
واژه نامه ی توصیفی

اثباتگرایی)Positivism(: رویکردی برای تولید دانش است که بر عینیت و بی طرفی علمی، تسلسل روابط 
خطی قابل مشاهده  و تعاریف عملیاتی از پیش تعیین شده و دقیق تأکید دارد.

استانداردهایسالمتیمعیارمحور)Criterion-basedhealthstandards(: سنجه ها و معیارهای 
توصیه شده مرتبط با سالمتی)مانند تعداد درازنشست در آزمون آمادگی جسمانی یا میزان اکسیژن مصرفی در طول 

تمرین( برای دسته بندی های مختلف سنی و جنسیتی.
اقتصاد)Economy(: فرایند تولید و بهره گیری از منابع در یک نظام اجتماعی است.

ایدئولوژی)Ideology(: مجموعه ای از ایده های استفاده شده برای تشریح چگونگی چیزهاست.
اعضای  سرکوبگرایانه ی  و  جداسازی  ظالمانه ی  و  سخت گیرانه  سیاست  یک   :)Apartheid( آپارتاید
غیرسفیدپوست در جامعه ی آفریقای جنوبی که در حال حاضر از بین رفته است. این سیاست از بین رفته است؛ 
اما همچنان میراث چنین تبعیض نژادی ها و جداسازی ها وجود دارد و به اشکال مختلف در فرصت های زندگی 

مردمان افریقای جنوبی اعمال می شود.
بدنمادی)Materialbody(: بدن در کارکردهای جسمانی و قابل اندازه گیری اش. 

شکل  به  صرفًا  نه  بدن ها  ادراک  :)Socially constructedBodies( اجتماعی برساختهی بدنهای
جسمانی بلکه به شکل چیزهایی که تولیدشده ی فرهنگی هستند )معنابخشی به بدن از طریق تعامالت و زمینه های 

اجتماعی(.
همچنین  و  حاالت  و  رفتار  بازنمایی،  بر  اجتماعی  شرایط  که  شیوه هایی  :)Embodiment( بدنمندی
تعامالت یک بدن اثر می گذارد و از طریق بازنمایی، رفتار و حاالت و همچنین تعامالت یک بدن قابل مشاهده اند.
بینشجامعهشناختی)Sociologicalimagination(: اصطالحی است که سی رایت میلز در سال 1959 
برای جلب  توجه به نیازها و توانایی های انسان برای درک مفهوم زندگی شخصی آن ها و الگوهای بزرگ تر تغییر 

شرایط اجتماعی مطرح کرد و در آن بر توجه به ابعاد ساختاری، فرهنگی و تاریخی پدیده ها تأکید نمود.
پایگاه)Status(:جایگاه غیررسمی شخص در ارتباط با دیگران در یک گروه اجتماعی یا در یک جامعه ی 

بزرگ.
پدرساالری)Patriarchy(: یک نظام قشربندی مبتنی بر پذیرش تسلط مردان در تمامی زمینه ها و نهادهای 

زندگی اجتماعی است. 
تجربه)Experience(: درکی که از مشاهده  مستقیم یا مشارکت در یک فضای اجتماعی خاص پدید می آید.

تغییراجتماعی)Socialchange(:هر تغییری در ویژگی های فرهنگی، ساختاری، جمعیتی و اکولوژیکی 
یک نظام اجتماعی است.

بازارهای  از  که  سیاسی  اقتصادی-  اندیشه های  از  مجموعه ای  :)Developmentalism( توسعهگرایی
دولتی برای دستیابی به منافع ملی حمایت می کنند و هدف آن منعکس کردن نیازهای کشورهای کمتر صنعتی شده 
و توسعه نیافته به شکلی است که آن ها قادر باشند از طریق اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته وضعیت خود را بهبود 
بخشند. این دیدگاه اقتصادی در واکنش به نابرابری های اقتصادی جهانی و همچنین قدرت کنترل نشده سیاسی 

و اقتصادی دنیای غرب  پدیدار شد.
جامعهیسرمایهداری)Capitalistsociety(: جامعه ای که حول یک ساختار اقتصادی مبتنی بر اعتقاد به 
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روابط سودمند بین تولید کاال و خرید و استفاده از کاال  سازمان دهی شده  است. سرمایه داری در طول زمان تغییر 
کرده است و رابطه ی اصلی بین تولید کاال و استفاده از کاالها همچنان پرسش های جدیدی را برای متخصصان 

علوم اجتماعی به وجود می آورد.
جامعهشناسیورزش)Sociologyofsport(: یکی از حوزه های مطالعاتی دانشگاهی است که از پیوند 

رشته علوم اجتماعی و رشته ی علوم ورزشی حاصل شده است.
جامعهشناسی)Sociology(: مطالعه ی تعامالت انسانی و ساختارهای اجتماعی  

جنبشتسخیر)Occupymovement(:یک جنبش اعتراضی بین المللی نسبت به نابرابری های اقتصادی 
و اجتماعی است. یکی از اهداف اولیه ی آن ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی در تمامی جوامعی بود که ساختار 

سلسله مراتبی عمودی اندک و مسطح دارند، به گونه ای که به صورت مساوی منابع توزیع شوند.
جو)Atmosphere(: یک تعامل پیچیده از هنجارهای اجتماعی، ایده هایی پیرامون مقوله های هویتی، و آن 

چیزی است که احساس تمایل به تعامل را در یک فضای اجتماعی خاص ایجاد می کند.
جهانیشدن)Globalization(:فرایندی که ایده ها، محصوالت و فرهنگ به شکل یکپارچه و ادغام شده 

بین المللی درمی آیند. 
چیدماننژادی)stacking(:الگوی قرارگیری ورزشکاران در موقعیت های خاص بازی بر مبنای کلیشه های 

نژادی 
حاکمیت)Governance(: ساختار سازمانی رسمی، سیاست  و قوانین در محیط های فعالیت بدنی، به ویژه 

در شرایط رقابتی است.
خانواده)Family(: یک واحد اجتماعی پایه است که اغلب شامل دو والد بزرگ سال و فرزندانشان می شود.
دانشتحلیلی)Analyticknowledge(:دانشی که بر شیوه های فهم و معنابخشی به تعامالت روزمره 

در جهان اجتماعی متمرکز است.
دانشجسمانی)Somaticknowledge(: یک شکل کل گرایانه ی تعامل بدنمندی شده در جهان اجتماعی 

است.
در یک  کامل  کردن  مشارکت  و  اجازه ورود  برای کسب  توانایی یک عضو جامعه   :)Access( دسترسی
عرصه ی اجتماعی ویژه است. این موضوع تنها به معنی دسترسی اقتصادی اشاره نمی کند- اگرچه آن کاماًل حیاتی 

است.
دورنما)Landscape(: فهم شرایط اجتماعی گسترده از طریق استنباط حاصل شده از مجموعه داده های 

پیمایش ها و سرشماری های جهانی و ملی. 
دولت)State(: ساختار حکمرانی نظام اجتماعی- نه تنها مقامات منتخب، بلکه همه ی ساختارهای قانونی و 

نظم دهی که تعامالت اجتماعی روزانه ما را اداره می کنند.
عمومی  بهداشت  خدمات  کمیسیون  عملیاتی  رئیس   :)Surgeon general( پزشکی کمیسیون رئیس

ایاالت  متحده که با جایگاهش، سخنگوی اصلی مسائل مرتبط با بهداشت عمومی در ایاالت  متحده است.
یک  یا  جامع  دانشگاهِی  رشته ی  یک  از  منشعب شده  مطالعاتی  حوزه ی  یک   :)Subdicipling(زیرشاخه

رشته ی مطالعاتی است.
ساختاجتماعی)SocialConstruction( فرایندی است برای تعریف یک مصنوع یا پدیده ی اجتماعی 
به شیوه ای که منعکس کننده ی ارزش های یک گروه اجتماعی خاص)مانند کشور، اجتماع، خانواده، باشگاه  یا تیم( 
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در یک  لحظه ی خاص باشد. 
شایستهساالری)Meritocracy(: این باور که توانایی تعیین کننده ی بازده و نتیجه ی نهایی است، مانند آنچه 
در رمان های هوراشیو آلگر پس از جنگ شهری در مورد شخصیت هایی نوشته شده است که توانسته اند روی پای 

خود بایستند و بر مشکالت طبقه ی پایین اجتماعی شان غلبه کنند و درنهایت موفق شوند.
از  خارج  کشور  چند  یا  یک  در  که  شرکتی   :)Multinational corporations( چندملیتی شرکت

کشوری که مدیریت اصلی آن قرار دارد، دارای امکانات و منابع است.
شکلگیرینژادی)Racialformation(: اشاره به فرایندی تاریخی- اجتماعی دارد که دسته های نژادی 

خلق شده، ساکن شده، تغییریافته  و از بین رفته اند.
شکلگیریهویتجمعی)Collectiveidentityformation(:فرایندی که یک فرد از طریق آن یک 

حس مشترک تعلق به یک گروه را به دست می آورد.
شهروندانمطیع)Docilecitizens(:اعضای جامعه که ایده های غالب در مورد شیوه های زندگی در جهان 

اجتماعی را پذیرفته اند و ازاین رو به دنبال تغییر نظام حاکمه نیستند بلکه به دنبال تغییر خودشان هستند.
طبقهیاجتماعی)Socialclass(: به دسته بندی های افرادی اشاره می کند که موقعیت های اجتماعی مشابهی 
بر مبنای منابع اقتصادی مانند درآمد، سطح رفاه )پس انداز و دارایی ها(، شغل، تحصیالت  و ارتباطات اجتماعی 

دارند.
عصرعلم)Ageofscience(:فارغ از یک سیر زمانی، یک دوره ی تاریخی در زندگی بشر است که در آن 
انسان ها متوجه شدند که تمامی انسان ها قادر به شناخت در مورد جهان های فیزیکی، ذهنی و اجتماعی شان هستند. 

شواهد تاریخی نشان می دهد تا این دوره، تنها خدایان و روحانیون مذهبی به عنوان  »دانایان« پذیرفته می شدند.
علومانسانی)Humanities(: مطالعه، بررسی و مستندسازی جهان های اجتماعی بشر که عمومًا از طریق 

مذهب، فلسفه، ادبیات، هنر، موسیقی، رقص یا مناسک و آداب حرکتی، تاریخ و زبان ابراز شده اند.
علومورزشی)Kinesiology(: مطالعه ی حرکات انسانی. 

فراملی)Transnational(:فرا رفتن و عبور کردن از مرزهای بین المللی برای در برگرفتن دو یا چند کشور.  
فرصتهایزندگی)Lifechances(: اصطالحی است که   ماکس وبر مطرح کرده است و به احتمالی که 

یک فرد می تواند کیفت زندگی اش را بهبود بخشد، اشاره دارد. 
فرهنگبدنی)Physicalculture(: تمرکزی علمی و نظری نسبت به معانی فرهنگی و اجتماعِی فعالیت 

بدنی انسان است.  
فرهنگریسک)Cultureofrisk(: پذیرش فرهنگی و همگانِی ریسک آسیب دیدگی ناشی از مشارکت 

ورزشی  است.
فرهنگ)Culture(: منعکس کننده ی باورها، آداب  و رسوم و شیوه ی زندگی است.

فعالیتهایزندگیروزمره)Activitiesofdailyliving(:فعالیت های اساسی و مراقبت های شخصی 
زباله ها، خرید  دفع  کردن،  استحمام  )مانند  می دهند  انجام  روزانه شان  وظایف  اجرای  برای  معموالً  انسان ها  که 

خواربار، پخت وپز، خوردوخوراک(.
قانونفصلنهم)TitleIX(: یک قانون در ایاالت  متحده آمریکا است که برای نخستین بار در سال 1972 
تصویب  شده است که بر اساس آن باید در تمامی محیط های آموزشی حمایت مالی شده فدرالی مانند ورزش 

برابری جنسیتی وجود داشته باشد.
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قشربندی)Stratification(: شیوه های متفاوتی که منابع )مانند منابع مالی، زمان( توزیع می شوند.
میراث  در  ثبت شده  تاریخی  کتیبه  بیکینیپوشسیسلی)Sicily’sBikinimosaic(: یک  زنان کتیبهی
جهانی یونسکو است که زندگی اجتماعی و شاید اساطیری همراه با شرایط زندگی لوکس را در ویال رومانا دل 
کاساله )در شهر سیسیل( به نمایش می گذارد که مرکز آن امالک وسیعی است که اقتصاد روستایی امپراتوری روم 

باستان بر اساس آن شکل گرفت. 
کنترل)Control(: از دیدگاه جامعه شناسان، شکل های قدرت نهادی برای تعریف و حفظ ساختار موجود 

در عرصه های ورزش و فعالیت بدنی است.
مردمانبومی)Indigenouspeoples(: به گروهی از مردم اشاره دارد که معتقدند ساکنان اصلی یک 

منطقه ی جغرافیایی هستند.
مطالعهیطولی)Longitudinalstudy(: مطالعه ی طولی تحقیقی است که برای یک دوره ی زمانی بسیار 

طوالنی مانند کل طول عمر یا شاید چند نسل انجام می شود.
معرفتشناسی)Epistemology(: مطالعه ی دانش است: یعنی چگونه مدون شده و چه معنایی دارد.

ملت)Nation(: عمومًا به عنوان یک جامعه ای در نظر گرفته می شود که یک قلمرو خاص را اشغال کرده 
در سطح  تاریخی  اتفاقات  تأثیر  که تحت  است  آن  مورد  در  غالب  ایده های  منعکس کننده ی  و همچنین  است، 

جهانی، اقتصاد و سیاست قرار دارند.
شرکتی  ساختارهای  که  است  شیوه ای  نشان دهنده ی   :)Corporatenationalism(تجاری ملیگرایی
انتفاعی شکل گرفته و عرضه می شوند و در برخی موارد قدرتی برای »اداره ی امور و حاکمیت به صورت مشترک« 

را بر یک کشور اعمال می کنند.
ملیگراییقومی)Ethnicnationalism(:شکلی منحصرکننده از عضویت بر مبنای خاستگاه های طبیعی 

یک ملت است و به پیوندهای فرهنگی از قبیل زبان و تعلق نژادی یا قومی ربط پیدا می کند.
ملیگراییمدنی)Civicnationalism(: شکلی دربرگیرنده از عضویت که در آن افراد می توانند در مورد 

سطح مشارکت و تعلقشان و همچنین به عنوان شهروند یک ملت شناخته شوند، تصمیم بگیرند.
ملیگراییورزشی)Sportingnationalism(: ارتباطات شخصی یک فرد با یک ملت از طریق تیم های 
ورزشی  که غالب اوقات تیم های ورزشی ملی ای هستند که نماینده ی یک کشور در رویدادهای ورزشی بین المللی، 

مانند بازی های جام جهانی یا المپیک محسوب می شوند.
ملیگرایی)Nationalism(: مجموعه ای از عقاید سیاسی یا ایدئولوژی های مربوط به نحوه ای که مردم با 

کشورشان ارتباط برقرار می کنند و حس هویت ملی شان شکل می گیرد.
نژاد)Race(: یک معنای ساخته شده ی اجتماعی در مورد تفاوت های بدنی است که عمومًا مبتنی بر ایده هایی 

مربوط به رنگ پوست، ویژگی های چهره، مدل مو، شکل و اندازه ی بدن است.
نژادپرستی)Racism(: تعصباتی نهادینه شده و نظام یافته ی مبتنی بر ایدئولوژی های مربوط به نژاد است.

نظریههایتعاملی)Interactionismtheory(:نظریه هایی که در آن ها تبیین های اجتماعی از ویژگی های 
تعامالت روزبه روز بین افراد و ساختارهای اجتماعی را - مانند تجربه ی شما به عنوان یک دانشجو در سیستم 

آموزش آمریکا- ارائه می کنند.
اساس  بر  اجتماعی  تبیین های  آن ها  در  که  نظریه هایی   :)Structural theories( ساختاری نظریههای

ویژگی های اجزای اصلی جامعه و تأثیراتشان بر تجربیات روزمره زندگی ارائه می شود.
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از ویژگی های  اجتماعی  تبیین های  آن ها  در  نظریه هایی که   :)CulturalTheories( فرهنگی نظریههای
یا  مانند محیط های خانواده، گروه های دوستان  ویژه  اجتماعی  بستره ای های  در  معانی  انسانی و خلق  تعامالت 

تیم های ورزشی  ارائه می شود.
نقش)Role(:جایگاه رسمی شخص در یک گروه اجتماعی مانند کاپیتان تیم، برادر، مربی، داور، سرپرست.
نهادهایاصلیزندگی)Majorinstitutionsoflife(: در علوم اجتماعی به مؤلفه هایی از نظام های 
اجتماعی اشاره دارد که بر زندگی افراد تأثیرات خارجی اعمال می کنند. اصلی ترین نهادهای زندگی شامل خانواده، 

مذهب، آموزش، سیاست، اقتصاد و رسانه هستند.
ورزشبراییکملت)Sportfor thenation(: بر شناسایی شیوه هایی که اقدامات و اعمال ورزشی 
می تواند برای انتشار عقاید رایج و اندیشه های غالب یک ملت مورد استفاده قرار گیرد، متمرکز است. از همین 
رو، رویدادهای ورزشی به عنوان صحنه ها و عرصه های ملی و جهانی برای اظهار عقاید ملی گرایانه و آداب ورسوم 

یک ملت  عمل می کنند.
ملت ها  تمامی  در  ورزش  که  است  شیوه هایی  تشریح کننده ی   :)Sportof thenation( ملی ورزش

به عنوان منعکس کننده ی شرایط تاریخی، سیاسی  و فرهنگی یک ملت خاص، نمود و بروز پیدا می کند.
ورزش)Sport(: یک بازی رقابتی سازمان یافته است که در دامنه ی گسترده ای از رسمیت و قانون انجام 

می شود.
هژمونی)Hegemony(: ایدئولوژی غالب و مسلط 

هنجارسازی)Normalizing(: یک فرایند اجتماعی یادگیری و گزینش گری برای ارائه ی خود و تعامل با 
دیگران به شیوه ای است که متناسب با اولویت های اجتماعی غالِب زمانی و مکانی باشد. 

هیئتآموزشیبراونوی)Brownv.BoardofEducation(:تصمیم دادگاه عالی آمریکا در سال 
برای  جداگانه  دولتی  مدارس  که  استدالل  این  مبنای  بر  دولتی  مدارس  در  نژادی  تبعیض  لغو  بر  مبنی   1954

سفیدپوستان و سیاه پوستان ذاتًا امری نابرابر  و مغایر با قانون اساسی است.
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درباره نویسندگان

ایالتی  دانشگاه  در  سالمت  و  ورزشی  علوم  گروه  استاد  جیمیسون  ام کاترین
با  مرتبط  مسائل  شامل  جیمیسون  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  عالئق  کالیفرنیاست. 
فمینیسم  شامل  او  اخیر  مطالعات  است.  اجتماعی  قشربندی  و  قدرت  ورزش، 
بین المللی و تحلیل های پسااستعماری فرهنگ بدنی با تمرکز بر انجمن حرفه ای 
همچنین  و  حرفه ای  ورزش  محیط های  فراملی  شرایط  و   )LPGA( زنان  گلف 
مشارکت محلی در فعالیت بدنی و مسائل اجتماعی بوده است. دکتر جیمیسون 
و  بدنی  فعالیت  و  ورزش  در  زن  اجتماعی،  مسائل  و  ورزش  نشریه های  داور 
تدریس  که وی  درسی  واحدهای  است.  تمرین  و  ورزش  تحقیقاتی  فصلنامه ی 
می کند، شامل ورزش در جامعه: نژاد، طبقه ی اجتماعی و جنسیت؛ ورزش در جامعه: روابط نژادی و جهانی؛ 
تحقیق کیفی در عملکرد انسانی و سالمت؛ و ورزش و فمینیست است. مقاالت تحقیقاتی دکتر جیمیسون در 
نشریه های جامعه شناسی ورزش، نشریه ی ورزش و مسائل اجتماعی؛ نشریه پیشروی، زن در ورزش و فعالیت 
و  قدرت  پیرامون  انتقادی  مقاالتی  ورزشی:  مطالعات  موزون؛  حرکات  و  تفریحات  تربیت بدنی،  نشریه  بدنی، 

بازنمایی و نشریه ی مسائل معاصر در جامعه شناسی ورزش به چاپ رسیده است.

ایالتی  دانشگاه  در  سالمت  و  ورزشی  علوم  گروه  استاد  اسمیت  ام مائورین
کالیفرنیاست. عالئق مطالعاتی دکتر اسمیت شامل بررسی مسائل نژادی در ورزش 
و فرهنگ مادی مرتبط با ورزش به ویژه مجسمه ها و بناهای یادبود ورزشی است. 
او نویسنده ی همکار )با ریتا لیبرتی( برای کتاب بازنمایی ویلما رودولف است. 
دکتر اسمیت داور نشریه ی بین المللی تاریخ ورزش است. واحدهای درسی که وی 
تدریس می کند شامل جامعه شناسی ورزش، تاریخ و فلسفه ورزش و تربیت بدنی 
و ورزش در جامعه است. مقاالت تحقیقاتی دکتر اسمیت در نشریه های ورزش 
نشریه ی  نشریه ی ورزش و جامعه؛  تاریخ ورزش،  نشریه ی  اجتماعی؛  و مسائل 
بین المللی تاریخ ورزش به چاپ رسیده است. دکتر اسمیت رئیس سابق انجمن تاریخ ورزش آمریکای شمالی 

بوده است.






