبـد و مدرسـه را يـاري مـي       اي نهادهاي اولـي هـم   ثانوي كه پاره

ار آورد كه با جريـان اجتمـاعي اصـلي    اي ب خدمت كند؛ زيرا بر آن است تا افراد را به گونه
چنين، اصـل نگهداشـت الگـو و مهـار      ورزش، هم. توافق و سازگاري اجتماعي داشته باشند

سـاختار ورزش بـه بازيكنـان و    . دهـد  تنش را به بازيكن و يا حتي تماشاگر آن سـرايت مـي  
ازي و تالش و دهد تا با اهتمام بيشتري، به اهميت قوانين و مقررات ب تماشاگران، فرصت مي

پذيرد، و كارايي سازمان و ساختار اقتدار كه بـا دقـت مشـخص شـده      اي كه انجام مي مبارزه
توان در نوجوانان و جواناني كـه از مشـاركت در    آثار اين امر را مي. است، توجه نشان دهند

يافـت  كنند مشـاهده كـرد و در   ها استفاده مي پذيرند و از اين بازي هاي رقابتي تأثير مي بازي
آموزد تا با مقررات بزرگترها، عموماً و بـا روابـط رقـابتي     ها به آنان مي كه چگونه اين بازي

  . در كار، خصوصاً، تعامل برقرار كنند
ورزنـد؛   كاركردگرايان بر تاثير ورزش در فرايند تكامل اجتماعي تاكيد مـي  :تكامل -

چرا كه ورزش بـا گـردهم آوردن مـردم و وحـدت بخشـيدن بـه آنهـا و تزريـق احساسـات          
ورزش احسـاس  . كنـد  اي به جامعـه خـود مـي    گروهي الفت زا ميان آنان، خدمت ارزنده هم

كند، و  دهد، روابط اجتماعي را خلق مي آورد، هويت شخصي را تبلور مي تعلق به وجود مي
گويـد كـه چگونـه، در     تاريخ مي. بخشد پيوندهاي دوستي و محبت ميان افراد را تحكيم مي

شمار بسياري از كشورهاي جهان، از اين كاركرد اجتماعي ورزش در راه وحدت بخشـيدن  
تـوان از   ال، مـي ها و عناصر يا نژادهاي يك سرزمين استفاده شده است؛ بـراي مثـ   ميان گروه

  . كشورهاي سويس، فرانسه، آلمان، چين، اتحاد شوروي سابق، برزيل، و همانند اينها نام برد
توانند كاركرد تطبيـق را، بـه عنـوان     اصحاب نظريه كاركردي، به راحتي، مي :تطبيق -

ويـژه   هيك كاركرد اجتماعي از ورزش، نشان دهند؛ زيـرا بـا نگـاهي بـه جوامـع صـنعتي، بـ       
هاي فناوري پيشرفته در زمينه ارتباطات و روابط برخوردارند، معلـوم   ي كه از دستگاهجوامع
هـايي اسـت كـه كارشـان رشـد دادن و تكامـل        شود كه ورزش تنها زمينه بـراي فعاليـت   مي

هـاي حركتـي و    از طريق ورزش امكان سنجش مهـارت  .هاي بدني است بخشيدن به مهارت
هايي كه انسـان آنهـا    ي انسان و انطباق حركتي او با محيطها برا هاي اين مهارت توسعه زمينه
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بدون ورزش، حفظ آمادگي جسـماني عمـوم مـردم كـاري     .  سازد، فراهم آمده است را مي
دشوار است، و بدون آمادگي جسماني و مهارت حركتـي نيـز نگهداشـت كـارايي توليـدي      

  ).  62: 1381ولي، انوارالخ(گردد  پذير مي جامعه به سختي امكان) صنعتي و زراعي(
اي است؛ چـه، شـرايط    از نظر تاريخي نيز نشان دادن كاركرد تطبيقي ورزش كار ساده
هاي بـدني   ها و توانايي در مرحله ما قبل صنعتي، تماماً يا تقريباً متكي بر به كارگيري مهارت

در هـاي فعاليـت بـدني تفريحـي،      ها و ورزش و ديگر گونـه  بنابراين، مشاركت در بازي. بود
  . حقيقت، نوعي از انواع همسازي و تطبيق با شرايط محيطي و مقتضيات اين اعصار بود

هاي متفاوت از جملـه رفتارهـاي ورزشـي     آنچه امروزه در انتخاب كنش :پير بورديو -
شناس فرانسوي  افراد جامعه اهميت دارد شيوه زندگي است كه از رويكرد پير بورديو جامعه

منش ساختار ذهني يا شناختي فرد است كه از طريـق آن  . است 1منشگرفته شده و ناشي از 
نظـام  : به عبارت ديگر منش عبارت اسـت از  ). 721: 1377ريتزر، (كند  مي با جهان برخورد

 :Bourdieu, 1998(شود  مي اي كه به عملكرد ساخته تمايالت ساختار گرفته و ساختار دهنده

وجـود دارد و  » رابطه با بدن«ع متفاوتي نسبت به ها و مواض هاي متفاوت نگرش در منش).72
تلقـي  » نفسـه  في غايت«باشد يا بدن به مثابه يك » ابزاري«وابسته به اين است كه رابطه با بدن 

تواننـد   مـي  هـايي كـه   تـرين عامـل   به نظر بورديو مهم). 195: 1383صديق سروستاني، ( شود
: جامعـه را توضـيح دهنـد عبارتنـد از     نحوه توزيع رفتارهاي ورزشي در ميان اقشـار متفـاوت  

سـرمايه  و  شامل درآمد پولي، ساير منابع مالي، دارايي هـا و حقـوق مـالي    ؛سرمايه اقتصادي
شـوند و   مي پذيري حاصل يند جامعهاشامل گرايشات و عادات ديرپايي كه طي فر ؛فرهنگي
بورديـو  . ال داردهاي تحصيلي و مهارتي را به دنب هاي فرهنگي ارزشمندي نظير قابليت هدف
  :كند هايي را در رابطه با اين عوامل ذكر مي مثال

يعني عمـالً نـوعي   . هاي مردمي به طور ضمني با دوره جواني در ارتباطند ورزش) الف
البته اين . هاي گوناگون از جمله تلف كردن مازاد انرژي فيزيكي جواز موقت در قالب شيوه

 د به بزرگسـالي و از طريـق ازدواج كنـار گذاشـته    ها خيلي زود معموالً در لحظه ورو ورزش
  . شوند مي

هاي بورژوايي كه عمدتاً به خاطر كـار كـرد حفاظـت جسـماني و منفعـت       ورزش) ب
. هـا در فراسـوي محـدوده جـواني اسـت      محدوده سني اين ورزش. شوند مي اجتماعي انجام

                                                                                                                                        
1. habitas 
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مـثالً  (رود  مـي  آنها نيز جلوترالبته هر چه اعتبار و انحصار آنها بيشتر شود مرز سني متناظر با 
نشان داد دو قشر مختلف اجتماعي ممكن است بنا بـه   1همچنان كه ژاك دو فرانس). گلف

  ).1381بورديو، (را انجام دهند ) ژيمناستيك مثالً(دو دليل متفاوت يك ورزش خاص 
هـاي بيرونـي قـدرت     كـه واجـد نشـانه   » بدني قوي«طبقات كارگري به هدف توليد ) 1
  . كنند مي ني براي بدنسازي ژيمناستيكاست يع
 هاي ديگـر  به انجام ژيمناستيك يا ورزش» بدني سالم«طبقات بورژوا به دنبال توليد ) 2

  . پردازند كه كاركردشان عمدتاً بهداشتي است مي
بنابراين رابطه هر كس با بدن خودش كه يك جنبه بنيادين از نظام منش طبقاتي اسـت  

از يـك طـرف در طبقـات    . رگر از طبقـات ممتـاز متمـايز شـود    شـود، طبقـات كـا    مي باعث
گردنـد   مـي  كند كه حول محـور بـدن   مي كارگري رابطه ابزاري با بدن در كنش هايي بروز

اين رابطـه  . چه در مراقبت از زيبايي، چه در رژيم غذايي و يا در نسبتشان با بيماري و درمان
گـذاري عظـيم كـار و     متضـمن سـرمايه   يابد كه مي در عين حال در قالب ورزش هايي نمود

و در بــدن بــه عنــوان يــك ) 95:  1383صــديق سروسـتاني،  (كوشـش بــا درد و رنــج اســت  
مثــل بــوكس و قمــار كــردن بــا بــدن در » بــدن بــراي ديگــران«پيكربنــدي محســوس يعنــي 

  . يابد مي هاي رزمي تجلي موتورسواري، سقوط آزاد و ورزش
» نفسـه  غايـت فـي  «آنها با بدن به مثابـه  . قرار دارددر سوي ديگر گرايش طبقات ممتاز 

هـاي   كيـد بـر بـدن در مقـام يـك ارگانيسـم، شـكل       أتوانـد بـا ت   مي غايتي كه. كنند مي رفتار
از نظر بورديـو اقشـار بـااليي جامعـه از      ).241-242:  1381بورديو، (متفاوتي به خود بگيرد 

  .كنند مي انجام حركات ورزشي سه هدف را پيگيري
هاي خاصـي بـه لطـف انحصـاري و دور از دسـت       ورزش: باشت سرمايه اجتماعيان -

هـاي   از ايـن رو عمـده باشـگاه   . بودن آن براي طبقات ديگر بيشتر مورد توجه اقشار باالست
يا در شمال تهران قرار ) مانند گشتاسب(و مانژهاي سواركاري ) مانند باشگاه انقالب(تنيس 
وضـعيت گلـف حتـي از ايـن نيـز      . خش از شهروندان هسـتند اند يا براي مراجعه اين ب گرفته
هاي هوايي نيز در انحصار طبقات و قشـرهاي اجتمـاعي بـاال     اسكي و ورزش. تر است خاص

هـا نيـز نـوعي     گونـه ورزش  به همين دليل حتي همراه داشتن وسايل ورزشي ايـن . قرار دارند
امـا ورزش  . سازد مي اال را فراهمآورد و زمينه ورود به اجتماعات ب مي فخر و غرور به همراه

                                                                                                                                        
1.  Jack De France 
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تواند راه و روشي بـراي   مي )شام و پذيرايي(هاي خانگي و مبادالت اجتماعي  در كنار بازي
  . كنند مي حتي استخرها و سوناها، قشرهاي به خصوصي را جذب خود. معاشرت باشد

 بـيش از ديگـر  » نوكيسـه «كاركرد تمايزگذاري طبقاتي اين ورزش ها در ميان طبقـات  
. انقالب و جنگ تغييراتي در ساختار طبقاتي ايران بـه وجـود آورده اسـت   . ثروتمندان است

هـاي وارداتـي، نظـام سـهيمه بنـدي ارزاق بـه هنگـام جنـگ و          چنين جنگ و محدوديت هم
. هايي را در نظام اجتماعي ايران فراهم كرده است تفاوت نرخ ارز، زمينه مناسب رشد گروه

هاي كم منزلت به چنين منافعي دست يافتـه انـد    وماً از طريق شغلاين طبقات نوكيسه كه عم
رديفان اقتصادي خود كه داراي سـرمايه فرهنگـي بـااليي هسـتند      براي تطابق فرهنگي با هم

هاي زنـدگي، آداب مناسـب قشـرهاي فوقـاني را      كنند هر چه بيشتر با تقليد سبك مي تالش
داني در قـرار گـرفتن ميـان طبقـات فرادسـت را      بنابراين ثروتمنداني كه سابقه چنـ . بياموزند

تواند جايگاه اقتصادي و اجتماعي آنها را نشان دهـد   مي ندارند از ورزش به عنوان امري كه
شاهد اين امر اسـتخرهاي مجهـز شـمال تهـران اسـت كـه هـر روزه        . كنند مي استفاده زيادي

آشنايي با اين رشته ورزشي از ايـن  شود كه بدون  مي تعداد زيادي از زنان و مرداني را پذيرا
باشگاه فرمانيـه در پاسـداران، كـوثر    : استفاده از استخرهايي مانند . كنند مي مكان ها استفاده

در ديباجي، شاطر در دربند، سبز در ولنجك و صدف در كردستان كه بـا امكانـات جـانبي    
 تمـاعي از آن بهـره  آن چندين برابر گرانتر از استخرهاي مشابهي است كه ديگـر طبقـات اج  

برخي از اين باشگاه ها مانند باشـگاه فرمانيـه، بـا شـهريه     . هاي مناسبي هستند گيرند، مثال مي
هاي گرانتر ديگر باشگاه ها  بليت. كنند مي ساالنه بسيار باال، از پذيرش افراد ديگر خودداري

اي ورزشي بيشتر به ه شايد براي صاحبانشان جنبه اقتصادي داشته باشد اما مشتريان اين مكان
از اين رو بخش مهمـي از علـل اقبـال بـه     . ها هستند اين باشگاه» كاركرد متمايز كننده«دنبال 

ــران مرهــون    ــايقراني و گلــف در اي ــيس، ســواركاري ، ق ــد تن كــاركرد «ورزش هــايي مانن
  . آنهاست» متمايزكننده اجتماعي

رديو معتقد اسـت احتمـال   بو: هاي زيباشناختي و اخالقي خاص طبقه پاسخ به سليقه -2
هاي زيباشناختي و اخالقي خاص هـر طبقـه    گيري به سنخيت ميان موضع«انجام يك ورزش 

هاي عيني، كمال اخالقي و زيباشناختي بستگي دارد كه در هر ورزش وجود  يا قشر، ظرفيت
بـدن   ظرافت، وقار و زيبايي). 251 :1381بورديو، (» وجود داشته باشد آيد مي دارد يا به نظر

هنجارهــاي اخالقــي رايــج در . بيشــتر مــورد توجــه طبقــات و اقشــار فرادســت جامعــه اســت



  51    ...سازي اجتماعي تحليل مدل كاركرد نهاد ورزش در سالمت

در ميـان طبقـات   . شـوند  گرايشي اين طبقـه مـي   هاي ورزشي نيز سبب گرايش و يا بي محيط
اي چند نسلي در اين فرادستي دارند به ايـن   هايي كه سابقه باالي جامعه كنوني ايران خانواده

هاي پـر شـمار نوكيسـه نيـز بـراي       دهند و چنانچه اشاره شد خانواده مي عامل اهميت بيشتري
» بدن زيبا«چنين دگرگوني نحوه پوشش زنان و معيارهاي  هم. عامل قبلي وزن بيشتري قائلند

  . اهميت كاركرد زيباشناختي ورزش را برجسته ساخته است
ش ماشـينزيم،  اين عامل در سـاليان اخيـر بـا توجـه بـه گسـترش بـيش از پـي         :سالمتي -

هـاي   ها و ماندگاري برخي عادات غذايي نامناسب با شـيوه  نشيني، گسترش آالينده آپارتمان
كنوني زندگي مورد توجه بسيار طبقات مياني و بااليي جامعه ايران بـه ويـژه در كالنشـهرها    

  . قرار گرفته است

  گيري نتيجه. 3
شـمار رفتـه، بـيش از مـداخالت     تـرين جـزء رفـاه اجتمـاعي بـه       مت اجتماعي از اساسيالس

پزشكي، به عوامل اجتماعي و اقتصادي وابسته بوده و يكي از مفاهيم محوري توسعه پايـدار  
سالمت اجتماعي، حاصل چگونگي ارتباط فرد با ديگران در جامعه بـوده و هـر نـوع    . است

 اجتمـاعي جـذب  هـاي   اي كـه افـراد در چـارچوب    قطع ارتباط بين فرد و جامعـه، بـه گونـه   
اي مساعد بـراي رشـد انحرافـات اجتمـاعي و پيـدايش مشـكالت سـالمت را         هنگردند، زمين
توان گفت هرگونه فاصله بين فرد و جامعه، كه به عدم ادغـام   به عبارتي مي. آورد فراهم مي

از طرفي هر . دهد هاي اجتماعي بينجامد، به انحرافات اجتماعي ميدان مي افراد در چارچوب
ي ثيات و پايداري نيازمند انسجام و يكپارچگي اعضـاي خـود بـه ويـژه از     نظام اجتماعي برا

باشد، و در داخل خود دست به توزيع  طريق توزيع قدرت، اعتبار، مسئوليت و همبستگي مي
پردازد، كه افراد با اعمال خود در بطن وفـاق و   هاي مشاركت مي ها، كاركردها و شيوه نقش

  )1398نوابخش،( به انسجام برسند  اجتماعي عمومي
آيد و بـه عنـوان    ورزش نمونه شاخصي از نماد اجتماعي و فرهنگي جوامع به شمار مي

و مشخص به عنوان يك پديده اجتماعي   صورتي از روابط اجتماعي با سلسله مراتب رسمي
شبكه . است  و غيررسمي  ها رسمي شبكه ارتباط ورزش همانند ساير شبكه.شود  محسوب مي

ها وجود داشته و به وسيله هنجارها يا قواعد  ها و سازمان ي است كه در گروه، روابط1 رسمي
                                                                                                                                        
1. Formal Network 
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ورزش در ابعاد عضـويت    روابط رسمي). 787: 1377گيدنز، (اند  مقرر گرديده  نظام رسمي
. شـود   و مشاركت در باشگاه انجمن ورزش و ميزان فعاليت در مسابقات ورزش را شامل مي

هاي ورزشي بر اسـاس گسـترش    ها وتيم مسابقات و باشگاهبنابراين عضويت و مشاركت در 
هاي ورزشي از طريق عضويت افـراد جامعـه    ها و تيم ها و انجمن گروهي در قالب روابط بين

هاي معين و مشخص صـورت   به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هدف
هـا و   هاي مختلف ورزشـي در باشـگاه   تگيرد، تا افراد به طور دلخواه و داوطلبانه به فعالي مي
  .هاي ورزش بپردازند تيم

هـا بـر اسـاس     هـا و سـازمان   دانـد كـه در گـروه     را روابطـي مـي    گيدنز شبكه غيررسمي
اي عمـل شـناخته    ايد، روشهاي انجـام دادن كارهـا از شـيوه    آ ارتباطات شخصي به وجود مي

ي مناسـبات افـراد را تشـكيل    جنبـه عـاد    روابـط غيررسـمي  ). همـان (شـود    شده منحرف مي
هـا   ورزش معموالً از طريق انواع ارتباطات و حضور در ورزشگاه 1 شبكه غيررسمي. دهد مي

اين تحقيق به جهـت ماهيـت    در هر حال،. هاي مورد عالقه است با انگيزه تماشا و تشويق تيم
ميـادين  هـاي ورزشـي در    تييورزش كه  ناظر بـر فعـال    موضوع و اهداف آن با شبكه رسمي

  .باشد، در ارتباط است ورزش مي
ها از طريق همگامي با موازين و قواعد زندگي اجتماعي ورزشي گـامي مهـم در    انسان

دارند يعنـي بـا انتقـال هـر آنچـه بـه شـكل فـردي خصوصـي،           جهت پويايي اجتماعي بر مي
هـاي   يندي است كه بر پايه آن، مجموعـه حيـات و فعاليـت   اگروهي داشته و به عبارت از فر

در اصـل بـا اعـداد بسـياري از     . يابند هاي متقابل اجتماعي جاي مي انساني در شبكه وابستگي
ها، مقتضيات فني، عقالني شدن حيات و تقبل پاسخگويي به  عوامل، نظير تجمع وسيع انسان

  . گيرد نيازهاي روز افزون جمعي توسط متوليان ورزش نشأت مي
ه ورزشـي كـه مركـب از حـاالت عـاطفي و      هـاي رقابـت جويانـ    ها و واكنش در كنش

افراد يك گروه به صورتي   در تمامي. هاي بالقوه براي انجام عمل هيجاني انديشه و آمادگي
هـاي   عـادات اجتمـاعي، آداب و رسـوم، سلسـله مراتـب ارزش     . كنـد  تقريباً يكسان بروز مي

ايفـا   اجتمـاعي در حيـات    كه نقش مهمي. رسانند مستقر، به تشكل احساسات جمعي مدد مي
نقش دارنـد و    هاي اجتماعي، در آفرينش افكار عمومي كنند، به همراه رويدادها و نقش مي

هاي تمنيات جمعـي بـا واسـطه و     از طريق رفتار جمعي، نهادهاي عاطفي و هيجاني، واكنش
                                                                                                                                        
1. Informal network sport 
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  كنند  واسطه تجلي مي بي
شود در  ميگيري نظم اجتماعي منجر  لكهاي ورزشي كه به ش از طريق ورزش و گروه

نظـم   .هاي گروهي به معناي توليد آرامـش، انتظـام و اطاعـت اسـت     ها و فعاليت اصل در تيم
ها بـر   ها و قوانيني كه تيم اعضاي جامعه از هنجارها، ارزش  اجتماعي به معناي اطاعت تمامي
هـاي   گيري نظم اجتماعي در گروه در حقيقت با شكل .دهد پايه ان به زندگي خود ادامه مي

طـور مسـتقيم همـاهنگي، تعـادل و     ه توانـد بـ   زشي در قبل و بعد از مسابقات ورزشي مـي ور
سـاز و   انسجام روابط اجتماعي را برساند كه مجموع افراد جامعـه را از طريـق فعـل و انفعـال    

از كاركرهـاي ديگـر ورزش و   . هاي جمعي به سوي زنـدگي مشـترك جلـب كننـد     فعاليت
تماعي است كه متضمن انديشه چيزي است كه قـائم بـه   هاي ورزشي ايجاد تعادل اج فعاليت

از تعادل يـك گـروه ورزشـي يـا     . ماند خود بوده و در طول زمان به صورتي پويا پا برجا مي
يــك فرهنــگ و هنجارهــاي ورزشــي جهــت مشــخص ســاختن پيوســتگي انســان و محــيط  

 –جتمـاعي  ايـن معنـي كـه فـالن مجموعـه ا      اجتماعي يا فرهنگي او و يا به منظـور رسـانيدن  
منظور ثبات، تداوم، انطباق براي پا برجا ماندن و اظهـار وجـود   ه فرهنگي از نيرويي دروني ب

  در برابر ديگران برخوردار است، 
ها، كردارها، عـادات و   همچنين از طريق همانندسازي ورزشي شخص همان طرز تلقي

ــدگي و انديشــه را مــي  ــراد مســلط در محــيط اجتمــاعي   آداب زن ــذيرد كــه اف پيرامــونش  پ
از همين طريق اسـت كـه انسـان از عقايـد پذيرفتـه و عـادات جـا افتـاده تبعيـت          . اند پذيرفته

. سـازند  هاي رفتاري غالب، موجبـات بـروز همنـوايي را فـراهم مـي      هنجارها و مدل. كند مي
هايي يكسان و رفتاري مشابه توسط همگـان   كنترل اجتماعي نيز كه در جهت رعايت ارزش

از كاركردهـاي  ). 62: 1366بيرو، (ايجاد همنوايي است   در  د خود عامل مهميشو  اعمال مي
باشد كـه در اصـل بـر     سازي اجتماعس ايجاد وفاق در بين اجزا مي ديگر ورزش در سالمت

ضـع خـاص، خـواه    پيدايي اتفاق نظر و توافقي آشكار يا نهان در يك گروه در مورد يك و
اينكـه حيـاتي     ه و يا داليل خواست اعضـاي آن بـه  صلي زندگي آن گروهاي ا در باب زمينه

يندي تجلي كند اتواند عمل نيز باشد، يعني به صورت فر البته وفاق مي. مشترك داشته باشند
كه از طريق آن اعضاي يك گروه يا يك جامعه به بيان تـوافقي در بـاب زنـدگي مشـترك     

رساند كه  هايي را مي گيري ماين واژه در معنايي محدودتر، تصمي همچنين. خود، دست يابند
در هر حـال،  . شود  از طريق آن گروه موفق به دستيابي به طرز فكرهاي مبتني بر همنوايي مي



 شماره ششم ♦سال دوم  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     54

ايجاد و  وفاق موجبات. بندي پايا و ماندگار متضمن بر خورداري از وفاق است هر نوع گروه
هـاي   ل سلسله ارزشوفاق مظهر قبو. سازد تر يك گروه را فراهم مي به هم پيوستگي آگاهانه

وفاق اسـاس يـك زنـدگي    . هاي پذيرفته شده توسط همگان است ها و مدل اجتماعي، جلوه
خت ريـزي سـا  سـازماني، فرو  اضمحالل آن موجـب بـي  دهد و  مثبت اجتماعي را تشكيل مي

   .شود  اجتماعي ميپاشيدگي حيات  جامعه و از هم
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  منابعفهرست 
، بررسي و تجزيه و تحليل عوامـل بازدارنـده و ميـزان مشـاركت     )1386(احساني، محمد و همكاران

: 17شـماره   ،پـژوهش در علـوم ورزشـي   هاي ورزشي تفريحي،  زنان شهر تهران در فعاليت
87-63  

، نشـر دانـژه، چـاپ دوم،    شناسـي  هـاي جامعـه   نظريه) 1383(اديبي، حسين وعبدالمعبود انصاري 
  .تهران

 .، نشر نيهاي كيفي در توسعه روستايي ها و روش رهيافت، )1387(، مصطفي و همكارانازكيا
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشاركت زنـان  ). 1392(مرزنكالته، محمدمهدي  اسالمي

نامه كارشناسي ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـالمي، واحـد علـوم و       پايان. هاي ورزشي در فعاليت
  .تحقيقات مازندران

 اسـالمي هـاي   پژوهش بنياد شيخي، حميدرضا ترجمه ،جامعه و ورزش ،)1383 (امين النورالخولي،
  سمت انتشارات: تهران رضوي، قدس آستان

، ترجمـه حسـن پويـان، انتشـارات     شناسي فرهنگ جامعه ،)1367(آبراكرامبي، نيكالس و ديگران 
  .چاپخش، چاپ اول، تهران

پـور،   آريـان  ، ترجمـه اميرحسـين  شناسـي  زمينه جامعه ،)1350(آگ برن، ويليام و مي يرنيم كوف 
  .انتشارات فرانكلين ، چاپ پنجم، تهران

، ترجمـه مرتضـي مرديهـا،    داليل علمـي و انتخـاب عقالنـي   : نظريه كنش ،)1381(بورديو، پير 
  .چاپ اول، اصفهان انتشارات نقش و نگار،

  .اروخاني، انتشارات كيهان، تهران، ترجمه باقر سفرهنگ علوم اجتماعي ،)1366(بيرو، آلن
   .يزد، انتشارات دانشگاه يزد ،شناسي ورزش جامعه ،)1388(پارسامهر، مهربان 
گوهر، تهـران، انتشـارات    ترجمه عبدالحسين نيك ،شناسي ورزش جامعه ،)1385(دوفرانس، ژاك 

  توتيا
صـديقي و وحيـد   ، ترجمـه بهرنـگ   هـاي كالسـيك جامعـه شناسـي     نظريه ،)1387(ديليني، تيم 

 .طلوعي، نشر ني، چاپ اول ، تهران
شـناختي   هـاي جامعـه   بررسـي عامـل  ). 1382(رحمتي، مجمـد مهـدي و محسـني تبريـزي، عليرضـا      

، 4و  3، سـال يـازدهم، شـماره    فصـلنامه المپيـك  خشونت و پرخاشگري تماشاگران فوتبال، 
  .پاييز و زمستان) 24پياپي (

فصـلنامه فرهنـگ   هـا،   هـا و نظريـه   ناسـي ورزش ديـدگاه  ش ، جامعـه )1382(رحمتي، محمد مهدي 
 .، شماره سي و پنج، بهارعمومي

  تهران، انتشارات علمي و فرهنگي ،شناسي خشونت ورزشي جامعه). 1388(رحمتي، محمدمهدي 
، ترجمـه محسـن ثالثـي،    هـاي جامعـه شناسـي در دوران معاصـر     نظريه ،)1377(ريتزر، جورج 

 .رانانتشارات علمي، چاپ دوم، ته
هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي خانواده بـر   بررسي تأثير سرمايه). 1379(سميعي، زهـره  

   ارشد، دانشگاه الزهرا پايان نامه كارشناسي. موفقيت تحصيلي و شغلي فرزندان در تهران
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بررسي عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان دختر و پسر نسـبت بـه   ). 1381(پور، محمـود   شارع
طـرح پژوهشـي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،      . راندن اوقات فراغتورزش در گذ

  پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
: مطالعـه مـوردي  (، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مشـاركت ورزشـي   )1387(شارع پور، محمود 

 .174 -145 :7، شماره دوفصلنامه علوم حركتي و ورزشي، )ساله بابل 29 -15شهروندان 
بررسـي تـأثير حمايـت اجتمـاعي بـر      ). 1385(عريضي، فروغ؛ وحيدا، فريـدون؛ پارسـامهر، مهربـان    

دوفصـلنامه   ،)زنـان اسـتان مازنـدران   : مطالعه مـوردي (هاي ورزشي  مشاركت زنان در فعاليت
   62 - 53: 7، شماره علوم حركتي و ورزشي

ايش بـه ورزش در بـين   بـر گـر  مـؤثر   بررسـي عوامـل فرهنگـي و اجتمـاعي    ). 1384(سروش فتحي،
، سـال  فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان. دانشجويان ورزشـكار 

 اول،شماره چهارم،زمستان
مطالعـات  بر رفتار انوميك در ميـان هـواداران فوتبـال،    مؤثر  ، بررسي عوامل)1398(سروش فتحي،

 ، سال اول، شماره اولاجتماعي المپيك فرهنگي
پژوهشـنامه علـوم   ، تبيـين جامعـه شـناختي مشـاركت ورزشـي دانشـجويان      ، )1388(فتحي سروش

 145 -173: زمستان، دوره سوم، شماره چهارم ،اجتماعي گرمسار
عبـاس   ، ترجمـه غـالم  حفـظ آن  سـرمايه اجتمـاعي و  : پايان نظـم ، )1385(فوكوياما، فرانسيس 
 .حكايت قلم نوين: توسلي، تهران

ترجمه غالمرضا غفاري و حسين رمضاني، تهران، انتشـارات  . سرمايه اجتماعي). 1386(فيلد، جان 
  كوير

ونداليسـم و  (شناسـي ورزش   جامعـه ). 1388(قاسمي، وحيد؛ ذوالكتاف، وحيد؛ نورعليوند، علي 
   ان، انتشارات جامعه شناسانتهر. )اوباشيگري در ورزش فوتبال

   تهران، نشرني، منوچهرصبوري، ترجمه ،اجتماعي نظريه بنيادهاي ،)1377(جيمز كلمن،
: ، ترجمـه منصـور انصـاري، تهـران    سياست پسـت مدرنيتـه   ،)1381(گيبينز، جان آر، و ريمر، ب 

 .انتشارات گام نو
 .نشر ني ، چاپ چهارم، تهران، ترجمه منوچهر صبوري، شناسي جامعه ،)1377(گيدنز، آنتوني 

 ،پـذيري ورزشـي   بـر جامعـه  مـؤثر   تبيين جامعه شناختي عوامل اجتمـاعي ) 1398(مهدي  ،مختارپور
  155-125:سال اول، شماره اول، زمستان ،اجتماعي المپيك مطالعات فرهنگي
سـرمايه  بررسي و تحليل مسائل و رابطـه  ). 1388(اهللا؛ صيادي تورانلو، حسين  ميرغفوري، سيدحبيب

 ،)زنــان شــهر گرگــان: مــورد مطالعــه( هــاي ورزشــي  اجتمـاعي و مشــاركت زنــان در فعاليــت 
  188-  83 :، شماره اولمديريت ورزشي

، موانع مشاركت ورزشي زنان و ارتباط آنهـا بـا   )1388( نادريان جهرمي، مسعود، ذوالكتاف، وحيد
 .156 -145: 13، شماره دوفصلنامه علوم حركتي و ورزشانگيزه، 

عوامل بازدارنده مشاركت ورزشـي زنـان كارمنـد    ). 1388(ادريان جهرمي، مسعود؛ هاشمي، هاجر ن
  150-23:137، شماره فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي ،شهر اصفهان

هـاي   فعاليـت  در زنان مشاركت اجتماعي –موانع فرهنگي ). 1390(باللي  و اسماعيل نقدي، اسدااهللا
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 163-147 :، شماره اول9، دوره و سياستمجله زن در توسعه  ،ورزشي
بهار،  ،سيجامعه شنا ،شناسي ورزش پيشقراوالن جامعه ،)1388( جوانمردكمال  و مهرداد ،نوابخش

 .133-145: دوره پنجم، شماره يكم
اجتمـاعي   مطالعـات فرهنگـي   ،ينقش نهاد ورزش در انسـجام اجتمـاع   ،)1398(مهرداد نوابخش،

  48-29 :سال اول، شماره اول، زمستان، المپيك
، جلـد اول، ترجمـه كمـال پـوالدي، موسسـه      نظريه كـنش ارتبـاطي   ،)1384(هابرماس، يـورگن  

 .ايران، چاپ اول، تهرانانتشارات روزنامه 
 




