
 جامعه شناسی ورزشی

 

 علوم ورزشی :رشته کارشناسی دوره

 دقیقه 30 و ساعت یک جلسه هر

 11:30 تا صبح 09:30 ساعت از ها چهارشنبه :کالس برگزاری مدت و زمان

 12 تا 11 ساعت از ها یکشنبه :اشکال رفع زمان

 جلسه 16 :کالس جلسات تعداد

نظریات  دانشجو آشنایی بر عالوه .گیرد می قرار بحث مورد موارد مختلف جامعه شناسی درس این در

جامعه شناسی ، ارتباط نهاد ها با ورزش و تاثیر متقابل هر کدام بر هم و نهایتا کارکرد های ورزش برای 

 .جامعه مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد

 سرفصل ها

 آشنایی با مفاهیم جامعه شناسی

 آشنایی با موضوع جامعه شناسی ورزشی 

 آشنایی با جامعه و ورزش

 آشنایی با اجتماعت ورزشی 

 ر ورزش  آشنایی با نقش های جنسیتی د

 آشنایی با قشربندی تماشاگران، مربیان و ورزشکاران

 آشنایی با گروه های ورزشی

 آشنایی با رسانه های همگانی

 آشنایی با اقتصاد و جامعه

 آشنایی با جامعه، فرهنگ، بهداشت، تندرستی و ورزش

 آشنایی با اوباشگری در ورزش

 

 آموزشی کمک های فیلم برد، وایت تخته پرژکتور، ویدئو :آموزشی وسایل

 .شد ارائه مباحث از میان در هفته بصورت کوئیز انجام  .1

 میان ترم در تاریخ مشخص شده .2

 جوهاارایه برخی موضوعات درسی با همراهی دانش .3



 

 :درسی کتابهای

 

  ترجمعه دکتر بهرام قدیمی    2و1ورزش در جامعه 

 مبانی جامعه شناسی ورزشی   مهدی شهبازی و همکاران 

 جامعه شناسی ورزش    دکتر مهربان پارسا مهر 

 مبانی جامعه شناسی در ورزش   دکتر مسعود نادریان 

 ه شناسی ورزش مکاتب و نظریه ها  محمدرضا مهرآیینجامع 

 جامعه شناسی ورزش)اوباشگری در ورزش ( دکتر وحید قاسمی و همکارن 

 

 :دانشجو ارزیابی نحوه

 15 نمره امتحان پایانی: بصورت تشریحی در پایان ترم برگرفته از جزوه و کارهای کالسی ارائه

 شده توسط دانشجویان.

 2.5 . )نمره امتحان میان ترم)بدون اطالع قبلی 

 2.5  نمره کار کالسی که بایستی تا پایان ترم ارائه شود.)کار بصورت پاورپوینت در جلسات

 دقیقه پایانی(40الی  30کالس ارائه می شود، 

 


