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 پیشگفتار

عنوان یک حوزه علمی دانشگاهی در سالهای اخیر بدنی و علوم ورزشی بهتربیت
های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داشته است. روند رو به رشدی را در تمامی زمینه

ازی و سیکی از مسائل مهم موردتوجه مسئوالن و برنامه ریزان شناسایی، فراهم
شی کارگیری علوم ورز برای تولید دانش علوم ورزشی و بههای الزم تقویت زمینه

 المللی است. به همینهای ورزش قهرمانی و میادین بینتولید یافته در عرصه
 میهای علبدنی و علوم ورزشی که در راستای سیاستجهت پژوهشگاه تربیت

ش و نمنظور توسعه روزافزون داها بهآموزشی و پژوهشی خود و انتقال آخرین یافته
فناوری در ایران اسالمی بنیان نهاده شده، در نظر دارد با فراهم کردن بستری 

ورزشی ونیز ارتقاء سطح علمی و  -های پژوهشی مناسب برای پیشبرد فعالیت
کمک به تلفیق علم و عمل، گامی مؤثر در رفع نیازهای علمی ورزشی ایران بردارد. 

تخصصی به زبان ساده که –ورزشی –در این راستا، انتشار تک نگارهای علمی 
ماحصل زحمات متخصصین و محققان علوم ورزشی است، موردتوجه و استقبال 

خداوند  گونه کتب، به فضلجامعه ورزشی قرارگرفته است. امید است با انتشار این
متعال، گامی مهم هرچند کوچک در تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی 

 .ایران برداشته باشیم
 

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی   
 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری   





 مقدمه

های اجتماعي ی اجتماعي مانند ميد، وبر، زيمل، و وبلن به طرح جنبهكه برخي از بزرگان انديشه به رغم اين
-ی دوم قرن بيستم آن چنان كه بايد مورد توجه جامعهشناسي ورزش تا نيمهاند، اما جامعهورزش پرداخته

 1960ی های دههنيمههاني، به ويژه از های اجتماعي ورزش پس از جنگ دوم جشناسان قرار نگرفت. جنبه
شناسي ی تربيت بدني و جامعهتني چند از انديشمندان دو رشته 1965سال مورد توجه جدی قرار گرفت. در 

ها، كردند. از اين تاريخ به بعد، نشست "1شناسي ورزشالمللي جامعهی بينكميته"مبادرت به تشکيل 
شناسي ورزش برگزار شد كه در آنها آثار نظری و تجربي در مورد جامعهای های ساالنهها و همايشكنفرانس
مبادرت به  تغيير نام داد و 2“شناسي ورزشالمللي جامعهانجمن بين”ی مذكور بعدها به كميته شد.ارائه مي

اهي به تدريج، مراكز علمي و دانشگ نمود. 3“شناسي ورزشالمللي جامعهی بينمجله”ای با عنوان مجلهچاپ 
شناسي ورزش در مقاطع مختلف های آموزشي جامعهدر اروپا، آمريکا و ساير نقاط دنيا مبادرت به برگزاری دوره

 انس، فوق ليسانس و دكترا نمودند.ليس
سيد  دكتر ه توسطكاست « شناسي ورزشيجامعه»شناسي ورزش كتاب ی جامعهدر ايران، نخستين اثر در باره

شناسانه های جامعهثو همزمان با آغاز به كار راديو ورزش، بح 1378ست. از سال مهدی آقاپور نوشته شده ا
ساز به نوعي زمينه هااين بحث های اين راديو بوده است.های اصلي مطرح در برنامههمواره يکي از مقوله

ديريت ستودني الش و متآيند، كه با همت، ها به شمار ميشناسانه به مسائل ورزشي در رسانهپرداختن جامعه
ز شروع به كار راديو اهلل صديق سروستاني، از آغاخاني و همراهي مرحوم دكتر رحمتآقای دكتر اكبر محمدی

ديو ورزش توليد تا چند سال بعد به صورت ثابت، و پس از آن به صورت متناوب در را 1378ورزش در سال 
-نجمن جامعهمد عبداللهي، رئيس وقت ا، به همت مرحوم دكتر مح1380ی دههاوايل در شد. و پخش مي

آغاز نمود كه در حال  شناسي ايرانانجمن جامعهفعاليت خود را در  شناسي ورزشجامعه گروهشناسي ايران، 
 شناسيجامعه یهرشت 1387ل در سا به رغم اين كه شناسي است.های فعال انجمن جامعهحاضر يکي از گروه

ين رشته در ، اما ارسيدوزارت علوم، تحقيقات و فناوری  تصويب به ارشد كارشناسي عطمقع برای ورزش
های ، و در دانشگاهه افتادبه رادر دانشگاه آزاد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا  1990ی های آغازين دههسال

 .شودرزش، تدريس ميها، مانند مطالعات جوانان و مديريت ودولتي تنها در قالب واحد درسي در برخي رشته
 شناسان و اصحابشناسي ورزش مستلزم پذيرش خطر از سوی دو طيف است: جامعهی جامعهورود به حيطه

شناسي ورزش در حاشيه قرار دارد و از سوی اصحاب علم چندان جدی تلقي در ايران، كماكان جامعه ورزش!
بيش از آن كه  ، واست به اين حوزه شده مدعيان ناآشناشود. شايد همين كاستي سبب ورود برخي از نمي

تهديد و مانعي برای پيشرفت اين گرايش  بدل به ی اين گرايش نوپديد در ايران،باشد در جهت توسعه گامي
به طور عمده دو گروه  ،با توجه به شرايط حاكم بر ورزش در ايران ي شده است. از ديگر سو،علمي و تخصص

ی تهديدی برای جايگاه سنتي خود به منزله –هری به رغم پذيرش ظا –ديگر نيز نگاه تخصصي و علمي را 
و  شوندوارد فضای مديريتي ورزش ميعمدتاً از طريق رانت سياسي  كه ورزشي، مديران دانند: نخست،مي

شناسي ورزش نشان جامعه و كارشناسان واقعي ، چندان اقبال و روی خوشي به متخصصانانتظار تأييد دارند

                                                   
1- International Committee for the Sociology of Sport(ICSS) 

2- International Sociology of Sport Association (ISSA) 

3- International Review for the Sociology of Sport 



های گوناگون، كه نگاه علمي و تخصصي ورزش در حيطهميدان زيگران و كارگزاران دوم، برخي از با .دهندنمي
در چنين وضع و حالي، روی آوردن به پژوهش پندارند. خود مي –سنتي  –را به عنوان تهديدی برای اقتدار 

  آيد.به شمار مي، يا به تعبير بورديويي نوعي ورزش رزمي شناسانه در ورزش نوعي از خود گذشتگيجامعه
های های اجتماعي ورزش و گرايشی جنبههای پژوهشي بسياری در بارهها و مقالههای اخير كتابدر سال

-پژوهشی تحرير در آمده است و به رشته -سياسي، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي  -گوناگون مربوط به آن 

مانند  مورد مسائليراين، مطالعاتي نيز در بسياری نيز در اين مورد انجام پذيرفته است. افزون ب های
های ورزشي، اقتصاد سياسي ورزش، ورزش فرهنگپذيری و ورزش، ورزش و قشربندی اجتماعي، خردهجامعه

شدن، خشونت و پرخاشگری در ورزش، و كجروی، ورزش و رسانه، هويت ملي و ورزش، ورزش و جهاني
ی ورزش به عنوان يک نهاد اجتماعي در حال تباط دو سويهای، و ارتغييرات اجتماعي و ورزش، ورزش حرفه

پرورش و سياست صورت پذيرفته است.  گسترش با ساير نهادهای اجتماعي مانند حقوق، اقتصاد، و آموزش و
ها های انجام شده و نيز رويکرد پژوهشگراني كه به اين پژوهشبه رغم اين پيشرفت كمّي، اما كيفيت پژوهش

ی ورزشي به شناسانهدان اميدوار كننده نبوده است، و كماكان بايد در انتظار ورود آثار جامعه، چناندپرداخته
 ی علمي كشور بود.عرصه

 جرم و یپردازد، مقولهشناسي ورزش به آنها پرداخته و ميدر ميان موضوعات متنوع و گوناگوني كه جامعه
و اهميت قرار داشته است. الگوی نقش، تأكيد  های مختلف مورد توجههای ورزشي همواره از جنبهكجروی

در ميدان  ي مختلفورزشهای ورزشکاران رشتهمدار ورزش در فرهنگ ايراني، به كجراهه رفتن بر وجه اخالق
های گي بر چالشای و  تالش برای جذب مخاطب، چيرههای رسانهدوپينگ، حاشيه، ورزش و خارج از آن

ی توانند به ميزان زيادی نشان دهندهميديگر،  مواردالمللي، و برخي بينهای ارتباط ملي ورزش با ميدان
جرم و پرداختن به موضوع  گام نهادن در اين وادی كجروی در ورزش باشند. جرم و اهميت پرداختن به بحث

از اين  اجتماعي. كجرویشناسي، ورزش، و مستلزم پرداختن به سه حيطه است: جامعهكجروی در ورزش، و 
شناسي اجتماعي، شناسانه، و اتخاذ رويکردی معطوف به رواندر اين اثر تالش شده است تا با نگاهي جامعه رو،

كجروی در ورزش مورد تأمل نظری قرار گيرد. اتخاذ چنين رويکردی به معنای اين نيست كه جرم و بحث 
به  پرداختناند با ن تالش كردهاثر حاضر صرفاً با نگاه نظری تدوين شده است، بلکه افزون بر آن، نويسندگا

های انجام شده، به اثر ساحتي تجربي نيز پژوهش هایاشاره به يافته های عيني، و در موارد لزوممصداق
 ببخشند.

شان غبطه ی زندگي بزرگان انديشه، هميشه به نقش دانشجويان همراه آنها در پيشبرد فکریدر زمان مطالعه
ی كارشناسي ارشد خود در يق نصيبم شد سعيد كبيری برای انجام پايان نامهخوردم، تا اين كه اين توفمي

با همراهي و در ادامه و  –اندكي ديرهنگام  –به بنده مراجعه كرد. اين سرآغاز شناسي ورزش مورد جامعه
يک دهه است كه اين همکاری  بيش ازهمکاری همسر ايشان، سركار خانم شادمنفعت مضاعف گرديد. اينک 

 پژوهشي بنده استمرار دارد، كه كتاب حاضر يکي از ثمرات آن است.-ی علميهااماندهي فعاليتدر س
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