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 ملخص: 

تبوأت الرياضة كاألنشطة اإلجتماعية مكانة كاضحة على الساحتين المحلية كالعالمية،  
رة إجتماعية تستحق الدراسة كالتأمل، كلقد برزت مظاىر ىذه المكانة من خبلؿ كظاى

إنشاء الهيئات كالمؤسسات كالجمعيات كالرابطات كاإلتحاديات كاللجاف المهتمة 
 بالرياضة لتعمل على رعايتها كتنظيمها سواءن على المستول المحلي أك الرسمي.

رتبطة إرتباطا كثيقا بعدة علـو تتأثر بها حيث ال يمكن إعتبارىا ظاىرة منعزلة بل ىي م
كمن بينها العلـو اإلجتماعية، ألف الرياضة تعد أحد األنشطة اإلنسانية المهمة، فبل 
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يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات اإلنسانية      من شكل من أشكاؿ الممارسة 
متزايدة الرياضية بغض النظر عن درجة تقدـ ىذا المجتمع أك تخلفو، فاإلىتمامات ال

بالرياضة أصبحت تشكل قضايا كمشكبلت ذات طبيعة إجتماعية في جوىرىا، خاصة 
في أعقاب التغيرات الثقافية ذات الطابع اإلجتماعي، فالرياضة بطابعها اإلجتماعي 
يدفعنا لفهم المجتمع كمشاكلو، فلهذا كبعد دراستنا لعلم اإلجتماع بأشكالو إستخلصنا 

م علل كمشاكل المجتمع لذلك كاف المغزل من إختيارم أف لو دكران في معرفة كفه
لهذا البحث كموضوعو اإلجتماعي. كالذم أصبح يصنف عالميا من خبلؿ األبحاث 
في ىذا المجاؿ، الذم نحاكؿ من خبللو دراسة أساب عزكؼ النشء عن الممارسة 

نافسات في اآلكنة األخيرة ظاىرة اشتراؾ النشء الرياضي في الم الرياضية، رغم بركز
الرياضية بشكل مكثفة كيرل البعض أف المشاركة المبكرة للنشء الرياضي قد تعرضو 
لضغوط نفسية تمثل عبئا نفسيا على النشء الصغير  كقد تؤثر سلبيا عليو  مما قد 

اإلحباط  –العنف  –تكسبو بعض الخصائص النفسية السلبية مثل الخوؼ من الفشل 
باريس اليجب الخلط بين عدـ الممارسة  1997مارؾ دكراف التوتر، كما يقوؿ  –

كالتخلي عنها حيث ىناؾ أسباب أخرل لتبرير ىذا العزكؼ كطابع التدريبات العنيفة 
 مما يستدعي التوجو إلى ألعاب ذات طابع تسلوم )ترفيهي( كغير رياضي تنافسي. 

عن تشير جميع الحقائق كاألدلة البحثية كالموضوعية إلى عدـ رغبة معظم النشء 
الممارسة، كما تبدك من خبلؿ النتائج المسحية للدراسة كضعف الدافع 
السيكواجتماعي الذم يعزز كيدعم كياف العائدات اإلجتماعية للحد من ىذا الميوؿ 

 كاإلتجاىات السلبية.
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العائدات  -النشاط البدني الرياضي -الممارسة  -الكلمات المفتاحية:  النشء
 اإلجتماعية .

 Abstract 
 assumed sports, social activities and clear position on both the 

local and international cuisine, a social phenomenon worth 

study and reflection, the manifestations of this status has 

emerged through the establishment of bodies and institutions, 

associations and associations of federation interested committees 

and organization-sponsored sport to operate both at the 

domestic level or formal. 

Where can not be considered as an isolated phenomenon, but is 

closely linked to several affected by science, including social 

science, Since Sports is one of the humanitarian activities of the 

task, hardly society is devoid of human communities from the 

form of sports practice, regardless of the degree of this society 

or its failure, the growing concerns of the sport has become a 

social nature issues and problems, in essence, especially in the 

wake of the cultural changes of a social nature, And the Sport of 

social character compels us to understand the community and 

its problems, this is why after our study of the sociology of forms 

and learned that he has a role in the knowledge and 

understanding of the ills and problems of society, the 

significance of the optional this research theme. Which became 

classified globally through research in this area, through which 

we try to study the motives of the reluctance of young people to 

practice sport, Despite the recent emergence of the phenomenon 

of the involvement of young people in sports sports competitions 

intensive some believe that the early participation of young 

people had been exposed to psychological pressures sports 

represent psychologically burdensome on small and may 

adversely affect young people, which may gain some negative 
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psychological characteristics such as fear of failure - violence - 

Depression - Tension, says Mark Duran 1997 Paris They should 

not be confused with the practice and renunciation and where 

there are other reasons to justify this AVERSION issued as 

violent exercises which requires games to (nature) and non-

competitive sports entertainment. 

Research indicates that all the facts and evidence and objectivity 

to the desire of most of the young people of the practice, as it 

appears from the results that the scoping study and the 

weakness of the motive of psicosocial which promotes and 

supports an entity social returns to limit this negative tendencies 

and trends. 

Keywords: young people. Practice - Physical activity and sports. 

The social returns. 

 

 قدمة:م

الممارسة الرياضة كاألنشطة اإلجتماعية أصبحت تحتل مكانة كاضحة على       
إجتماعية تستحق الدراسة كالتأمل، كلقد برزت الساحتين المحلية كالعالمية، كظاىرة 

مظاىر ىذه المكانة من خبلؿ إنشاء الهيئات كالمؤسسات كالجمعيات كالرابطات 
كاإلتحاديات كاللجاف المهتمة بالرياضة لتعمل على رعايتها كتنظيمها سواءن على 

 المستول المحلي أك الرسمي.

بعدة علـو تتأثر  كثيقان  ي مرتبطة إرتباطان حيث ال يمكن إعتبارىا ظاىرة منعزلة بل ى      
بها كمن بينها العلـو اإلجتماعية، ألف الرياضة تعد أحد األنشطة اإلنسانية المهمة، فبل 
يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات اإلنسانية من شكل من أشكاؿ الممارسة الرياضية 
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متزايدة بالرياضة بغض النظر عن درجة تقدـ ىذا المجتمع أك تخلفو، فاإلىتمامات ال
أصبحت تشكل قضايا كمشكبلت ذات طبيعة إجتماعية في جوىرىا، خاصة في 
أعقاب التغيرات الثقافية ذات الطابع اإلجتماعي، فالرياضة بطابعها اإلجتماعي يدفعنا 

ستخلصنا أف لو انا لعلم اإلجتماع بأشكالو لفهم المجتمع كمشاكلو، فلهذا كبعد دراست
م علل كمشاكل المجتمع لذلك كاف المغزل من إختيارم لهذا دكران في معرفة كفه

البحث كموضوعو اإلجتماعي. كالذم أصبح يصنف عالميا من خبلؿ األبحاث في ىذا 
المجاؿ، الذم نحاكؿ من خبللو دراسة أساب عزكؼ الناشئ عن الممارسة الرياضية، 

منافسات الرياضية في اآلكنة األخيرة ظاىرة اشتراؾ النشء الرياضي في ال رغم بركز
بشكل مكثفة كيرل البعض أف المشاركة المبكرة للنشء الرياضي قد تعرضو لضغوط 
نفسية تمثل عبئا نفسيا على النشء الصغير  كقد تؤثر سلبيا عليو  مما قد تكسبو بعض 

التوتر، كما  –اإلحباط  –العنف  –الخصائص النفسية السلبية مثل الخوؼ من الفشل 
باريس اليجب الخلط بين عدـ الممارسة كالتخلي عنها  1997 مارؾ دكرافيقوؿ 

حيث ىناؾ أسباب أخرل لتبرير ىذا العزكؼ كطابع التدريبات العنيفة مما يستدعي 
 التوجو إلى ألعاب ذات طابع تسلوم )ترفيهي( كغير رياضي تنافسي. 

النشء عن تشير جميع الحقائق كاألدلة البحثية كالموضوعية إلى عدـ رغبة معظم      
الممارسة ، كما تبدك من خبلؿ النتائج المسحية للدراسة كضعف الدافع 
السيكواجتماعي الذم يعزز كيدعم كياف العائدات اإلجتماعية للحد من ىذا الميوؿ 

 كاإلتجاىات السلبية.
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مما أثار فضولنا العلمي كدفعنا إلى محاكلة البحث عن أسباب عدـ إقباؿ الناشئ 
رة العوامل التي قد تسبب في ىذا من أجل تحديدىا، لذلك كالشباب نظرا لكث

 اضطررنا لمحاكلة حل كتفسير ىذه اإلشكالية كالتي ىي كاألتي: 

 التساؤؿ العاـ التالي:

ما كاقع عزكؼ الناشئ عن ممارسة النشاط البدني الرياضي في ظل العائدات  -1
 اإلجتماعية للعينة قيد الدراسة؟

 ـ التساؤالت الجزئية اآلتية: كينبثق عن ىذا التساؤؿ العا

. ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات عزكؼ الناشئ عن ممارسة 1-1
 النشاط البدني الرياضي تعزل للمتغير البيئة اإلجتماعية للعينة قيد الدراسة.

. ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في نسب عزكؼ الناشئ عن ممارسة 1-2
تعزل للمتغير اإلقتصادم للمؤسسات الرياضية للعينة قيد النشاط البدني الرياضي 

 الدراسة.

. ىل ىناؾ عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين عامل العزكؼ عن النشاط البدني 1-3
 الرياضي كالعائد المادم كاإلجتماعي .

 الفرضيات:  -2

 . الفرضية العامة:2-1
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ل العائدات اإلجتماعية يبقى كاقع عزكؼ النشئ عن النشاط البدني الرياضي في ظ
 للعينة قيد الدراسة.

. ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات عزكؼ الناشئ عن ممارسة النشاط 2-2
 البدني الرياضي تعزل للمتغير البيئة اإلجتماعية للعينة قيد الدراسة.

. عناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في نسب عزكؼ الناشئ عن ممارسة النشاط 2-3
 لرياضي تعزل للمتغير اإلقتصادم للمؤسسات الرياضية للعينة قيد الدراسة.البدني ا

. ىناؾ عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين عامل العزكؼ عن النشاط البدني 2-4
 الرياضي كالعائد المادم كاإلجتماعي .

 أىداؼ البحث: -3

 نهدؼ من خبلؿ بحثنا ىذا إلى التعرؼ على النقاط التالية:

إذا كاف ىناؾ عراقيل رئيسية تمنع الفرد كتجبره على عدـ ممارسة النشاط معرفة ما  -
 البدني الرياضي، كمحاكلة التعرؼ كتبيين الظركؼ اإلجتماعية المعيقة.

 إبراز الظركؼ كالعوامل اإلجتماعية التي تحيط بالممارسة الرياضية.  -

 أىمية البحث:

 . األىمية العلمية:4-1
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خبلؿ الدكر الذم تلعبو المنظومة اإلجتماعية في  تتضح أىمية ىذا البحث من
 اإلىتماـ بممارسة النشاط البدني الرياضي كدكرىا على العائد اإلجتماعي .

حيث نجد نقص البحوث كالدراسات التي تطرقت لمثل ىذه المواضيع، كنسعى في 
 ىذا البحث إلى محاكلة الوصوؿ كالوقوؼ على الحقائق كالواقع المعاش الذم تعيشو

 ىاتو الفئة)عينة الدراسة(.

 لفت اإلنتباه لدل القائمين على النشاط البدني الرياضي. -

 التوجو للعينة قيد الدراسة للوقوؼ على حيثيات العائد المادم. -

 المفاىيم كالمصطلحات: -5

 المنظومة اإلجتماعية: 5-1

لعيش في يرتبط الفرد في مجموعات بعبلقات  كركابط متعددة تستدعي على الفرد ا
جماعات، تنشأ عن طبيعة إجتماعيتهم: فهي شبكة مركبة من العبلقات مع األخرين، 
يستطيع من خبللها الفرد إشباع رغباتو كحاجاتو، كينشأ من ذلك تفاعل إجتماعي منظم 
في صورتو المادية كالمعنوية كظاىرة الزمت اإلنسانية لفهم كتغيير القوانين العامة التي 

 تماعية كمنو يستخلص الباحث التعريف اإلجرائي اآل تي: تحكم النظم اإلج

 المحيط اإلجتماعي )البيئة(: 5-2

ىي الوسط المكاني الذم يعيش فيو اإلنساف كما يحيط بو من جمادات أك أحياء أك 
غازات في الغبلؼ الجوم كيؤثر في ىذه المكونات كيتأثر بها، كيمكن أف يكوف ىذا 
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الذم يعيش فيو اإلنساف كقد يتسع ليشمل منطقة  الوسط ضيقا ال يتجاكز البيت
 كاسعة.  

 العائلة: 5-3

ىي شكل من أشكاؿ التنظيم اإلجتماعي يتميز بسيادة القيم التي تؤكد تبعية المصالح 
الفردية لمصالح كرفاىية العائلة ككل كيتميز ىذا التنظيم بإحساس أعضائو القول 

 كاإلىتماـ بإستمرار بوحدة العائلة.  بالتوحد كالوالء العائلي كالعوف المتبادؿ

 النشاط البدني الرياضي: 4 -5

يعتبر النشاط البدني الرياضي أحد األشكاؿ الراقية لظاىرة الحركة لدل اإلنساف، كىو 
نشاط بشكل خاص جوىره المنافسة المنظمة من أجل قياس القدرات كضماف أقصى 

 تحديد لها.

الرياضية كالمهارات البدنية األكثر دقة، فهو كىو التعبير األصح كالمجمل للحركات 
من أىم كسائل التعبير عن الذات كعن الرغبات كالميوؿ ككذلك مواىبهم عن طريق 

 اللعب.

كما يرل شارلز بيكور أف النشاط البدني الرياضي ىو جزء متكامل من التربية العامة    
دنية كالعقلية كاإلنفعالية كالميداف التجريبي يصبو إلى تكوين المواطن من الناحية الب

 كاإلجتماعية كذلك عن طريق أنواع من النشاط البدني.

العائد اإلجتماعي: ىو منهجية للتقييم المالي لؤلثر المجتمعي كالنفسي كالبيئي  5-5
 كالصحي كاإلقتصادم لمشركع ما.  
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 الدراسات المشابهة كالمرتبطة:  -

ذات صلة  10تم العثور على  بعد اإلطبلع على جملة من الدراسات كالبحوث
 بدراستنا، حيث لم تمس جميع الجوانب بل أجزاء منها نذكر منها:

سنة( بين االلتزاـ ك العزكؼ الرياضي  15-12الفتيات الرياضيات )« دراسىة بعنواف -
شهادة  3جامعة الجزائر»  : دراسة تطبيقية متمحورة حوؿ البعد النفسي  االجتماعي

 إعداد الطالب بوعنجاؽ كماؿ.   من 2016 -2015ماستر 

 2018جامعة حائل  » عزكؼ الشباب عن ممارسة النشاط البدني« دراسة بعنواف -
 الدكتور/ محمد جودة. ك من إعداد الدكتور/ بنياف باني

دراسة تحليلية لعزكؼ الطبلب عن ممارسة النشاط الرياضي « دراسة بعنواف -
  إعداد عيسوم، محمد شوقي محمد.من  2004بجامعة المنوفية   » كالتركيحي

شهادة   »عزكؼ طلبة المرحلة الثانوية عن ممارسة النشاط الرياضي« دراسة بعنواف -
 من إعداد فوزم السيد حسن قادكس.        2006الماجستير

 التعليق على الدراسات السابقة:

في من حيث الفرض يوجد أكجو اإلتفاؽ بين الدراسات كدراستنا، حيث كاف الفرض 
تبين مدل أىمية ممارسة النشاط البدني الرياضي بالنسبة للناشئ كالشباب كتبين أف 

 العوامل اإلجتماعية دكر كبير في عزكؼ الناشئ عن ممارسة النشاط البدني الرياضي .
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كمن أىم األسباب التي قد تكوف عائقا كبير ىي توقيت الدراسة كالعائلة إضافة إلى 
 ر السلبية التي الظاىرة في المجتمع مؤخرا.    الوضع األمني كبعض الظواى

 اإلجراءات المهنية للبحث:

 : الدارسة  حدكد -6

 · 7201/2018 الدراسي  الموسم الزمنية: الحدكد

 · كالية البيض المكانية: الحدكد

 · ناشئ من كالية البيض 560 البشرية: الحدكد

 : المنهج 7-

عن األسباب الحقيقية لعزكؼ النشء  كشفال إلى تهدؼ أيدينا بين التي الدارسة إف
 بصورتو الوصفي المنهج اعتمدنا كلذلك ممارسة النشاط البدني الرياضي عن 

 .كأىدافها الدارسة ىذه لطبيعة نظران لمبلئمتو االستكشافية

 : الدارسة كعينة مجتمع  8-

 ذكورناشئ على مستول كالية البيض تنقسم إلى فئتين  560على  تتألف عينة دراستنا
سنة اختيركا بشكل عشوائي كيعود إختيار ىذا السن  14-12كإناث أعمارىم بين 

 ألنو البداية الفعلية للممارسة .

 العينة: تقسيم
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 الػػعػػػدد الجنس

 230 اإلنػػػػػػاث

 330 الػػػذكػػػور

 560 المجػمػوع

 : الدارسة أدكات  9-

لجمع  تصلح التي األنسب لةالوسي ىو االستبياف يكوف الدارسات من الكثير في
 .المعلومات كالبيانات مباشرة من المصدر

قمنا بإعداد كتحديد أسئلة  كلذا أنسب نارىا التي األداة ىذه اخترنا دارستنا كفي
 سؤاال( موزعة على محورين أساسية. 68) االستبياف

 المحور األكؿ: عشرة أسئلة تتعلق بمعلومات عامة حوؿ النشء.

( موزعة على أربع كحدات نتطرؽ من خبللها لدراسة سؤاالن  58يضم )المحور الثاني: 
 أسباب العزكؼ 

 :اإلحصائية األساليب 10-

نوع  كاف مهما اإلحصائية كاألساليب الطرؽ عن يستغني أف باحث ألم يمكن ال إنو
 الدقيق، الموضوعي بالوصف تمده التي الوسيلة ألنها ذلك بها، يقـو التي الدارسة

 إعطاء أجل من عليها كيعتمد البيانات خبلؿ من الفركض بها يختبر التي األداة كىي
لتسهيل الحسابات  SPSSبرنامج  استخدمنا فقد عليو كبناء العلمية الصبغة البحث
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 ارتباط معامل -المحكمين  صدؽ -التالي:  اإلحصائية كإلحتوائو على األساليب
  . الداخلي االتساؽ صدؽ من كركنباخ للتأكد ألفا -الثبات  لحساب سبيرماف

 نتائج خفض العائد اإلجتماعي:

 العدكانية كعدـ اإلستقرار اإلنفعالي. -
 الخموؿ كظهور العادات السلوكية السلبية. -
 اآلفات اإلجتماعية. -
 نقص مداخيل المؤسسات الرياضية كالنوادم. -
 إنخفاض الكفاءة البدنية. -
 ظهور السمنة كبعض األمراض لدل الناشئ. -

 الناشئ :أسباب عزكؼ 

 طبيعة المنافسة كالمرحلة العمرية للناشئ. -
 نقص المنشات القاعدية الرياضية. -
 اإلىتماـ بالممارسة التركيحية. -
 نقص الثقافة الرياضية التحفيزية. -
 إحتكار بعض الرياضات على طبقات إجتماعية معينة. -
 المفهـو الخاطئ لآلباء بأف الرياضة تعيق المسار الدراسي. -
 تركنية  كالمجاالت الترفيهية.األلعاب اإللك -
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 اإلقتراحات: 

 ضركرة توفير المبلعب المناسبة لممارسة األنشطة البدنية كالرياضية . -
 توفير المشرفين المتخصصين لئلشراؼ على النشاط البدني كالرياضي . -
 تحفيز الناشئ المشاركين في األنشطة البدنية كالرياضية المختلفة . -
 فير كسائل األمن كالسبلمة بها.صيانة كتأىيل المبلعب كتو  -
إقامة ندكات لتوعية األسر كالمجتمع بأىمية ممارسة النشاط البدني  -

 كالرياضي.
 التنبيو ألىمية االعبلـ الرياضي في تغطية البرامج البدنية كالرياضية . -
 التقويم المستمر للنشاط البدني كالرياضي. -
العربية كمدل اإلىتماـ مقارنة للنشاط البدني كالرياضي بين الدكؿ  دراسة -

 بهاتو الفيئة.
  دراسة االسباب التي تؤدم الى عزكؼ الشباب عن ممارسة النشاط البدني. -
التنبيو بسلبيات كسائل التواصل اإلجتماعي كاأللعاب اإللكتركنية على  -

 الناشئ.
 اإلىتماـ بإستعماؿ الوسائل الحديثة في التدريب كتعلم المهارات. -
 بصورة علمية تتماشى مع قدرات الناشئ.تخطيط برامج التدريب  -
 مرعاة ظركؼ الناشئ من حيث أكقات التدريب كالدراسة. -
 إشراؾ الناشئ في كضع األىداؼ كإتخاذ القرار فيما يخصو. -
 كضع أىداؼ كاقعية حسب قدرات الناشئ. -
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 توفير اإلعتمادات المادية البلزمة لممارسة النشاط البدني الرياضي.  -

 الخاتمة :

ما توصلنا إليو من الدراسة النظرية استخلصنا المكانة االجتماعية الراقية التي من خبلؿ 
تحتلها ممارسة النشاط البدني الرياضي بالنسبة ألفراد عينتنا كذلك من خبلؿ بركز 

 الدكر الذم تلعبو في العائدات االجتماعية كيجب توجيهها إلثارة الرغبة فيها .

لميدانية التي ىي البرىاف الحقيقي الذم يبقي كقد تأكد ذلك من خبلؿ الدراسات ا
على صحة الفرضيات المطركحة، مما مكننا من تقديم إقتراحات نرل من خبللها 

 األىمية الكبرل للممارسة.

كأخيرا نذكر أف ىذا الموضوع يبقى مفتوح للبحث فيو كالتعمق في دراستو من جوانب 
 من زكايا أخرل. أخرل لم نتطرؽ إليها ككانطبلقة لدراسات قادمة 

 قائمة المصادر كالمراجع
 ( مدخل إلى علم اإلجتماع. جسور النشر كالتوزيع الجزائر.2015د. خالد حامد )

  (. دار الجيل 2006د. بساـ سعيد الموسوعة الثقافية العامة * األلعاب الرياضية* ) 
 للنشر بيركت.     

 . مصر.(. مدخل علم النفس الرياضي1998د. محمد حسن عبلكم )
 (. الرياضة كالمجتمع. الكويت.1996د. أمين الخولي )

 (. الحركة الرياضية في الجزائر. الجزائر1998د. بن سالم شعباف )
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 (. علم اإلجتماع العائلي. دار المسيرة للنشر كالتوزيع 2009أ.د.محمد الجوىرم )
 .األردف.     

 ر األياـ للنشر كالتوزيع. (. علم اإلجتماع الرياضي. دا2016أ.د كامل طو الويس )
 األردف.     

 (. الحديث في اإلدارة الرياضية .دار كائل للنشر 2004أ.د فائق حسني أبو حليمة )
 األردف     

 (. قانوف التربية البدنية كالرياضية. الجزائر.2004كزارة الشباب كالرياضة )
 الرياضي            ( األسس العلمية المعاصرة للتدريب2017أ.د. صالح محمد صالح )

 )النظرية كالتطبيق(. مؤسسة عالم الرياضة للنشر الطبعة األكلى اإلسكندرية.      

 

 

 

 

 

 


