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 المحاضرة االولى: مفهوم علم االجتماع الرياضي

علم االجتماع الرياضي من املوضوعات الفتية و املهمة يف ميدان علم االجتماع و الرتبية الرياضية ،و هو كعلم 
و الربط بني  مستقل يضطلع على العديد من الوظائف االساسية ودراسة الظواهر االجتماعية و الظاهرة الرياضية 

 واهر ربطا تفاعليا.ظال

 الرياضي االجتماع علم مفهوم-1

هناك عالقة و  احد فروع علم االجتماع العام وهو يدرس وحيلل الرياضة بطبيعتها كظاهرة من ظواهر اجملتمع هو
السلوك  علم االجتماع بصفة عامة يبحث يف، فمن جهة وعلم االجتماع العام يمتبادلة بني علم االجتماع الرياض

 ي.االفراد داخل اجملتمع الرياضيدرس سلوك  يعلم االجتماع الرياض، و  املنظم للجماعات االنساين

 يدرسو ، جتماعية املتبادلة بني اجلماعات املتنافسة وغري املتنافسةاالالعالقة  يبحث يف العلم الذي أيضا وهو
 العلم أنه كما الرياضية، واجلماعات الِفرق أعضاء بني تقع اليت االجتماعية، العالقات ونتائج وأسباب طبيعة
 وعالقات وأيديولوجية ووظائف بناء يدرس أي ،الرياضية واجلماعات للفرق والوظيفي البنيوي التحليل يدرس الذي

 أو اليد كرة ِفرق أو الطائرة كرة ِفرق أو السلة كرة ِفرق أو القدم كرة كفرق الرياضية، واجلماعات الفرق أهداف
 الرياضية تاواجملمع وادينال عن فضالا  الرياضية الرتبية ومديريات وكليات ومعاهد ،(التنس) املضرب ألعاب ِفرق

 .األهلية الرمسية

 يجتماع الرياضيبحث فيها علم اال يالقضايا الت-2

 . ساسيات بناء اجملتمعأمن  كأساسالعالقة بني الرتبية الرياضية كظاهرة اجتماعية والرياضة  -

االحباط(للممارسني والغري -الصراع-التنافس-التعاونكافة العمليات االجتماعية للرياضة مثل)  العالقة بني-
 .ممارسني للرياضة

-يالنواد-للمجتمع واملؤسسات الرياضية واالجتماعية االخرى )مراكز الشباب يالعالقة بني الرتكيب البنائ-
 (.الساحات الشعبية
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 يخصائص علم االجتماع الرياض-3

الرياضية املختلفة حيث  لألنشطةبني االفراد املمارسني  ييؤكد على االتصال االجتماع يعلم االجتماع الرياض -
 ي.و مجاعأمن نشاط فردى  هن الفرد يتأثر ويؤثر فيما يزاولأ

للمتنافس واملمارس فهناك كثري من السمات  يوالنفس ييركز على التفاعل االجتماع يعلم االجتماع الرياض -
 .نراها فيه اليتس واالنتماء والقيم النفسية كالصراع والتناف

االنسان ال ميكن فصلة عن  نأحيث  يوعلم االجتماع الرياض يهناك اتصال وثيق بني علم النفس الرياض -
 .يجمتمعة الرياض

انشطة -انشطة فردية-دفاع-)هجومبأنواعهايركز على دراسة العالقات بني الالعبني خالل مواقف اللعب -
 (.مجاعية

 ه.وقوانين هومفاهيم هيتأثر بثقافة اجملتمع ونظم ياالجتماع الرياضعلم  -

 عالقة علم االجتماع بتاريخ التربية البدنية والرياضة-4

على الرغم من التاريخ الطويل لإلنسان ومعرفته باحلياة االجتماعية منذ نشأته األويل إال أن عمر علم االجتماع  
ا :R. Merton قد ال يتجاوز املائة عام، وهو كما يقول روبرت مريتون ا ملوضوع قدمي جدا  أنه علم جديد جدا

صريني والبابليني والصينيني وانهنود واليونانيني والرومان ما تركته احلضارات القدمية عند امل لىعلقد اعتمد العلماء ف
حماوالت اإلنسان لفهم حياة مجاعته وضبطها وأن هذه احملاوالت األوىل كانت  ىوتؤكد معظم الكتابات القدمية عل

لألحداث الرياضية اليت وقعت، هو يف حد ذاته ترتيب  يتتبع التارخي، لذلك فان ال يف اجملاالت الدينية والسياسية
وتضييق للسلوك عرب الزمن، وبينما يويل املؤرخون اهتماماهتم حنو دراسة املاضي ويتجنبون البحث عن اكتشاف 
األسباب، باستثناء فالسفة التاريخ، فإن علماء االجتماع يهتمون بالبحث عن العالقات املتبادلة بني األحداث 

ا يف دراسة ما هو حقيقي بالنسبة لتاريخ عدد كبري من  ، وعت وأسباهبااليت وق يذهب علم االجتماع بعيدا
 .الشعوب، وال يهتم مبا هو حقيقي بالنسبة لشعب معني

إال أن هذه االختالفات مل متنع بعض املؤرخني أمثال ديوبولد ب. فان دالني، وإملر د. ميتشل، وبروس ل. بنيت 
ا اجتماعياا يعاجل الرتبية البدنية والرياضة يف اجملتمعات القدمية، ويف العصور الوسطي، ويف أوائل من أن يكتبوا تارخيا 
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 مثل فردية، أنشطة كانت سواء املختلفة الرياضة أنشطة بني اجملال اختالف من الرغم على، العصر احلديث
 قدم كرة أو سلة كرة) مثل مجاعية أنشطة أو ،(السباحة الرمح، رمي اجللة، قذف اخليل، ركوب األرضي، التنس)

 الذي اإلنسان من يصدر بشري نتاج من كالمها أن بينها املشرتك املصدر أن إال ،(يد كرة أو طائرة كرة أو
 .املتفاعل البشري اجملتمع يعايش

 أهداف علم االجتماع الرياضي -5

االجتماع الرياضي كتحليل العالقات اجراء الدراسات و البحوث العلمية اليت هتتم مبوضوعات علم  -
 االجتماعية بني الرياضيني و الفرق الرياضية.

 تشخيص املشكالت االجتماعية اليت يعاين منها الرياضيون و معاجلتها. -
 التأكد من دور ممارسة االنشطة الرياضية للفرد. -
رى اكتساب املعلومات توثيق عالقة علم االجتماع الرياضي بعلم االجتماع العام من جهة ،ومن جهة أخ -

 الدقيقة عن البناء االجتماعي و ربطها مبمارسة االلعاب الرياضية.
رفع املنزلة العلمية لعلم االجتماع الرياضي من خالل ادخال موضوعاته كمادة أساسية ضمن العلوم  -

 االخرى..

 علم االجتماع الرياضي و البعد السياسي -6

 أو العب كان سواء الرياضي، بالفرد ترتقي اليت السليمة املوجهات كافة يضم وضروري هام إطار الرياضة تُعد  
 الرياضة أنشطة تُعد   كما جمتمعه، بناء يف وصاحلاا  فعاالا  عضواا  الرياضي الفرد يصبح مث ومن بذاته، وتسمو مدرب،
 كرة القدم، كرة) مثل مجاعية أنشطة أو ،(القوى ألعاب اخليل، ركوب) مثل فردية أنشطة كانت سواء املختلفة
 ألعاب أو ،(وأحياء مجاد لعبة وجلوس، قيام لعبة) مثل شعبية ألعاب أو ،(  التنس اليد، كرة الطائرة، كرة السلة،
 الصحية جواءاأل نشر على يساعد صحياا  تنفساا  ،(الكرات نقل لعبة الرأس، على الكرة تنطيط لعبة) مثل صغرية
 للتعبري وأداهتا أهدافها، بتحقيق للقيام الدولة وسيلة الرياضة أنشطة زالت ما، السليم باجلسم الرياضي الفرد ومتتع
 مقوماهتا بكل الدولة عن تُعرب   أن الزاخرة بإمكانياهتا قادرة الرياضة أن حيث وأيدولوجيتها، وأفكارها فلسفتها عن

 أن كما للدولة، كسفرية الدولية الرياضية احملافل عرب دورها امتداد خالل من وذلك والسياسية، واحلضارية التارخيية
حىت  واألمان، والسالم واحملبة الصداقة قيم تطويرل أداة تعترب و الشعوب، جلميع عاملية لغة عن عبارة الرياضة

 الشعور قيتعم و العامل، دول بني السياسية التوترات من خالل امتصاص السياسي، للصراع بديل أصبحت
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 األوملبية الدورات بداية منذ واضحة عالقة بالسياسة الرياضة عالقة ، لذلك فان له والوالء الوطن إىل باالنتماء
 . اإلنساين عاملنا يف واالقتصادية السياسية والفلسفات األمم وتنافس الصراع عن للتعبري مميزة ظاهرةك ، احلديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


