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 للرياضة االجتماعية الوظائف لرابعة:المحاضرة ا

 كوسيلة الرياضةب االهتمام مت حيث العامة، الرتبية من هام جزء بصفتها الرياضية الرتبية إىل الدول من الكثري أتجل
 احلياة ومتطلبات ظروف جملاهبة وذلك ،ورياضياا  وعقلياا  ومهارياا  وصحياا  بدنياا  الصاحل املواطن تكوين يف فعالة

 الرتبية بوظائف االهتمام تتطلب حيث املعاصرة، احلياة ضرورات من ضرورة الرياضة أصبحت كما املعاصرة،
 .احلديث العصر هذا ألفراد دواء هي احلركية الرتبوية األساسية قيمهاالن   ،الرياضية

 منها يقيناا  مدارسها، مجيع يف دراسي مقرر الرياضية الرتبية مادة اعتربتاليت  العامل دول من الكثري يوجد كما
 كرة) مجاعية أنشطة أو ،(األرضي التنس اخليل، ركوب) فردية أنشطة كانت سواء أنشطتها مبختلف الرتبية بأمهية
 .العالية للمستويات الرياضيني إعداد يف هامة وصل حلقة أصبحت حىت العصرية، الدول بناء يف( سلة كرة قدم،

 اليابان، الصني، روسيا، أمريكا،) املتقدمة الدول من كثري يف وهامة خاصة مبكانة حتظى الرياضية الرتبية زالت ما و
 تلك جمتمع يف رياضي فرد لكل املتكاملة احلركية الرياضية التنمية إىل الوصول ضمان هبدف وذلك ،(فرنسا

 والتنسيق اجلهود تظافر فيها يتم الدول تلك يف احلركية الرياضية وانهيئات املنظمات من الكثري أن كما البلدان،
 عام هدف لتحقيق تسعى الدول داخل الرياضية املنظمات من الكثري أن كما األهداف، حتقيق للوصول اىل

 .الدول تلك فرادأل الرياضية الرتبية وواجبات أهداف حتقيق وهو الرياضي، االجتماعي البناء يف ومؤثر

 نهم كان واألشراف امللوك أن حيث الرتفيه، و الدفاع وسائل من كوسيلة بالرياضة القدمية اجملتمعات اهتمت وقد
 األنشطة ممارسة وقف يف تتمثل العادة هذه أن حيث أنواعه، مبختلف الرياضي النشاط ممارسة يف احلق وحدهم
 يف يشرتك أو ويلعب ميارس أن ألحد ميكن ال ألنه العليا، اجملتمع طبقات من حمددة معينة جمموعة على الرياضية
 الرتفيه وبني الرياضة بني القائم االختالف وجه أكدت ،وقد الشعب أفراد من األحرار سوى االحتفالية األلعاب
 اجملتمع يف بدأت الرياضة أن كما ثانية، جهة من واالقتصاد الرياضة وبني جهة، من النبيلة والتسلية والثقافة
 سلطاهنا امتداد جرى رياضية منظمات بإشراف بدأت قد فقواعدها بدنية، وحركية وطنية مميزات تأخذ احلديث

 .واضحة علمية مبنهجية صبغت قد الرياضة أن احلايل الوقت يف يالحظ اإلنسان أن حيث العامل، بلدان كل إىل

 فردية أنشطة كانت سواء أنواعها، خمتلف يف الرياضية للرتبية االجتماعية الوظائف تزال ما احلايل وقتنا يف حىت
 كرة يد، كرة سلة، كرة قدم، كرة الزوجي، التنس) مجاعية أنشطة أو ،(السباحة اخليل، ركوب املشي، رياضة)

 متعددة جماالت يف واضحةأخرى  بوظائف مقارنة الرياضيني األفراد من هبا للمهتمني كبري بشكل واضحة( طائرة
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 اإلجيايب الرياضة تأثري بتوضيح لقياما الرياضي، االجتماعي اجملال هذا يف الدراسني ِقبل من اجلادة احملاولة ننكر الف
 .اجملتمع داخل الثانية الرياضية االجتماعية اجملاالت مع ومفهوم كبري بشكل املرتبط

 الرياضي اجملال هذا يف العام اإلطار زال ال أنه كما نهم، شخصية رؤية هي الدراسني عليها يقبل اليت الدراساتف
 القائمة الفكرية والتحليالت الرياضية فرقال بني أو الرياضيني فراداأل بني الرياضية املنافسات لقلة بعد يكتمل مل

 طبيعة فإن الرياضي، بامليدان املرتبطة االجتماعية النظريات وحتديث تطور من الرغم على أنه وكما اخلصوص، هبذا
 الرتبية وخصوصية دور بتحديد تقوم يتال هي القائمة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية السياسية وأفكاره اجملتمع

 .اجملتمع يف الرياضية

 ميثل الذي الرياضي الفرد هبا يقوم الرتوحيية، التنافسية التفاعلية الرياضية األنشطة من جمموعة الرياضية الرتبية تُعد   و
 والتفاعالت الدوافع خالل من حتديده يتم رياضي اجتماعي نشاط أهنا كما اجملتمع، داخل متكاملة وحدة

 أنواع مثل مثلها رياضية اجتماعية ظاهرة عن عبارة إال هي ما الرياضية األنشطة أن حيث الرياضية، االجتماعية
 .بيئته مع متفاعالا  الرياضي اإلنسان بفعلها يقوم اليت الثانية الرياضية النشاطات

 مدرسة تنشئ ال أن املثال سبيل على ومنها للجميع، الرياضة مصلحة يف الدول تتخذها كانت قرارات هناك و
 أن وهي مضموهنا يدرس زال ما اليت انهامة القرارات بعض هناك أن كما الرياضية، األنشطة ختدم منشآت وهبا إال

 املختلفة املتخصصة املعاهد بإنشاء قامت أهنا كما الدول، مدارس يف أساسي ومقرر مادة الرياضية الرتبية تصبح
 وزارة إنشاء مت وأيضاا  الدول، حمافظات مبختلف الرياضية املدارس إنشاء مت وقد التخصصية، القدم كرة معاهد مثل
 .الدول مبختلف الرياضة تطوير هبدف ذلك كل والشباب، الرياضة بشؤون هتتم

 فقد األخرى بالوظائف مقارنة هبا املهتمني من للكثري ومتكامالا  مهماا  مؤشراا  للرياضة االجتماعية الوظائف تعدو 
 النظرة تطور من الرغم وعلى، الشخصية رؤيتهم خالل من الوظائف هذه معرفة الباحثني من الكثري حاول

 هذه ومن الرياضة لدور خصوصية ترتك والثقافية واالجتماعية السياسية االجتاهات طبيعة ناف الرياضية االجتماعية
 : الوظائف

 .االجتماعية و النفسية الوظائف -

 .التعليمية و الرتبوية الوظائف -

 .االجتماعية الوظائف -



17 
 

 .اآلخرين مع والتفاعل للوحدة أداة الرياضة-

 الوظائف االجتماعية للرياضة-

 اجتماعية-الوظائف النفسو -أ

 خلق حالة من االستقرار النفسي و االتزان العاطفي لدى الفرد. -
 تنمية روح االستعداد للتفوق و الوصول اىل اعلى املستويات. -
 متكني الفرد من اداء دوره يف اجملتمع بشكل فاعل و مميز. -
 خلق الشعور بالدافعية و االجناز. -
 ضبط االنفعاالت النفسية و القدرة على التصرف يف املواقف اليت تتطلب اتزانا نفسيا و اجتماعيا. -
 القدرة على النمو االجتماعي. -
 ولية.ؤ تعزيز الشعور و االحساس باملس -

 االجتماعيلتفاعل أداة ل -ب

 تنمية روح التعاون. -
 رفع مستوى التنافس. -
 الصراع. -
 املساعدة على التكيف. -

 أداه لالندماج االجتماعي -ج

 التضامن. -
 التكيف. -
 االندماج.. -

 أداة للضبط االجتماعي-د

 أداة للتمثل االجتماعي-ه
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 أداة للتنشئة االجتماعية-ت

 أداة للتحرك االجتماعي-و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


