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 يةشئة االجتماعالتن :ثالثةالالمحاضرة 

 التنشئة االجتماعية مفهوم-1

إن التنشئة االجتماعية عملية هتدف إىل إعداد الطفل مث الصيب فاليافع فالراشد، لالندماج يف أنساق البناء 
املعايري االجتماعية، و القيم السائدة و لغة االتصال و االجتاهات اخلاصة باألسرة اليت  معاالجتماعي و التوافق 

ولد فيها، و باجلماعات اليت ينضم إليها، و يطلق على عملية التنشئة االجتماعية أحيانا عملية التنشئة و التطبيع 
و يتضح من مناقشة العلماء ملوضوع ، االجتماعي و أحيانا عملية التنشئة و التطبيع و االندماج االجتماعي 

 .التنشئة االجتماعية ارتباط كل أبعاد التنظيم السيكولوجي للفرد بعملية التنشئة االجتماعية

و يعرف بارسونز التنشئة االجتماعية بأهنا عبارة عن عملية تعليم تعتمد على التلقني و احملاكاة و التوحد مع 
و هي عملية هتدف إىل إدماج عناصر الثقافة يف ، قية عند الطفل و الراشد األمناط العقلية و العاطفية و األخال

       و يرى آخرون أن التنشئة االجتماعية عملية تعلم و تعليم  ،نسق الشخصية و هي عملية مستمرة ال هناية نها
ت مناسبة ألدوار و تربية، تقوم على التفاعل االجتماعي، و هتدف إىل اكتساب الفرد سلوكا و معايري و اجتاها

اجتماعية معينة، متكنه من مسايرة مجاعته و التوافق االجتماعي معها، و تكسب الطابع االجتماعي و تيسر له 
  .االندماج يف احلياة االجتماعية

تلك العملية اليت يتحول الفرد خالنها من طفل يعتمد على غريه متمركز حول ذاته ال يهدف يف حياته وهي أيضا 
     شباع حاجاته الفيزيولوجية إىل فرد ناضج يدرك معىن املسؤولية و كيف يتحملها و يعرف معىن الفردية إ اىلإال 

 .ستمتع و يتمتع هبا الغرييو االستقالل و يستطيع أن ينشئ العالقات االجتماعية مع غريه 

 التنشئة االجتماعية في الرياضة -2

أن التأثريات و يكشف ياضة، هو تقدمي إطار عام يفسر إن انهدف من دراسة التنشئة االجتماعية يف الر 
االجتماعية و النفسية املختلفة باعتبارها جوانب من عملية التنشئة االجتماعية ميكن أن تؤدي إىل قدر أكرب من 

 .املشاركة و األداء يف النشاط البدين

التنشئة االجتماعية يف الرياضة إىل إكساب الفرد اللياقة البدنية و املهارة و احلركية و املعلومات هتدف حيث 
الرياضية املختلفة، و تنمية عالقاته االجتماعية مع األعضاء اآلخرين يف الفريق و مع الفرق األخرى من خالل 
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م و االجتاهات و معايري السلوك الرياضي كما هتدف أيضا إىل تزويد الفرد بالقي،عمليات التفاعل االجتماعي 
القومي، أي أهنا تنقل الثقافة إىل األفراد لتؤهلهم لكي يكونوا مواطنني صاحلني لديهم القدرة على التفاعل اإلجيايب 

 العالقات خمتلف على للتعرف الفرصة إتاحة على تعمل اجتماعية كصورة الرياضة دارسة وإن،  السليم مع اجملتمع
 تكونل الرياضة األنشطة تفسري الرياضي االجتماع علم حياول كما الثانية، االجتماعية األنظمة وبني بينها ةاملتبادل
 اجملتمع عن األساسية والتوقعات والقواعد واألنظمة واألفكار املفاهيم األطفال لتعليم الرئيسية، الوسائل من وسيلة
 .الرياضة بعلم العالقة ذات

 من مهم عنصر عن عبارة واأللعاب اللعب بأن االعتقاد يعين الرياضة طريق عن االجتماعية التنشئة موضوع إن
 يف األولية اخلربات يف وجوهرياا  أساسياا  مهماا  جانباا  تعترب حيث االجتماعية، التنشئة عملية يف أساسية عناصر
 أن الرياضة، خالل من الجتماعيةا التنشئة على إجراؤها مت اليت األحباث معظم تفرتض كما االجتماعية، احلياة

 املهارات من ومتكاملة متنوعة جمموعة األطفال تعل م ومهاراهتا أنواعها مبختلف البدنية األنشطة يف املشاركة
 .يكربون حينما والسياسية واالقتصادية االجتماعية الناحية من الفعالة، للمشارك الضرورية

 القيم النتقال بالنسبة فعالة أدوات مبثابة تكون انواعها مبختلف الرياضية األنشطة أن الباحثني أكد وقد
 األلعاب أن حيث العامة، االجتماعية التنشئة عملية يف وفعال هام دور نها يكون أن ثاين مبعىن أو والسلوكيات،

 أثناء عليها والتأكيد الرتكيز مت معينة قيم أن إىل والتوصل اجملتمعية، القيم تعلم يف تساهم بديلة ميتعل خربات تقدم
 اخلاصة لأللعاب بالنسبة اإلجناز على التدريبك األلعاب، من معينة بأنواع ومتصلة مرتبطة كانت  الطفل، تربية

 أللعاب بالنسبة املسئولية على التدريب وأيضاا  اللعب، السرتاتيجية بالنسبة الطاعة على والتدريب البدنية، باملهارة
 من االجتماعية بالتنشئة اخلاصة باألحباث الرياضي االجتماع وعلم الرياضي النفس علم علماء اهتم ، وقد الفرص
 باعتبارها التنظيمي البناء إىل باإلضافة العملية، تلك يف العالية األمهية ذو اآلخرين دراسة طريق عن الرياضة خالل
 االجتماعية البيئة إىل االهتمام من املزيد توجيه يتوجب ولذلك ،الرياضية اخلربة نتائج تشكل وفعالة عامة عناصر

 .التنافسية العمليات دثحت خالنها من اليت الرياضية

 أهداف التنشئة االجتماعية -3

إن الرتبية عملية تشكيل للفرد على حنو تؤكد فيه عالقته بثقافة جمتمعه و مبطالبها اخلاصة اليت حددها اجملتمع ملركزه 
و األدوار  جندها متمثلة يف عملية التنشئة االجتماعية، و من أبرز الوظائفو  ،الذي يشغله و لدوره الذي ميارسه 

 الوصول إليها لضبط السلوك و أساليب إشباع احلاجات وفقا و األهداف اليت تسعى التنشئة االجتماعية يف
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                الطفل من أسرته اللغة و العادات اكتساباالجتماعي، من خالل عملية التنشئة االجتماعية، د للتحدي
ق املعايري و التقاليد السائدة يف جمتمعه، كذلك اكتساب املعايري االجتماعية اليت حتكم السلوك و توجهه، إذ تنبث

لكي حيقق اجملتمع أهدافه و غاياته فإنه يقوم و  ،االجتماعية من أهداف اجملتمع و قيمه و نظامه الثقايف بصفة عامة
             بغرس قيمه و اجتاهاته يف األفراد و أيضا تعلم األدوار االجتماعية لكي حيافظ اجملتمع على بقائه و استمراره

اعاته، و كذلك اكتساب املعرفة و القيم و االجتاهات و الرموز و كافة أمناط السلوك و حتقيق رغبات أفراده و مج
أي أهنا تشمل أساليب التعامل و التفكري اخلاص جبماعة معينة و اكتساب العناصر الثقافية للجماعة و اليت 

يل الطفل من كائن و هنا يظهر التباين يف أمناط الشخصية باإلضافة إىل حتو  ،تصبح جزءا من تكوينه الشخصي
بيولوجي إىل كائن اجتماعي، حيث يكتسب الفرد صفته االجتماعية و يتضح مما تقدم أن التنشئة االجتماعية 
تعمل على بناء شخصية الفرد املتماثلة مع قيم و اجتاهات و عادات جمتمعه، أي أن الفرد يتشرب من ثقافة 

 .جمتمعه بوساطة عملية التنشئة االجتماعية

 الرياضية الجماعة مفهوم-4

هناك اختالف كبري بني العلماء يف حتديد معىن اجلماعة، و هناك من يطلق لفظ اجلماعة على شخصني أو أكثر 
على أساس القرب املكاين بني األفراد، بينما يرى البعض أن تعريف اجلماعة يقتضي االنتماء إىل هيئة أو منظمة 

 .الديانة الواحدةرمسية كاملوظف يف هيئة أو مصلحة و أفراد 

اجلماعة على أفراد ال يشرتط أن يكونوا متقاربني يف املكان و ال يشرتط أن يعرف بعضهم بعضا  لفظ طلق يو 
كاألفراد الذين يدفعون الضريبة مثال، غري أن مثل هذه التعاريف ال تؤدي الغرض الذي هتدف إليه فليس اجلماعة 

ارض كاجتماع املارة يف الطريق لرؤيتهم حريقا أو حادث اصطدام جمرد عدد من األفراد وجدوا يف مكان بسبب ع
 .أو مشاهدة منافسة رياضية

و لكل منهم دورا يف  وحدةعايري مم يفكون شرت يو يرى البعض اآلخر أن اجلماعة عبارة عن فردين أو أكثر 
قوم هذا كله على مع بعض و السعي لتحقيق هدف مشرتك، و ي ااجلماعة يؤديه، مع تداخل هذه األدوار بعضه

 .ما يسمى بعملية التفاعل بني األعضاء

ليس بالشيء السهل أو البسيط، فاجلماعة شيء معقد بدرجة كبرية، فعلى سبيل فهي  مفهوم اجلماعة الرياضةأما 
املثال قد يتم اعتبار فريق كرة القدم أو الطائرة و غري ذلك من الفرق أهنا مجيعا مجاعات، و لكن ماذا بشأن 
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اذ ت ملمارسة بعض الرياضات أو التجمع ملشاهدة مباراة يف كرة القدم قيد من األفراد الذين جيتمعون يف أي و العد
إن الدليل الذي حيدد مسات اجلماعة هو وجود تفاعل ،  نه ليس بالضرورة أن جمموعة من األفراد يشكلون مجاعةأ

 يف األهداف، و جيب أن توجد مشاعر االجنذاب املشاركةبني األعضاء و االعتماد على بعضهم البعض و 

          الشخصي بني أعضاء اجلماعة على سبيل املثال، جيب أن يتفاعل الالعبون يف الرياضات اجلماعية يف انهجوم
 .و الدفاع و يعتمدون على بعضهم ألداء املهام

ى أهنا وحدة متميزة عن اجلماعات األخرى و الشيء األكثر أمهية أن اجلماعة حتتاج للشعور بانهوية اجلماعية و عل
و عندما نفكر يف الفرق، فما خيطر على أذهاننا عادة هو أن اجلماعة الرياضية هي جمموعة من الالعبني يعملون 

 .معا من اجل حتقيق أهدافهم الفردية و اجلماعية 

 الرياضية االجتماعية التنشئة أهمية -5

 الفريق) اجملتمع يف االندماج من مُتك نهم اليت االجتماعية املهارات الرياضني األفراد تعل م على تعمل -
 .(الرياضي

 النادي أنشطة نواحي يف واالشرتاك ،(جمموعته) فريقه أعضاء مع الرياضي الفرد تعاون على تعمل  -
 .أنواعها مبختلف

 لقب على حيصلوا أن مثل حيققوها، أن سبيل يف إليها األفراد حيطم اليت األهداف غرس على تعمل -
 .اخلارجية بالبطوالت املشاركة أو الدوري،

 األساسية الطرق وإكسابه لتلقينه نظراا  ،الفريق يف ومهماا  فعاالا  عضواا  هأن كيف الفرد ميل  تع على تعمل -
 (.الفريق داخل) اجملتمع يف واالندماج للمعيشة

 عليه اجملتمع أفراد ميارس حيث صحيح، غري منحرف بسلوك يأيت حني الرياضي الفرد تقومي على تعمل -
 يعود والتصحيح التقومي هذا أن الرغم من حيث احنرافه، يف االستمرار من مينعه لكي ،اجتماعياا  ضغطاا 

 نهذا اإلجيابية اآلثار يف األكرب النصيب له( الرياضي الفريق) اجلماعة صاحل أن إال بالنفع، صاحبه على
 .والتعديل التقومي

 الشخصية واخلصائص والصفات القيادة مثل الشاملة، السلوكية األمناط الفرد اكتساب على تعمل -
 الصاحل املواطن املوزعة االجتماعية األدوار وكذلك واملنافسة، اإلجناز مثل للمجتمع العامة والقيم والتعاون

 .واملهارات
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 .الفرد شخصية منو على تؤثر فهي للرياضة، املمارس الفرد شخصية معامل حتديد على تعمل -
 .وتوجهه امللعب داخل الرياضي الفرد سلوك حتكم اليت الرياضية االجتماعية املعايري اكتساب على تعمل -
 .امللعب داخل هبا وااللتزام التقيد وكيفية الرياضية، االجتماعية األدوار تعل م على تعمل -
 يف تطبيقها على والعمل الرياضي، السلوك امناط وكافة واالجتاهات والقيم املعرفة اكتساب على تعمل -

 .امللعب
 سلوكه حنو( اخلصم فريق وخطط حركات) الغري استجابات توقع على القدرة اكتساب على تعمل -

 .واجتاهاته
 .الشخصي تكوينه من جزءاا  تصبح حبيث للجماعة الرياضية الثقافية العناصر اكتساب على تعمل -
 .اجتماعي كائن اىل بيولوجي كائن من الرياضي الفرد حتويل على تعمل -
 إشباع أساليب على والتدريب الرياضي اجملتمع يف السائدة والتقاليد العادات اكتساب على تعمل -

 .احلاجات
 يتواجد حيث الرياضية، االجتماعية التنشئة لعملية والالزم السليم الرياضي اجلو وإتاحة إجياد على تعمل -

 يلعب حيث ناقصة، غري مكتملة أسرة يف تواجده خالل من الرياضي للفرد الرياضي االجتماعي اجلو
 .الرياضي الفرد حياة وتنشئة تنمية يف دوراا  منهم كل

    الضمري حيتويها اليت وتلك امللعب، داخل الرياضي الفرد للسلوك داخلية ضبط عوامل غرس على تعمل -
 .الرياضية حياته يف أساسياا  جزءاا  تصبح و

 

 

 

 

 

 


