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 القيم االجتماعية :نيةالمحاضرة الثا

 الذي التقدم هذا من بالرغمف العلمي، التقدمملفهوم  كبرياا  اهتماماا  تعطي احلديثة الرياضية اجملتمعات معظم إن
 يصبح أن ذلكل نتيجة كانو  احلياة، مشكالت من بالكثري مليئة احلديثة اجملتمعات أن إال احلايل، الوقت يف نعيشه

 التقدم نتيجة متزقت اليت ومعايريه مفاهيمه وحتاصره نفسه داخل ويعيش جمتمعه، عن منفصالا  الرياضي اإلنسان
 إىل كبرية بدرجة أدى الذي األمر وهذا ذاته، عن الرياضي اإلنسان تصورات أغلب تغريت أنه كما احلضاري،

 انعكس ذلك كل أن حيث خطأ، هو وما صواب هو ما بني التمييز وعدم الرياضية القيم يف التذبذب إحداث
 اجتماعية قيم من به يؤمن قد ما تطبيق عن عجزال عنه نتج كما ونفسه، اإلنسان بني داخلي رياضي صراع يف

 .واالجتماعية االخالقية القيم باقي على وتغلبها املادية القيم سيطرة نتيجة رياضية،

 بناء يف متكاملة فعالة مسامهة مسامهتها حيث من الرياضي، الفرد حياة يف االجتماعية القيم أمهية تأيت و
 بل احلد هذا عن أمهيتها تقتصر ال حيث بإمكانياته، االرتقاء على والعمل تفكريه وتشكيل الرياضية، شخصيته

 الشخصية مصاحله بني لالتزان موجهات مبثابة تعمل و ذاهتا، احلياة مبعىن الرتباطها حياته جماالت يف تتغلغل أهنا
 .بأكمله اجملتمع ومصاحل الرياضية

 أو ،(اجلمباز أو السباحة أو األرضي التنس مثل فردية أنشطة) ةفاملختل بأنشطتها والرياضية البدنية الرتبية متثل و
 االجتماعية الرتبية من وضرورياا  مهماا  جانباا  ،(طائرة كرة أو يد كرة أو سلة كرة أو قدم كرة مثل مجاعية أنشطة)

 يف أساسية مادة باعتبارها أنشطتها، وأهداف طبيعة حبكم الرياضية االجتماعية القيم باكتساب هتتم فهي
 أو داخل منظمة بطرق متارس كأنشطة أو السليمة للمواطنة اإلعداد يف تشارك حيث املختلفة، الرتبوية املؤسسات

 .الرياضية الشباب ومراكز والساحات األندية خارج

 اليت اجملاالت من فهي لذا متكاملةو  متعددة مواقف يف البشرية لطبيعةيف ا راسخة الرياضية الرتبية تعد حيث
         العليا وأهدافه قيمه وفهم فيه يعيشون الذين اجملتمع وفهم أنفسهم فهم كيفية على الرياضيني األفراد تساعد

أن  كما،  حياته أثناء يكتسبه الذي سلوكه حسن لىع االجتماعية ومكانته وقيمه الرياضي الفرد شخصية تتوقف و
 تدعم اليت الرياضية االجتماعية القيم من الكثري الرياضي الفرد تكسب الرياضة ألوان من لون يف العلمية املشاركة

 نها واإلخالص الرياضية للجماعة باالنتماء واعتزازه الغري، احرتام وكيفية العام، الصاحل خدمة نفسه يف وتُنم ي حياته
 ويف الرياضي الفرد شخصية تدعيم يف وحسناا  فعاالا  تأثرياا  يؤثر مم ا ،إليها الرياضي الفرد بانتماء اجلماعة واعتزاز
 .الرياضيني أفراده وانسجام الرياضي اجملتمع متاسك
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 من الكثري يفكر كما وحدها، الفسيولوجية الدوافع على يتأسس ال تربوي مجاعي إنساين كنشاط الرياضةو 
 من غريه مع الرياضي النشاط ميارس حينما الرياضي الفرد ألن ،أيضاا  اجتماعية دوافع على تتأسس ولكنها األفراد
 والتفوق التقدم حنو مهمة خطوات خيطو كما االجتماعية، اخلربات من الكثري باكتساب يقوم فإنه األفراد

 وعن نفسه عن الرياضي الفرد رضا أساسها احلياة يف سليمة اجتاهات تكوين على أيضاا  ويعمل االجتماعي،
 االجتماعي التفاعل أن تبني   ذلك ومن، اآلخرين األفراد حنو به يقوم الذي الدور وعن الرياضية، للجماعة انتمائه

 األمر ، الرياضة اجملاالت من الكثري يف احلركي البدين للنمو مصاحب وضروري ومهم أساسي عامل هو الرياضي
 املساواة رقد على االجتماعية واخلربة احلركية باملهارات االهتمام بني ةاواملساو  املوازنة ضرورة هبمبوج يتعني الذي
 كرة أو طائرة كرة أو سلة كرة أو قدم كرة) اجلماعية باأللعاب االهتمام وضرورة الرياضي، للنشاط املمارسة أثناء

 .الرياضيني األفراد بني االجتماعية العالقات وتطوير لتنمية مهمة كوسيلة( يد

 أو( الفصل) هي فيها النشاط وحدة ألن اجلماعة على براجمها أغلب يف البدنية والرتبية الرياضية الرتبية تستند و
 مم ا غريه آخرين أفراد مع اللعب عليه جيب إمنا وحده، باللعب يستأثر أن الرياضي للفرد جيوز ال حيث ،(الفريق)

 املطلوبة الرياضية االجتماعية للصفات الفرد اكتساب على وتعمل بينهم، الصداقة عالقات تقوية على يساعد
 الفردية والرغبات امليول بعض فتتغري اجلماعة، مصلحة سبيل يف الشخصية مصاحله بعض عن تدرجيياا  والتنازل منه،
 وإنكار التعاون) مثل منه مطلوبة اجتماعية صفات مكاهنا تحلل ،(واألنانية الفردية) مثل هبا امزود ولد اليت

 على قادراا  الفرد صبحي حىت باجلماعة، االهتمام إىل حونها والتمركز بنفسه االهتمام من الفرد يتحول مث ،(الذات
 على معهم مسامهاا  بإحساسهم وحيس والضراء السراء ويشاركهم نهم ويعطي منهم يأخذ أي ،غريه مع التفاعل
وتعد األسس االجتماعية عرب برامج الرتبية البدنية والرياضة أحد األسس ، ورقية اجملتمع تقدم سبيل يف العمل

تتسم بثراء املناخ االجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية، واليت من شأهنا إكساب  ألهناالرئيسة، 
، واليت تنمى اجلوانب املرغوب االجتماعي يلحصتاملمارس للرتبية البدنية والرياضة عدداا كبرياا من القيم واخلربات وال

التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع مقتضيات اجملتمع ونظمه  علىاالجتماعية يف شخصيته، وتساعده 
 .ومعايريه االجتماعية واألخالقية

 :، اجلوانب والقيم االجتماعية للرياضة، فيما يليCoakley وقد استعرض كوكلي

 .التعاون -

 .الروح الرياضية -
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 .االنضباط الذايت -

 .التنمية االجتماعية -

 .تنمية الذات املنفردة -

 .اللياقة واملهارات النافعة -

 املتعة والبهجة االجتماعية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


