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مطالعه حاضر با هدف تحلیل نتایج پژوهش های مختلف پیرامون اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی 
ب��ا مرور سیس��تماتیک مدارک و مس��تندات انج��ام پذیرفت. در ای��ن مطالعه، کلیه مقاالت منتشرش��ده داخلی و 
خارجی بعد از سال 2000 میالدی که مرتبط با اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی بود، بررسی و تحلیل 
ش��د. در جس��تجوی اولیه از مجموع 10938 مقاله تحقیقی در پایگاه های داخلی و خارجی، مقاالتی که از نظر 
کیفیت  ش��رایط ورود به مطالعه را داش��تند با استفاده از چك لیس��ت های محقق ساخته ارزیابی و 42 مقاله قابل 
استناد در زمینه اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی انتخاب و وارد مرحله تجزیه وتحلیل داده ها شد. میزان 
توجه به پژوهش در مورد اجتماعی شدن از سال 1390 در مقاالت داخلی و از سال 2010 در مقاالت خارجی 
بیش��تر ش��ده است. بسیاری از پژوهش��گران با توجه به دیدگاه کنش متقابل نمادین اقدام به نگارش مقاله نموده و 

بیشترین جامعه آماری پژوهش ها را دانش آموزان تشکیل داده بودند. 
نتایج پژوهش ها نش��ان داد عوامل مهمی چون: خانواده، نهاد مدرس��ه، تبلیغات نظام دار از رسانه های دولتی 
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و خصوصی، نهاد مذهب، سیاست های دولتی، امکانات و تجهیزات در دسترس و پایگاه اقتصادی و اجتماعی 
در مش��ارکت نظامدار ورزش��ی موثربوده اند. در نهایت می توان نتیجه گرفت عدم وجود یک الگوی مناس��ب در 
زمینه اجتماعی ش��دن از طریق ورزش در مطالعات داخلی و خارجی نس��بت به سایر حوزه های اجتماعی بیش 
از بیش احس��اس می ش��ود و ضروری اس��ت محققان بر روی الگوهای کاربردی باتوجه به شرایط جامعه هدف 

اهتمام ورزند.

واژگان کلیدی: اجتماعی شدن، جامعه پذیر، مشارکت ورزشی و مرور سیستماتیک
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مقدمه
عصری که هرروز با ش��تاب بیش��تری به س��مت صنعتی ش��دن و غلبه نظام س��رمایه داری و درنتیجه، کاهش 
روزاف��زون پیوندهای اجتماعی1، بی هویتی، انزوا، انفع��ال و ازخودبیگانگی پیش می رود، موجب دغدغه خاطر 
فیلس��وفان اخالق، جامعه شناس��ان2 و مصلحان اجتماعی شده اس��ت که با یافتن فرصت هایی بتوانند پیوندهای 
 به جامعه بازگردانند )صداقت زادگان،1384(. بس��یاری 

ً
اجتماعی گسس��ته ش��ده حاصل از این تحول را مجددا

از اندیش��مندان اعتقاد دارند که می توان از فرایند اجتماعی ش��دن3 که یکی از مهم ترین و زیربنایی ترین مؤلفه ها 
و محوره���ای توس��عه اجتماع��ی4 اس��ت، در بهبود گسس��ت های اجتماعی بهره جس��ت )امیر ن��ژاد، رضوی و 
مناف��ی،1387(. اجتماعی ش��دن یا جامعه پذیری از مهم ترین کارکردهای جامعه اس��ت ک��ه هریك از نهادهای 
اجتماعی5 جامعه سهم خاصی به صورت همگانی و اجباری در اجتماعی شدن شهروندان دارد و از این طریق، 
جامعه را به س��مت اجرای هنجارهای اجتماعی و رعایت ارزش های انس��انی و اخالقی سوق می دهد )ظهیری، 
آقاپور، اس��معیل وندی و رضوی نیا،1393(. از منظر یک جامعه توس��عه یافته و یا درحال توسعه، اجتماعی شدن 
اف��راد نقش کلی��دی در امر عمل به ارزش ها6، هنجارها7 و نقش های اجتماع��ی8 آینده دارد و حتی نوع و کیفیت 
ارزش های اساسی در آینده به مقدار زیادی تابع ارزش هایی است که در حال حاضر در جامعه وجود دارد و افراد 
به آن وسیله اجتماعی می شوند )امیر تاش و نعمتی،1389(. در فرآیند اجتماعی شدن، افراد نحوه زندگی کردن 
را در جهان اجتماعی یاد می گیرند؛ به طوری که قادر ش��وند به ایده ها و نظرات خود ش��کل دهند و درباره اهداف 

خود در زندگی اجتماعی و رفتارهای خود با دیگران عاقالنه تصمیم گیری کنند )کواکلی2010،9(.
رفتار اجتماعی10 پایه و اس��اس زندگی هر فرد اس��ت و رش��د اجتماعی نیز س��بب اعتالی رشد عقالنی دیگر 
جنبه های رشدی فرد می شود )پورشاه آبادی،1394(. تمامی جوامع معاصر دارای این نگرانی هستند که چگونه 
نوجوانان خود را برای زندگی شهری و شهروندی آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی را به آن ها 

بیاموزند )نوروزی و رحمانی،1395(.
ام��روزه رفتارهای پرخطر ازجمله خودکش��ی، س��وءمصرف مواد، پرخاش��گری و ... در نوجوان��ان به میزانی 
 به یك موضوع فراگیر تبدیل شده است )لوینسون11، روهد12 و سیلی1994،13(. 

ً
هشداردهنده باال رفته است و تقریبا

1. Social links
2. Sociologists
3. Socialization
4. Social Development 
5. Social institutions 
6. Values 
7. Norms
8. Social roles 
9. Coakly
10. Social behavior 
11. Lewinson
12. Rohd
13. Seeley
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بنابراین به نظر می رسد که پیشگیری از آسیب های اجتم�اعی1 در هر جامعه ای منوط به شناخت علمی ویژگی ها 
و قانون مندی های حاکم بر تحول آسیب ها در آن جامعه و به کارگیری یافته های علمی در فرایند برنامه ریزی های 

اجتماعی و به عبارت بهتر اجتماعی کردن است )نجفی، بیگدلی، دهشیری، رحیمیان، 1392(.
یکی از کارکردهای مهم اجتماعی مش��ارکت نظام دار و برنامه ریزی ش��ده در ورزش، کمك به رش��د و تحول 
شخصیت روانی، اجتماعی جسمانی افراد جامعه، تحکیم معاشرت جمعی و تسهیل دستیابی به رشد مسؤولیت 
اجتماعی2 و فردی و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق اجتماعی کردن است )ظهیری و همکاران،1393(.

با وجود اینکه بسیاری از نهادها و سازمان های بین المللی در مورد اهمیت اجتماعی شدن، همچنین کاهش 
مش��ارکت های ورزشی3 و ارتباط آن با بروز مش��کالت اجتماعی مانند افزایش نرخ جرم و جنایت، مصرف مواد 
مخدر و هنجارشکنی و گریز از قوانین ابراز نگرانی کرده اند، اما بسیاری از رهبران سیاسی و برنامه ریزان اجتماعی 
همچنان  درك ساده لوحانه ای از فعالیت های ورزشی و کارکردهای متنوع و اثربخش آن در جامعه دارند )قائدی و 
همکاران، 1395(. بسیاری از مطالع�ات مرب�وط ب�ه ت�أثیر مشارکت ورزشی ب�ر ویژگی های شخصیتی و سالمت 
روانی افراد نش��ان داده است که برنامه های ورزش��ی نه تنها به عنوان یك فعالیت تفریح�ی، بلکه به عنوان یك ابزار 
آموزشی- تربیتی، اهداف روانی- اجتماعی را به همراه دارد، زیرا شرکت در فعالیت های ورزشی، افراد را از نظر 
فضایی و مکانی به هم نزدیك می کند و راه ها و فرصت های بسیاری را برای ماهرشدن در اجتماع فراهم می آورد 
و به طورکلی یك جریان و نگرش آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی برای فرد ایجاد می کند )مرادی، خالدیان 
و مصطفای��ی،1393(. ب��ه گفته کواکلی، فعالیت بدنی یک��ی از مهم ترین منابع اجتماعی ش��دن4، ارتباطات5 و 
انس��جام اجتماعی6 است که در یک محیط مناسب آموزش هاییرا در راستای درونی نمودن ارزش ها به نوجوانان 
ب��رای پیش��رفت اجتماعی آن ها در آینده داده می ش��ود )س��وپا7 و پوماچی8، 2014 الف(. ب��ه گفته متخصصان، 
تمرینات و فعالیت های ورزشی9 شخصیت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد و اثرات مثبتی را در بدن و ذهن 
آن ه��ا ایجاد می کند. فعالیت بدنی چارچوب مناس��بی را برای ش��کل گیری نس��ل جوان- ک��ه به عنوان یک عامل 
اجتماعی اهمیت آن در جامعه معاصر در حال افزایش است- به وجود آورده است )سوپا و پوماچی، 2014 ب(.
بنابرای��ن با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی10 و تعداد روزاف���زون افرادی که برای برقراری ارتباط با دیگران 
مشکل دارند یا افرادی که دستخوش ترس از برخوردهای اجتماعی اند و یا نوجوانانی که دچار اضطراب، افسردگی و 
انزوای اجتماعی11 هستند، لزوم پرداختن به اجتماعی شدن نوجوانان و عامل های مرتبط با آن بیش ازپیش احساس 

1. Social Harms 
2. Social responsibility 
3. Sports participation 
4. Sources socialization
5. Communication
6. Social cohesion
7. Sopa
8. Pomohaci
9. Sport activities
10. Community Relations 
11. Social isolation 
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می شود. در این تحقیق با بررسی پژوهش ها و مقاالت داخلی و خارجی و بررسی نتایج   42 مقاله پژوهشی محقق بر 
آن است تا مولفه ها و عوامل اثرگذار در فرایند اجتماعی شدن از طریق ورزش را ارائه نماید تا بتوان از آن برای اولویت 
بندی و میزان سهم این عوامل در فرایند اجتماعی شدن و در نهایت الگویی جامع برای اجتماعی شدن استفاده نمود.

جدول 1: خالصه نتایج مطالعات داخلی مرتبط با اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی

یابینوع پژوهش جامعه مورد مطالعهشهرسالنام نویسنده دیدگاه نظریروش ارز

فصلنامه روانشناسی تحولی- روان شناسی کلیه دانشجویان دانشگاه امیرکبیرتهران1384رحیم زاده
ایرانی

پرسشنامه سنجش تحول روانی- 
نظریه کارکردگراییاجتماعی هاولی

صداقت 
بدون دیدگاه نظریچک لیستفصلنامه المپیکمقاالت مجالتتهران1384زادگان

کلیه ورزشکاران باشگاه های ورزشی اهواز1389هاشمی
نظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساختهفصلنامه جامعه شناسی ایرانشهرستان اهواز

کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی مشهد1389امیر تاش
نظریه یادگیری اجتماعیپرسشنامه محقق ساختهپژوهش نامه علوم اجتماعیشهر مشهد

پرسشنامه اصالح شده مشارکت فصلنامه تعلیم و تربیتکلیه دختران دانش آموز شهر یزدیزد1389پارسا مهر
نظریه کنش متقابل نمادینورزشی فونگ وی یی و فرانسکا

کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال یزد1391افخمی
نظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساختهفصلنامه طلوع بهشتتحصیلی 91-90

همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در کشتی گیران نوجوانزنجان1392تیموری
نظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه استانداردتربیت بدنی

کلیه ی قهرمانان رشته های مختلف رشت1393رحمتی
ورزشی دانشگاه گیالن

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و 
تلفیقی) کنش متقابل نمادین و پرسشنامه و مصاحبه عمیقعلوم ورزشی

تضادگرایی( 

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و دانشجویان پسر دانشگاه تهرانتهران1393ظهیری
علوم ورزشی

پرسشنامه ورزش و اجتماعی 
نظریه یادگیری اجتماعیشدن آقا پور

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیستهران1393محمد پور
علوم ورزشی

پرسش نامه انگیزش هواداران الهی 
بدون دیدگاه نظریو رفتار خرید کیم

تمامی دانشجویان تحصیالت ارومیه1393فرج زاده
پرسشنامه فرهنگ پذیری ورزش اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشیتکمیلی دانشگاه ارومیه

نظریه فمینیسم انتقادیکاشف

کلیه دانشجویان دانشگاه های بندرعباس1393شفیعی
بندرعباس

 همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و 
تلفیقی) کنش متقابل نمادین و پرسشنامه محقق ساختهنقش زن

فمینیسم انتقادی(

دانشجویان تحصیالت تکمیلی تهران1394ویسی
جامعه شناسی ورزش

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی 
بدون دیدگاه نظریپرسشنامه محقق ساختهعلوم ورزشی

کتب و مقاالت مرتبط با موضوع تهران1394جعفری
تحقیق

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی 
بدون دیدگاه نظریچک لیستعلوم ورزشی

پور 
کتب و مقاالت مرتبط با موضوع تهران1394شاه آبادی

نظریه کارکردگراییچک لیستهشتمین کنگره پیشگامان پیشرفتتحقیق

نظریه کارکردگراییپرسشنامه محقق ساختهفصلنامه مطالعات مدیریت ورزشیجوانان 29-15 سال ساکن اصفهاناصفهان1394شمسی

کلیه دانش آموزان پسر سال سوم یزد1394آهار
متوسطه دوره اول

اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش 
و تندرستی

پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا، 
خودکنترلی روزنبام و هوش 

عاطفی بار
بدون دیدگاه نظری

نظریه کارکردگراییپرسشنامه و مصاحبه عمیقپایان نامه کارشناسی ارشدکلیه ورزشکاران شهر رشترشت1394شادمنفعت

تمامی کارکنان شاغل در شهرداری بیرجند1395نخعی نژاد
بیرجند

اولین همایش ملی تحوالت علوم ورزشی 
بدون دیدگاه نظریپرسشنامه محقق ساختهدر حوزه سالمت، پیشگیری و قهرمانی

تمامی جوانان و نوجوانان ورزشکار رشت1395شفیعی
15 تا 29 سال شهر رشت

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم 
نظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساختهانسانی

اسناد و مدارکقم1395رئیسی
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و 
مطالعات اجتماعی ایران

بدون دیدگاه نظریچک لیست

کارشناس و پژوهشگران حوزه رشت1395رمضانی نژاد
بدون دیدگاه نظریمطالعه کتابخانه ای- پرسشنامهمطالعات مدیریت ورزشیفرهنگ و تربیت بدنی

تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز1395صادقی
اسالمی واحد شیراز

دومین همایش ملی علوم و فناوری های 
نوین ایران

پرسشنامه شمسی و همکاران، 
انگیزه مشارکت ورزشی گیل و 

همکاران
نظریه کنش متقابل نمادین

بدون دیدگاه نظریچک لیستمجله مطالعات توسعه اجتماعی ایرانکتابخانه ای و اسنادیتهران1396قدیمی
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جدول 2: خالصه نتایج مطالعات خارجی مرتبط با اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی

یابینوع پژوهشجامعه مورد مطالعهکشورسالنام نویسنده دیدگاه نظریروش ارز

Ruddell2006آمریکا
ورزشکاران زن بسکتبال با 

ویلچر
 Journal of Leisure

Research
 Kenyon & McPherson

scale (1973)نظریه کنش متقابل نمادین

Sadlik2007آمریکا
خانواده دانش آموزان 

شرکت کننده در فعالیت بدنی
Discourse & Societyنظریه کنش متقابل نمادینقوم نگارانه

Rintaugu2009کنیا
دانش آموزان ورزشکار دختر و 

پسر مقطع متوسطه اول

 Journal of Educational
 Research and
Development

 Greendorfer & Lewko
scale (1987)نظریه کنش متقابل نمادین

Beamon2010ورزشکار آمریکا آفریقایی تبارآمریکاJournal of Black Studiesنظریه کنش متقابل نمادینمصاحبه

Rintaugu2011کنیا
دانش آموزان ورزشکار دختر و 

پسر مقطع متوسطه اول
 International Journal of

Current Researchنظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساخته

Movahedi2011ایران
دانش آموز 13-19 دارای 

اختالل دید

 Research in
 Developmental

Disabilities

 Weitzman’s Social
Maturity Scale (1949)نظریه یادگیری اجتماعی

Devecioglu2012ترکیه
دانشجویان شرکت کننده در 
ورزش های گروهی و انفرادی

 Social and Behavioral
SciencesSahan scale (2007)نظریه یادگیری اجتماعی

Shippi2012قبرس
ورزشکاران و کادر فنی تیم های 

المپیکی قبرس
 Physical culture and sport

studies and researchنظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساخته

Rahmati2014دانشجویان دانشگاه گیالنایران
 International Journal of

Sport Studiesنظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساخته

Overdevest2014هلند
خانواده و دانش آموز 9 تا 

10 سال
Master’s Thesisنظریه کنش متقابل نمادینمصاحبه

Sopa2015دانش آموزان مقطع ابتداییرومانی
 International Scientific

 Conference Sport,
Education, Culture

نظریه یادگیری اجتماعیمشاهده

Stuij2015دانش آموزان ابتداییهلند
 Sport, Education and

Societyنظریه تضاد گراییمشاهده

Inan2015ترکیه
دانشجویان مشارکت کننده در 

ورزش دانشگاهی
 Journal of Education and

Training StudiesSahan scale (2007) تلفیقی)نظریه فمینیسم انتقادی و
نظریه یادگیری اجتماعی(

Pomohaci2016اسناد و مدارکرومانی
 Revista Academiei

Forţelor Terestre journalبدون دیدگاه نظریه چک لیست

Pot2016هلند
دانش آموز با سطح اجتماعی 

اقتصادی پایین
 Sport, Education and

Societyنظریه تضادگراییمصاحبه

Pomohaci2016دانش آموز مقطع متوسطه دومرومانیScientific Bulletinنظریه کنش متقابل نمادینپرسشنامه محقق ساخته

Juan2017اسپانیا
دانش آموزان سال اول مقطع 

متوسطه اول
Psychological ReportsPieron et al scale (2008)نظریه کنش متقابل نمادین

Ilkım2018دانش آموزترکیه
 Asian Journal of

Education and TrainingDemirdag (2010)نظریه یادگیری اجتماعی
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مبانی نظری  پژوهش
در زمینه اجتماعی ش��دن، نظریه ها مختلفی توس��ط نظریه پردازان و جامعه شناسان  ارائه  شده است. یکی از 
مهم ترین نظریه ها،  دیدگاه کارکردگرایی است. دیدگاه کارکردگرایی1، به طور وسیعی در جامعه شناسی ورزشی و 
مطالعات و تحقیقات مربوط به اجتماعی شدن مورد استفاده قرار گرفته است. اساس نظریه کارکردگرایی بر این 
اصل مبتنی است که هر پدیده اجتماعی، کارکرد معینی بر عهده دارد و به نحوی بر دوام و اداره جامعه مؤثر است 
  

ً
)پی��ری، آهار و محمودی، 1394(. از نظ��ر این دیدگاه، جامعه مجموعه س��ازمان یافته ای از بخش های متقابال

وابس��ته اس��ت که به وس��یله ارزش ها و فرآیندهایی که س��بب خلق وفاق در بین افراد جامعه می ش��وند، انس��جام 
می یابد. در این مکتب جامعه به مثابه یك نظام س��ازمان یافته، باثبات و منس��جم در نظر گرفته می ش��ود که اکثر 
افراد آن درباره ارزش های کلی با یکدیگر توافق دارند )ش��فیعی و همکاران، 1393(. ازنظر تالکوت پارس��ونز2، 
اجتماعی ش��دن فعالیتی است که بر اساس آن نظام فرهنگی در نظام شخصیتی درونی می شود. نظام شخصیتی 
در تئوری پارس��ونز از طریق اجتماعی ش��دن به ابزاری تبدیل می شود که نظام اصلی از طریق آن به اهداف خود 
دس��ت می یاب��د. رویکرد کارکردگرایی، ورزش را به عنوان یک نهاد اجتماع��ی پویا و موثر مورد توجه قرار می دهد 
و ارتباط و پیوس��تگی آن را با جامعه بررس��ی می کند )نادریان جهرمی، 1394(. ع��الوه بر این، کارکردگرایان به 
تأثیرات ورزش و کارکرد آن در اجتماعی ش��دن و پیوندهای مختلف اجتماعی در نوجوانان و جوانان و س��ازگار 
کید  نم��ودن اف��راد جامعه با ارزش های مثبتی نظیر میهن پرس��تی3 و نق��ش آن در تقویت توانایی ه��ای فیزیکی تأ
دارند و آن را به عنوان عرصه ای برای تجلی تنش ها و تخلیه انرژی پرخاشگرانه با شیوه اجتماعی مطلوب در نظر 
می گیرند. به اعتقاد صاحب نظران این مکتب، ورزش، افراد یك جامعه یا حتی یك ملت را دورهم جمع می کند 
و نوعی احس��اس وحدت و یکپارچگ��ی اجتماعی را رواج می دهد )ش��ادمنفعت، 1394(. به عبارت بهتر، این 

نظریه پردازان به بررسی اثرات و کارکردهای ورزش به عنوان یک  نهاد اجتماعی مؤثر در قرن حاضر می پردازند.
کید می ورزند، نظریه پردازان تضاد4، عدم توافق و کش��مکش  درحالی که کارکردگرایان بر س��اماندهی جامعه تأ
را در هر نقطه ای از نظام اجتماعی می بینند و معتقدند که هرگونه نظم در جامعه ناشی از اعمال زور سران جامعه 
کید تضادگرایان، توجه به  است و بیشتر بر نقش قدرت در حفظ جامعه انگشت می گذارند. یکی از موارد مورد تأ
مفهوم قدرت به خصوص در حوزه  اقتصادی اس��ت )نادریان جهرمی، 1394(. بنابراین نظریه تضاد، نهاد ورزش 
گاهی از اس��تثمار  به وی��ژه ورزش ه��ای تجاری را به منزله  افیون جامع��ه تلقی می کند؛ یعنی فعالیت و نمایش که آ
اقتصادی5 را در میان افراد محروم از بین می برد و درعین حال امتیاز و جایگاه کسانی را که کنترل ثروت و اقتصاد را 
در دست دارند استمرار می بخشد. در نتیجه می توان گفت که این نظریه بر این باور است که کل زندگی اجتماعی 
از نیروهای اقتصادی و ضرورت های س��رمایه در جامعه الهام پذیرفته و ش��کل گرفته است و جامعه شناسان را به 
این س��مت س��وق می دهد که هنگام مطالعه ورزش )فرایند اجتماعی شدن ورزشی( تنها به نیروی اقتصادی توجه 

1. Functionalism theory
2. Talcott Parsons 
3. Patriotism 
4. Conflict theory
5. Economic exploitation 
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کنند )کواکلی،2010(. آن ها بر این عقیده اند که از طریق فرایندهای اقتصادی یک انسان انفعالی و غیراجتماعی 
ب��ه یک فرد تربیت ش��ده اجتماعی تبدیل می ش��ود و قادر اس��ت که خدم��ات و کاالهای مؤثر و ارزش��مندی را به 
مش��تریان و جامعه ارائه کند. بس��یاری از پیش فرض های دیدگاه تضادگرایی این است که افراد با استفاده از قدرت 
اقتص��ادی قادرند وضعیت خ��ود را در جامعه متحول و پویایی امروز تثبیت کنند. جامعه شناس��ان طرفدار نظریه 
تضادگرایی با اش��اره به ماهیت س��رمایه داری1 که در شکل های مختلف ورزش حاکم شده است معتقدند که افراد 
بر اساس پایگاه اقتصادی2 می توانند شرایط متفاوتی را در فعالیت های ورزشی داشته باشند )اوردوست،2014(.

ازآنجایی ک��ه تضادگرایان به بررس��ی نظام ه��ای اجتماعی از دیدگاه اقتصادی می پردازن��د و اعتقاددارند که از 
طریق جنبه های اقتصادی یک انس��ان غیراجتماعی به یک فرد تربیت شده اجتماعی تبدیل می شود، نظریه کنش 
متقابل نمادین3 به جنبه های گوناگون جهت اجتماعی شدن توجه می کند. رویکرد کنش متقابل مدعی است که 
ش��کل گیری اعمال به هم پیوس��ته  زندگی اجتماعی، یک جامعه  بشری را می س��ازد. این قضایا یک جامعه  بشری 
را به صورتی نش��ان می دهد که از »مردم زنده و در حال فعالیت« تشکیل ش��ده اس��ت؛ مردمی که یکدیگر را در 
موقعیت های مختلف -همچون موقعیت های ورزشی- مالقات می کنند و در این موقعیت ها باید رفتارشان را با 
یکدیگر وفق دهند )منادی، 1386(. رویکرد کنش متقابل به مس��ائلی مانند کسب هویت اجتماعی4 -همچون 
هویت ورزش��ی5- نحوه  تعریف جهان و زندگی، اهداف و آرزوهایی که فرد در زندگی دنبال می کند، کنش های 
متقابل��ی که فرد ب��ا دیگران دارد و نقش ای��ن اهداف اجتماع��ی و کنش های متقاب��ل در تصمیم گیری های فردی 
)تصمیم گیری ه��ای ورزش��ی( و مطالع��ه  جهان اجتماعی که فرد در آن به س��ر می برد عالقه مند اس��ت و به گفته  
کواکلی که در بیش��تر پژوهش های خود از این رویکرد اس��تفاده نموده اس��ت، نظریه کنش متقابل به موضوعات 
مربوط به معنا، هویت، روابط اجتماعی و خرده فرهنگ ها6 در ورزش می پردازد. این نظریه بر این دیدگاه اس��توار 
است که رفتار انسان شامل انتخاب هایی است که مبتنی بر تعریف از واقعیت هستند؛ واقعیتی که مردم در حین 
کنش متقابل با دیگران می س��ازند )کواکلی،2010(. پژوهش��گرانی که از رویکرد کنش متقابل به منظور مطالعه 
فرآیند اجتماعی ش��دن ورزش��ی اس��تفاده می کنند در پژوهش های خود به دیدن جهان از نگاه افرادی توجه دارند 

که آنان را مشاهده می کنند، با آن ها مصاحبه می کنند و با آن ها کنش متقابل دارند )هاشمی و مرادی،1389(.
از دیدگاه نظریه پردازان کنش متقابل نمادین، اجتماعی ش��دن افراد در گرو نهادهای اجتماعی گوناگون است 
ک��ه طی دو حالت درگیر ش��دن در ورزش و درگیر مان��دن در ورزش اتفاق می افتد. به اعتق��اد این نظریه پردازان، 
افراد مختلف با س��نین و جنس��یت متفاوت ممکن است در فرایند اجتماعی شدن با یکدیگر تفاوت داشته باشند. 
بر اس��اس دی��دگاه نظریه پردازان، این گروه افراد ش��رکت کننده در ورزش بر اس��اس ن��وع ورزش انفرادی و تیمی 
ش��رایط اجتماعی ش��دن آن ها متفاوت خواهد بود و این بدان معنا نیس��ت که ورزش به یک حالت مش��خص و 

1. Capitalism 
2. Economic base 
3. Symbolic interaction theory 
4. Social Identity 
5. Sports identity  
6. Subcultures 
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ثابت ش��رایط را برای انتقال ارزش ها در جامعه ایفا کند. درحالی که بر اساس دیدگاه نظریه پردازان انتقادی، افراد 
 همان چیزهایی را بر خ��ود تحمیل می کنند که جامعه بر آن ه��ا تحمیل می کند و با توجه 

ً
از طری��ق ورزش دقیق��ا

ب��ه فعالیت های بدنی که توس��ط ورزش اعمال می ش��ود و کارکردی س��اختن بدن در جری��ان فعالیت های تیمی 
گاهانه در قالب ش��یوه های  ک��ه به گونه ای جال��ب در اکثر ورزش های مردمی روی می دهد، افراد ناخواس��ته و ناآ
رفتاری ویژه ای بار می آیند. آن ها به این نتیجه رس��یدند که اشکال مسلط ورزش در اکثر جوامع از نظر اجتماعی 
به ش��یوه هایی ساخته  ش��ده اند که به گونه ای سیس��تماتیک و انحصاری برخی افراد را بر دیگران برتری می بخشند 
)حس��ن زاده،1390(. نظریه های فمینیسم انتقادی1 از زیرشاخه های رویکرد انتقادی هستند که با اتخاذ رویکرد 
کید دارند و ورزش را به عنوان عرصه ای برای تولید، بازتولید و  انتقادی بر جنس��یت2 به منزله  یک مقوله  تجربی تأ
دگرگونی های مربوط به جنسیت و ساختار روابط جنسیتی در جامعه می دانند. بل هوکس3 صاحب نظر، نویسنده 
و فع��ال اجتماعی، فمینیس��م را به صورت یک مفهوم نظ��ری- اجتماعی جهت پایان دادن به تبعیض جنس��یتی، 
استثمار جنسی و ظلم و ستم تعریف می نماید و به دنبال ایجاد شرایط برابر برای زنان و مردان در انواع مشارکت 

و اجتماعی شدن از طریق شرکت در فعالیت های مختلف ازجمله ورزش است.
برخالف دیدگاه نظریه پردازان فمینیس��م انتقادی که به برابر و ثابت بودن ش��رایط برای انتقال ارزش ها در زنان 
کید زیادی بر نقش عوامل محیطی و ثابت نبودن  کید داش��تند، طرفداران نظریه یادگیری اجتماعی4 تأ و مردان تأ
ش��رایط محیط��ی در یادگیری نگرش ها و رفتارها دارند. این نظریه بر ارتباط س��ه گانه بی��ن افراد، رفتار و محیط از 
کید می کند. گرچه فرآیند یادگیری در دو محیط فیزیکی )جنبه های مادی  طری��ق فرآین��د التزام یا علیت متقابل تأ
می��دان رفت��ار( و محی��ط اجتماعی )حضور واقعی ی��ا خیالی دیگران( و یا مش��ارکت آنان در زم��ان یادگیری رخ 

می دهد، بااین حال به نظر می رسد محیط اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد )ریاحی، 1386(.
آلب��رت بان��دورا5 - نظریه پ��رداز یادگیری اجتماع��ی- در توضیح فراگی��ری ارزش ها و رفتاره��ای اجتماعی و 
نقش ه��ای که در ورزش به دس��ت می آید بی��ان می کند که فرد از دو طریق ارزش ه��ا و رفتارهای اجتماعی را یاد 
می گی��رد: نخس��ت از طرق آموزش مس��تقیم و به تعبیر دیگر، شرطی س��ازی6 که به کمک عوام��ل تقویت کننده 
که طی آن با پاداش و تنبیهی که دریافت می کند، نس��بت به نوع ارزش و رفتار متعاقب آن ش��رطی ش��ده و آن ها 
را فرامی گی��رد؛ دوم از راه تقلی��د که گاه از آن به عناوین همانندس��ازی7 یا سرمش��ق گیری یاد می ش��ود و طی آن 
رفتارهای متناسب باارزش ها توسط والدین و دیگر عوامل اجتماعی شدن الگوسازی8 می شوند و فرد از این الگو 
تقلید و پیروی می کند. به عقیده باندورا، حضور در محیط فیزیکی و مشاهده و الگوبرداری از رفتار خود عاملی 

برای انتقال ارزش ها به افرادی است که تازه به این محیط ها قدم نهاده اند )بستان، 1385(.
1. Feminist Critical Theories
2. Gender 
3. Bell Hooks 
4. Social Learning Theory 
5. Albert Bandura 
6. Conditioning 
7. Replication 
8. Patterning 
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با توجه به دیدگاه های مختلف اجتماعی مطرح شده که هریک از محققان از زاویه دید خود به موضوع فرایند 
اجتماعی شدن نگریسته اند، وجه اشتراک همه دیدگاه ها اولویت دادن به فرایند اجتماعی شدن به ویژه در برنامه 
کید داشته اند.  آموزشی مدارس است؛ چنان که همه آنان بر نقش این موضوع در توسعه و بالندگی جوامع خود تأ
از طرف دیگر، تمامی این دیدگاه ها بر این امر اتفاق نظر دارند که با کمک ابزاری همانند ورزش به ویژه در سنین 
نوجوانی می توان شرایط را برای پذیرش ارزش ها و هنجارهای موردقبول اجتماع و درونی نمودن آن فراهم نمود.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش مرور سیس��تماتیک مقاالت چاپ شده در مورد اجتماعی شدن از طریق مشارکت در 
برنامه ورزش��ی انجام شد. بر همین اس��اس، مقاالت فارسی زبان و انگلیسی زبان چاپ شده در مجالت علمی � 

پژوهشی داخل و خارج کش�ور م�ورد جستجو قرار گرفتند. 
 Sid، Magiran، Noormags، در ای��ن پژوهش برای جس��تجوی مقاالت داخل��ی از پایگاه های اطالعات��ی
 Sciencedirect، Sage، و ب��رای جس��تجوی مق��االت خارج��ی از پایگاه ه��ای Ensani و civilica، Irandoc

Taylor & Francis، Wiley online، Eric و Google scholar اس��تفاده گردید. جستجو محدود به 17 سال 

اخیر و به روز ش��ده تا س��ال 1397 برای مجالت داخلی و 2018 برای مجالت خارج��ی و از میان پایان نامه ها، 
مجالت علمی داخل و مقاالت ارائه شده در کنگره ها بود. کلیدواژه های اجتماعی شدن، جامعه پذیری، مشارکت 
ورزش��ی، اجتماعی ش��دن از طریق ورزش و مرور سیستماتیک و سایر کلیدواژه های مناسب و ترکیب آن ها به دو 

زبان فارسی و انگلیسی تعیین و با استفاده از MESH استاندارد گردید.

شکل 1: فلوچارت مراحل ورود مطالعات به مرور سیستماتیک در پایگاه های داخلی و خارجی



159

 شامره: 50  زمستان 1399  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

همان طور که فرآیند ورود مطالعات به مرور سیس��تماتیک در ش��کل 1 نش��ان داده ش��ده است، ابتدا بر اساس 
هدف پژوهش، فهرس��تی از عناوین و چکیده تمام مقاالت جس��تجو ش��ده در پایگاه های داخلی و خارجی تهیه 
ش��د. س��پس مقاالت با عناوین تکراری حذف ش��دند. در ادامه، چکیده مقاالت برای یافتن مطالعات مناس��ب 
 با خواندن تمام متن، مقاالتی که ش��رایط ورود به مطالعه را نداشتند، اما در 

ً
بررس��ی ش��د. در مرحله بعد مجددا

مرحله اول علیرغم خواندن چکیده و عنوان، وارد مطالعه شده بودند، حذف گردید. در مرحله خواندن تمام متن، 
مقاالتی که ازنظر کیفیت شرایط ورود به مطالعه را داشتند ازنظر معیارهای ورود نیز ارزیابی شدند. این بررسی با 
استفاده از فرم های ارزیابی نقادانه استراب1 و کنسورت2 انجام گردید. پس از طی این مراحل درنهایت 24 مقاله 
فارس��ی و 18 مقاله انگلیس��ی )درمجموع 42 مقاله( برای استخراج داده ها و تجزیه وتحلیل در این مطالعه مورد 
بررس��ی قرار گرفت. این مقاالت بر اس��اس فرم استخراج داده ها که ش��امل نام نویسنده، سال انتشار، نام مجله و 
ی��ا همایش، مکان، روش مطالعه، ابزار پژوه��ش، جامعه موردمطالعه، تعداد نمونه، روش نمونه گیری و مقطع یا 
س��ال تحصیلی بود، بررسی ش��دند. چون مطالعات به صورت همگون نبودند، انجام متاآنالیز امکان پذیر نبود و 

تحلیل اطالعات به شکل کیفی انجام گردید.

یافته های پژوهش
تحلیل زمانی مطالعات

تعداد مقاالت نمایه ش��ده برحس��ب سال انتشار در جدول 1 و 2 نشان داده است. به منظور تشریح واضح تر و 
راحت تر مباحث پژوهش ها، محدوده زمانی مقاالت داخلی از سال 1384 )انتشار اولین مقاله( تا سال 1396 

و پژوهش های خارجی از سال 2006 تا سال 2018 به دو دوره تقسیم شد.
دوره اول	•

تعداد مقاالت مرتبط با اجتماعی شدن از طریق ورزش در مطالعات داخلی قبل از 1390، تنها 5 مورد و در 
مطالع��ات خارج��ی قبل از 2010، تنها 4 مورد بود. مباحث تحقیق در این دوره در هر دو گروه مطالعات داخلی 
و خارج��ی خیل��ی پراکنده بودند و به طور خاصی بر نقش و تأثیر خان��واده به عنوان اولین منبع اجتماعی کننده در 
کید داشتند. پیشنهاد های ارائه شده در این دوره بیشتر  ایجاد انگیزه افراد جهت ش��رکت در فعالیت های ورزشی تأ

گاهی خانواده ها در زمینه اهمیت ورزش به عنوان یک منبع اجتماعی کننده متمرکز بود. بر ایجاد آ
دوره دوم	•

تعداد مقاالت داخلی بعد از س��ال 1390 و مقاالت خارجی بعد از 2010، به طور چش��مگیری افزایش یافته 
است. در این دوره هنوز مباحث تحقیقی مثل نقش خانواده در اجتماعی شدن از طریق ورزش مطالعه می شدند، 
ام��ا به م��رور موضوعات مختلفی مطرح گردیدند. در بیش��تر این مطالعات تمرکز بر روی منابع اجتماعی ش��دن 
ازجمله گروه دوس��تان، معلمان، مربیان، دیگران مهم و ... بوده اس��ت. همچنین در این دوره مطالعات باهدف 

1. Strobe 
2. Consort 
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بررس��ی اهمیت و همچنین کارکرد و اثرات اجتماعی ش��دن از طریق ورزش به انجام رسیده است. همان طور که 
مش��خص اس��ت در این دوره زمانی نسبت به دوره اول مباحث بیشتر و متفاوتی پیرامون اجتماعی شدن از طریق 
ورزش به انجام رس��یده اس��ت که این امر بیانگر پی بردن به اهمیت مسائل اجتماعی و انتقال ارزش های جامعه 

در افراد است.
تحلیل محل انجام مطالعات

توزیع انتشار از نظر محل انجام مطالعات داخلی در جدول 1 نشان داده  شده است. با انجام یک بررسی کلی 
مش��اهده ش��د که تعداد زیادی از مطالعات داخلی، مربوط به شهر تهران است. مجموع 12 شهر توسط مقاالت 
پوش��ش داده  ش��ده بودند. بیش از 30 درصد مطالعات در شهر تهران انجام  شده است و سایر شهرها یا مناطق با 

تعداد قابل توجه مطالعات به ترتیب شهرهای رشت و یزد بودند.
از طرف دیگر، توزیع انتش��ار مقاالت خارجی ازنظر کش��ور محل انجام تحقیق در جدول 2 نش��ان داده  شده 
اس��ت. یافته ها در زمینه بررسی مقاالت انگلیسی نشان داد که میزان پراکندگی مطالعات در کشور های مختلف 
مشابه است. درمجموع، 8 کشور توسط مقاالت مرتبط با اجتماعی شدن از طریق ورزش پوشش داده  شده بودند 

که بیشترین میزان مربوط به کشورهای آمریکا، ترکیه، رومانی و هلند هریک با 3 مقاله بود.
تحلیل جامعه مورد مطالعه

از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان، اجتماعی شدن در دو مرحله صورت می گیرد: ابتدایی ترین نوع اجتماعی 
ش��دن در س��ال های اولیه زندگی حادث می شود و توسط اعضای خانواده ش��رایط برای اجتماعی شدن فرد مهیا 
می گ��ردد که از آن به عنوان »اجتماعی ش��دن اولیه« یاد می ش��ود. در ادامه زندگی، ف��رد با حضور در محیط های 
اجتماعی از قبیل مدرس��ه، محیط ورزش��ی و جامعه و ایجاد مراودات با افراد مختلف ش��رایط را برای اجتماعی 
ش��دن خود فراهم می نماید که از آن به عنوان »اجتماعی ش��دن ثانویه« تعبیر شده و ازنظر محققان مهم ترین نوع 

اجتماعی شدن است. 
در مطالعات موردبررسی در داخل و خارج از کشور در زمینه جامعه آماری، بسیاری از محققان تمرکز خود 
را بر روی تأثیر مشارکت ورزشی بر اجتماعی شدن ثانویه معطوف نموده اند. در پژوهش های داخلی و خارجی 
ک��ه در ای��ن مطالعه مورد بررس��ی قرار گرفتند، 19 مطالعه در داخل و 17 مطالعه در خارج از کش��ور به بررس��ی 
ای��ن فراین��د در دوران نوجوانی، جوانی و بزرگ س��الی پرداخته اند. نکته قابل تأمل این اس��ت که در بین مطالعات 
بررسی ش��ده، توجه به اجتماعی ش��دن اولیه وجود نداش��ته اس��ت و محققین در این زمینه به دلیل پیچیده بودن 

شرایط رفتاری کودکان تمایل به انجام پژوهش نداشته است.
در بررس��ی های صورت گرفته مش��اهده ش��د که بین توجه ب��ه جامعه آماری در مطالع��ات خارجی و داخلی 
تفاوت قابل توجهی مش��اهده می ش��ود. در مطالعات داخلی بیشترین توجه به نوع جامعه آماری مقاالت با تعداد 
14 مطالعه مربوط به گروه س��نی جوانان اس��ت، در حالی که در مطالعات خارجی بیش��ترین توجه به نوع جامعه 
آماری مقاالت با تعداد 11 مطالعه مربوط به گروه سنی نوجوانان و یا به عبارت بهتر دانش آموزان است. این امر 
نشان دهنده این است که محققان خارجی بر این اصل اعتقاد دارند که افراد در عنفوان نوجوانی مقدماتی را برای 
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نهادینه نمودن ارزش ها در خود فراهم می کنند. البته باید به این نکته نیز اش��اره نمود که ش��اید وجود تفاوت های 
فرهنگی در کش��ور ایران با س��ایر ملل باعث ش��ده است که به جامعه آماری جوان بیش��تر از نوجوان توجه شود و 

اعتقاد بر این باشد که افراد از ابتدای آغاز جوانی به دنبال نهادینه نمودن ارزش ها باشد.

تحلیل موضوعی مطالعات
یق مشارکت ورزشی	• اهمیت اجتماعی شدن از طر

ورزش یك پدیده اجتماعی، جهانی و تاریخی اس��ت. به عب��ارت دیگر، ورزش ازیک طرف به عنوان یک نهاد 
اجتماع��ی، دارای کارکرده��ای خاص برای نظام اجتماعی اس��ت و از طرف دیگر، به عنوان بخش��ی از یك نظام 
اجتماعی تحت تأثیر نظام اجتماعی کل می باشد و درعین حال بر آن نیز تأثیر می گذارد. ورزش در هر جامعه ای 
متأث��ر از س��اختار اجتماعی حاکم بر هم��ان جامعه و بیانگر ارزش ها و هنجارهای حاکم بر آن اس��ت. به همین 
س��بب ورزش به عنوان یك پدیده اجتماعی مورد توجه جامعه شناسی می باشد. دراین  بین جامعه شناسان ورزش 
در معن��ای ع��ام به دنبال ش��ناخت تأثیر جامعه و نهادهای آن بر رش��د و رونق ورزش و از دیگر س��و تأثیر ورزش 
بر جامعه و س��ایر نهادهای آن می باش��ند. بس��یاری از محققان جامعه شناسی ورزشی در پی شناخت موضوعاتی 
مانند عوامل تأثیرگذار بر مش��ارکت یا عدم مش��ارکت افراد در فعالیت های ورزشی هستند و سعی در جهت دهی 
به نقدهای مطرح شده توسط مردم در زمینه بی اثر بودن ورزش در فرایندهای اجتماعی و حل مسائل مطرح شده 
توس��ط آنان را دارند. بر اس��اس یافته ها در مطالعات بررسی ش��ده، تعداد 6 پژوهش باهدف اجتماعی ش��دن از 

طریق ورزش به اهمیت نقش این فرایند در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور صحه گذاشته اند.
این محققان بیان می کنند که برخالف جامعه شناس��ان ورزش��ی، تعدادی از پژوهش��گران علوم ورزش��ی که 
هدف تحقیقات خود را بهبود عملکرد ورزش ورزش��کاران می دانند بر این اعتقاد هس��تند که پژوهش اجتماعی 
ورزش،  کاری بی فایده اس��ت، چراکه تأثیری بر عملکرد ورزش��کاران ندارد یا برخ��ی از فارغ التحصیالن کارآمد 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به این باور نرس��یده اند که توانایی انجام مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی ورزش را دارند. ش��ک و تردید کارشناس��ان علوم دیگر درباره دش��وار بودن عینی گرایی در 
 یک س��رگرمی و بازی 

ً
این گون��ه تحقیق��ات و نیز تس��لط پ��اره ای از مفاهیم پیرامون ورزش ک��ه این پدیده را صرفا

می دانند نیز ازجمله مشکالت بر سر راه پیشرفت مطالعات اجتماعی و فرهنگی ورزش به شمار می رود. بنابراین 
اگ��ر در جامع��ه ای زمینه ب��رای ایجاد و توس��عه روابط فرهنگی و ورزش ب��ه وجود نیاید، طبیعی اس��ت که رابطه 
ورزش با فرهنگ در سطح ثابتی باقی خواهد ماند )جعفری، سمیع نیا و ایمانی،1394(. به نظر برخی محققان 
به منظور ایجاد ارتباط پویا بین ورزش با فرهنگ در سطح کالن اجتماعی، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اجتماعی 
ش��دن از طریق ورزش که می تواند نقش بس��زایی در فرهنگ س��ازی ورزش و خدمات مربوط به آن داش��ته باشد، 
ام��ری ضروری به نظر می رس��د )ویس��ی، 1394(. در مجموع، نقش ورزش و فعالی��ت بدنی از منظر مطالعات 
بررسی شده به عنوان راهبردی که توانایی بالقوه ای در یاری رساندن به اهداف سالمتی، اجتماعی و اقتصادی دارد، 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. در این میان، اجتماعی شدن نسبت به مقوله های مختلف اجتماعی در زمینه توسعه 



162

 اجتامعی شدن از طریق مشارکت ورزشی: مروری سیستامتیک

فرهنگ در اجتماع ازجمله رفتار ارزش��ی، ش��یوه زندگی و نگرش جهانی شدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و همین امر باعث ش��ده تا مباحث مربوط به اجتماعی ش��دن یا جامعه پذیری، کانون توجه بس��یاری از مکاتب 
جامعه شناس��ی، انسان شناسی و روانشناسی برای سالیان متمادی باشد )آهار و اصالن خانی، 1394(. ورزش و 
فعالیت های ورزش��ی ازآنجاکه دارای یک خط مشی آموزش��ی، تعلیمی و تمرینی است، می تواند نقش مهمی را 
درروند اجتماعی ش��دن ایفا کند و به عنوان عاملی مؤثر در تس��ریع جامعه پذیری و تحول روانی و اجتماعی افراد 

تلقی گردد )افخمی، کمالی، محمدی، الئح، محمدی، حسینی، 1394(.
از دیدگاه برخی از پژوهش��گران، مباحث مربوط به اجتماعی شدن را می توان در ابعاد مختلف توسعه ورزش 

در جامعه مورد بررسی قرار داد. 
کید بر ارزش های مثبت  در بعد توسعه سیاسی، ورزش با تخلیه هیجان، تنش ها و انرژی پرخاشگری افراد و نیز تأ
اجتماعی، در اجتماعی شدن سیاسی نقش دارد و باعث تقویت وحدت ملی و ثبات و تعادل اجتماعی می گردد. 
در بعد توس��عه آموزشی رسانه های عمومی ازجمله رس��انه های دیداری و شنیداری به منظور ترویج فرهنگ، 
هنجاره��ا و ارزش ه��ای اجتماعی مناس��ب در جامعه به توس��عه آموزش��ی و فناوری فرهنگ در توس��عه فرهنگی 
ورزش��ی می توانند کمک نمایند. همچنین، ورزش از س��ازوکار مفید و مؤثری در نزدیک کردن خرده فرهنگ ها به 

یکدیگر برخوردار است. 
نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که اعتماد و مشارکت اجتماعی، وضعیت مطلوبی در ایران ندارد 
و وج��ود تعارض میان س��نت و مدرنیت��ه، ازخودبیگانگی فرهنگی، فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، آس��یب ها و 
مش��کالت اجتماعی و غلب��ه ثروت و قدرت بر تعهد و مس��ئولیت پذیری، ضرورت توس��عه فرهنگ اجتماعی را 
نش��ان می دهد. رس��وخ برخی ناهنجاری های اجتماعی در ورزش مانند پرخاشگری، زد و بندهای غیراخالقی، 
دوپینگ و غیره به ویژه در ورزش های تیمی و حرفه ای مانند فوتبال، بیانگر توجه به توس��عه فرهنگ اجتماعی در 
ورزش است. بنابراین، با توسعه همکاری و تعاون، احترام متقابل، ارتباط دوستانه، رعایت هنجارهای اجتماعی، 
ش��رکت در امور خیریه و اعتماد عمومی به جامعه ورزش می توان به توس��عه فرهنگ اجتماعی در ورزش کمک 
ک��رد. )رمضان��ی نژاد، رحمتی، میر یوس��فی و نژاد س��جادی، 1395(. ب��ا توجه به مباحث مطرح ش��ده، یکی از 
راهکارهای عبور از پدیده اجتماعی شدن و مقابله با اضمحالل فرهنگ درونی کشورها، تقویت اجتماعی شدن 
اس��ت که باید در س��طح خانواده، گروه همس��االن و به ویژه جامعه ملی رخ دهد و در این راس��تا فعالیت بدنی و 
ورزش��ی به عنوان یک  نهاد اجتماعی، یک بخش مهم از آموزش وپرورش، یک وس��یله پ��ر کردن اوقات فراغت، 
یک صنعت و یک عامل تأثیرگذار در اجتماعی ش��دن می تواند یاریگر ملت ها و کش��ورها برای عبور از این برهه 

حساس باشد )امیر تاش و نعمتی، 1389(.
درنهایت در بررس��ی کلی مطالعات، پژوهش های داخلی بیش��تر از پژوهش های خارجی به موضوع اهمیت 
این فرایند در توسعه اجتماعی جوامع پرداخته اند که این امر را می توان به دلیل این دانست که اهمیت اجتماعی 
کید دوچندان وجود ندارد و آن ها بیشتر  نمودن افراد از طریق ورزش برای جوامع مختلف مشهود است و نیاز به تأ
به دنبال یافتن راه حل و مکانیسمی سهل و آسان برای انتقال ارزش ها و هنجارهای جوامع خود در بین افراد هستند.
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نهادهای اجتماعی کننده	•
یکی از دالیلی که افراد به واسطه فعالیت ورزشی شرایط را برای اجتماعی کردن خود فراهم می کنند، نهادهای 
اجتماعی کننده اس��ت که هدف آن ها ایجاد انگیزه به منظور حضور فعال در محیط ورزش��ی اس��ت. در بررس��ی 
مطالعات محققان مختلف در افرایند مرور سیستماتیک می توان به این نکته اشاره نمود که تعدادی از مطالعات به 
بررسی نقش نهادهایی می پردازند که فرد را در فعالیت ورزش درگیر می کنند و به عبارتی شرایط را برای مشارکت 
ورزشی و درنتیجه اجتماعی شدن از طریق ورزش فراهم می نمایند. در این میان، می توان به نهادهایی مثل خانواده، 
گاه ساختن و آشنا نمودن افراد در فرایند اجتماعی  دوستان و رسانه های گروهی اشاره نمود که هدف آن ها بیشتر آ
ش��دن از طریق ورزش می باش��د. در بین مطالعات بررسی شده، تعداد 10 پژوهش در این زمینه اتفاق نظر دارند.

این محققان بیان می کنند که اگر فرد در دوران کودکی و مراحل اجتماعی شدن اولیه ورزشی، از جانب والدین 
حمایت های ورزشی مناسبی همچون تشویق و ترغیب شدن، حضور در میادین ورزشی، آشنایی با مهارت ها و 
قوانین ورزش��ی را دریافت نماید، فرآیند مشارکت ورزشی وی ضمن توجه به استعداد و مهارت های شخصی در 
مس��یر مناس��بی قرار خواهد گرفت که فرد را می تواند به اهداف و موفقیت های ورزشی برساند و از طریق ورزش 
فرایند اجتماعی ش��دن او را فراهم نماید )ش��ادمنفعت، 1394 و پوماچی و س��وپا، 2016(، با نزدیک ش��دن به 
دوره نوجوانی، تأثیر خانواده کمرنگ می ش��ود و تأثیر گروه دوس��تان و همساالن افزایش می یابد و شرایطی فراهم 
می آید که فرد تمایل به حضور در فعالیت های ورزشی دارد )شفیعی، برومند، هژبری و سلخی، 1395(. البته با 
توجه به مطالب یاد ش��ده نباید از نقش رسانه های گروهی ازجمله تلویزیون، رادیو، شبکه های مجازی، روزنامه 
ورزش��ی و مجله که به س��هولت در اختیار افراد قرار می گیرد و در معرض دید آن هاس��ت غافل ماند. رس��انه های 
گروهی با پخش برنامه های مختلف ورزش��ی و نمایش مهارت های زیبای ورزشی توسط ورزشکاران این انگیزه 

را در افراد فراهم می آورند تا در فعالیت های بدنی شرکت نمایند )رینتاگو، ماوانگی و آندانجی، 2011(.
گاهی و آشنا ساختن افراد در فرایند اجتماعی کردن از  از سوی دیگر برخالف اینکه برخی از نهادها با هدف آ
طریق ورزش نقش بسزایی دارند، برخی دیگر از نهادهای اجتماعی، با هدف ماندن افراد در ورزش یا به عبارت 
بهتر، درگیر ماندن در ورزش و به دنبال آن اجتماعی شدن از طریق فعالیت ورزشی مستمر نقش ایفا می کنند. از 
بین نهادهایی که نقش درگیر ماندن افراد در ورزش را به عهده  دارند می توان به خواهران و برادران، خویشاوندان، 
مربیان و معلمان ورزش اشاره نمود که در بسیاری از پژوهش ها از این نهادها به عنوان دیگران مهم یاد می شود. 
در بین پژوهش های بررسی ش��ده، تعداد 12 مطالعه به مهم بودن این نهادها در فرایند اجتماعی ش��دن از طریق 

کید می ورزند. ورزش تأ
محققان بیان می کنند که میزان اجتماعی ش��دن ورزش��ی کس��انی که در خانواده و خویش��اوندان آن ها سابقه 
وجود ورزش��کاری باش��د، بیش��تر از س��ایر افراد است. به نظر می رس��د که ورزش��کارانی که پذیریش ورزش در 
میان اعضای خانواده و خویش��اوندان آن ها زیادتر بوده، یعنی افراد خانواده و خویش��اوندان تعامل بیشتری باهم 
داش��ته و یکدیگر را قبول دارند، تأثیر بیش��تری از رفتارهای یکدیگر می پذیرند و در مقایس��ه با س��ایر ورزشکاران 
از میزان اجتماعی ش��دن ورزشی بیشتری برخوردارند )هاش��می و مرادی، 1387؛ شفیعی و همکاران، 1393و 
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اوردوس��ت، 2014(. همچنی��ن یافته ها نش��ان می دهند که در کنار تش��ویق اعضای خان��واده، همراهی اعضای 
خانواده و بستگان، تشویق معلمان و مربیان ورزش و راهنمایی و همراهی آن ها می تواند بر میزان اجتماعی شدن 
افراد بیفزاید، زیرا افراد همواره برای مش��ارکت در فعالیت های رفتاری خاص مانند فعالیت های ورزش��ی انتظار 
همراهی دیگران مهم را دارند )پارسا مهر، 1389؛ صادقی و ترک فر، 1395؛ رینتاگو، 2009 و جوآن، اکسترمرا 

و گالگوس، 2017(.
نکته قابل توجه این اس��ت که بی��ن پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کش��ور در زمینه نهادهای 

اجتماعی کننده اتفاق  نظر وجود داشته و تفاوت فاحشی مشاهده نشده است.
تحلیل نظری مطالعات

در بررسی موضوعات جامعه شناسی و مهم تر از آن اجتماعی شدن بسیاری از محققان با توجه به دیدگاه های 
نظ��ری و از منظ��ر آن ها اقدام ب��ه انجام مطالعه می نمایند و ای��ن دیدگاه ها را به عنوان مبان��ی نظری پژوهش خود 
مدنظ��ر قرار می دهند. در بررس��ی مطالعات انجام ش��ده در این پژوهش برخی مطالعات ب��ا یک دیدگاه غالب و 
برخ��ی دیگر ب��ا تلفیق دیدگاه های مختلف به انج��ام تحقیق خود پرداخته اند. در ادامه به بررس��ی هریک از این 

دیدگاه ها و مطالعات مربوط به آن ها پرداخته می شود:
دیدگاه کنش متقابل نمادین	•

در بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه از مجموع کلیه مق��االت داخلی و خارج��ی 22 مقاله این دی��دگاه نظری را 
س��رلوحه پژوهش خود قرار داده اند. در این پژوهش ها، محققان به دنبال ش��ناخت نهادهای اجتماعی کننده در 
مکانیسم ایجاد انگیزه به منظور مشارکت در ورزش جهت اجتماعی کردن افراد بوده اند. نتایج تحقیقات مختلف 
نش��ان داده اس��ت که گام آغازین در فرایند اجتماعی شدن ورزشی در مرحله آشنایی برداشته می شود و سه گزینه 
والدین، دوس��تان و رس��انه گروهی نقش مهمی در آش��نایی ورزش��کاران با رشته  ورزش��ی مورد عالقه شان داشته 
اس��ت )رحمتی و کبیری، 1393 و تیموری، آراس��ته، ایران خواه و اش��رفی، 1392(. در بس��یاری از تحقیقات، 
حضور والدین به منظور حمایت ورزشی در سه سطح مشارکت رسمی در ورزش های سازمان یافته مثل لیگ های 
کوچک ورزشی، مشارکت غیررسمی مانند بازی در محوطه باز و مشارکت غیرفعال در ورزش همچون تماشای 
یک رویداد ورزش��ی مورد بررس��ی قرارگرفته است. )سادلیک و کیم، 2007؛ ش��یپی، 2012(. البته به این نکته 
می توان اذعان نمود که مهم ترین اصل در زمینه حمایت ورزش��ی والدین این اس��ت که س��عی کنند فرزندان خود 
را به س��وی ورزش ها و بازی هایی هدایت کنند که فکر، روح، جس��م و ش��خصیت آن ها را بسازند و آن ها را برای 

زندگی اجتماعی سالم و مفید آماده سازند )پور شاه آبادی،1394(
دیدگاه کارکردگرایی	•

در بررس��ی مطالع��ات ص��ورت گرفت��ه، 4 مطالعه با توجه ب��ه دی��دگاه کارکردگرایی و توجه به اث��رات و نتایج 
اجتماعی شدن از طریق ورزش به نگارش پژوهش خود پرداخته بودند. از دیدگاه این محققان، ورزش می تواند 
اعتماد، اس��تقالل عمل، قدرت ابتکار و اختراع، خالقیت، تحقق عمل، احس��اس هویت و مردم آمیزی را در فرد 
ایجاد کند و وی را از عدم اعتماد، شرم و تردید، احساس خطا و تقصیر، احساس کهتری، پراکندگی نقش، راکد 
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ماندگی، انزواطلبی و نومیدی برهاند و توحید یافتگی من را در پی داش��ته باش��د )رحیم زاده،1384(. به عالوه، 
ورزش ابزاری اس��ت که زمینه را برای ش��کوفایی استعدادهای افراد شایسته فراهم می سازد )رحمانی، شارع پور، 
رضایی، 1390(. ازنظر دیدگاه کارکردگرایان، در مقوله اجتماعی ش��دن باید به ویژگی های مردمی که در فرآیند 
اجتماعی ش��دن قرار می گیرند، اجتماعی ش��دن دارای چه پیامدهای ویژه ای اس��ت و اینکه دیگران چه تأثیری بر 
روی افراد بر جای می گذارند، توجه نمود )شمس��ی، س��لطان حسینی و روحانی، 1394(. بنابراین کارکردگرایان 
بر اس��اس این عقیده که هر پدیده اجتماعی در جامعه کارکرد خاص خود را داراست، در بررسی ورزش به عنوان 
یک پدیده اجتماعی، به نقش آن در ثبات اجتماعی و گسترش ارزش های جامعه توجه می کنند و به بررسی این 
موضوع می پردازند که آیا ورزش می تواند تجربیات اجتماعی شدن را از طریق یادگیری ارزش ها و قواعد جامعه 
فراهم آورد و باعث افزایش اثرات آن شود و یا اینکه زمینه هایی را فراهم آورد تا از طریق آن ها مردم بتوانند تنش و 

ناکامی شان را به شیوه های مناسبی که نظم و استواری در جامعه حفظ شود، درك کنند.
دیدگاه تضادگرایی	•

در نگاه��ی ب��ه مطالع��ات انجام ش��ده، 3 مطالعه با نگرش ب��ه این دیدگاه اق��دام به نگارش مطل��ب در زمینه 
اجتماع��ی ش��دن از طریق ورزش نموده اند. این محققان بیان می کنند اف��رادی که در جایگاه ضعیف اجتماعی- 
اقتصادی قرار دارند، بیش��تر در رش��ته ورزشی فوتبال و افرادی که در جایگاه قوی اجتماعی- اقتصادی قرار دارند 
در رشته های ورزشی همچون: شنا، دوچرخه سواری، بدمینتون، تنیس روی میز و شطرنج به فعالیت می پردازند 
)رحمتی و کبیری، 1393(. از طرف دیگر، والدین به عنوان یک منبع اجتماعی کننده برای مش��ارکت در ورزش 
و انتقال دهنده جنبه های اجتماعی و فرهنگی س��رمایه های ورزشی در نوجوانان با وضعیت اجتماعی- اقتصادی 
ضعیف بس��یار باارزش و مهم می باش��ند )پوت و همکاران، 2016(. بنابراین می توان این گونه برداش��ت نمود که 
کید بر وضعیت اقتصادی و نظام س��رمایه داری در جامعه و بس��ط دادن آن ب��ه تمام پدیده های  تضادگرای��ان ب��ا تأ
اجتماعی، حقوقی را برای س��رمایه داران قائل هس��تند و ابراز می دارند که افراد با جایگاه اقتصادی پایین نباید در 
برخی از رش��ته های ورزشی همچون: تنیس خاکی، ش��نا و تیر اندازی و گلف مشارکت کنند. همچنین آنان بیان 
می کنند که افراد مرفه از منابع مختلف، متعدد و باکیفیت شرایط اجتماعی شدن را دریافت می کنند، درحالی که 

 نامناسب برای اجتماعی شدن تلقی می گردند.
ً
تعداد منابع برای افراد نیازمند محدود و بعضا

دیدگاه فمینیسم انتقادی	•
بررس��ی مطالعات نش��ان داد که 6 پژوهش با این دیدگاه خط س��یر نگارش پژوهش خود را طی نموده اند و به 
نتایج درخور توجهی هم دس��ت  یافته اند. برخی از این محققان بیان می نمایند که ش��رایط اجتماعی شدن در بین 
مردان و زنان یکس��ان اس��ت و هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد )شفیعی و همکاران، 1393 و اینان، قرهقویزلو، 
درونت و ارس��النتاش، 2015(، درحالی که برخی دیگر بیان می کنند که ش��رایط و فرآیند اجتماعی شدن بین دو 
جنس مرد و زن متفاوت است و این تفاوت بستگی به شرایط محیطی دارد )فرج زاده، کاشف و آقا پور، 1393(. 
یکی دیگر از مقوله هایی که در ارتباط اجتماعی ش��دن و جنس��یت از دیدگاه فمینیس��م انتقادی مورد بررسی قرار 
می گی��رد، منابع اجتماعی ش��دن اس��ت. تحقیق��ات مختلفی که در این زمینه به انجام رس��یده اس��ت بر این امر 
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کید دارند که منابع اجتماعی ش��دن در بین زنان و مردان متفاوت اس��ت. پژوهشگران در مطالعات خود به این  تأ
نتیجه رس��یده اند که پسران بیشتر از طریق دوس��تان و خانواده و دختران به وسیله مدرسه و خانواده به سمت رشته 
ورزش��ی مورد عالقه خود کش��یده ش��ده اند )رحمتی و کبیری، 1393(. همچنین نتایج پژوهشی دیگر نشان داد 
که بین منابع اجتماعی شدن در طرفداری ورزشی بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. دراین بین به 
ترتیب در مردان منابع گروه همس��االن، رس��انه های گروهی و والدین و در بین زنان والدین، رسانه های گروهی و 
گروه همساالن بیشترین تأثیر را در طرفداری ورزشی دانشجویان به عهده داشتند )رحمتی و همکاران،2014(. 
نکت��ه قابل توج��ه این که در نگاهی کلی به چنی��ن یافته هایی می توان دریافت ک��ه ورزش در زندگی زنان به امری 
ش��خصی مبدل گردیده و این در حالی اس��ت که با توجه به نگاه مثبت جامعه به ورزش های مردان، این گروه از 
حمایت های بیشتری برخوردار هستند. وجود الگوهای نابرابر اجتماعی شدن ورزشی، مشارکت ورزشی زنان و 
مردان ورزشکار را به مسیرهای متفاوتی می کشاند. به عنوان مثال، درزمینه  میزان حمایت های دریافتی، مردان در 
مقایسه با زنان از حمایت های بیشتری برخوردار هستند و زنان کمتر مورد حمایت و تشویق قرار می گیرند. چنین 
یافته ای گویای این مطلب است که ورزش در جهان اگرچه به سمت برابری های ساختاری و فردی سوق یافته، با 
 وجود این، انگاره ها و کلیش��ه های جنسیتی هنوز هم در زندگی اجتماعی زنان و مردان ورزشکار به خصوص در 
محیط های خانوادگی آن ها به چش��م می خورد. عدم حمایت کافی از س��وی اعضای خانواده در قیاس با همتایان 
مرد، عدم تمرکز زیاد بر فعالیت ورزش��ی در زندگی اطرافیان زنان بر روی مشارکت ورزشی، عدم دریافت کمک 
مناس��ب از س��وی دیگ��ران در قالب ابعادی چون دریاف��ت حمایت عاطفی، مادی و اطالعات��ی و اهمیت ناچیز 

ورزش در زندگی زنان، همگی نشان دهنده  تأثیر کمتر فرآیند اجتماعی شدن در زندگی زنان ورزشکار است.
دیدگاه یادگیری اجتماعی	•

نتای��ج تحقیق��ات و پژهش ها نش��ان داد توجه به محی��ط از دو منظر مورد کنکاش پژوهش��گران بوده اس��ت. 
کید داش��ته اند و پژوهش خ��ود را معطوف به  تع��دادی از محقق��ان به حضور مس��تمر در محیط های ورزش��ی تأ
مقایس��ه بین ورزش��کاران و غیر ورزشکاران نموده اند که از بین این مطالعات، 5 مورد به این امر توجه نموده اند. 
نتایج نش��ان دهنده این موضوع اس��ت که تفاوت معناداری بین اجتماعی شدن از طریق ورزش بین ورزشکاران و 
غیر ورزشکاران است )موحدی، مجتهدی و فرازیانی،2011 و ایلکیم، تانیر و اوزدمیر، 2018(. به نظر می رسد 
که این تفاوت به این دلیل اس��ت که ورزش��کاران، تعامالت اجتماعی بهتری با همساالن و دوستان خود داشتند. 
درونی ش��دن ارزش ها و هنجارها در گروه ورزش��کار بیش��تر از گروه های غیر ورزش��کار بوده است که این نشان 
می دهد با مشارکت در برنامه های متنوع ورزشی درونی کردن ارزش ها و هنجارها به ویژه در کودکان و نوجوانان 
به شکل بهتری صورت می گیرد )ظهیری و همکاران، 1393(. نتایج همچنین نشان دهنده آن است که ورزش و 
فعالیت بدنی می تواند به اجتماعی شدن مردان به ویژه جوانان کمک  کند. ورزش و آموزش مهارت ها و حرکات 
جسمانی، احترام به ارزش های اخالقی و ارزش های اصیل زندگی در جامعه را ترویج می دهد و از انسجام گروه 

و مهارت های ارتباطی با سایرین حمایت می کند )سوپا و پوماچی، 2015(.
از منظری دیگر، برخی پژوهش��گران به وجود تفاوت بین محیط ورزش های گروهی و انفرادی پرداخته اند و 
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اعتقاد دارند که حضور در ورزش های گروهی شرایط را برای یادگیری بهتر ارزش ها و نگرش ها فراهم  می کند که 
از بین این مطالعات، فقط 2 مطالعه به بررسی این موضوع پرداخته اند. محققان به این نتیجه رسیدند که بین سطح 
اجتماعی ش��دن ورزش های انفرادی و تیمی تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان آن در ورزش های تیمی بیشتر 
اس��ت. همچنین نتایج نشان داد که در میزان اجتماعی ش��دن بین ورزش های انفرادی و تیمی بر اساس جنسیت 
تفاوت معنی داری وجود ندارد )دیویکی اوقلو، ساهان، یلذیز، تکین و سیم، 2012(. اما تفاوت معنی داری بین 
عالقه دانش��جویان به ورزش های انفرادی و گروهی و مهارت های اجتماعی عمومی و سطح اجتماعی شدن در 
ورزش به چشم می خورد و این میزان در ورزش های تیمی بیشتر است. به عالوه، بیشتر دانشجویان تمایل دارند 

که به صورت غیرحرفه ای در فعالیت های ورزشی شرکت کنند )اینان و همکاران، 2015(.

بحث و نتیجه گیری
اگ��ر چه اجتماعی ش��دن به عنوان یک ض��رورت انکارناپذیر م��ورد توافق محققان و برنامه ریزان اس��ت، اما 
توجه چندانی به آن نشده است. نتایج بررسی مطالعات داخلی در زمینه اجتماعی شدن نشان داد که به موضوع 
اجتماعی شدن از طریق ورزش توجه بسیار کمی شده است. به نظر می رسد که هنوز در بین پژوهشگران داخلی 
تمایل زیادی به انجام تحقیقات جامعه شناسی در حوزه های چالش برانگیزی مانند فرایند اجتماعی شدن وجود 
ندارد. محققان داخلی هریک بر اس��اس ی��ک دیدگاه که عمدتا دیدگاه کارکردگرایی اس��ت، عواملی را در فرایند 

اجتماعی شدن فهرست کرده اند.
در بررس��ی نتای��ج مطالع��ات خارجی، فقدان پراکندگی مناس��ب در مقاالت در بین کش��ورهای مختلف این 
نظریه را تبیین می کند که موضوع اجتماعی ش��دن در بس��یاری از کش��ورها از اهمیت چندانی برخوردار نیست و 
بسیاری از دانش��مندان کشورهای مختلف ازجمله محققان کشورهای جنوب شرقی آسیا، غرب اروپا و استرالیا 
به این حوزه توجه خاصی ندارند. درحالی که پژوهشگران آمریکا ی شمالی در این زمینه توجه خاصی را مبذول 
نموده ان��د و ت��الش خود را برای ارائه نظریاتی کاربردی و مورد نیاز جامعه جهت تس��ریع امر اجتماعی ش��دن از 

طریق ورزش معطوف داشته اند.
 یک��ی دیگر از مس��ائل مرب��وط به بحث اجتماعی ش��دن که در بس��یاری از پژوهش های داخل��ی و برخی از 
پژوهش های خارجی مورد توجه قرار گرفته اس��ت، بحث نهادهای اجتماعی فعال و اثرگذار است. نتایج تحقیق 
نشان داد بیش از نیمی از مطالعات یافت شده، توجه خود را معطوف به نهادهای مسئول در اجتماعی شدن مانند 
خانواده و مدرس��ه، نهاد مذهب و گروه دوس��تان و هماالن و رس��انه ها و برنامه های دولت نموده اند و از توجه به 
سایر مسائل مربوط به اجتماعی شدن خودداری کرده اند. بنابراین با توجه به این حجم بسیار باال در ارائه مقاالت 
باهدف نهاد های اجتماعی کننده، بررس��ی این موضوع در پژوهش های آتی چه در ایران و چه در س��ایر کشورها 
البت��ه ب��ا حفظ اولویت بندی ضروری می نماید. البته نباید از نظر دور داش��ت که بررس��ی و مطالعه تأثیرات این 
نهادها در ش��رایط خاص )مطالعه تطبیقی بین کش��ورهای مختلف یا بررس��ی این موضع در بین افراد با نژادهای 
مختلف( و برای افراد خاصی )افرادی با معلولیت خاص( امری  الزم است که در مطالعات مورد بررسی فقط 4 
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پژوهش در خارج از کش��ور به این امر توجه نمودند. محققان و پژوهش��گران با توجه به تحوالت بنیادین در همه 
زوایای زندگی و جایگزینی روش های نوین زندگی در برابر شیوه های سنتی نیازمند آن اند که مسائل جدیدی را 
در مورد اجتماعی ش��دن و ارتباط آن با ارزش های فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی بررسی  نمایند و تالش خود را 
صرفا معطوف به بررس��ی نهادهای اجتماعی کننده مانند خانواده و مدرس��ه ننمایند، زیرا این ارزش ها هستند که 

در تصمیمات نوجوانان و جوانان نقش آفرینی می کنند.
نتایج تجزیه وتحلیل مطالعات نش��ان داد که یکی از مواردی که از س��وی بسیاری از پژوهشگران مورد نادیده 
قرار گرفته است، نبود الگو و مکانیسمی منسجم و یکپارچه  و کاربردی در زمینه اجتماعی شدن از طریق ورزش 
در مطالعات جامعه شناس��ی ورزش��ی است. از طرفی، با مقایس��ه اجمالی در مطالعات اجتماعی شدن می توان 
به این نتیجه دس��ت  یافت که در س��ایر حوزه ها مکانیسم و الگوی منسجم و مرتبط با اجتماعی شدن وجود دارد. 
در این مورد می توان به مدل های اجتماعی کردن سیاسی، سازمانی، دانشجویی، سالمت و سایر حوزه ها اشاره 
نمود. یکی از دالیل این امر می تواند این باشد که هنوز رشته دانشگاهی جامعه شناسی ورزشی در کشور ایران به 
رسمیت شناخته  نشده و در ایران و برخی کشورها همچنان به صورت محدود به بررسی مسائل جامعه شناسی در 
ورزش پرداخته می ش��ود. از طرف دیگر، پژوهش��گران جامعه شناسی ورزشی کمتر از 10 سال است که به حوزه 
اجتماعی ش��دن ورود نموده اند که البته در این ورود نیز بیش��تر توجه خود را به نهادهای اجتماعی کننده معطوف 

کرده ان��د.
با کنکاش در نتایج پژوهش های مورد بررس��ی می توان گفت که یکی از موارد اختالف در بین پژوهش��گران 
داخلی و خارجی، تفاوت در نوع روش مطالعه بوده است. بسیاری از پژوهشگران داخلی از روش های میدانی در 
مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی شدن استفاده کرده اند، درحالی که پژوهش گران خارجی بیشتر از روش های 
کیفی اس��تفاده نموده اند. بنابراین به نظر می رس��د که محققان داخلی نیز با توجه به موضوعات جامعه شناسی که 
بیش��تر موضوعات چالش برانگیز هستند، باید توجه خود را در روش های مورد استفاده به سمت مطالعات کیفی 

وبهره گیری از نظرات و دیدگاه های نخبگان و تحلیل آن سوق دهند. 
ش��یوه های زندگی و ارزش های حاکم بر خانواده، ویژگی های شخصیتی و رفتاری جامعه هدف، ارزش های 
فرهنگی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده و میزان تسهیالت اجتماعی از جمله موضوعاتی هستند که نیاز به 
بررس��ی و پژوهش به عنوان عوامل میانجی و مداخله گر در موضوع اجتماعی ش��دن از طریق ورزش را دارند. به 
عالوه تقریبا همه پژوهشگران داخلی از واژه مشارکت ورزشی در فرایند اجتماعی شدن بهره گرفته اند و به نوع و 
محتوای برنامه های متنوع ورزشی و همچنین رشته های  کمتر توجه شده است. تحلیل مسیر و تعیین سهم نسبی 
هریک از عوامل اثرگذار در فرایند اجتماعی شدن از طریق ورزش، یکی دیگر از مباحثی است که پژوهش های 

زیادی نیاز دارد.
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