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Առանցքային բառեր։ Տիպային սո-
ցիալականացում, անհատական սոցիա-
լականացում, դաստիարակություն, հա-
սարակություն, զարգացում, հարմարում, 
հայեցակարգ: 

Հետազոտության արդիականու-
թյուն: Սոցիալականացումն անհատի 
կողմից սոցիալական նորմերի ու պա-
հանջների, տվյալ հասարակության մեջ 
ընդունված վարքի ձևերի, պատմամշա-
կութային արժեքների յուրացման, արժե-
քային կողմնորոշումների, քաղաքացիա-
կան և սոցիալական պատասխանատ-
վության, հաղորդակցման կուլտուրայի 
ձևավորման, հասարակություն մուտք 
գործելու թե՛ գործընթացն է, և թե՛ արդ-
յունքը: Անձի սոցիալականացումն անձի 
և հասարակության  բարդ ու հակասա-
կան փոխներգործության արդյունք է, 
որի ընթացքում անձը դրսևորում  և զար-
գացնում է այլոց հետ շփվելու և փոխ-

գործելու գիտելիքներ և հմտություններ։ 
Սոցիալականացումը մի շարք գիտական 
բնագավառների (սոցիոլոգիա, հոգեբա-
նություն, անտրոպոլոգիա, մանկավար-
ժություն) հետազոտման առարկա է, որի 
մեկնաբանման շրջանակները և ուսում-
նասիրման ասպեկտները բավական ըն-
դարձակ են ու բազմաշերտ։ Սոցիալա-
կանացման հիմնախնդիրը պահպանում 
է իր արդիականությունը հասարակու-
թյան զարգացմանը զուգընթաց, քանի 
որ նրանում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր 
փոփոխություն առաջ է բերում կրթական 
և դաստիարակչական մտքի զարգացում` 
միանգամայն այլ մանկավարժական 
պահանջներ դնելով տվյալ հասարակու-
թյան առջև։ Հասարակական առաջըն-
թացին համընթաց՝ սպորտի արժեքը, 
որպես սոցիալականացման ակտիվ գոր-
ծոն, աճում է: Այն ներթափանցում է ժա-
մանակակից հասարակության բոլոր 
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շերտերը` մեծապես ազդելով հասարա-
կության կյանքի հիմնական ոլորտների 
վրա: Այն ազդում է միջազգային հարա-
բերությունների, գործարար կյանքի, սո-
ցիալական կարգավիճակի վրա, ձևա-
վորում է նորաձևություն, էթիկական ար-
ժեքներ, մարդկանց կենսակերպ՝ պայ-
մաններ ստեղծելով սոցիալականացման 
գործընթացների համար:  

Հետազոտության նպատակը: Հեն-
վելով հիմնախնդրի իմաստավորման 
պատմական շարժընթացի վրա՝ ուսում-
նասիրել «սոցիալականացում» եզրույթի 
ժամանակակից մեկնաբանման առանձ-
նահատկությունները սպորտում: 

Հետազոտության խնդիրները։ 1. 
Ուսումնասիրել «սոցիալականացում» 
հասկացության իմաստավորման պատ-
մական շարժընթացը, 2. պարզաբանել 
սպորտում սոցիալականացման հիմնա-
խնդրի վերաբերալ առկա մոտեցումնե-
րը, 3. բացահայտել ընդհանուր սոցիա-
լականացման վերաբերյալ մոտեցումնե-
րի արտացոլման դրսևորումները սպոր-
տային գործունեության ոլորտում։ 

Հետազոտության մեթոդներն ու 
կազմակերպումը: Թեմային վերաբերող 
գիտական աղբյուրների ուսումնասիրու-
թյուն, արդյունքների վերլուծություն: 

Անձի սոցիալականացումը սպոր-
տում դժվար է ընդհանուր սոցիալակա-
նացումից անկախ դիտարկել, ուստի 
մենք հիմնախնդիրը կքննարկենք ընդ-

հանուր սոցիալականացման մեջ տեղ 
գտած երկու ավանդական տեսանկյուն-
ներից՝ անհատի վրա սպորտի ձևավո-
րող ազդեցություն և սպորտի բնագա-
վառում անհատական փորձի միջոցով 
ավելի ընդհանուր սոցիալական փորձի 
ձեռքբերում:  

Արդյունքների վերլուծություն։ Սո-
ցիալականացման տեսությունը կառուց-
վել է երկու հիմնական ուղղությունների՝ 
անհատականի և հասարակականի՝ այլ 
կերպ ասած՝ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ 
գործոնների տարանջատման և դրանց 
քննարկաման հիման վրա։ «Սոցիալա-
կանացում» հասկացության պատմական 
ակունքների որոնումը մեզ տանում է 19-
րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբ, երբ 
այն որպես ինքնուրույն գիտական բնա-
գավառ է ձևավորվել և հիմնականում 
հետազոտվել է փիլիսոփայության, սո-
ցիոլոգիաի և անտրոպոլոգիայի շրջա-
նակներում։ Հասկացության շրջանառ-
ման սկզբնական շրջանում սոցիալիզա-
ցիան քննարկվում էր հասարակության 
դասակարգային, կրոնական, կաստայա-
կան և բարոյական  որոշակի  արժեք-
ների յուրացման տեսանկյուից, երբ ան-
ձը ենթարկվում է արդ սոցիաական 
խմբերի պահանջներին, ու այդ ուղղու-
թյամբ էլ տեղի է ունենում անձի սոցիա-
լականացումը [3,4,8,9]։  

Ի սկզբանե առավել տարածված էր 
սոցիալականացման հարմարվող կամ 
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կոմֆորմիստական հայեցակարգը, ըստ 
որի` անձի սոցիալականացումը դի-
տարկվում է որպես տվյալ հասարակու-
թյան մեջ առկա կյանքի նորմերին հար-
մարում։ Այս մոտեցման համաձայն` 
սոցիալականացման արդյունքը` «հար-
մարվողականությունն» է, և սոցիալակա-
նացումը տեղի է ունենում «հարմարվո-
ղականության» միջոցով: Հետագայում 
այս մոտեցումն առավել զարգացել ու 
փոփոխության է ենթարկվել, սակայն 
հիմնախնդրի ուսումնասիրման այս 
ուղղությունը դեռևս պահպանում է իր 
արդիականությունը, ինչը սպորտում ա-
ռավելապես ակնհայտ է: 

Հետագայում հիմնախնդրի ուսում-
նասիրմամբ զբաղվել են սոցիալական 
հոգեբանությունը, մանկավարժությունը 
և այլ գիտություններ ու միջգիտական 
բնագավառներ։ 

Այսօր պետք է վերլուծվեն և վերա-
նայվեն այն հարուստ հետազոտական 
տվյալներն ու գաղափարները, որոնք 
առկա են նշանավոր մանկավարժների 
աշխատություններում, օրինակ՝ Ա. Ս. 
Մակարենկոն գտնում էր. «…Ես պահան-
ջում եմ, որպեսզի երեխայի կյանքը կազ-
մակերպվի որպես սովորույթների որո-
շակի խումբ դաստիարակող փորձ»: 
Վերջինս դաստիարակությունը համա-
րում էր հասարակական կարծիքի հզոր 
ուժը, որը կարգավորում և կարգապա-
հություն է հաստատում մեր կյանքում 

[ըստ` 3]: Այս մոտեցումը ևս հարում է 
սոցիալականացման կոմֆորմիստական 
կամ տիպական հայեցակարգին։ 

Այս պահանջից ելնելով՝ նա իր սա-
ների մեջ սերմանում է այնպիսի որա-
կական անձնային օգտակար հատկու-
թյուններ, ինչպիսիք են՝ նպատակասլա-
ցությունը, կարգապահությունը, պա-
տասխանատվությունը, համառությունը, 
որոնք կնպաստեն երեխաների ինտե-
գրմանը կյանքին։ 

Այսօր էլ ոլորտի մասնագետներին, 
հատկապես, մանկավարժներին առաջին 
հերթին հետաքրքրում են անձի ձևա-
վորման նպատակներն ու միջոցները, 
ձևավորման մեխանիզմները:  

Սոցիալական հոգեբանության բնա-
գավառում «սոցիալականացում» տեր-
մինը ներմուծվել է 1939 թվականին մի 
շարք հետազոտողների կողմից` Ռոբերտ 
Պարկ ու Ջոն Դոլլարդ, որոնք այն օգ-
տագործել են ժամանակակից իմաստով: 
Նույն թվականին և հետագա տարինե-
րին այդ տերմինը սկսեց օգտագործվել 
զանգվածաբար և ցույց էր տալիս սո-
ցիալ-հոգեբանական հետազոտություն-
ների նոր բնագավառ և բնորոշվում էր 
որպես պրոցես, որի ընթացքում ան-
հատը դառնում է անձնավորություն, հա-
սարակական կյանքի ակտիվ մասնակից 
[ըստ` 7]: 

ԽՍՀՄ տարիների գիտական գոր-
ծիչներն առաջադրում էին հասկացութ-



ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ. ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 2021 №2 (4) 

 

www.sportedu.am 117 
 

յան երկու` լայն և նեղ բնորոշումներ: Ա-
ռաջիններից էր Ի. Ս. Կոնը, որը սոցիա-
լականացումը բնորոշում էր որպես 
գործընթաց, որի ընթացքում անհատը 
ձեռք է բերում այնպիսի հատկություն-
ներ, որոնք նրան անհրաժեշտ են հասա-
րակության մեջ իր կենսագործունեութ-
յունն ապահովելու համար [4]:  

Սոցիալականացման նեղ կամ սպե-
ցիֆիկ բնորոշմանը հանդիպում ենք Մ. 
Ի. Բոբնևայի աշխատություններում: Նա 
գտնում էր, որ սոցիալականացումն այն 
պրոցեսն է, որը հանգեցնում է ոչ թե 
անհատի, այլ տվյալ սոցիալական խմբի 
համար բնորոշ, «տիպական» կամ «մո-
դալ» անձնային կառուցվածքի ձևավոր-
ման [2]: 

Բայց այս սահմանումը ևս թերի է, 
քանի որ սոցիալականացման արդյուն-
քում կարող է ձևավորվել այնպիսի անձ, 
որն ընդունակ է նոր սոցիալական նոր-
մատիվներ  սահմանել: Այնպես որ սո-
ցիալականացման արդյունքը տիպակա-
նի և անհատականի միասնություն է: 
Տիպականը անձի հարմարվողականու-
թյունն է սոցիալական էտալոնային հան-
րության մեջ, նրա ունեցած փոխհարա-
բերությունների մակարդակում, իսկ 
անհատականը սոցիալ-հոգեբանական 
հարմարման անձնային անկրկնելի ոճ է, 
որը, ինչպես կենսագենետիկական, այն-
պես էլ սոցիոգեն բնույթ ունի: Յուրա-
քանչյուր անձի մեջ տրված է և 

դրսևորվում է անհատականորեն: Այն 
անձի նախաձեռնությամբ սոցիալական 
փոխհարաբերությունների ոլորտում իր 
կառուցվածքի ակտիվ ու ստեղծագոր-
ծական ձևավորում է, որի հիմքում առա-
ջին հերթին ընկած են անհատի ներքին 
դրդապատճառները:  

Անձի սոցիալականացումը նաև նրա 
սոցիալական զարգացման ու հասունաց-
ման, անհատականացման ու անկրկնելի 
սոցիալ-հոգեբանական փորձի, հմտու-
թյան ձեռքբերման պրոցես է, ընդ որում` 
միշտ առկա է անհատական ակտիվու-
թյունը: Վերը նշվածն առավել ակնառու է 
սպորտում: Մարզական գործունեության 
գործընթացում սպորտի ազդեցությունը 
դրսևորվում է  տարբեր ոլորտներում՝ 1․
բացասական և դրական անձնային 
հատկություններ, 2․ գործունեության 
նպատակներ և դրանց իրականացման 
ուղիների ընտրություն, 3․դրդապատ-
ճառներ, 4․դիրքորոշումներ և վերաբեր-
մունք, 5․արժեհամակարգային կողմնո-
րոշումներ, 6․սոցիալական կարգավի-
ճակ  և այլն: Սպորտի միջոցով սոցիալա-
կանացումն ընթանում է երեք բա-
ղադրիչով՝ վարքային, ճանաչողական և 
էմոցիոնալ, որոնք փոխկապակցված են 
և ապահովում են սոցիալականացման 
գործընթացի ուղղվածությունը և բովան-
դակությունը [1]։ 

Հասարակությունն ըստ իր կառուց-
վածքի, գաղափարական և բարոյական 
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առանձնահատկությունների, չի կարող 
զարգանալ, եթե այն կազմող անձիք 
դրսևորեն միայն կոմֆորմիստական 
վարք:  Այդ պատճառով հասարակու-
թյունը փոխում, ձևավորում է անձին: 
Սոցիալական տարբեր խմբերում առա-
ջադիմական փոփոխություններ մտցնե-
լու համար պետք է փոխել մարդկանց, 
կատարելագործել նրանց սոցիալակա-
նացման ընթացքը:  

Սոցիալականացումը և դրան 
ուղղված դաստիարակությունն անձին ոչ 
թե պետք է դարձնի արտաքին ներգոր-
ծության պասիվ արտացոլողը, ճնշի և 
շրջանակների մեջ դնի նրա բնությունից 
բխող դրսևորումները, այլև  հակառակը՝ 
նպաստի, որ անձն իր յուրօրինակ և 
անհատական գիծը ներդնի տվյալ 
հասարակության և իր կյանքում։ Գրա-
կանության ուսումնասիրումն օգնեց 
համոզվել, որ սպորտը իսկապես հան-
դես է գալիս որպես անձի անհատական 
սոցիալականացման նշանակալի գոր-
ծոն։ Եվ որ պակաս կարևոր չէ, սպոր-
տում դրսևորվում են նաև սոցիալակաց-
ման առավել ավանդական, «տիպա-
կան», կոմֆորմիստական մեկնաբանու-
թյունները, որոնք ժամանակակից հասա-
րակությունում անձի սոցիալականաց-
ման առումներով հնարավոր է այնքան էլ 
արդիական չեն, սակայն սպորտում 
պահպանում են իրենց արդիականու-
թյունը [10]։  

Սպորտը հասարարակական կյան-
քի անբաժան մաս է այսօր, որին բնորոշ 
են հատուկ և ընդհանուր հասարակա-
կան, այդ թվում սոցիալականացնող 
գործառույթներ: Սպորտի սոցիալակա-
նացնող ֆունկցիան պարունակում է 
դաստիարակչական, արժեքանորմատի-
վային ասպեկտներ, ինչպես նաև ձևա-
վորում է անհատականություններ, որոնք 
անձին դարձնում են տվյալ հասարա-
կության կերտողը [5]:  

Անձի սոցիալականացման համա-
կարգում սպորտը հանդես է գալիս 
որպես սոցիալական տեխնոլոգիա, ո-
րում առկա են հստակ և կայուն սոցիա-
լական վարքի կանոններ և մոդելներ։ 
Սպորտը՝ որպես սոցիալական ինստի-
տուտ, ձևավորում է որոշակի «մասնա-
գիտական ստատուսներ», որոնց կրող էլ 
դառնում է յուրաքանչյուր անձ, որը 
զբաղվում է մարզական գործունեու-
թյամբ [9]:  

Սպորտը, լինելով գործունեության 
ձև, պարունակում է  անձի ձևավորման 
որոշակի մեխանիզմներ։ Այն անհատին 
ներառում է սոցիալական հանրույթներ և 
կազմակերպություններ, որպես դրա 
լիիրավ անդամ և ձևավորում է որոշակի 
սոցիալական հարաբերություններ։  

Սպորտի սոցիալականացմամբ 
զբաղվող մի շարք հեղինակներ շեշ-
տադրում են սպորտի մեծ ու նշանակալի 
ազդեցությունն անձի սոցիալ-հոգեբա-
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նական առանձնահատկությունների վրա 
[1,4,5,9,10]:  

Սպորտի միջոցով սոցիալակա-
նացման արդյունավետության բարձրա-
ցումը կախված է այն հանգամանքից, թե 
սպորտի և հասարակության, անձի ար-
ժեքները որքանով են համընկնում։ 

Սոցիալականացման սպորտային 
ասպեկտները վերլուծելու, առավել խորը 
իմաստավորելու առումով բավական ար-
ժեքավոր է Տ․ Պարսոնսի մոդելը, որում 
սպորտին՝ որպես սոցիալականացման 
ենթահամակարգ, առաջադրվում են 
հետևյալ պահանջները․ 

 ադապտացիա (սպորտի տնտե-
սական ուղղություն, տարածաշրջանի 
սպորտային ինֆրաստրուկտուրա), 

 նվաճումներ (սպորտային քա-
ղաքականություն, տարբեր միջազգային 
և տեղային կազմակերպություններ), 

 ինտեգրացիա՝ սպորտային սուբ-
կուլտուրա, 

 օրինակների նմանակում (սպոր-
տային սոցիալականացում)։ 

Տ․ Պարսոնսը սոցիալական հավա-
սարակշռության պահպանման հիմնա-
կան միջոցը համարում էր սոցիալակա-
նացումը։ Սոցիալականացման հիմնա-
կան պայմանը գիտնականը համարում 
էր անհատի հարմարումը սոցիալական 
միջավայրում, որը ենթադրում է տարբեր 
դերերի համատեղում նույն անհատի մեջ 
[ըստ` 5]։ 

 Սպորտը նպաստում է սոցիալապես 
կոմպետենտ անձի ձևավորմանը։ Սպոր-
տային գործունեության ընթացքում անձի 
մոտ ձևավորվում են այնպիսի որակներ, 
որոնք կիրառելի են կյանքի բոլոր ոլորտ-
ներում։ Սպորտում առավել հստակորեն 
դրսևորվում են ժամանակակից հասա-
րակության համար այնպիսի կարևոր 
արժեքներ, ինչպիսիք են՝ հաջողության 
հասնելու, առաջինը լինելու ձգտումը, 
ինչը նշանակում է ոչ միայն հաղթել հա-
կառակորդին, այլև հաղթել ինքն իրեն: 

Եզրակացություն։ Ամփոփելով վե-
րոշարադրյալ մոտեցումները՝  սոցիալա-
կանացումը կարելի է բնորոշել, որպես 
սոցիալական բոլոր գործընթացների ամ-
բողջություն։ Եվ անձը այդ գործընթաց-
ներում ոչ միայն հանդես  է գալիս որո-
շակի նորմերի, արժեքների և գիտելիք-
ների համակարգերի պասիվ յուրացնող, 
այլև ձգտում է որպես սուբյեկտ մաս-
նակցել այն հասարակության կերտման 
աշխատանքին, որում նա ապրում է։ Սո-
ցիալականացումը և դրան ուղղված 
դաստիարակությունը անձին ոչ թե 
պետք է դարձնի արտաքին ներգործու-
թյան պասիվ արտացոլողը, ճնշի և 
շրջանակների մեջ դնի նրա բնությունից 
բխող դրսևորումները, այլև նպաստի, 
որպեսզի անձն իր յուրօրինակ և անհա-
տական գիծը ներդնի տվյալ հասարա-
կության և իր կյանքում։ 
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Սպորտն իր կոշտ կանոններն է 
սահմանում և դրանք  «պարտադրում» 
անձին, որն իր կյանքն ու վարքը պետք  
է  կազմակերպի վարքային որոշակի մո-
դելների համապատասխան, այլ կերպ 
ասած՝ սահմանի  «կյանքի ոճ», որը տի-
պական է մարզիկների համար։ Այն, 
որպես սոցիալական գործոն, վերար-
տադրում է ներկա սոցիալական իրակա-
նությունում առկա մեխանիզմներն ու 
պահանջներն առավել սպեցիֆիկ  դաշ-
տում՝ նպաստելով սոցիալական կոմպե-
տենտության ձևավորմանը, լուծելով  
անձի ինքնորոշման և ինքնահաստատ-
ման խնդիրները։  

Ժամանակակից սպորտը մարդու 
համար կայացման դաշտ է ստեղծում, 
օգնում իր տեղը գտնել հասարակու-
թյունում, և այլ հասարակության անդամ-
ների համար դառնալ կայացման  օրի-

նակ։ Այս միտքն իր հաստատումն է 
գտնում, երբ ծանոթանոմ ենք մար-
զիկների կենսագրական տվյալներին ու 
համոզվում, որ իսկապես սպորտը հան-
դես է գալիս որպես սոցիալականացման 
հզոր միջոց։ Մարզիկները սպորտի 
միջոցով «մարզում» են հարմարողական 
վարք, դիմացկունություն և անհատա-
կան այնպիսի առանձնահատկութ-
յուններ, որոնք օգնում են «փոխել» աշ-
խարհը և հնարավորություններ՝ հաղ-
թահարել սոցիալական մի շարք նախա-
պաշարմունքներ (դասային, կրոնական, 
մշակութային, ազգային և այլն)։  

Այսպիսով՝ սպորտը մեկտեղում և 
միավորում է սոցիալականացման մեկ-
նաբանման, առաջին հայացքից հակա-
դիր գոտիներում գտնվող հայեցա-
կարգերը։
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SOCIALIZATION IN SPORT: CONCEPTS AND FEATURES 
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SUMMARY 

Key words: typical socialization, individual socialization, education, society, development, 
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The relevance of research. Socialization is both the result and the process of assimilation by 
an individual of forms of behavior, social norms and requirements of historical and cultural values 
adopted in a given society, and of the formation of value orientations, civil and social 
responsibility, cultural communication and entry into the social environment. The problem of 
socialization remains relevant along with the development of society, because every change that 
occurs in it leads to the development of educational thought, putting forward completely different, 
new pedagogical requirements for this society. 

Today, along with the social advancement, the importance of sports as an active factor in 
socialization is growing, penetrating into all layers of modern society, greatly affecting the main 
spheres of social life. 

The purpose of research. On the basis of the historical process of the understanding of 
socialization, to present the specifics of its interpretation in sport. 

Research methods and organization. Study of relevant literary sources, theoretical analysis 
of the results. 

Analysis of the results. The article analyzes various approaches to the interpretation of 
socialization, the historical process of understanding the concept of "socialization" ․ Initially, the 
more common was the adaptive or conformist concept of socialization, according to which the 
socialization of a person is seen as an adaptation to the norms of life in a given society. Later, this 
approach was further developed and changed according to which the socialization of a person is a 
process of his social development and maturation, individualization and unique socio-
psychological experience, the acquisition of skills, and there is always individual activity. 
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This is more obvious in sports. In the process of playing sports, the influence of sports is 
manifested in different areas: negative and positive personal qualities, the goals of the activity - the 
choice of methods of their implementation, motivation, position - attitudes, value orientations, 
social status, etc. Socialization through sports takes place in three components: behavioral, 
cognitive and emotional, which are linked, provide direction and content for the socialization 
process. 

Conclusion. Modern sport creates a field for human development, helps him find his place in 
society and be a role model for other members of society. Through sports, sportsmen "train" both 
adaptive behavior and endurance, and individual qualities that help to "change" the world, and the 
ability to overcome a number of social prejudices (class, religious, cultural, national, etc.). Sport 
combines the various approaches to the concept of socialization, which, at first glance, are 
opposite each other. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ В СПОРТЕ: КОНЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
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РЕЗЮМЕ 

Ключевые слова: типичная социализация, индивидуальная социализация, воспитание, 
общество, развитие, приспособление, концепция. 

Цель исследования. На основе анализа различных подходов определения понятия 
«социализации», представить особенности ее интерпретации в спорте. 

Методы и организация исследования. Изучение и анализ соответствующих 
литературных источников. 

Анализ полученных результатов. В статье проанализировалис различные подходы к 
интерпретации социализации, исторический процесс осмысления понятия «социализация»․ 
Изначально более распространенной была адаптивная или конформистская концепция 
социализации, согласно которой социализация человека рассматривается как 
приспособление к нормам жизни в данном обществе. Позже этот подход получил 
дальнейшее развитие и изменение согласно которой социализация человека - это процесс 
его социального развития и созревания, индивидуализации и уникального социально-
психологического опыта, приобретения навыков, причем всегда есть индивидуальная 
активность. 

Сказанное более очевидно проявляется в спорте. В процессе тренировок и 
соревнований влияние спорта проявляется в разных сферах: отрицательных и поло-
жительных личностных качествах, целях деятельности - выборе способов их реализации, 
мотивации, позиции - установке, ценностных ориентаций, социального статуса и др. 
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Социализация через спорт проходит в трех компонентах: поведенческом, когнитивном и 
эмоциональном, которые связаны между собой, обеспечивают направление и содержание 
процесса социализации. 

Краткие выводы. Современный спорт создаёт поле для развития человека, помогает 
ему найти своё место в обществе и быть образцом подражания для других членов общества. 
Спортсмены через спорт «тренируют» адаптивное поведение выносливость, 
индивидуальные качества, помогающие «изменить» мир, возможности преодолеть ряд 
социальных предрассудков (сословных, религиозных, культурных, национальных и т.д.). 
Спорт объединяет различные концепции социализации, которые, на первый взгляд, 
находятся на противоположных полюсах данного процесса. 
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