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مقدمه 
گاهنويسندگاناينمقالهبرآناستکهمطالعهاجتماعيورزشمدرنراميتواندردورويکرد

ن
کليطبقه بندیکرد.نخستازمنظرنیازورزشبهمطالعاتاجتماعيوديگریازمنظرنیاز

علوم اجتماعي به مطالعه ورزش ،در رويکرد نخست علوم اجتماعي و يافتههای آن در خدمت
ورزش هستند ،درحاليکه در رويکرد دوم ”ورزش“ به موضوعي برای پژوهشهای اجتماعي
تبديلميشودتا بهپرسشهای مادربارهجامعهوانسانبهطورکليوامرورزشيبهعنوان

بخشيازجامعهانسانيپاسخدهدوبهعبارتديگرورزشدرخدمتعلوماجتماعيخواهدبود .
اين طبقهبندی به اين دلیل انتخاب شد که ميتواند شناخت و ارزيابي کارنامه مطالعه
ایفراهمنمايدتاپژوهشهایاجتماعيايراناز


اجتماعيورزشدرايرانراتسهیلکندوزمینه
نبه
همهجا 
سیطرهنگاهآسیبشناسانه،تحتتأثیر رويکردنخست،بهورزشرهايييابدوبررسي 

اينپديدهاجتماعيمور دتوجهقرارگیرد،بنابرايناتخاذاينرويکردبهمعنيمرزبندیوتقسیم
دقیقپژوهشهایاجتماعيورزشبهصورتکلينیست .
آنچهدرآغازاينپژوهشميبايستموردتأکید قراربگیرد،مسئلهتمايزورزش،1گیم2و

سازتحريفوسوءتعبیر


تواندزمینه

است،زيرامشخصنبودنمعنایايناصطالحاتمي
بازی 9
انسانشناسيورزش“رویميدهد 
شودکهعمومادرعلوماجتماعيوخصوصادر” 
فعالیتهايياستکهباويژگيهاييمانندفردیبودن،آزادیباالی،به

منظوراز”بازی“ 
آببازی،سُرسُرهبازی،باالو پايین
دنبالنتیجهنبودنوداشتنقواعداندکشناختهميشوند .

پريدن و ..در اين گروه هستند؛ اما ”گیم“ که در ترجمه فارسي آن باز هم از واژه بازی و يا
مسابقهاستفادهمي شودقواعدبیشتریدارد،آزادیافراددرآنکمتراست،دربرگیرندهرقابتو

هاومسابقههایقوميوبوميپیشمدرنیتهرامعموالزيراينعنوان


کسبنتیجهاست،بازی
مؤلفههای
قرارميدهند،اما”ورزشمدرن“ مانندفوتبال،بسکتبال،کشتيو...رابايدبیشتربا 

هاوبازیهای


يافتگي،داشتنقواعدتاحدممکندقیقومصوبواهمیتنتیجهازگیم

سازمان
سنتيمتمايزکرد،همچنینالزماستازدوگانهکاروفراغتسخنبهمیانآيدو معانيورزش
کردنميتوانمیانبازی،گیم،ورزش،

وبازیدرايندوگانهدرکشود،درنهايتبايدتأکید 
ورزشقهرماني،ورزشهمگاني،ورزشآماتوروورزشحرفهایمرزروشنيتعیینکرد(بنگريد

بهانورالخولي95:1969،ـ22؛بالنچارد:1967فصلدوم) .
معنایورزشونداشتنمرزروشنباسايرفعالیتهایانساني

نامتعینبودنوسیالیت 
جامعهشناسيورزش با

يابد،هریادواردزدرنوشتهاش


شناسينمودمي

مشابه،درديدگاهانسان
تعريفيکهازورزشارائهميدهدتأکید ميکندورزشهیچوجهمشترکيبابازیندارد،بلکه

1

sport
game
3
play
2
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انسانشناسيورزش؛گذارازرويکرد

ماهیتورزشبیشتربهدنیای”کار“ارتباطپیداميکندتادنیای”فراغت“(بنگريدبهبالنچارد،
 )126:1967
دهدکهبادرنظرگرفتنتجربهفرهنگهایمختلف


شناسينشانمي

هایانسان

پژوهش
نميتوانتمايزروشنيمیانکاروفراغتقائل شدواساساتعريفيکسانيازايندومفهومدر

فرهنگهایگوناگونوجودندارد.بالنچاردباارجاعبهپژوهشهايينظیرمطالعهريچاردليبر

کهقوميگردآورندهغذادرصحرایکاالهاریافريقاهستندنشانميدهد

مردمکونگبوشیمن 
آنگونه که در فرهنگ غربي مدرن مطرح است در
دوگانه مشخص و متعین ”کار  /فراغت“  
فرهنگهایديگروجودندارد .

اريخيانسان شناسيازتجربهفرهنگخودی(غربمعاصر)موجبشدهاستبه

جداييت
طورسنتيانسان شناسيرامعرفتيمربوطبهاقواموجوامعغیرغربيوپیشمدرنبدانندواين

نگرشيبودهاستکهانسانشناسيبازیوورزشمنحصربهمطالعه

شکلگیری
رويکردزمینهساز 

نتيومحليباشدوکاربردچندانيدرمحیطهایورزشيمدرنبرایآندر

هاوبازیهایس


گیم
نظرگرفتهنشود .
آنچهدرايرانتحتعنوانانسانشناسيبازیوورزشرايجاستمعموالمصداقنگرش

تواندورزشهایمدرنراموضوعمطالعهخويشقرار


شناسينهفقطمي

اماانسان
گفتهشدهاست؛

نحوزهازباروریبسیاریبرایپژوهشانسانشناسانهبرخورداراستکهتاکنون

دهد،بلکهاي
ميتواند در خدمت شناخت و اهداف
يکسوی  
مورد بيتوجهي بوده است .انسانشناسي از  
تواندمحیطهایورزشيرابهمیدانوفرصتمناسبي

کاربردیورزشباشدوازسویديگرمي
رسشهایخودتبديلکند .

برایمطالعاتوپیگیریپ


ورزش؛موضوععلوماجتماعی 
پیشینهمطالعهاجتماعیورزش 
ورزشاگرچهازآغازموردتوجهپراکندهوگذرایشاخههایگوناگونعلوماجتماعيبودهاست،

امانبايدازنظردورداشتنخستینمتنهاييکهرسمابراينحوزهمتمرکزشدنددرآغازقرن

روشها و
بیستم انتشار يافتند و تنها در سه دهه اخیر قرن ميتوانیم شاهد تکوين قدرتمند  
نظريههایمرتبطباآنباشیم .

مردمشناسي ورزش اثر بالنچارد نگاشته
علیرضا حسنزاده مقدمهای بر ترجمه فارسي  
استکهباوجوداختصارمنبعارزشمندیبرایتاريخچهاينحوزهمطالعاتيمخصوصادرايران
به شمار ميرود ،در وی در اين متن تأسیس اين زيرشاخه انسانشناسي را مقارن نخستین
ایميداندکهدراينحوزهنوشتهشدوبنابراينسابقهانسانشناسيورزشراتا 1632و


مقاله
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بازیهایباتوپ“ سرخپوستانچروکيبهعقببرميگرداند
نگارشمقالهجیمزمونيدرباره” 
(بالنچارد .)17:1967،
هاويافتههایتجربيکافيو


هاونظريه

يکزيرشاخهمعتبرورايج،صاحبروش
تأسیس
منسجمبهعنوانسرآغازیمعتبرموردنظراينمقالهاست؛درنتیجهومخصوصادرمقايسهبا
شناسيبهحوزههايينظیرزبان،خويشاوندی،اقتصاد،دين،جنسیت،سیاست،


توجهيکهانسان
هنرو...داشتهاست،بايدگفتسهمورزشناچیزاستونهفقطدرانسانشناسيبلکهدرسراسر

علوم اجتماعي سابقهای اندک دارد .مک گری در مقالهای به اين نکته اشاره و از بيتوجهي
نميدهدحوزه

کندوالبتهبابررسينقادانهنمونههايينشا


شناسانبهورزششکايتمي

انسان
اکنونبهبالندگيرسیدهوموردتوجهروزافزونانسانشناسي

انسانشناسيورزش“ 
مطالعاتي” 
است(مکگری .)2212،
هاويادداشتهایپراکندهبايدگفتورزشوفرهنگ بهقلماشنايتسر


گذشتهازمقاله
هشمارميروندکهمطالعه

)نخستینکتابهاييب

جامعهشناسيورزشاثررايز(1321

()1312و
اجتماعيورزشرابهعنوانموضوعمحوریخودبرگزيدهاند؛امابايدتانیمهدهه 82میالدی

يکسوی  تعدادبیشتریازآثاردراينحوزهمنتشرشوندوازسویديگربرخي
صبرکردتااز 
نهادهای بینالمللي و نشريههای معتبر در اين زمینه تأسیس شوند و رسما ظهور شاخه
رادردهههایآيندهنويددهند(انورالخولي15:1969،؛ويس:1963

جامعهشناسيورزش“ 

”
12ـ .)11
1
الملليجامعهشناسيورزش (،)1386جامعهآمريکای


نهادهايينظیرکمیتهبین
تأسیس 
9
2
الملليجامعهشناسيورزش ()1333وانتشار


)،انجمنبین
شماليجامعهشناسيورزش (1376

5
الملليجامعهشناسيورزش (،)1388مجلهموضوعاتاجتماعيو


نامهبین

هاييچونگاه

نشريه
8
3
ورزشي ( ،)1377مجله جامعهشناسي ورزش ( )1365گامهای تأثیرگذاری در بنیانگذاری
شناسيورزشبودهاند(ويس .)11:1963،


جامعه
نامهساالنهجامعهشناسينشانميدهددرسال1362قريبصدنفر


گزارشلوشندرگاه
شناسيورزشدرسراسرجهانفعالیتميکندوموضوعاتمحوری


متخصصدرزمینهجامعه
پژوهشهای آنها شامل تحلیل مقايسهای میان ورزشها و گیمها ،ردهبندی طبقاتي ،اجتماعي

شدنوگروههادرورزشاست(بنگريدبهانورالخولي .)13:1969،

1

International Committee for Sociology of Sport
)North American Society for Sociology of Sport (NASSS
3
)International Sociology of Sport Association (ISSA
4
International Review for the Sociology of Sport
5
Journal of Sport and Social Issues
6
Sociology of sport Journal
2
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انسانشناسيورزش؛گذارازرويکرد

عواملرشدتوجهبهورزشدرعلوماجتماعيظرفدهههایاخیررا

مهمترين
انورالخولي 
برميشمارد :افزايش شمار شرکتکنندگان در فعالیتهای ورزشي ،افزايش تماشاگران،
چنین  
رسانهها،
کارآمدی سازمانها و مؤسسات مربوط ،توجه نظامهای سیاسي به امر ورزش ،تأثیر  
افزايش اوقات فراغت ،باال رفتن سطح زندگي ،توجه به بهداشت و سالمت عمومي ،گسترش
تربیتبدنيآموزشگاهيوتجاریشدنورزش(انورالخولي.)98:1969،

در جمعبندی تاريخچه جامعهشناسي ورزش ميتوان گفت پس از مطالعههای پراکنده
اويل قرن بیستم ،در دهه شصت گامهايي اساسي برداشته شد و در نهايت در ربع آخر قرن
جامعهشناسي ورزش“ تکوين يافت (بنگريد به ويس 1963؛ انورالخولي .)1969 ،اگرچه در

”
میالدیديدهميشود،اما

بنیانگذاران ودراواخرقرن 13
انسانشناسيتوجهبهورزشدرآثار 

انسانشناسيورزش“تاپايانقرن
پژوهشهادردهه82میالدیابعادجديدیمييابدوتکوين” 

زمانميبرد.درآغازدههدومقرن،21اينشاخههنوزکامالجوانونارساستودربسیاری

جوامعومجامععلميهنوزجايگاهخودرانیافتهاست .
بازیها در
بالنچارد انتشار مقاالت جان رابرتز ،مالکوم ارث و رابرت بوش تحت عنوان  
توصیفميکندکهبهطورنظرینقش

هایسازمانيافته“


ازاولینتالش
فرهنگ(”)1333يکي
بازیوورزشدرجامعهبشریراتحلیلميکند،ویهمچنینبهتالشلسليوايترئیسوقت
شناسانآمريکابرایارائهمدلتحلیليخاصيدرزمینهمطالعاتمردمشناسيورزش


انجمنمردم
اشارهميکند(بالنچارد .)69:1967،

ريگلهاپت ( )1379در مقاله خود توجه اندک انسانشناسان معاصر به مسئله ورزش را
مورد انتقاد قرار ميدهد (بنگريد به بالنچارد ،)63 :1967 ،همین نکته را مک گری در سال
کندکهچراهنوزانسانشناسي

بازهميادآورميشود.مکگریازاينمسئلهانتقادمي

 2212
ورزش مدرن را دور و غريب ميپندارد .وی در مقاله ورزش در گذار؛ افزايش توجه به تغییر
انسانشناسي
فرهنگدرانسانشناسيورزش ()2212تاريخچهمختصرامابسیارسودمندیاز” 

ارائهميدهد .

ورزش“

هایمرتبطهمچونجامعهشناسي،ديرزمانياستکهورزشبهعنوان


درشاخه
”
وعاصليتحقیقمشروعیتيافتهاست،اماانسانشناسيبهگفتهساندس

يکموض
يکيازمعدودعلوماجتماعياستکههنوزورزشرادوريادستپايینميبیند“

(مکگری )132:2212


هایاخیردرگزارشهاييهمچونبولتن

ویازبهچالشکشیدهشدناينرويکرددرسال
دهدوباارجاعبهنوئلدايکبهاينواقعیتاشارهميکند


خبرمي
خبریانسانشناسيدر1337

طرحهايشان
نگارانکهدرچندسالاخیربهابعادگوناگونورزشپرداختهاند ،


کهبسیاریازمردم
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ريزی،مسئوالنتصمیمگیرندهواستادانراهنماردشدهاست،


هایبرنامه

مرتبازسویکمیته
نگاریهای


ویبرایخودشنیزدقیقاپیشآمدهاست.انتشارنخستینتک
اتفاقيکهبهروايت 
ميافتد
انسانشناسانازورزشوبازیتاچاپآثاربالنچارد(،)1361ازوی()1362بهتأخیر  

(مکگری )132:2212،
کندال بالنچارد از جمله انسانشناساني است که به طور خاص بر مسئله ورزش تمرکز
باهرچهارشاخهاصليانسانشناسيمرتبط

انسانشناسيورزش“ 
کردهاست،اومعتقداست” 
ميرود(بالنچارد:1967،
ازانسانشناسيفرهنگيبهشمار 

يرشاخهای

است،امامعموالبهعنوانز
33و .)86

شناسيورزشنوعخاصيازمردمشناسيکاربردیاست،


ازبسیاریجهاتمردم
”
مطالعه ورزش از ديدگاه میان فرهنگي يا مقايسهای همواره داللتهای عملي و
شناسيورزشميتواندبه


کاربستبالقوهخودراداشتهاست.بهعبارتديگر،مردم
روشنگریوهمچنینمعماریاجتماعکمککندودرهردوموردميتوانددارای

پیامدهایعمليباشد“( .)968:1967


گامقابلتوجهيازمنظرروشبرایتکوينانسانشناسيورزش

ازجملهآثارديگریکه
برداشتهاستبايدبهاثرساندزاشارهکردکهبهطورتخصصيوحرفهایبهمطالعهومعرفي

نگاریوانسانشناسي

پرداختهوازچگونگيکاربردروشهاومفاهیممردم

مردمنگاریورزش“
” 
درمیدانورزشسخنبهمیانآوردهاست(ساندز .)2222،
رویکردهایمطالعهاجتماعیورزش 
توانندجنبههایگوناگونامراجتماعيورزشرابررسيکنندتا


پژوهشگرانعلوماجتماعيمي
هاوفرصتهایفعالیتورزشيمورد


ها،کاستي

شناختازآنگسترشيابدومشکالت،آسیب
حلهاوپیشنهادهایکاربردیازاينمطالعهبهدستآيد .
راه 
شناساييقرارگیردواحتماال 
شناختورزشنیزميتواندبهعلوماجتماعيخدمتکند،نخستاينکهباپرداختنبه

پذيرميشودودوماينکهباشناختاينبخشبتواندر


ورزش،شناختبخشيازجامعهامکان
پيبینشهاورويکردهاييبهشناختجامعهوفرايندهاوتحوالتاجتماعيبهطورکليبود،به

توانازمیدانورزشبهعنوانآينهجامعهبزرگتربهرهبرد،سوماينکهازورزش


عبارتديگرمي
تواندرحلبرخيمشکالتوکاستيهایفردوجامعهاستفادهکرد .


مي
ینتقسیمبندی

پیشازآنکهنمونههاييازايندورويکردذکرکنیم،بايدگوشزدکنیمچن

برایعلوماجتماعيايرانمفیداستتابتواندازسیطرهنگاهآسیبشناختيبهورزشخارجشود،

امادرحقیقتايندورويکردازهمديگربهدشواریقابلتفکیکهستند؛زيرااغلبپژوهشهابا
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گیریکاربردتوانمندیهایعلوماجتماعيدرقلمروشناختواعتالیورزش،درنهايتبه


جهت
رشد علوم اجتماعي نیز کمک ميکنند و برعکس .به عنوان مثال انورالخولي ( )1969رويکرد
نخست(علوماجتماعيدرخدمتورزش)رادرپیشگرفتهاست،وقتي درسرآغازکتابخود
نويسد(هرچنددرنهايتهردورويکرددرمتنکتابویديدهميشوند) :


اينگونهمي

تربیتبدني منطقه بايد ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي ورزش را

”مسئوالن ورزش و 
بفهمند و نقشها و تأثیرهای حیاتي اين پديده را درک کنند .همچنین بايد
تربیتبدني و ورزش ،به سان يک نظام اجتماعي ـ

بکوشند تا با تقويت نظام 
فرهنگي مهم ،معیارها و مالکهای نويني را وضع کنند که بتواند پاسخگوی
ميدارد
نیازهایکنونيوآيندهمردمباشد؛زيراماهیتاجتماعيـفرهنگيماراوا 
تامیانورزشوشاخههایگوناگونعلوماجتماعيپیونددهیمومفاهیميراوضع

جامعهشناسيورزش“،

ريزیمبانينظامهایفرعينومانند”


کنیمکهازطريقپي
ایکهاينمباحثونظامهایفرعي


رتباطفراهمشود،بهگونه
زمینهاينپیوندوا
تماميمسائلاجتماعيوفرهنگيورزشراتحتپوششقراردهد“ (انورالخولي،
 )11:1969


سوفیاجُوِتوديويدلوالهدراثرخودگرايشبه کاربرداصولروانشناسياجتماعياز
طريقپرداختنبهموضوعاتيچونسرمربیگری وپوياييگروه،تقويتروحیه،باورهایمؤثردر
رابطه ایوگروهيدرورزش،درکشخصيوعملکردورزشي،ورزشکاردرمحیط
بافتهای  
هم 

..موردبررسيقرارميدهند(جوتولواله .)2227،

ورزشيبزرگترو.

رويکرد دوم (مطالعه ورزش در خدمت شناخت جامعه) در دهههای اخیر در علوم
اجتماعي گسترش روزافزوني يافته است ،در اين رويکرد ورزش به مثابه میدان مناسبي برای
مسائل و پرسشهای علوم اجتماعي قلمداد ميشود .آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز
مخصوصا در شاخه انسانشناسي به آن توجه نشان داده ميشود مسائلي همچون تغییرات
فرهنگي،جهانـمحليشدنومسئلههويتاست .
بازتاب تغییرات اجتماعي در ورزش اين کنجکاوی را برانگیخته است که با کنکاش در
بازنمايياينتغییراتدردنیایورزشبتوانبهشناختدقیقترجامعهوتغییراتآنپرداخت،

ميداند
اُتمار ويس ورزش را”نهاد اجتماعي بازتابدهنده بسیاری از حوزههای جامعه مدرن“  
(ويس.)52:1963،کارنمکگری”تغییرفرهنگي“ وهمچنینتعاملجهانيـمحليوتولید
شناسينوينبهورزشميداند(مکگری،


هويترابهعنوانموضوعاتمحوریرويکردانسان
 .)2212
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ريچارد گیولیانوتي و همکارش رابرتسون از جمله کساني هستند که با ديدگاه
برموضوعخاصرابطهورزش(مخصوصافوتبال)وجهانيشدنمطالعهکردهاند

انسانشناختي 

توانبهنوشتههایگیولیانوتي بهويژه

(گیولیانوتيورابرتسون2227a  2225،؛ .)2227bمي
تدابیروشعارهایفرهنگعامهپسند،

بهسویانسانشناسيانتقادیصدا باعنوانفرعي

مقاله 

اسکاتلندوفوتبال()2223اشارهکرد .
پژوهش هایاجتماعيورزشگذشتهازموضوعمحوریهويتوتغییراتاجتماعي،دامنه

ایميتواندموضوعيبرایپژوهشدرمیدانورزش


وسیعيداردوتقريباهرشاخهوزيرشاخه
بیابد ،وادز در اثر ارزشمند و وزيني که ويرايش دوم آن در سال  2211با عنوان موضوعات
اجتماعي در ورزش صورت گرفته است ،سرفصلهای بررسياش را به موضوعاتي چون ورزش
جوانان ،ورزش دانشآموزی و دانشجويي ،ورزش بینالمللي ،جنبش المپیک و رابطه ورزش با
چوننژاد،قومیت،جنسیت،طبقهاجتماعي،دين،سیاست،کجروی،مربيگریاختصاص

مسائلي
دادهاست(وادز .)2211،

جدول:1دورويکردعمدهدرمطالعهاجتماعيورزش 
رويکردنخست 

رويکرددوم 

نیازورزشبهعلوماجتماعي 

نیازعلوماجتماعيبهورزش 

علوماجتماعيدرخدمتورزش 

ورزشمیدانمطالعهعلوماجتماعي 

نبهترورزشوکاربرد
همهجا 
هدفشناخت 
دستاوردهایعلوماجتماعيدرارتقایآناست 

هدفاستفادهازمیدانتحقیقورزشبرای
نبهترجامعهوکاربرددرحل 
همهجا 
شناخت 
مشکالتاجتماعياست 

موضوعاتمحوری:پیگیریتغییراتاجتماعيو
موضوعاتمحوری:خشونتواوباشيگری،

یفیتبخشيبهخدماتورزشي،توسعهفرهنگ فرهنگي،مسئلههويت،جهانـمحليشدن،
ک 
تفاوتهایاجتماعي،سالمتاجتماعيورواني

مشارکتدرورزش،چگونگيمديريتورزشيو
رهبریتیمهایورزشي،تقويتانگیزهوروحیه جامعه،انتقالفرهنگواجتماعيشدنازطريق
ورزشو ...
فردیوتیمي 
منبع:نگارنده

مطالعهاجتماعیورزشدرایران
رویکردها 
پیشازبحثدرب ارهرويکردهایپژوهشيعلوماجتماعيايراندررابطهباورزشالزماستاشاره
شودآثارترجمهشدهبهفارسيدراينزمینهازغنایکافيبرخوردارنیستوتعدادآنهانیزبسیار
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اينآثارميتوانبهتوماس(،)1973،1972آهوال(،)1972ويلیامزو

مهمترين 
اندکاست،از 
ديگران(،)1973دوفرانس(،)1962انورالخولي(،)1961بورديو()1961اشارهکرد .
انتشار يک اثر جديد در عرصه جامعهشناسي ورزش (ويس )1963 ،و چاپ نخستین
)درسالهایاخیر،

ترجمهاثریمدونومفصلدرحوزهانسانشناسيورزش(بالنچارد1967،

تالشهايي برای آشنايي پژوهشگران ايراني با نظريهها ،روشها و رويکردهای معاصر مطالعه

اجتماعيورزشبهشمارميروند .

همپیوسته،دررابطه
به 
چنانکهپیشتربیانشدازنظرمادورويکردکلي،بهطورمرتبو 
هاويافتههایعلوم


ورزشومطالعهاجتماعيوجوددارد.نخستینرويکرددرپيکاربردمعرفت
اجتماعيد رورزشاست،اينهمانرويکردیاستکهچنانکهخواهیمديدبرعلوماجتماعي
ايران نسبتا مسلط است؛ اما در اين مقاله ما بر رويکردی تأکید داريم که در پي خدمات و
فرصتهایورزشبرایعلوماجتماعياست .

پژوهشيتحلیليدرجامعهشناسيورزشي پساز

سیدمهدیآقاپوردرسال 1986در
پاسخبهپرسشپديدهاجتماعيچیستوروابطاجتماعيچیستدرفصولدوموسوم،درادامه
تربیتبدني و ورزش و در

تربیتبدني و ورزش در جامعهشناسي ،ساختار اجتماعي و 

از پديده 
تربیتبدنيوورزشدرتوسعهوتحکیمروابطاجتماعيسخنگفته

واپسینفصلکتابازنقش
است .

وورزشدرهرجامعهایمتقابالدرتوسعهوتحکیم

تربیتبدني

”روابطاجتماعيو
دارندودرسمتگیریجامعهمطلوبوتحققانسانبرترمؤثرند.

يکديگرگامبر 
مي

با اين نگرش پرداختن به موضوع اين نوشتار تحقیقي،بحثي دو جانبه است ،به
ويژه آنکه اگر بخواهیم به طور جامع و صحیح با در نظر گرفتن ابعاد مختلف
تربیتبدني  وورزشرادرروابطاجتماعيموردکنکاشقراردهیم،

موضوع،نقش
توجهبههردوجنبهمذکوريکضرورتحتمياست“(آقاپور13:1986،ـ .)15


آقاپور در اثر خود به هر دو رويکرد توجه ميکند اما در بیشتر آثار تألیفي آشکارا به
رويکردنخستبسندهشدهاست،مثالعباسزادگاندراثرخويششهر،شهروندوورزشهدف
پژوهشخودرا” بررسيمشکالتگسترشورزشدرشهرهاوارائهراهکارهایممکناعالمکرده
شناسيورزشآوردهاند :


).قاسميوهمکارانشدرتعريفجامعه
است(عباسزادگان19:1968،

جامعهشناسي ورزش را ميتوان مطالعه کنش متقابل مشارکتکنندگان ورزش

”
اعمازورزشکاران،مربیان،هوادارانوسازماناجتماعيدانستکههدفآنتولید
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دانشي است که برای تفسیر ،فهم و تبیین الگوهای رفتار انساني و حل مسائل
اجتماعيانساندرفعالیتهایورزشيمفیدباشد“(قاسميوديگران )13:1966،



جامعهشناسي ورزش عنوان فرعي وندالیسم و
قاسمي برای کتاب خود با عنوان  
اند،بهراستيميتوانگفتمطالعهاجتماعيورزشدر


رابرگزيده
گریدرورزشفوتبال 


اوباشي
ايراننیزبهطورکليبرهمینعنوانفرعيمتمرکزشدهاست .
عالقهمندی جامعه جوان ايراني به
مهمترين عامل اين مسئله گسترش بیش از پیش  
 
ورزش فوتبال و افزايش پديده وندالیسم به عنوان پیامد اين اقبال عمومي و جواني جمعیت
(مخصوصادرپيخشونتهایمسابقه

تماشاگران،بهويژهدرحوادثسالهایآخردهه 1972

فوتبالدوتیمبزرگپايتختدردیماه)1973ونیزاوايلدهه1962است .
معاونت اجتماعي ناجا و نهادهای دولتي در طول اين سالها متولي چندين همايش،
گریدرفوتبالبودهاندکهازآنجمله


سمیناروتدوينمجموعهمقاالتدربارهخشونتواوباشي
ميتوان به فعالیتهای معاونت اجتماعي ناجا ( ،)1962 ،1973مرکز افکار سنجي دانشجويان

ايران ( ،)1962نامه علوم اجتماعي ( ،)1961مرکز مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیما
()1965اشارهکرد .
نامههایدانشجوييکهدرحوزهمطالعهاجتماعيورزشنوشته
حجمقابلتوجهيازپايان 

شدهاند نیز بر همین مسئله متمرکز شدهاند که ميتوان به تحقیقات رحمتي ( ،)1961آتشي

(،)1962نیکبخت(،)1969برومنددولق(،)1965نورعليوند()1968اشارهکرد .
کتابها و مقالههای ديگر در اين زمینه تالیف شدهاند مانند عنبری ( ،)1961پیران

(،)1962افسرکشمیری(،)1961رحمتي(،)1962رحیمي(،)1969ذوالکتاف(آ ،1969ب
،)1969کیاالشکي( .)1963
)بههمینصورتنگاهآسیبشناختيبهورزشقهرماني

صديقسروستاني(1969،1975
رامحورکارخويشقراردادهاستامابهجایتمرکزبرمسئلهوندالیسموخشونتبهمسائل
ديگریهمچوننابرابریهایورزشيو...پرداختهاست .

پژوهشهایديگریخارجازموضوعوندالیسموخشونتباهدفتوسعهورزش،جذب

یفیتبخشي بهخدماتورزشيومديريتورزشو...به
مشارکتکنندگانوتماشاگرانبیشتر،ک 

تربیتبدني و ديگر نهادهای

انجام رسیدهاند ،طبیعي است که در اجرای اين مطالعات سازمان 
وابسته تأثیر بسیاری داشتهاند .از اين دست آثار ميتوان به سقط فروش ( ،)1933مجیدی
قهرودی ( ،)1979رحیمي ( ،)1969عبدلي ( ،)1965معصومي ( ،)1967بختیاری (،)1966
)بهبررسيانگیزهها

عشقي(،)1966علیزادهوگلريزی()1963اشارهکرد.احمدفالحي(1967
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وعواملاقبالتماشاگرانوحضوردراستاديومهاپرداختهاستوبهنقلاز گیولیانوتيبهنقش

همبستگيمحليوعاليقنژادیدرحمايتازيکتیماشارهگذراييدارد(فالحي )39:1967،
هاييهمتالشکرده اندورزشومیدانتحقیقورزشيراهمچونفرصتيبرای


پژوهش
هایمربوطبهجامعهوفرهنگبهکارگیرند.مقالههایآزادارمکي،اباذری،عسگری


طرحپرسش
نوشتهها

خانقاه و عبداللهیان در نامه علوم اجتماعي (سال  ،1961شماره  )13از اين  
دست
هانیزهموارهرويکردنخستونگاهآسیبشناختيکماکانبهچشم


هستند،حتيدرايننوشته
ميخورد .

از ديگر آثار از اين دست ميتوان به قاسمي ( ،)1966حالجي ( ،)1978حسین زاده
(،)1972مرادی(،)1967مظاهری()1965و...اشارهکرد .

شناسیبازیوورزشهایسنتیومحلی 


انسان
انسانشناسي ورزش در ايران بیش از آنکه تحت تسلط نگاه آسیبشناختي و رويکرد نخست

باشد،تحتتأثیرغفلتجهانياينرشتهازمقوله”ورزشمدرن“استتاجاييکهناچارهستیم
تاانسانشناسيورزش .

ازانسانشناسيبازیدرايرانسخنبگويیم

بیشتر
شناسيوسايررشتههایعلوماجتماعيو


آموختگانانسان

هاييکهازسویدانش

پژوهش
البتهطیفوسیعيازاهلقلموپژوهشآزادايرانيبربازیهاصورتگرفتهاستمعموالتنهادر

نگاریهابودهاست.بهعنوان


هاوبهندرتتک
نامهها،جُنگ
گ 
سطحپژوهشهاييتوصیفيوفرهن 
حسنپور (،)1967
مثالميتوانازپروينگنابادی(،)2393لیراوی(،)1962عباسي( ،)1965

رضوانفر ( )1932نام برد .حجم قابل توجهي از آثار نیز به بازیهای محلي يک استان يا
مهآنهادراينجانهممکنونهضروریاستاماميتوانبه

شهرستانخاصپرداختهاندکهذکره

عنواننمونهبهکاشف(،)1997صداقتکیش(،)1982امیريان(،)1972غفاری(،)1975هادی
یکنفس ()1966
بيتا)،ن 
پور(،)1971رشنويیان(،)1961بهراميوبهرامي(،)1967يوسفي( 
و...اشارهکرد .
نگاریها ( ،)1932با حمايت مرکز مردمشناسي ايران

حسین جهانشاه در زمینه تک
قاپبازی نوشته است ،يزدان نژاد ( )1987و
(فرهنگ عامه سابق) ،اثر جامع و مفصلي درباره  
محمديان مغاير ( )1966نیز درباره کُشتيهای محلي و انصاف پور ( ،)1939پرتو بیضايي
نگاشتهاند .

هاوورزشهایباستاني


)،دربارهزورخانه
(1997
اکتفا به توصیف محض ،عدم توجه به مباحث نظری ،فقدان جنبههای تطبیقي و
هاینوينومعتبرمردمنگاریو...ازجملهنقدهاييکهبراکثريت


ای،عدمپیوندباشیوه

مقايسه
قريببهاتفاقاينپژوهشهاوارداست .




پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،2شماره2

85

شناختيبهمقولهبازیهای


ظریانسان
آثاریديگریهستندباروشينظاممندتروازمن

ايرانبپرداختهاندمانندبهار(،)1931کريمي(،)1939میرهاشمي(،)1982بلوکباشي()1968

ومصطفايي()1963نامبرد .

انسانشناسیورزشمدرن 

شناسيايرانتاسالهایاخیر(اواخردهه)1962تقريبا”ورزشمدرن“رادرفهرستکار


انسان
خودازقلمانداختهاست.انتشارترجمهکتاببالنچارد()1967ميتواندتحوليدراينزمینهبه
شمار برود (بنگريد به کريمي  .)1967علیرضا حسنزاده يکي از مترجمان کتاب بالنچارد ،از
است،ازنوشتههای

عالقهمند 
جملهمعدودکسانياستکهبهمقولهانسانشناسيورزشمدرن 

ویميتوانبهفوتبال،بازتعريفيپويادرهويتايراني()1969ومقالهمشترکباعسگریخانقاه

فوتبالوفرديتفرهنگها()1961اشارهنمود .

نکتهای که در
مهمترين  
حسنزاده در مقدمه ترجمه اثر بالنچارد بیان ميکند  

شناسيورزشايرانميشودرویآندستگذاشتمسئله”هويت“است :


انسان

” اگرپیشینهمطالعهبازیوورزشدرغرببهسدههجدهموآثارکسانيچون
يگردد ،در ايران سابقه اين مطالعات ريشه به
فريزر ،موني ،کولین و  ...بازم 
هایچنددههاخیرميرساند.ايندرحالياستکهمفهومورزشدرايران


پژوهش
يکسوورزشهایباستانيچونورزشپهلواني و

بامفهومهويتگرهميخورد.از

بردوازسویديگرکارکردهويتساز


هایدوربازمي

مارابهسویگذشته
چوگان
ورزشهايي چون کشتي و فوتبال اهمیت ورزش را افزونتر ميسازد .اگر کشتي

ايراني در تداوم ورزش باستاني با کارکردهای آيیني همراه بوده است و تعريفي
سنتي از هويت ايراني را دربر دارد ،فوتبال ما را گاه با مفهوم بلوغ در نوجوانان
سازیهایگروهي،برابریآيینيبرای
ايراني،درکفضایبیروني،آشناييباهويت 

هایآيینهایسکوالردر


هایازپیدايينخستینصورت

زنانوازسویديگر،نشانه
د.ورزشهایمدرنيچونفوتبالبابازتعريفچند

رفتارهایکارناواليمواجهميکن

صداييمفهومهويتمليدرايرانطيدهههایاخیرهمراهبودهاست“(بالنچارد،

 .)29:1967


براهمیتتوجهبهمسئلههويتدرمطالعاتانسانشناختيواجتماعيورزش،

اينتأکید
درحقیقتهمنواباگرايشياستکهدرسالهایاخیردرعلوماجتماعيغرببرهمینمسئله

مي شود،چنانکهپیشترمورداشارهقرارگرفتاخیرابسیاریپژوهشگرانبراهمیتتوجهبهرابطه
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داشتهاند

چونهويت،مليگرايي،جهانيشدن،جهانمحليشدنو...تأکید 

ورزشومسائلي 
(بنگريدبهمکگری2212؛بیرنر .)2221
نگاشتهاندودرآنبهتحلیل

هاشميوجوادیيگانهمقالهباعنوانفوتبالوهويتملي 
هاييپرداختهاندکهازتصاويرزنانايرانيمشوقتیممليدرجامجهاني 2228گردآوری


داده
هایانسانشناسيداردومخصوصاازايننظر


شدهاست،اينموضوعنزديکيبسیاریبادغدغه
کهبرمسئله هويتتأکید کردهاستدراين مقالهازآننام بردهميشود(هاشميوجوادی
يگانه .)1968،
باقریدرپاياننامهکارشناسيارشدخودباعنوانکارکردهایاجتماعيـفرهنگيورزش

فوتبال دانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهرانباديدگاهيکارکردگرايانهبهمسئلهارتباطورزش
فوتبالباپديده هایفرهنگيديگریهمچونهويتملي،قومي،جنسي،خشونت،اوقاتفراغت،
اجتماعيشدنو...ميپردازد”.برایبسیاریازاقوامتیمفوتبالشان،ارتشيقلمدادميگرددکهتا
گیریاينمسئلهرامطرحميکند


).باقریدرنتیجه
کنونازآنمحرومبودهاند“(باقریأ1963:

کهپیوندم لتايراندرحمايتازتیممليفوتبالباپیوندمليدراعتراضبهتحريفنام”خلیج
فارس“  در مجله نشنال جئوگرافیک و يا دفاع از حقوق ملي در زمینه انرژی هستهای قابل
مقايسهاست(باقری .)222:1963
توجهبهمسئلههويتهایمليومحليدرورزشمدرندرسالهایاخیربیشازپیش

توجهدانشجويانوپژوهشگرانعلوماجتماعيدرايرانرابهخودمشغولکردهاستازجمله
اندميتوانبهکاظمي()1931


هایکارشناسيارشدکهاخیرادراينزمینهنگارششده
پايان 
نامه

)اشارهنمودکههردوبرمسئلههويتهایمليوقوميدرورزشفوتبالتمرکز

وخدايي(1931
داشتهاند .


نتیجهگیری 

علوماجتماعيايرانبهطورکليتوجهناچیزیدرمقايسهباموضوعاتديگر،بهمقوله”ورزش
داشتهودراينمیانانسان شناسيکمترينعالقهرابهاينحوزهنشاندادهاست.با

مدرن“ 
درسطوحقهرمانيوحرفهایوچهدرسطوح

توجهبهاهمیتورزشمدرنوگسترشآنچه 
ورزشهمگانيدرجامعهمعاصر،الزماستبازنگریکليدرنگرشعلوماجتماعيبهجايگاهاين
حوزهمطالعاتيصورتبگیرد .
هایويافتههایعلوم

رويکردمسلطدرپژوهشهایايرانيارائهخدماتيبهورزشباروش

اشيگریتماشاگرانوياعدماستقبالاز
راهحلي برایمسئلهخشونتواوب 
اجتماعياست،مثال 
برنامههایورزشي.رويکردمتأخر  رايجدرحوزهمطالعاتاجتماعيجهانبیشتردرپيپاسخبه

پرسش های علوم اجتماعي از طريق بررسي میدان ورزش است ،پیگیری تغییرات اجتماعي و
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فرهنگي،مسئلههويت،جهانـمحليشدن،سالمتاجتماعيوروانيجامعهازجملهموضوعات
محوریاينحوزههستند .
حوزهانسان شناسيورزشدرايرانهنوزشکلنگرفتهاستبلکهآنچهوجودداردکماکان

ميتوانددرخدمت
يکسوی  
هایمحليوسنتياست.انسانشناسياز 


هاوورزش

مطالعهبازی
تواندمحیطهایورزشيرامیدانو


شناختواهدافکاربردیورزشباشدوازسویديگرمي
فرصتمغتنميبرایمطالعاتخودوپیگیریپرسشهایخودتلقيکند .

پیشنهادیکهنگارندگانبهعنواننتیجهبررسيخودبرپیشینهمطالعهاجتماعيورزش
در ايران و جهان ،به علوم اجتماعي و مخصوصا انسانشناسي ارائه ميکنند ،ضرورت پردازش
بی شترپژوهشگرانبهموضوعاتيهمچونجهانـمحليشدن،تغییراتفرهنگيومسئلههويت،
هم در حوزه ورزشها و بازیهای سنتي و هم در مقوله ورزشهای مدرن در سطوح مختلف
محلي ،ملي و جهاني است ،چنین رويکردی کارآمدی ورزش را به عنوان بستر مناسبي برای
مطالعاتاجتماعيروشنميکند،نتیجهچنیننگرشيبهمسئلهورزشمدرنهمدستاوردهای

زيادی برای علوم اجتماعي خواهد داشت و هم در نهايت منجر به شناخت بیشتر امر ورزشي
ميشودوخدمتعلوماجتماعيبهورزشراتسهیلخواهدکرد .
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منابع 
تربیتبدني.

پژوهشيتحلیليدرجامعهشناسيورزشي،تهران:سازمان

آقاپور،سیدمهدی(،)1986
روانشناسيورزشبارويکردرواني–اجتماعي،ترجمهرضافالحيو
آهوال،اسو وهتفیلد،براد( ،)1972
تربیتبدني.

محسنحاجیلو،تهران:سازمان
انورالخولي(،)1969ورزشوجامعه،ترجمه:حمیدرضاشیخي،تهران:سمتوآستانقدسرضوی.
،پاياننامهکارشناسيارشد،گروه

باقری،مجتبي(،)1963کارکردهایاجتماعيـفرهنگيورزشفوتبال
مردمشناسي،دانشگاهتهران،دانشکدهعلوماجتماعي.

بختیاری ،محمد ( ،)1966بررسي میزان رضايتمندی تماشاچیان لیگ برتر فوتبال از ارائه خدمات
تربیتبدنيوعلومورزشي.

،پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهتهران،دانشکده

گوناگون
برومنددولق،محمدرضا(،)1965بررسيمیزانبروزرفتارهایپرخاشگرانهبازيکنانتیمپگاهگیالندر
،پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهگیالن.

هایلیگحرفهایفوتبالايران


رقابت
ترجمه:حسنزادهوقرباني،تهران:افکار.

مردمشناسيورزش،
بالنچارد،کندال( ،)1967
،تهران:دفترپژوهشهایفرهنگي.

بازیهایکهندرايران
بلوکباشي،علي( ،)1968
ورزشباستانيايرانوريشههایتاريخيآن»،مجلهفرهنگوزندگي،شماره.12

بهار،مهرداد(«،)1931
خرمآباد:سیفا.
بازیهایبوميومحليلرستان ،
بهرامي،مصطفيوفريدبهرامي( ،)1967
فصلنامه ارغنون،
کنشهای ورزشي و کنشهای اجتماعي» ،ترجمه فرزاد  ،
بورديو ،پي ير ( « ،)1961
شماره،22صص158:ـ.227
بازیهایمحلي،تهران:توس.
پروينگنابادی،محمد(2393ـ ،)1933
حسنزاده،علیرضا(«،)1969فوتبال،بازتعريفيپويادرهويتايراني»،نامهپژوهشگاه،شماره.6

ورزشهایبومي،سنتي،محلي،تهران:انتشاراتبامدادکتاب.
حسنپور،غالمحسین( ،)1967

بررسينگرشدانشجويانشرکتکنندهدرنخستینالمپیادفرهنگيورزشي

حسینزاده،حديقه(،)1972

نسبتبهورزشوکارکردهایآنبراساسارزيابيآثارالمپیادفرهنگيـورزشيکشوردرسال ،1972
پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهتهران .

حالجي ،محسن ( ،)1978بررسي و مقايسه ويژگيهای شخصیتي ورزشکاران نخبه مرد شنا ،کشتي،
،پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهتهران.

فوتبالوبسکتبالباشگاههایتهران

خدايي ،ابراهیم ( ،)1931هويت فرهنگي محلي ،ملي و جهاني و ورزش فوتبال (مطالعه تطبیقي
پاياننامهکارشناسيارشد،دانشکدهعلوماجتماعي
باشگاههایپرسپولیستهرانوگهردورودلرستان)  ،

دانشگاهتهران.
جامعهشناسيورزش،ترجمه:نیکگهر،تهران:توتیا.
دوفرانس،ژاک( ،)1962
يرضا تبريزی (« ،)1962بررسي عاملهای جامعهشناختي خشونت و
رحمتي ،محمدمهدی و عل 
پرخاشگریتماشاگرانفوتبال»،المپیک،شماره32،25ـ.77
خرمآباد:افالک.
بازیهایلرستان ،
رشنويیان،سعیدومحمدرضانظری( ،)1961
بازیهای بومي و محلي ايران :معرفي  91بازی از مناطق
رضوانفر ،مرتضي و يداهلل پرمون (  ،)1932
مختلفايران،تهران:آبادبوم.
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،پاياننامهکارشناسيارشد

سقطفروش،جواد(،)1933عللناکاميورزشکارانايرانيدرمسابقاتجهاني
دانشگاهتهران.
بازیهایمحليآباده،شیراز:بدونذکرنامناشر.
صداقتکیش،حمید( ،)1982
عباسزادگان،مصطفي(،)1968شهر،شهروندوورزش،تهران:شهر.
مجموعهبازیهایبوميـمحليعشايرايران،تهران:کیا .

عباسي،لطفاله،)1965(،
عشقي ،کامران ( ،)1966بررسي اثربخشي حمايتهای مالي ورزشي در میان طرفداران ورزش فوتبال،
پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهتهران،دانشکدهمديريت.

بهبرندباشگاههایپرطرفدارلیگ

علیزادهگلريزی،ابوالفضل(،)1963عواملمؤثر بروفاداریهواداران 
تربیتبدنيوعلومورزشي

،پاياننامهکارشناسيارشد،دانشگاهتهران،دانشکده

حرفهایفوتبالايران

بازیهایمحليکهگیلويهوبويراحمد،تهران:روايت .
غفاری،يعقوب( ،)1975
مطالعهواولويتبندیعواملتأثیرگذاربرحضورتماشاچیانمسابقاتفوتباللیگ

فالحي،احمد(،)1967
تربیتبدني و علوم

برتر ايران با رويکرد بازاريابي ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده 
ورزشي.
قاسمي ،محمدمهدی ( ،)1966بررسي و توصیف مالکهای صوری متنهای گفتاری و نوشتاری
گزارشهای ورزش کشتي بر بنیاد رويکردهای جامعهشناختي و معنيشناسي کاربردی ،پاياننامه

کارشناسيارشددانشگاهتهران.
جامعهشناسي ورزش؛ وندالیسم و

قاسمي ،وحید و وحید ذواالکتاف و علي نورعلي وند ( ،)1966
تهران:جامعهشناسان .

يگریدرورزشفوتبال،
اوباش 
بازیهایبوميومحليآذربايجان،ارومیه:تکوين.
کاشف،میرمحمد( ،)1997
کاظمي ،ايرج ( ،)1931فوتبال و هويت جمعي ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم اجتماعي
دانشگاهتهران.
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