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 چکیده:

مالي، تشكيالت سازمان يافته، گسترش روابط بين الملل،  جامعه شناسي ورزش با پارامترهايي چون بسيج منابع انساني و

نوعي سرگرمي و تفريح رسانه اي، ارتقاي آگاهي محوري، سالمت رواني و جسمي، افزايش اعتماد ،رشد توريسم، 

تخليه هيجانات و انفعاالت روحي، پرورش اخالق انساني و اجتماعي و...  رابطه دارد. مسائل جامعه شناختي در حوزه 

زشي با نوعي آگاهي با كنش هاي ورزشي، شناخت رفتارهاي ارزشمندانه، پرخاشگرانه، خشونت طلبانه، استفاده از ور

داروهاي مجاز و غير مجاز، انگيزه هاي رواني در ميادين ورزش، افزايش حرمت، اعتماد به نفس، كمك به بهبود 

عي تيم هاي ورزشي، گسترش تجارت و بازاريابي اقتصادي و اجتما -دورنماي اشتغال، پيامدهاي نامطلوب انحرافي

كاالهاي ورزشي، مسائل خصوصي سازي ورزش، سياست زدگي در حوزه ورزش، مي تواند همراه باشد. جامعه شناس 

ورزشي شيوه ها و روش هاي تحقيق منظم و دقيق علمي جامعه شناسي را در جهت تأثيري كه كنش ها و روابط متقابل 

ي ورزشي در محيط هاي ورزشي مي گذارد، مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه پذيري از طريق افراد بر فعاليت ها

ورزش يا در ورزش بر مكانيسم يادگيري، شكل گيري باورها، مهارت ها، رفتارها، عادات، نقش ها و هويت هاي جنسي 

جامعه است كه از سوي نهادهاي رويكرد كاركردگرايي جامعه پذيري ورزش نوعي هماهنگي با اهداف .تأكيد مي كند

اجتماعي شكل مي گيرد. رويكرد تضاد در حوزه جامعه پذيري ورزشي  اين پديده را نوعي بي عدالتي و نابرابري بين 

مي داند. بر اساس چنين حوزه مطالعاتي بين رشته اي در  طبقات جامعه، و  اين پديده را در خدمت جامعه سرمايه داري

د بر روش كتابخانه اي و اسنادي راهكارهايي را براي اشاعه اجتماعي و فرهنگي اين پديده در جامعه علوم انساني با تاكي

 بيان مي كنيم.
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