Sporda Sosyal Yapı

Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Sporun Sosyal Yapısı

•

İnsanlar "sosyal hayat alanı" üzerinde irili ufaklı pek
çok sayıda sosyal grup içinde yaşarlar. Bunların
hepsi toplum yapısını meydana getirir.

•

Sosyal hayat alanı, sosyal yaşantıların, sosyal
ilişkilerin, sosyal grupların üzerinde bulunduğu
alandır.

•

Sosyal ilişki, birbirlerinden haberi olan en az iki
insan arasında, bir süre devam eden, anlamlı, belirli
amaçları bulunan sosyal bir bağdır, insanların bütün
sosyal ilişkileri sosyal gruplar içinde geçer.

Sporun Sosyal Yapısı
•

İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için iş birliği yapmak zorundadır.

•

İş birliği ise sosyal ilişki kurmakla mümkündür.

•

Sosyal ilişki kurmak, sosyal hayatta sosyal gruplaşmayı gerektirir.

Spor Kültürü ve Cinsiyet

•

Toplumsal cinsiyet kavramı sporun toplumsal analiziyle
ilgili yapılan çalışmalarda yer alması
gereken
toplumsal/kültürel/tarihsel bir kavramdır ve spor
ortamındaki iktidar ilişkilerini anlayabilmek için, spor da
toplumsal cinsiyete dayalı bir kültürel pratik olarak
incelenmelidir.

•

Spor deneyiminde bedenin ve fiziksel performansın üst
düzeyde önemli olması, spor ortamını toplumsal
cinsiyet ideolojilerinin yapılanması ve doğrulanması için
güçlü bir ortam haline getirmektedir.

Spor Kültürü ve Cinsiyet

•

Özellikle yarışma sporları, erkeklik ve kadınlıkla ilgili çok kuvvetli mesajlar
taşımakta ve spor, geleneksel olarak erkeksi cinsiyet rolü özellikleri gerektiren bir
erkek etkinliği olarak görülüp, üstün sportif performans erkeklikle eşdeğer kabul
edilmektedir.

Spor Kültürü ve Turizm
•

20. yüzyılın ikinci yarısından başlamak üzere, sanayileşmiş batılı ülkelerinin milli
gelirlerinde meydana
gelen
artışın,
toplum
içerisinde yer alan bireylerin
gelirlerine yansıması sonucunda, bireylerin; kültür, spor, eğlence, seyahat ve hobiler
gibi serbest zaman faaliyetleri için hem zaman hem de maddi olarak
yaptıkları
harcama miktarı artış göstermiştir.

•

Bu anlamda; sanayileşmiş toplumlarda, serbest zaman ve
serbest zamanı
değerlendirme biçimleri toplumunun temel özelliklerinden biri haline gelmiştir.

Spor Kültürü ve Rekreasyon

•

Günümüzde endüstri ve teknoloji alanındaki gelişmeler,
toplumsal kalkınma ve insanların refah düzeyindeki artışlar ile
birlikte, gelişen makinelerin insan hayatını kolaylaştıran etkileri
sayesinde, insanların serbest zamana olan ilgisi ve kendi
seçecekleri aktiviteleri yapma fırsatları artmıştır.

•

Planlanmış veya plansız olarak her yaştaki ve cinsiyetteki
insanın katılımına imkân veren ve özgürce yapılabilen
faaliyetlerin tümü.

•
•

Açık alan rekreasyonu
Kapalı alan rekreasyonu

Futbol Örneği:
•

Popüler Kültür – Demokratik Kültür anlayışı.

•

Sanayi öncesi futbolun herkes tarafından kabul gören standart
kuralları ve düzeni yoktu. Top tekmelenebildiği gibi, taşınabilir
ve atılabilirdi. İşaretlenmemiş alanlarda, yerleşim alanları
dışında yapılan oyunlara birçok kişi katılırdır.

•

19.
yüzyılda
spor
çeşitli
amaçlar
doğrultusunda
yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.
Günümüzde
ise
tüm
dünyada
futbolun
spor
olgusunun
önüne geçtiğini
görmekteyiz.

•

Futbol, artık sadece futbol değildir. Futbol, insanoğluna bir
oyun olmanın ötesinde eğlence, iktidar, güç, üzüntü, sevinç,
ulusal onur ve hepsinden de öte kendi kimliklerini, kendilerini
bulabildikleri bir dünyanın anahtarını sunmaktadır.

