Социализация.Социализация към спорта

Понятието социализация: процес при който социалният актьор се научава да се
съобразява със социалните норми и правила на поведение. Социални функции на
процесът социализация: а. пренася се културата между поколенията; б. стабилизира се
обществото и се поддържа социалния ред. В социологията съществуват две разбирания
за процеса: като процес на интернализация на социалната норма. Социалната норма по
рождение е външна за съзнанието на социалния актьор.
Конформизъм.
В този случай социалният актьор се съобразява с нормата, без тя да се превръща в
негово лично убеждение поради следните причини: социалният актьор се съобразява с
очакванията на другите за да получи одобрение на своето поведение с цел определена
полза; социалният актьор повишава значимостта на своя статус като предсказуем и
коректен партньор; за да избегне чувство за вина поради неспазване на нормата; страх
от наказание, което може да последва при неспазване на нормата .Процесът
социализация преминава през следните етапи: 1 етап е в семейството - първична
социализация; 2 етап е в училище - вторична социализация; 3 етап е през целия живот –
третична социализация. В този етап се усвояват роли, които не са усвоени през
предните атапи. ПРОЦЕСЪТ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КЪМ СПОРТА
.
Социологическата
интерпретация на проблема трябва да отговори на следните въпроси: а) защо и как
някои лица са социализирани към спорта, а др. не; б) какви фактори определят
предпочитанията към определени спортове; в) как се променя изпълнението на
социалните роли на роли на спортист и фен в зависимост от възрастта, пола,
принадлежността към определен социален слой или определена култура.
Процесът на социализация
към спорта преминава през следните етапи: (а) усвояване на определени знания за
спорта.(б) спортът заема челно място в ценностната система на социалния актьор (в)
социалният актьор заема определен социален статус в спортното пространство и
усвоява съответните социални роли.
Отношенията в семейството
между родителите и децата са най-важен фактор в процеса на социализация към
спорта. Положителното отношение на родителите към спорта и поощрение на
интересите на детето към участие в организирани спортни занимания формират
спортния манталитет у детето.
Социализация към ролята на спортист
- В момента не е изградена строга научна теория, която да обяснява еднозначно
възприемането на ролята на спортист като първостепенна роля в живота на социалния
актьор.
Социализацията към
ролята на спортен фен или потребител на спортния продукт, преминава през следните
етапи: a).усвояване на знания, свързани с определен спорт; б).развитие на емоционално
отношение към спортисти, отбори и развой на спортно състезание; в).отделяне на време
и средства за потребление на спортния продукт; г).превръщане на спорта като основна
тема за разговор в ежедневието.
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