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يواجه العالم الحديث تحديات مستمرة ابانت على عديد املشاكل املعقدة وذات الابعاد 

املتعددة، ما ادى بأصحاب الفكر املعاصر الى الدعوة بضرورة ايجاد حلول تتطلب جهودا 

 (عابر للتخصصات)مستدامة للتوصل إلى علوم جديدة، وإتباع نهج متعدد التخصصات 

ت مهما كان نوعا تحتاج الى تضافر جهود كل الفاعلين من كل التخصصات من فكل الازما

اجل التجاوب معها إليجاد الحلول ومحاولة وضع اسس ومناهج ما بين فرعية متعددة 

التخصصات )قوى البحث والتطوير(، تضع لصانعي القرار سيناريوهات متعددة تجعلهم 

ومحاولة وضع استراتيجيات حقيقية مطلعين على كل تفاصيل هذه القضايا الراهنة 

 .وواقعية حتى تنجح جهودهم في حلها

وال يتم ذلك إال من خالل فرق عمل مختلطة تضم تخصصات علمية متعددة تبحث في ظاهرة معينة لها أثرها على 

راسات صانعي ، والتي في الغالب تفيد نتائج هذه الد( ……املجتمع ومستقبله )البطالة، الانحراف، الجريمة، التنمية، 

 .القرارات وراسمي السياسات في الدولة

من هذا املنطلق فقد كشفت كل ألازمات التي عاشتها وتعيشها البشرية أنماط ضعف وتردد في اتخاذ القرارات الصحيحة 

والسريعة وذلك بسبب نقص املعلومات الكافية عن كل جوانبها وتداعياتها، كل هذه التحديات طرحت عديد ألاسئلة 

ل فعالية وضرورة إيجاد مناهج متعددة التخصصات تساهم بشكل مباشر في ردود أفعال أكثر سرعة وفعالية ولعل حو 

أهمها: ماذا تعني الدراسات متعددة التخصصات؟ ما هو التخصص متعدد التخصصات؟ ما مدى فعالية الدراسات 

إلاجابة عنها من خالل مخرجات هذا  كل هذه ألاسئلة وغيرها نرغب بشغف علمي حقيقي………العابرة للتخصصات؟ 

 .املؤتمر والاستفادة من مختلف ألاطروحات والدراسات التي يشارك بها ألاساتذة والخبراء املهتمون بهذا املجال

 :أهداف املؤتمر

 :يهدف املؤتمر لتحقيق ألاهداف التالية

 .تجججججججججججججججسجججججججججججججججججججججججججججيججججججججججججججد أطججججججججججججججر الججججججججججججججتججججججججججججججعججججججججججججججاون الججججججججججججججعججججججججججججججلججججججججججججججمججججججججججججججي بججججججججججججججيججججججججججججججن الججججججججججججججبججججججججججججججاحجججججججججججججج ججججججججججججججيججججججججججججججن واملججججججججججججججؤسججججججججججججججججججججسجججججججججججججججججججججججججججات الججججججججججججججبججججججججججججججحجججججججججججججج ججججججججججججججيججججججججججججججة

 .أهججججججججججم الججججججججججتججججججججججحججججججججججديججججججججججات الججججججججججتججججججججججي تججججججججججواجججججججججججه فججججججججججكججججججججججرة الججججججججججدراسجججججججججججججججججججججججات مججججججججججتججججججججججعججججججججججددة الججججججججججتججججججججججخصجججججججججججججججججصجججججججججججججججججججججججاتالججججججججججتججججججججججعججججججججججرف عججججججججججلججججججججججى 

 .اقججججججججججتججججججججججراي نججججججججججمججججججججججاذج وألججججججججججيججججججججججات وأسجججججججججججججججججججججججالججججججججججيججججججججججب لججججججججججتجججججججججججسجججججججججججججججججججججججيججججججججججد فججججججججججكججججججججججرة تججججججججججعججججججججججدد الججججججججججتججججججججججخصجججججججججججججججججصجججججججججججججججججججججججات فججججججججججي الججججججججججعججججججججججلججججججججججوم

 .فججججججتججججججح نجججججججافجججججججذة لججججججلججججججبجججججججاحجججججج ججججججيججججججن مججججججن مججججججخججججججتججججججلججججججف الججججججتججججججخصججججججججججججججصججججججججججججججججججججات لججججججلججججججتججججججعجججججججاون ومجججججججد جسجججججججججججججججججججور املججججججعججججججرفجججججججة فججججججيججججججمجججججججا بججججججيججججججنججججججهججججججم

 .ددة الجججججتجججججخصججججججججججججججصججججججججججججججججججججاتفجججججهجججججم واقجججججع مجججججججا تجججججعجججججيشججججججججججججججججججججه الجججججعجججججلجججججوم مجججججن تجججججغجججججيجججججرات خجججججججاصججججججججججججججججججججة مجججججججا تجججججعجججججلجججججق بجججججججاتجججججججججججججاهجججججججات املجججججتجججججعججججججج

 :محاور املؤتمر

 املحور ألاول: العلوم إلانسانية والاجتماعية

علم الاجتماع )البحث الاجتماعي، الارشاد الاجتماعي، التنمية الاجتماعية، املشكالت الاجتماعية، التغير الاجتماعي، 

 (……ال قافة واملجتمع، الفكر الاجتماعي،

 ……….(والانفعالية، مشكالت إلادمان، املشكالت النفسيةعلم النفس )الاضطرابات النفسية 

التاريخ وألاثار )التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، التاريخ املعاصر، علم آلاثار القديمة، علم آلاثار إلاسالمي، صيانة 

 ……(ألاثار،

 …(بويةالعلوم التربوية )أصول التربية، التربية الخاصة، املناهج وطرق التدريس، القيادة التر 

علوم الاعالم والاتصال )الاعالم الجديد، الصحافة إلالكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، التحرير إلاعالمي، الاعالم 

 (.……الرقمي، الوسائط الرقمية

ا يالانثروبولوجيا )ألانثروبولوجيا ال قافية، أنثروبولوجيا ألاجناس البشرية، ألانثروبولوجيا الاجتماعية، ألانثروبولوج

ديباجة 

 املؤتمر:



 

     القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات        

  

 8 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 …..(التقنية

 ……….(الجغرافيا )نظم املعلومات الجغرافية، الجغرافيا البيئية، الجغرافيا السياسية

الفلسفة )علم ألاخالق، الفلسفة الاجتماعية، الفلسفة النظرية، فلسفة ال قافة، فلسفة الدين، فلسفة العلوم، 

 ……….(وفلسفة اللغة

 املحور الثاني: الاقتصاد

 ……..(نظرية املحاسبة املالية، املراجعة، محاسبة التكاليف، املحاسبة الضريبيةاملالية واملحاسبة )

 ……(التمويل واملصارف )مبادئ التمويل، مبادئ إدارة العمليات، تمويل الشركات

املصارف إلاسالمية والتمويل إلاسالمي )اساسيات وتطبيقات الاقتصاد إلاسالمي، مبادئ الزكاة وإلانفاق، مبادئ 

 ...............(الاقتصاد إلاسالمي، ومرتكزات

 عمالاملحور الثالث: إدارة ألا 

 (…….نظم املعلومات إلادارية )الاستخدام التكنولوجي، نظام املعلومات املحاسبية، موارد تكنولوجيا املعلومات

 …..()إدارة التسويق، إدارة املبيعات، تخطيط وتطوير املنتجاتالتسويق

 .التخطيط وادارة املشاريع

 …(…تنمية وتسيير املوارد البشرية )إدارة املوارد البشرية، التدريب والتطوير، التنظيم واملناهج، دراسة العمل

 التسيير

 املحور الرابع: الدراسات إلاسالمية

 .العلوم الشرعية

 .الفقه واصوله

 .أصول الدين

 .الدعوة وإلاعالم

 املحور الخامس: السياسة والقانون 

 .ألانظمة السياسية

 .العالقات الدولية

 .املنظمات الدولية وإلاقليمية

 .العلوم الجنائية

 .حقوق إلانسان

 .فض النزاعات

 .التحكيم الدولي

 املحور السادس: العلوم الرياضية والبدنية

 .إلادارة الرياضية

 العالج الطبيعي الرياض ي

 .التربية الرياضية والبدنية

 الرياضات الفردية والجماعية

 آلاداب واللغات املحور السابع:
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باب 
ّ

نمية الاجتماعيةالّرياضة والش
ّ
 والت

Sports, youth and Social Development 
 لبنان/ اللبنانيةالجامعة  /د. فاطمة عز الدين

Dr. Fatima ezzeddine/ Lebanese University /Lebanon 

 : املخلص 

ألاســــــرة والشــــــباب واملجتمع املدني،  تشــــــمل الّتنمية الاجتماعّية مجموعة واســــــعة من القضــــــايا، منها الحّد من الفقر والبطالة، وتعزيز دور    

ّب، من وجهة نظر اجتماعّية، على دراســة العالقات الاجتماعّية وتطّور البشــر في عالقاتهم املشــتر  نصـَ
َ
ة، كوتحقيق الاندماج الاجتماعي. وهي ت

لون ا
ّ
ك

َ
باب ُيشـــ

ّ
تباَدلة بين البشـــر. وبما أّن الشـــ

ُ
هتمام ملورد ألاهم للّتنمية والّتقدم، ال بّد من الا ولذلك ُينظر إليها على أّنها تنمية للعالقات امل

ة، وتفعيــل قــدراتهم الفكريــة وعالقــاتهم الاجتمــاعيــة.  ة وإلابــداعيــّ ة واملهــاريــّ ة وتنميتهـا، والحفــاظ على طــاقــاتهم الّروحيــّ يبرز في و بقواهم البــدنيـّ

ربية الّرياضية والبدنّية في صقل 
ّ
ذي تلعبه الت

ّ
باب ورعايتهم وتهذيب سلوكهم وإصالح أخالقّياتهم هذا إلاطار الّدور الهام ال

ّ
املواهب لدى الش

ريف ور 
ّ

ليمة مثل الّتنافس الشــــــــ ُبهم العادات الّرياضــــــــية الســــــــّ كســــــــِ
ُ
شــــــــاط والحيوّية، كما أّنها ت

ّ
ح و ملا تتضــــــــمّنه من جهٍد يعود على البدن بالن

ّصل لديهم ثقافة الّنظام العام 
َ
ا

ُ
 وضرورة احترامه.الّتعاون والّتعاضد وحّب العمل، وت

َقوي املشــاركة املجتمعية، وتز    
ُ
ا كمســتفيدين من الّرياضــة التي ت باب كُمشــاركين، وأيضــً

ّ
د ينهدف في هذه الورقة البحثّية إلى تبيان دور الشــ

وامليداني. وتثير  النظري  من وعي الشـباب بالقضـايا املهمة، ما يساهم في تحقيق الّتنمية الاجتماعّية. وتتضّمن ورقتنا توليًفا ما بين الجانبين

 
ّ

رها ممارســة الشــ
ّ
وف

ُ
 الّتالية: ما هي الفر  التي ت

َ
باب والّتنمية الاجتماعّية في هذه الورقة إلاشــكالية

ّ
 بين الّرياضـة والشــ

ُ
اب للّرياضــة بالعالقة

ة، أن تلعبـه في تعزيز دور في تنفيــذ خطط الّتنميــة بــأبعــادهــا املختلفــة؟ ومــا هو الــّدور الــذي يمكن للّريــاضــــــــــــة، كواحـدة من الّنظم الا  جتمــاعيــّ

 
ّ

باب في بناء املجتمع؟ وقد وضــــــعنا عدًدا من الفرضــــــيات حول تأثير ممارســــــة الرياضــــــة على صــــــحة ألافراد جســــــدًيا ونفســــــًيا، وعلى بث
ّ

الشــــــ

اعية، زيز التنميـة الاجتمألاخالق الّريـاضــــــــــــيـة وتعزيز ِقَيم الانتمـاء واملواطنـة، وكـذلـك على تحقيق عنـاصــــــــــــر التكيف والانـدمـاج الاجتمـاعي وتع

بت من الفرضـــيات،  255وحّددنا العينة بــــــــــــــ 
ّ
لنا إلى تحقيق أهداف الورقة البحثية والّتث بعنا املنهج الوصـــفي التحليلي حتى توصـــّ

ّ
فرد. كما ات

 واستخلصنا أخيًرا الّنتائج والّتوصيات ذات الصلة بالبحث.

ربية البدنّية، ألا  الكلمات املفتاحية:
ّ
شاركة الاجتماعية، الّتنمية الاجتماعية.الّرياضة، الت

ُ
باب، امل

ّ
 ندية الّرياضية، الش

Abstract: 

Social development encompasses a wide range of issues, including reducing poverty and unemployment, strengthening the 

role of the family, youth and the civil society, and achieving social integration. From a social point of view, it focuses on the 

study of social relations and the development of human beings in their common relations, and for this reason it is viewed as 

the enhancement of reciprocal relations between human beings. Since youth are the most important resource for 

development and progress, attention must be paid to developing their physical strength, preserving their spiritual energies, 

and activating their intellectual abilities, social relations, and skill and creative energies. In this context, the important role, 

played by physical and sports education, is observed in refining the talents of young people, nurturing them, refining their 

behavior and reforming their morals, because of the effort it involves that boosts the body energy and vitality, as well as 

earning healthy sports habits such as honest competition, spirit of cooperation, solidarity and love of work and establishing a 

culture of public order and the need to respect it. 

   In this paper, we aim to clarify the role of youth as participants and also as beneficiaries of the sport that strengthens 

community participation, and increases youth awareness on important issues, thus contributing to social development. Our 

research paper combines a synthesis of theory and practice. The relationship between sports, youth and social development 

in our paper raises the following problematic: What opportunities does the practice of sports by youth provide in terms of the 
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implementation of development plans in their various dimensions? And what role can sport, as one of the social systems, play 

in enhancing the role of youth in building society? We have developed several hypotheses about the impact of sports on the 

physical and psychological health of individuals, as well as on spreading sports ethics and promoting the values of belonging 

and citizenship, and in achieving elements of adaptation and social integration and promoting social development, and we 

have limited the sample to 600 individuals. We followed the descriptive-analytical approach, until we accomplished the 

objectives of the research paper and confirmed the hypotheses and finally drew the conclusions and recommendations 

related to the research .  

Keywords: Sports, Physical Education, Sports Clubs, Youth, Social Participation, Social Development. 

 :مقدمة

لت الّرياضـة ركيزة أسـاسـية في الكثير من الحضـارات إذ تعّددت أشـكالها وصـورها، أما في العصر الحديث فانتشرت 
ّ
شـك

ياضـــة والّرياضـــيين بشـــكل كبير، إذ إّنها تمتلك تأثيًرا إيجابًيا بشـــكل أكبر من خالل ألاندية ومراكز الشـــباب التي تدعم الرّ 

باب 
ّ

 للبحث والدراســــــــة. ُيعّد الشــــــــ
ً

هنية، لذا وجب الاهتمام بها وجعلها مجاال
ّ
حة الجســــــــمانية والّنفســــــــية والذ على الصــــــــّ

تي يجب الاهتمام بها، لذا ينبغي على املجتمع بأجهزته
ّ
ــــاته املخت القوة العمرية الهائلة داخل املجتمع ال ــ ــــســ ــ لفة أن وماســ

يبذل أقصـــــــــ ى جهده لتهيئة أنســـــــــب الظروف واملقومات لرفع شـــــــــأنها وتوســـــــــيع قاعدة ممارســـــــــتها. فقد أصـــــــــبحت دراســـــــــة 

 يجتمع حوله عدد من العلوم الاجتماعية املختلفة، منها علم النفس والاجتماع وألانرروبولوجيا، 
ً

ل مجاال
ّ
ك

َ
شــ

ُ
الشــباب ت

ل محو 
ّ
َمث

ُ
 إذ أصبحت هذه الفئة ت

ً
 .(0212)سعد،  ر اهتماٍم كبيٍر ملا يمكن أن تنِجزه في املجتمع حاضًرا ومستقبال

ز على توفير حقوقه وصيانة كرامته والوفاء بحاجاته املتعددة، من خالل املشاركة 
ّ
َرك

ُ
وإلانسان هو محور الّتنمية التي ت

ـــ ي ذلـــك بطبيعـــة  ــ ــ ــ ــ ة في حركـــة مجتمعـــه، ويقتضـــ ة والّروحيـــّ ة والعقليـــّ الحـــال العمـــل على تنميـــة مختلف طـــاقـــاتـــه البـــدنيـــّ

 . (9555)عمار،  والاجتماعّية واملهارّية وإلابداعية

ســامح والاحتر 
ّ
الم بالّنظر إلى دورها في تشــجيع الت م اوهنا، نعترف باملســاهمة املتعاظمة للّرياضــة في تحقيق الّتنمية والســّ

ـــحة والتعليم  ــ ــ ــ ــــودة في مجاالت الصـ ــ ــ ـــــباب وألافراد واملجتمعات وفي بلوغ ألاهداف املنشــ ــ ــ ــــاهمتها في تمكين املرأة والشـ ــ ــ ومســ

ّوي املشــــــــاركة املجتمعية وتزيد من مشــــــــاركة الشــــــــباب ووعيهم بقضــــــــايا مجتمعاتهم. 
َ
ق

ُ
وإلاندماج الاجتماعي. فالّرياضــــــــة ت

عَتَبر عنصًرا من العناصر الّتمكينيّ 
ُ
 .(9590)سايمون،  ة املهمة للّتنمية املستدامةولهذا ت

ـــــــــباب ورعـــــــــايتهم وتهـــــــــذيب ســـــــــلوكهم وإصـــــــــالح أخالقيـــــــــاتهم 
ّ

ربيـــــــــة الّرياضـــــــــّية دور هـــــــــام فـــــــــي صـــــــــقل املواهـــــــــب لـــــــــدى الش
ّ
وللت

شـــــــــاط والحيوّيـــــــــة. فهنـــــــــاك بـــــــــرامج فـــــــــي ألانديـــــــــة الرياضـــــــــية تهـــــــــ
ّ
ــــغال ملـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــد يعـــــــــود علـــــــــى البـــــــــدن بالن ــ ــ دف إلشـ

ــــــــــــا،  أوقــــــــــــات الشــــــــــــباب بمــــــــــــا يعــــــــــــود علــــــــــــيهم بــــــــــــالنفع والفائــــــــــــدة، ومــــــــــــن أهــــــــــــم أهــــــــــــدافها إعــــــــــــداد الشــــــــــــباب جســــــــــــمًيا وفكرًي

ــــــــــريف وروح الّتعــــــــــاون وحــــــــــّب العمــــــــــل وتأصــــــــــيل ثقافــــــــــة 
ّ

وإكســــــــــابهم العــــــــــادات الرياضــــــــــية الســــــــــليمة مثــــــــــل الّتنــــــــــافس الش

ـــــام  ــ ــ ــــة أو نظــ ــ ــ ــ ـــاركة العامـ ــ ــ ــ ـــــام املشــ ــ ــ ــــواء نظــ ــ ــ ــ ـــــديهم، سـ ــ ــ ــــه لــ ــ ــ ـــــام واحترامـــ ــ ــ ـــــام العــ ــ ــ عـــــــــــب مـــــــــــن خـــــــــــالل الانضـــــــــــباط أثنـــــــــــاء النظــ
ّ
الل

ـــــــــاب، مـــــــــن أجـــــــــل الفـــــــــوز بنشـــــــــاطه، يبـــــــــذل الجهـــــــــد للوصـــــــــول إلـــــــــى 
ّ

عبـــــــــة، وعـــــــــدم تجـــــــــاوز هـــــــــذا الّنظـــــــــام، والش
ّ
ممارســـــــــة الل

عور بنشوة الفوز. 
ّ

د لديه شعور بالهناء والسعادة من خالل تحقيق الهدف والش
ّ
 الهدف، ويتول
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هــــــــا أبعــــــــاد سياســـــــــية واقتصــــــــادية وتجاريــــــــة. وســــــــنتناول هنـــــــــا اكتســــــــبت الّرياضــــــــة أبعــــــــاًدا مختلفــــــــة فـــــــــي املجتمــــــــع، مــــــــن بين

ا أساســـــــًيا 
ً
شـــــــريعات علـــــــى أهمّيـــــــة هـــــــذا البعـــــــد وجعلـــــــت منـــــــه هـــــــدف

ّ
ـــــــدت غالبّيـــــــة الت

ّ
قـــــــافي، فلقـــــــد أك

ّ
بعـــــــدها الاجتمـــــــاعي الث

ـــــــص 
ّ
ل
َ
ق

ُ
ا وســــــليًما، وهـــــــي بــــــذلك ت

ً
للّرياضــــــة، إذ إّنهــــــا تحمـــــــل فــــــي طّياتهـــــــا قيًمــــــا ثقافّيــــــة وأخالقّيـــــــة تجعــــــل املجتمـــــــع متماســــــك

ـــــــــا فـــــــــي إعـــــــــداد املـــــــــواطن الصـــــــــالب،  ـــــــــر الّرياضـــــــــة عنصـــــــــًرا قوًي عَتَب
ُ
ـــــــــزاع بـــــــــين أفـــــــــراد املجتمـــــــــع الواحـــــــــد. لـــــــــذلك، ت

ّ
أســـــــــباب الن

ربيــــــــــــــة البدنّيــــــــــــــة 
ّ
نــــــــــــــه مــــــــــــــن الّتكيــــــــــــــف مــــــــــــــع مجتمعــــــــــــــه، ولــــــــــــــذلك نجــــــــــــــد أّن الت

ّ
َمك

ُ
وتزويــــــــــــــده بخبــــــــــــــرات ومهــــــــــــــارات واســــــــــــــعة ت

أصــــــــــبحت الّرياضـــــــــــة إحــــــــــدى أهــــــــــم الظـــــــــــواهر والّرياضــــــــــّية تحتــــــــــّل مكانــــــــــة مرموقـــــــــــة فــــــــــي العديــــــــــد مـــــــــــن الــــــــــدول. وبالّتــــــــــالي، 

 .(9555)التكريتي،  الاجتماعية وعنصًرا ال مفّر منه في الّسياسة الاجتماعية لدولة تسعى إلى الّرقي والّتطور 

وتهــــــــتم الّتنميــــــــة الاجتماعّيــــــــة بــــــــالفرد والجماعــــــــة، فهــــــــي تعمــــــــل علــــــــى حمايــــــــة الفــــــــرد وتنشــــــــعته وتحريــــــــره مــــــــن املشــــــــكالت 

نـــــــــه مـــــــــن إلاســـــــــهام بفاعلّيـــــــــة فـــــــــي شــــــــــاون 
ّ
َمك

ُ
ـــــــــَزّوده باالتجاهـــــــــات إلايجابيــــــــــة التـــــــــي ت

ُ
عيُنـــــــــه علـــــــــى تنميـــــــــة قدراتـــــــــه، كمـــــــــا ت

ُ
وت

ــــة والر  ــ ــــة واملعنويــ ــ ـــــية، املاديـ ــــه ألاساســـ ــ ـــــباع احتياجاتــ ــــه وإشـــ ــ عـــــــين الجماعــــــــة واملجتمــــــــع علــــــــى إيجــــــــاد مجتمعـ
ُ
وحيــــــــة، وهــــــــي ت

عالقـــــــــــة بّنـــــــــــاءة، وخلـــــــــــق ظـــــــــــروف مالئمـــــــــــة لتحســـــــــــين ألاحـــــــــــوال الاجتماعيـــــــــــة. وتهـــــــــــدف الّتنميـــــــــــة الاجتماعّيـــــــــــة أيًضـــــــــــا إلـــــــــــى 

تحقيــــــــــق الّتكامــــــــــل الاجتمــــــــــاعي وتحريــــــــــك قــــــــــوى املجتمــــــــــع كلــــــــــه إلشــــــــــباع احتياجاتــــــــــه، مــــــــــن خــــــــــالل العمــــــــــل علــــــــــى ضــــــــــمان 

ــــات امل ـــف فئــ ــ ـــين مختلـ ــ ـــــر  بـ ـــــافا الفـ جتمــــــع، ونبــــــذ كــــــّل أشــــــكال إلاقصــــــاء والتهمــــــيش والحــــــد مــــــن الفقــــــر ونشــــــر ثقافــــــة تكـ

 .(9590)ماعت للسالم والتنمية وحقوق إلانسان، الّتضامن وتعميمها في كل املجاالت 

 :املنهجية

ــــة  تكمــــــــن أهمّيــــــــة هــــــــذه الورقــــــــة فــــــــي البحــــــــث حــــــــول تــــــــأثير ممارســــــــة الّرياضــــــــة فــــــــي الشــــــــباب ودورهــــــــم ــ ــــع، خاصــ ــ ـــي املجتمــ ــ ــ فـ

ـــــــل املـــــــدخل ألاساســـــــ ي 
ّ
لـــــــون أمـــــــل املجتمـــــــع وأهـــــــم أدواتـــــــه فـــــــي ســـــــبيل تحقيـــــــق الّتقـــــــدم والّتطـــــــور والّتنميـــــــة. ويتمث

ّ
أنهـــــــم ُيَمث

 لهذه الورقة في الّتعرف على:

 .)مستوى مشاركة الشباب في ممارسة الّرياضة )من خالل عّينة البحث 

  باب في بناء املجتمع.الّدور الذي تلعبه الّرياضة في تعزيز دور
ّ

 الش

 .رها ممارسة الشباب للّرياضة في تنفيذ خطط الّتنمية بأبعادها املتنوعة
ّ
وف

ُ
 الّتعرف على الفر  التي ت

ما هو الّدور الذي ُيمِكن للّرياضــــــــــة، كواحدة من الّنظم الاجتماعّية، أن  وســــــــــنحاول هنا إلاجابة على إلاشــــــــــكالّية الّتالية:

 
ّ

شـــــــــــاط الّرياضــــــــــــ ي في بناء العالقات الاجتماعّية تلعبه في تعزيز دور الشـــــــــــ
ّ
ســـــــــــاعد ممارســـــــــــة الن

ُ
باب في بناء املجتمع؟ هل ت

ربية البدنية في إكســاب بعض أبعاد الّتوافق الاجتماعي لدى الشــباب؟ وما هي 
ّ
وتحســّنها املســتمر؟ ما هو دور أنشــطة الت

باب للرياضة في تنفيذ خطط الّتنمي
ّ

رها ممارسة الش
ّ
وف

ُ
 ة بأبعادها املتنوعة؟الفر  التي ت

 أّما فرضّيات البحث، فحّددناها كاآلتي:

 .ألاخالق الّرياضّية وتعزيز قيم الانتماء واملواطنة لدى الشباب 
ّ

اّدي ممارسة الّرياضة إلى بث
ُ
 ت

 .هنّية
ّ
 ملمارسة الّرياضة تأثير إيجابي على الّصحة الجسمانّية والّنفسّية والذ

 شاط الّرياض ي
ّ
اّدي ممارسة الن

ُ
 إلى تفعيل العالقات الاجتماعية وتوطيدها لدى الشباب. ت
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  ســــــــــــــــاِعد ممارســــــــــــــــة الرياضــــــــــــــــة فــــــــــــــــي تحقيــــــــــــــــق عناصــــــــــــــــر الّتكيــــــــــــــــف والانــــــــــــــــدماج الاجتمــــــــــــــــاعي وتعزيــــــــــــــــز الّتنميــــــــــــــــة
ُ
ت

 الاجتماعّية.

 .خصية وتغرس القيم إلايجابية في نفوس ألافراد
ّ

َنّمي ممارسة الرياضة املهارات الش
ُ
 ت

ــــــــــه تصــــــــــّور دقيــــــــــق ســــــــــتعتمد الّدراســــــــــة علــــــــــى املــــــــــنهج 
ّ
ــــــــــذي ُيعــــــــــّرف علــــــــــى أن

ّ
الوصــــــــــفي الّتحليلــــــــــي بأســــــــــلوبه إلاحصــــــــــايي، ال

للعالقـــــــــات املتبادلـــــــــة بـــــــــين املجتمـــــــــع والاتجاهـــــــــات وامليـــــــــول والّرغبـــــــــات، والّتصـــــــــور ُيّقـــــــــّدم صـــــــــورة عـــــــــن الواقـــــــــع الحيـــــــــاتي 

ـــــملت  ــ ـــــد شــ ــ ـــــث. وقــ ــ ـــــراءات البحــ ــ ــــة إجــ ــ ــ ـــع طبيعـ ــ ــ ـــــتالءم مــ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــتقبلية، مــ ــ ــــاات مســ ــ ــ ـــــاء تنبـ ــ ـــــرات وبنــ ــ ـــع ماشــ ــ ــ ــــي وضــ ــ ــ ـــــاهم فـ ــ ويســ

ســــــــــــتهَدفة فــــــــــــي الّدراســــــــــــة )عّينــــــــــــة البحــــــــــــث( أفــــــــــــراًدا )
ُ
ـــن  255مــــــــــــن الــــــــــــذكور،  255الفئــــــــــــة امل ــ ــ ــ ــ ــــدد مـ ــ ــ ــ ـــن عــ ــ ــ ــ ـــــاث( مـــ ــ ــ ـــــن إلانـــ ــ ــ مـــ

لوا عّينـــــــــة غرضـــــــــية غيـــــــــر عشـــــــــوائية، يختـــــــــار بموجبهـــــــــا الباحـــــــــث ألاغـــــــــراض بمـــــــــا ُيَحّقـــــــــق غـــــــــرض 
ّ
بنانّيـــــــــة شـــــــــك

ّ
ألاقضـــــــــية الل

لًيــــــــــــا أو كــــــــــــانوا يمارســــــــــــونها اســــــــــــتمارة أجــــــــــــاب عنهــــــــــــا أشــــــــــــخا  يمارســــــــــــون الرياضــــــــــــة حا 255دراســــــــــــته، وقــــــــــــد تــــــــــــّم فــــــــــــرز 

ســــــــــــابًقا، وتضــــــــــــّمنت إلاســــــــــــتمارة متغّيــــــــــــرات سوســــــــــــيوغرافية كــــــــــــالجنس والفئــــــــــــة العمريــــــــــــة والوضــــــــــــع العــــــــــــائلي واملســــــــــــتوى 

ــــاال  0الّتعليمــــــــــــي وممارســــــــــــة الّرياضــــــــــــة ووتيرتهــــــــــــا وأنواعهــــــــــــا ومتغّيــــــــــــرات أخــــــــــــرى ُممَحقــــــــــــة )مــــــــــــن الســــــــــــاال  ــ ــ ــ ــــى الســ ــ ــ ــ (، 01إلــ

قـــــــاتهم وتعزيــــــــز الّتنميـــــــة الاجتماعيـــــــة مــــــــن خـــــــالل متغّيــــــــرات محـــــــددة )مــــــــن وتـــــــأثير املمارســـــــة الّرياضــــــــية علـــــــى ألافــــــــراد وعال

 (.25حتى الساال  05الساال 

جِرَيــــــــــت الّدراســـــــــة امليدانيـــــــــة فـــــــــي وقــــــــــت ســـــــــابق لتفشـــــــــ ي جائحــــــــــة 
ُ
حـــــــــّددنا البحـــــــــث مكانًيـــــــــا ضــــــــــمن محافظـــــــــات لبنـــــــــان، وأ

 .9595كورونا خالل الفترة الواقعة بين كانون الثاني وشباط 

ربيــــــــة البدنّيــــــــة وألانديــــــــة أمــــــــا البنــــــــاء الّنظــــــــري لل
ّ
موضــــــــوع، فقــــــــد اشــــــــتمل علــــــــى تحديــــــــد مفــــــــاهيم كــــــــل مــــــــن الّرياضــــــــة والت

شاركة والّتنمية الاجتماعية. 
ُ
باب وامل

ّ
 الّرياضية والش

فـــــــــي اللغـــــــــة: أصـــــــــل كلمـــــــــة رياضـــــــــة عميـــــــــق وقـــــــــديم ِقـــــــــَدم الحضـــــــــارات، فكلمـــــــــة رياضـــــــــة مشـــــــــتقة مـــــــــن الكلمـــــــــة  الّرياضـــــــــة

تينيــــــــة 
ّ

ســــــــلية التــــــــي تعنــــــــي "الّتحويــــــــ Desportالال
ّ
ل والّتغييــــــــر" أي تحويــــــــل مشــــــــاغل الّنــــــــاس واهتمامــــــــاتهم بالعمــــــــل إلــــــــى الت

ــــــــــرويح مــــــــــن خــــــــــالل الّرياضــــــــــة. وُيعــــــــــّرف "مــــــــــاتفيف" الّرياضـــــــــــة اصــــــــــطالًحا بأّنهــــــــــا "نشــــــــــاط ذو شــــــــــكل خــــــــــا  جـــــــــــوهره 
ّ
والت

مــــــــة مـــــــن أجــــــــل قيـــــــاس القــــــــدرات البدنّيـــــــة، وضــــــــمان أقصــــــــ ى تحديـــــــد لهــــــــا"، وهـــــــي "فــــــــن مـــــــن فنــــــــون علــــــــم 
ّ
َنظ

ُ
املنافســـــــة امل

َجـــــــّل إلا 
َ
بـــــــدان، ُيقَصـــــــد بـــــــه تمـــــــرين الجســـــــم وتعويـــــــده علـــــــى حركـــــــات منتظمـــــــة تعجـــــــز عنهـــــــا الحركـــــــة الفطريـــــــة. وهـــــــو مـــــــن أ

 الفنون التي بها ينال الجسم تمام صحته، ونمّو قوته، ومتانة أعضائه، وسهولة أعماله.

عـــــــب، تنافســـــــ ي، داخلـــــــي وخـــــــارجي املـــــــر 
ّ
دود، يتضـــــــّمن أفـــــــراًدا وُيَعـــــــّرف "لوشـــــــن وســـــــاج" الّرياضـــــــة بأّنهـــــــا نشـــــــاط ُمفَعـــــــم بالل

ّرر النتائج في ضوء الّتفوق في املهارة البدنية
َ
ق

ُ
ا تشترك في مسابقة، وت

ً
 .  (9551)الخولي،  أو ِفرق

ربيــــــــة البدنّيــــــــة،أّمــــــــا 
ّ
فقــــــــد عّرفهــــــــا الباحــــــــث الفرنســــــــ ي "روبــــــــرت روبــــــــين" علــــــــى أنهــــــــا أنشــــــــطة بدنّيــــــــة مختــــــــارة لتحقيــــــــق  الت

ربيـــــــــة 
ّ
حاجـــــــــات الفـــــــــرد مـــــــــن الجوانـــــــــب البدنّيـــــــــة والعقلّيـــــــــة والنفســـــــــوحركية بهـــــــــدف تحقيـــــــــق الّنمـــــــــّو املتكامـــــــــل للفـــــــــرد. والت

ـــــــذي يعمـــــــل علـــــــى تنميـــــــة الفـــــــرد وتكّيفـــــــه جســـــــم
ّ
ربيـــــــة، ال

ّ
انًيا وعقلًيـــــــا واجتماعًيـــــــا البدنّيـــــــة هـــــــي الجانـــــــب املتكامـــــــل مـــــــن الت

ختارة التي تتناسب مع مرحلة الّنمو. 
ُ
 ووجدانًيا عن طريق ألانشطة البدنّية امل
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َعـــــــــــّد 
ُ
تـــــــــــي  ألانديـــــــــــة الرياضـــــــــــيةوت

ّ
الّراعـــــــــــي الّرســـــــــــمي للّرياضـــــــــــة، ال ســـــــــــيما الّرياضـــــــــــة الّتنافســـــــــــية، باإلمكانيـــــــــــات املادّيـــــــــــة ال

أدوات رياضــــــــــية، وإمكانيــــــــــات بشــــــــــرّية مــــــــــن العبــــــــــين تمتلكهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــن ُمنشــــــــــآت ومالعــــــــــب وصــــــــــاالت تــــــــــدريب وأجهــــــــــزة و 

َعـــــــــــّد ألانديــــــــــــة الرياضـــــــــــية مـــــــــــن أهــــــــــــم 
ُ
ّدمـــــــــــه مــــــــــــن خـــــــــــدمات متعـــــــــــّددة. وت

َ
ق

ُ
وإدارّيـــــــــــين وفنّيـــــــــــين وجمهـــــــــــور ومــــــــــــدربين، ومـــــــــــا ت

ـــــــــاب الّرياضـــــــــ ي 
ّ

ربويـــــــــة ذات الّنفـــــــــع العـــــــــام، كمـــــــــا أّنهـــــــــا تعمـــــــــل علـــــــــى تنميـــــــــة جميـــــــــع جوانـــــــــب شخصـــــــــية الش
ّ
املاّسســــــــات الت

قافية والاجتماعّية
ّ
 .(9595)البوريني،  والبدنّية الث

ــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــطمب 
َ
ــــــــــــــــــبابوُيطل

ّ
شــــــــــــــــــاط بــــــــــــــــــين جميــــــــــــــــــع  الش

ّ
علــــــــــــــــــى مرحلــــــــــــــــــة عمريــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــهد ذروة القــــــــــــــــــوة والحيويــــــــــــــــــة والن

ـــــل ــ ـــــر مراحــ ــ ـــــدى العمــ ــ ـــــر لــ ــ ـــــــــباب مـــــــــن أهـــــــــم املراحـــــــــل التـــــــــي يمـــــــــّر بهـــــــــا الفـــــــــرد، إذ تبـــــــــدأالبشــ
ّ

َعـــــــــّد مرحلـــــــــة الش
ُ
ـــية  ، وت ــ ــ شخصــ

ـــــان ــ خصـــــــــية مـــــــــن خــــــــالل مـــــــــا يكتســـــــــبه الفـــــــــرد مـــــــــن مهـــــــــارات ومعـــــــــارف، ومـــــــــن  إلانسـ
ّ

بـــــــــالّتبلور. وتكتمـــــــــل معـــــــــالم هـــــــــذه الش

ـــماني خــــــــالل الّنضــــــــج ــ ــ ، والعالقــــــــات الاجتماعّيــــــــة التــــــــي يســــــــتطيع الفــــــــرد صــــــــياغتها ضــــــــمن اختيــــــــاره الحــــــــّر. والعقلــــــــي الجسـ

مــــــــــ
ّ
ــــــــــباب بــــــــــين الــــــــــّدول واملنظ

ّ
َعّينــــــــــة ملوضــــــــــوع تحديــــــــــد الفتــــــــــرة العمرّيــــــــــة لســــــــــن الش

ُ
ـــــالم، وتختلــــــــــف املعــــــــــايير امل ــ ــ ــــي العـ ــ ــ ات فــ

 
ً

ــــدة :فمــــــــثال ــ ـــم املتحــ ــ ــ ــــــــباب بــــــــأنهم أولئــــــــك الــــــــذين تتــــــــراوح أعمــــــــارهم بــــــــين  ألامـ
ّ

َحــــــــّدد فئــــــــة الش
ُ
ـــــنة 91و  05ت ــ ـــا  .سـ ــ ــ ــــك أمـ ــ البنــ

باب ما بين  الّدولي
ّ

  .(9501)الحبيش ي،  سنة 95و 05فيحصر مرحلة الش

ـــا  ــ ، فُتَعــــــــّرف علــــــــى أّنهــــــــا إســــــــهامات أو مبــــــــادرات ســــــــواء مــــــــن جانــــــــب ألافــــــــراد أو الجماعــــــــة، قــــــــد املشــــــــاركة الاجتماعيــــــــةأمـــ

ـــــــــــا أو عينًيـــــــــــا، وهـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــن مســـــــــــاولية اجتماعيـــــــــــة تهـــــــــــدف إلـــــــــــى تعبئـــــــــــة املـــــــــــوارد البشـــــــــــرّية غيـــــــــــر   مادًي
ً

تأخـــــــــــذ شـــــــــــكال

َتبــــــــــــاَدل لكــــــــــــل أطــــــــــــراف املجتمــــــــــــع والّتنســــــــــــيق
ُ
َعــــــــــــّد وســــــــــــيلة للفهــــــــــــم والّتفاعــــــــــــل امل

ُ
ة، كمــــــــــــا ت

ّ
ســــــــــــَتغل

ُ
ــــنهم  امل ــ ــ ــ ـــا بيــ ــ ــ ــ ــ ـــا فيمـ ــ ــ ــ ــ فيمـ

(Smith, 2006) لِزمـــــــة التـــــــي تتـــــــيح الفرصـــــــة ألكبـــــــر عـــــــدد مـــــــن فئـــــــات
ُ
َعـــــــّرف بأّنهـــــــا كافـــــــة ألاعمـــــــال الّتطوعيـــــــة غيـــــــر امل

ُ
. وت

املجتمـــــــــــع وماسســـــــــــاته لُيســـــــــــِهموا فـــــــــــي مختلـــــــــــف املشـــــــــــروعات املحلّيـــــــــــة بـــــــــــالّتنظيم أو الّتنفيـــــــــــذ، كـــــــــــل  تبًعـــــــــــا لنـــــــــــوع خبرتـــــــــــه 

)جــــــــــــورج،  ه وجهــــــــــــده؛ ملواجهــــــــــــة بعــــــــــــض املشــــــــــــكالت ومعالجتهــــــــــــا بنــــــــــــاء علــــــــــــى دعــــــــــــوة مــــــــــــن الجهــــــــــــات املســــــــــــاولةواهتمامــــــــــــ

9551)  . 

تـــــــي يقـــــــوم عليهـــــــا بنـــــــاء وتنميـــــــة املجتمعـــــــات، ولـــــــذلك لـــــــم يـــــــأِت 
ّ
ـــــــر املشـــــــاركة املجتمعيـــــــة إحـــــــدى الّركـــــــائز ألاساســـــــية ال عَتَب

ُ
وت

عيــــــــة فـــــــــي الّتعلــــــــيم مـــــــــن دون مبــــــــّرر أو داٍع، بـــــــــل نتيجــــــــة لـــــــــوعيهم الكامــــــــل بأهمّيـــــــــة اهتمــــــــام املســــــــاولين باملشـــــــــاركة املجتم

 .(9501)العوض ي،  املشاركة املجتمعّية في تحقيق الّتنمية بصفة عامة

هــــــــــي عمليــــــــــة متكاملــــــــــة ألابعــــــــــاد ومتعــــــــــّددة الجوانــــــــــب وتعتمــــــــــد علــــــــــى إحــــــــــداث تغّيــــــــــرات جذرّيــــــــــة  التنميــــــــــة الاجتماعيــــــــــةو

قافـــــــة فـــــــي املجتمـــــــع، حتـــــــى يـــــــتّم إلاســـــــهام فـــــــي تنفيـــــــذ خطـــــــط 
ّ
تشـــــــتمل علـــــــى أســـــــاليب الّتفكيـــــــر والعمـــــــل، وإثـــــــارة الـــــــوعي والث

للّتنميــــــــــــــة مشــــــــــــــروعات الّتنميــــــــــــــة علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه املطلــــــــــــــوب، وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر مح ــــــــــــــي الــــــــــــــدين صــــــــــــــابر أّن املفهــــــــــــــوم الّتكــــــــــــــاملي 

زمــــــــة لإلنتــــــــاج وتــــــــوفير مطلوبــــــــات تأهيلهــــــــا 
ّ

الاجتماعّيـــــــة ُيبــــــــِرز عوامــــــــل مهمــــــــة ومتعــــــــّددة مثــــــــل إعــــــــداد املــــــــوارد البشــــــــرية الال

ـــــابر،  وتـــــــدريبها مــــــــن أجـــــــل اســــــــتثمارها . ومـــــــن أهــــــــم أهــــــــداف الّتنميـــــــة الاجتماعّيــــــــة كونهــــــــا تنطلـــــــق مــــــــن مبــــــــادئ (0217)صـــ

ـــــراف املج ـــــيم وأعــ ـــــــراد تنميتـــــــه، وذلـــــــك ألّن الّتنميـــــــة الاجتماعّيـــــــة وســـــــيلتها إلانســـــــان وغايتهـــــــا إلانســـــــان نفســــــــه، وقــ
ُ
تمـــــــع امل

 وتسعى إلى حماية ألاسرة التي هي نواة املجتمع، وأيًضا إلى رعايتها وتمكينها من القيام بوظائفها. 
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باب 
ّ

: تأثير الّرياضة على الش
ً

 أوال

ر كفــــــــــاءة  
ّ
حــــــــــد. وتتــــــــــأث

ّ
َعــــــــــّد الرياضــــــــــة وســــــــــيلة ضــــــــــرورّية إلكســــــــــاب الّصــــــــــحة والعافيــــــــــة لكــــــــــّل إنســــــــــان مــــــــــن املهــــــــــد إلــــــــــى الم

ُ
ت

مــــــــــــا تقــــــــــــّدم إلانســــــــــــان بــــــــــــالعمر؛ لــــــــــــذلك 
ّ
إلانســــــــــــان البدنيــــــــــــة، وكــــــــــــذلك كفــــــــــــاءة أجهزتــــــــــــه الحيوّيــــــــــــة، وأبرزهــــــــــــا القلــــــــــــب، كل

ــــــا علــــــى الّصـــــــحة العامــــــة وكفــــــاء
ً
ة البـــــــدن وألاجهــــــزة الحيوّيــــــة؛ لتواصـــــــل ُيخّصــــــص لكــــــّل عمـــــــر الجهــــــد املناســــــب لـــــــه حفاظ

 العمل والعطاء من دون خلل أو إرهاق.

ـــــــف علــــــى مــــــا وهبــــــُه هللا إّيــــــاه مــــــن صـــــــحة  
ّ
ولكــــــّل فــــــرد حالــــــة خاصــــــة تمّيــــــُزُه عـــــــن غيــــــرِه مــــــن نفــــــس جنســــــه وعمــــــره، وتتوق

ـــــة. وعافيــــــــة وعلــــــــى الوراثــــــــة وأســــــــلوب الحيــــــــاة، وهــــــــذه أمــــــــور يجــــــــب أن تاخــــــــذ بالحســــــــبان دائًمــــــــا عنــــــــد ممارســــــــة الّريا ــ ضـ

ـــــــرات وظـــــــروف الحيـــــــاة  ـــــــر مـــــــن ُعمـــــــر إلـــــــى آخـــــــر بشـــــــكل فـــــــردي، وفًقـــــــا ملتغّي ويجـــــــب أن نعـــــــرف أّن حالـــــــة الفـــــــرد نفســـــــُه تتغّي

قــــــــس والّتغذيــــــــة والعــــــــادات والّتقاليــــــــد دوًرا هاًمــــــــا فــــــــي تحديــــــــد 
ّ
مــــــــن حولــــــــه، كمــــــــا تلعــــــــب الوراثــــــــة والبيئــــــــة والّتعلــــــــيم والط

 نوع املمارسة وأسلوبها. 

َوّجـــــــــه مزاولـــــــــة الّرياضـــــــــة طاقـــــــــا
ُ
ُصـــــــــهم مـــــــــن مشـــــــــاكل هـــــــــذه املرحلـــــــــة، ت ِ

ّ
خل

ُ
ت املـــــــــراهقين نحـــــــــو عمـــــــــل صـــــــــحي مفيـــــــــد، كمـــــــــا ت

ر لهـــــــــــم قـــــــــــدًرا كافًيـــــــــــا مـــــــــــن الّتـــــــــــوازن الاجتمـــــــــــاعي 
ّ
وأبرزهـــــــــــا املشـــــــــــاكل الّنفســـــــــــية والجنســـــــــــية والاجتماعيـــــــــــة، وبـــــــــــذلك تـــــــــــوف

عتبـــــــــــر الّرياضـــــــــــة أفضـــــــــــل الوســـــــــــائل إلبـــــــــــراز هـــــــــــذ
ُ
ـــــــــــباب يعنـــــــــــي القـــــــــــّوة، وت

ّ
ه القـــــــــــّوة والّنفســـــــــــ ي والعـــــــــــاطفي والبـــــــــــدني. إّن الش

باب
ّ

كل املالئم للش
ّ

 .(9595)ألازمنة،  والحيوّية واملحافظة عليها، ووضعها في الش

وقــــــــــد أشــــــــــار الكثيــــــــــر مــــــــــن ألاطبــــــــــاء الّنفســــــــــيين إلــــــــــى أهمّيــــــــــة ممارســــــــــة الّرياضــــــــــة والقيــــــــــام بالّتمــــــــــارين الّرياضــــــــــية، إذ إّنهــــــــــا  

زيــــــــادة ثقــــــــتهم بنفســــــــهم، وتســــــــاهم أيًضــــــــا فــــــــي تحفيــــــــزهم لتحقيــــــــق أهــــــــدافهم فــــــــي  تســــــــاعد ذوي ألامــــــــراض الّنفســــــــية علــــــــى

 
ً

شـــــــــــِعر إلانســــــــــان باالرتيـــــــــــاح الّنفســـــــــــ ي العــــــــــام، كمـــــــــــا تمنحنـــــــــــا ممارســــــــــة الّتمـــــــــــارين الّرياضـــــــــــية مجـــــــــــاال
ُ
حيــــــــــاتهم، وكـــــــــــذلك ت

ر ل
ّ
ـــــــَوف

ُ
ــــة للّتعـــــــرف علـــــــى ألاصـــــــدقاء، وتســـــــاهم فـــــــي بنـــــــاء عالقـــــــات اجتماعّيـــــــة جديـــــــدة وقوّيـــــــة مـــــــع أشـــــــخا  أقويـــــــاء، وت ياقـــ

ســــــــاهم فــــــــي القضــــــــاء علــــــــى وقــــــــت الفــــــــراغ 
ُ
بدنيــــــــة وذكــــــــاء عــــــــالَيْين نــــــــابعين مــــــــن تلــــــــك الرياضــــــــة، فهــــــــي ُمَســــــــلّية وُممِتعــــــــة، وت

لـــــــــدى أفـــــــــراد املجتمـــــــــع مـــــــــن خـــــــــالل تقـــــــــديم شـــــــــ يء إيجـــــــــابي لهـــــــــم وللمجتمـــــــــع الـــــــــذي يحتـــــــــويهم، وكـــــــــذلك تلعـــــــــب دوًرا فـــــــــي 

م الفرد كيفّية تكوين حياة 
ّ
َعل

ُ
مة ومفيدةاملساهمة في تنظيم الوقت، فهي ت

ّ
   .(DZ ،9502) ُمَنظ

ــــــا مــــــن ألالفــــــة 
ً
ــــــباب للّرياضــــــة فــــــي البيــــــت مــــــع أفــــــراد ألاســــــرة، وكــــــذلك فــــــي الّنــــــوادي واملالعــــــب، مناخ

ّ
وتخلــــــق ممارســــــة الش

 والانـــــــــــدماج بـــــــــــين الـــــــــــذين يمارســـــــــــونها فـــــــــــي أوقـــــــــــات وأمـــــــــــاكن معينـــــــــــة. والّرياضـــــــــــة بهـــــــــــذا املعنـــــــــــى تزيـــــــــــد مـــــــــــن روح الّتعـــــــــــاون 

ــــــــــعور 
ّ

ــــــــــل مــــــــــن وحــــــــــدة الشــــــــــخص، ومــــــــــن الش
ّ
ل
َ
ق

ُ
صــــــــــهم مــــــــــن امللــــــــــل والّتــــــــــوتر، إذ إّنهــــــــــا ت

ّ
ل
َ
الاجتمــــــــــاعي بــــــــــين ألافــــــــــراد، مــــــــــا ُيخ

ل 
ّ
ــــــك

َ
ش

ُ
تــــــي قــــــد ت

ّ
ــــــل مــــــن طاقــــــة الجســــــم الّزائــــــدة، ال

ّ
ل
َ
ق

ُ
بــــــاألرق والانطــــــواء الــــــذي يصــــــيبه عــــــادة فــــــي وحدتــــــه وعزلتــــــه، كمــــــا ت

 نفسًيا ُمَحّرًِضا على ارتكاب ألاخطاء والجرائم،
ً

 يزيد حالة الفرد سوًءا. عامال

   ثانًيا: الّرياضة واملشاركة في بناء املجتمع

ر العالقـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة، شـــــــــــأنها 
ّ
إلانســــــــــان مـــــــــــدني بطبعـــــــــــه، وال يســــــــــتطيع أن ينعـــــــــــزَل فـــــــــــي عيشــــــــــه عـــــــــــن العـــــــــــالم. وتتــــــــــأث

شـــــــــــأن أّي عالقـــــــــــة، بعوامـــــــــــل خارجّيـــــــــــة أو داخلّيـــــــــــة، وتشـــــــــــمل العوامـــــــــــل الخارجّيـــــــــــة كـــــــــــّل مـــــــــــن هـــــــــــو خـــــــــــارج نطـــــــــــاق هـــــــــــذه 
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إّن املعيـــــــــــــــــار الاجتمـــــــــــــــــاعي هـــــــــــــــــو مقيـــــــــــــــــاس أو قاعـــــــــــــــــدة أو إطـــــــــــــــــار مرجعـــــــــــــــــي لمخبـــــــــــــــــرة وإلادراك الاجتمـــــــــــــــــاعي، والاتجاهـــــــــــــــــات 

الاجتماعيــــــــــــة. والّســــــــــــلوك الاجتمــــــــــــاعي بطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال نمــــــــــــوذجي أو مثــــــــــــالي، وهــــــــــــو يتكــــــــــــّرر بقبــــــــــــول اجتمــــــــــــاعي مــــــــــــن دون 

َحـــــــــــــّدد الّســـــــــــــلوك املتوقـــــــــــــع فـــــــــــــي ا
ُ
ـــــــــــــع رفـــــــــــــض أو اعتـــــــــــــراض أو نقـــــــــــــد. واملعـــــــــــــايير الاجتماعيـــــــــــــة ت

ّ
ملواقـــــــــــــف الاجتماعيـــــــــــــة، وتتوق

الجماعــــــة مــــــن كـــــــل أعضــــــا ها الالتــــــزام بمعاييرهـــــــا. ُيجــــــازى الفــــــرد علـــــــى هــــــذا الالتــــــزام أو عدمـــــــه، ثواًبــــــا أو عقاًبــــــا. ومّمـــــــا ال 

شــــــــــّك فيــــــــــه أّن معــــــــــايير الجماعــــــــــة فــــــــــي ألالعــــــــــاب الّرياضــــــــــية وألانديــــــــــة هــــــــــي الانضــــــــــباط، والالتــــــــــزام باملواعيــــــــــد، والحــــــــــر  

فــــــــي الّنــــــــوم، وتنــــــــاول الطعــــــــام، باإلضــــــــافة إلــــــــى الّتحلــــــــي بــــــــاألخالق الّرياضــــــــية، وأهــــــــم ســــــــماتها  علــــــــى الّتــــــــدريب، والانتظــــــــام

 ألادب والخلق الّرفيع، ثم الّسالمة البدنية. 

ـــــــف، إلـــــــى حـــــــّد كبيـــــــر، علـــــــى مـــــــدى 
ّ
كمـــــــا أن مكانـــــــة الفـــــــرد الاجتماعيـــــــة، مـــــــن حيـــــــث تقّبـــــــل آلاخـــــــرين أو رفضـــــــهم لـــــــه، تتوق

ـــــــباب فـــــــي ألانديـــــــة ألاثـــــــر تمّســـــــكه بمعـــــــايير الجماعـــــــة ومســـــــايرته لهـــــــا. 
ّ

فلممارســـــــة ألالعـــــــاب الّرياضـــــــية والاخـــــــتالط بـــــــين الش

فــــــــــــي بنــــــــــــاء العالقــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــة، وذلــــــــــــك مــــــــــــن خـــــــــــــالل الانــــــــــــدماج مــــــــــــع الفرقــــــــــــاء فــــــــــــي ألانديــــــــــــة، وممارســــــــــــة ألانشـــــــــــــطة 

ــــــــذي 
ّ
ــــــــاب ال

ّ
املختلفــــــــة. وبالّتــــــــالي نكــــــــون قــــــــد حّققنــــــــا هــــــــذا البنــــــــاء مــــــــن خــــــــالل الّتواصــــــــل الاجتمــــــــاعي، إذ إن شخصــــــــية الش

ــــــــرويح عــــــــن الــــــــّنفس ي
ّ
رتــــــــاد ألانديــــــــة الّرياضــــــــية وُيمــــــــاِرس ألالعــــــــاب تنــــــــدمج مــــــــع أقرانــــــــه بعيــــــــًدا عــــــــن الانطــــــــواء. ويعــــــــود الت

شــــــــــــاط والحيويـــــــــــــة، ويجتمــــــــــــع رأي إلانســــــــــــان بصــــــــــــفاء فكـــــــــــــره وراحــــــــــــة بالــــــــــــه. إذ إّن هــــــــــــذه ألانشـــــــــــــطة 
ّ
علــــــــــــى الجســــــــــــم بالن

د إلانسان على الّصب عّوِ
ُ
اقب، وت

ّ
هن الث

ّ
َحّقق الهمة الباعثة والذ

ُ
 ر والجد.ت

شــــــــــــاط والحيويــــــــــــة والقــــــــــــوة ضــــــــــــّد الغضــــــــــــب 
ّ
ب فيهــــــــــــا النــــــــــــاس بالن

ّ
تــــــــــــي يتســــــــــــم

ّ
عــــــــــــّد ألانديــــــــــــة الرياضــــــــــــية أحــــــــــــد املعاقــــــــــــل ال

ُ
ت

َيْين إلـــــــــى العنـــــــــف والجريمـــــــــة وإلارهـــــــــاب. وهـــــــــي مـــــــــن ماسســـــــــات املجتمـــــــــع التـــــــــي تمتلـــــــــك دوًرا بـــــــــارًزا فـــــــــي  والاســـــــــتثارة املـــــــــاّدِ

مـــــــــــا
ُ
ًقـــــــــــا. وت

ٌ
ل
ُ
لًقـــــــــــا وخ

َ
َرس فيهـــــــــــا أنشـــــــــــطة متنوعـــــــــــة تتـــــــــــراوح بـــــــــــين صـــــــــــحية وثقافيـــــــــــة رعايـــــــــــة أفـــــــــــراد املجتمـــــــــــع وإصـــــــــــالحهم خ

هاب إلـــــــــى النـــــــــادي مرحلــــــــة انتقـــــــــال مـــــــــن البيئـــــــــة الاجتماعيـــــــــة أو غيرهـــــــــا إلـــــــــى البيئـــــــــة 
ّ
واجتماعيــــــــة وبدنيـــــــــة. كمـــــــــا ُيَعـــــــــّد الـــــــــذ

شــــــــــــــاط والحيويــــــــــــــة والقــــــــــــــوة لــــــــــــــدفع كفــــــــــــــاءة الجســــــــــــــم واســــــــــــــتعادة نشــــــــــــــاطه وحيويتــــــــــــــه، 
ّ
ــــــــــــــزود بالن

ّ
الرياضــــــــــــــية بهــــــــــــــدف الت

باب املمارسين للبرامج كافةوالاندماج الاجتماعي 
ّ

 . (9500)الحوشان،  بين الش

ـــن  ــ ـــهم مــ ــ ـــن، وبعضــ ــ ـــار الســ ــ ــــن كبــ ـــهم مـــ ــ ــــت، بعضــ ـــن الوقـــ ــ ـــــة مــ ــــدة طويلــ ـــــة مـــ ــــي ألانديــ ـــــاس فـــ ـــن النــ ــ ـــــل مــ ـــر قليــ ــ ــــدد غيــ ــــث عـــ يمكـــ

 إلــــــــــى عــــــــــدد ال بــــــــــأس بــــــــــه مــــــــــن ألاطفــــــــــال. 
ً
ــــــــــذين يتــــــــــدّربون للمباريــــــــــات بــــــــــين الفــــــــــرق، إضــــــــــافة

ّ
ــــــــــباب ال

ّ
ـــــذا الش ــ ــ ـــاع بهـ ــ ــ ــ ولالنتفـ

جـــــــــــري ألانديـــــــــــة مســـــــــــابقاٍت ثقافيـــــــــــة، ال 
ُ
ـــــــــــباب وعلـــــــــــى مجـــــــــــتمعهم، ت

ّ
الوقـــــــــــت واســـــــــــتثماره بمـــــــــــا يعـــــــــــود بالفائـــــــــــدة علـــــــــــى الش

ســـــــــيما فـــــــــي املناســـــــــبات الّدينيـــــــــة وفـــــــــي إلاجـــــــــازات الّســـــــــنوية أو املناســـــــــبات الوطنيـــــــــة، أو دورات تثقيفيـــــــــة فـــــــــي إلاســـــــــعافات 

ـــــــــــــّوي كـــــــــــــل هـــــــــــــذه الحمــــــــــــــالت ألاوليـــــــــــــة أو  مكافحـــــــــــــة إلادمـــــــــــــان واملخــــــــــــــدرات أو حمـــــــــــــالت 
َ
ق

ُ
ملكافحـــــــــــــة التـــــــــــــدخين وغيرهــــــــــــــا. ت

ــــــــط املهـــــــــارات العقليـــــــــة والفكريــــــــة لـــــــــدى ألاطفـــــــــال 
ّ

ش
َ
ن
ُ
قافيــــــــة الّتوعويـــــــــة الــــــــّروابط بـــــــــين أعضـــــــــاء ومنتســــــــبي النـــــــــادي، وت

ّ
الث

قافيـــــــــــــة تبًعــــــــــــا ألذواق ُرّواد هــــــــــــذه ألانديـــــــــــــة، 
ّ
ــــــــــــَزّودهم باملعلومـــــــــــــات ألاساســــــــــــّية. وتتنــــــــــــّوع ألانشــــــــــــطة الث

ُ
ــــــــــــباب، كمــــــــــــا ت

ّ
والش

قافيـــــــــــة فـــــــــــي الّنـــــــــــادي عـــــــــــن غيرهـــــــــــا مـــــــــــن وت
ّ
جنـــــــــــة الث

ّ
تـــــــــــي تجـــــــــــري فيهـــــــــــا هـــــــــــذه ألانشـــــــــــطة. ال يقـــــــــــّل أثـــــــــــر الم

ّ
بًعـــــــــــا للمناســـــــــــبة ال

ـــــــباب ممـــــــن لـــــــديهم ميـــــــول ثقافيـــــــة، وخاصـــــــة املوهوبـــــــون مـــــــنهم، 
ّ

ألانشـــــــطة الاجتماعيـــــــة والّرياضـــــــية فـــــــي شـــــــغل فـــــــراغ الش

جنــــــــة فــــــــي ألانديــــــــة تتضــــــــّمن ألان
ّ
شــــــــطة املدروســــــــة والهادفــــــــة لتنميــــــــة هــــــــذا وأصــــــــحاب الــــــــّروح القياديــــــــة، فبــــــــرامج هــــــــذه الم
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قافيـــــــة والعقليـــــــة، والعمـــــــل علـــــــى تحفيـــــــز املشـــــــاركة فـــــــي 
ّ
ـــــــباب مـــــــن خـــــــالل تنميـــــــة املهـــــــارات الفكريـــــــة والث

ّ
الحـــــــس لـــــــدى الش

 . (9500)الحوشان،  بناء املجتمع

نمية الاجتماعية
ّ
باب في الت

ّ
ا: دور الش

ً
 ثالث

عّبـــــــــــر الّتنميـــــــــــة 
ُ
ر املنــــــــــــاخ ت

ّ
ـــــــــــَوف

ُ
ربيــــــــــــة البدنيـــــــــــة والّرياضـــــــــــية، فاألنشـــــــــــطة الّرياضـــــــــــّية ت

ّ
الاجتماعيـــــــــــة عـــــــــــن أحـــــــــــد أهـــــــــــداف الت

كِســـــــــــــَب ُممــــــــــــاِرس الّرياضـــــــــــــة عـــــــــــــدًدا مـــــــــــــن الِقـــــــــــــَيم 
ُ
تــــــــــــي مـــــــــــــن شـــــــــــــأنها أن ت

ّ
ـــــــــــــري بالّتفـــــــــــــاعالت الاجتماعيـــــــــــــة ال

ّ
الاجتمــــــــــــاعي الر

َنّمــــــــي شخصــــــــيته، وتســــــــاعده فــــــــي الّتطبيــــــــ
ُ
ع والّتنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة والّتكيــــــــف والخبــــــــرات والحصــــــــائل الاجتماعيــــــــة التــــــــي ت

شــــــــاط الّرياضــــــــ ي علــــــــى الّتكيــــــــف الاجتمــــــــاعي عبــــــــر إتاحــــــــة فــــــــر  غنيــــــــة للّتعــــــــرف 
ّ
مــــــــع مقتضــــــــيات املجتمــــــــع. وُيســــــــاعد الن

ـــــــــده عــــــــدد مـــــــــن الّدراســـــــــات فـــــــــي الخــــــــارج مثـــــــــل دراســـــــــة "أولســـــــــون" 
ّ
ِمــــــــه، وذلـــــــــك مـــــــــا أك

ُ
ظ

ُ
علــــــــى قـــــــــيم املجتمـــــــــع ومعـــــــــاييره ون

ــــــــــت أّن أو 
َ
تــــــــــي أثَبت

ّ
ــــى  7ُجــــــــــه النشــــــــــاط فــــــــــي ألاطفــــــــــال مــــــــــن ســــــــــن و"ليمــــــــــان وويتــــــــــي" ال ــ ــ ُســــــــــس الّتفاعــــــــــل  02إلــ

ُ
ــــــــــل أ

ّ
َمث

ُ
ســــــــــنة ت

 . (9559)أبو هرجة و آخرون،  الاجتماعي لهم

َوّجــــــــه، القــــــــائم علــــــــى املشــــــــاركة بــــــــين أفــــــــراد املجتمــــــــع والجماعــــــــات، وهــــــــي تهــــــــدف فــــــــي 
ُ
ُيقَصــــــــد بالّتنميــــــــة العمــــــــل الــــــــواعي امل

داث الّتغييــــــــر والّتطــــــــوير مــــــــن خــــــــالل تنظــــــــيم جهــــــــود وقــــــــدرات ألافــــــــراد، وإحــــــــداث تغييــــــــرات هيكلّيــــــــة املقـــــــام ألاّول إلــــــــى إحــــــــ

ـــــــة فـــــــي املجتمعـــــــات، واملســـــــاهمة فـــــــي بنـــــــاء ألامـــــــم، كمـــــــا أّنهـــــــا تمتلـــــــك عـــــــدًدا مـــــــن ألابعـــــــاد الاقتصـــــــادية والّسياســـــــية  وجذرّي

ـــــــــباب دور هـــــــــام وأساســـــــــ ي فـــــــــي الّتنميـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، فهـــــــــم مـــــــــن أبـــــــــرز 
ّ

لون والاجتماعيـــــــــة. وللش
ّ
ـــــــــك

َ
مقّوماتهـــــــــا، كـــــــــونهم ُيش

ــــــــــروة الحقيقيــــــــــة لســــــــــائر املجتمعــــــــــات، خاصــــــــــة أّنهــــــــــم فئــــــــــة 
ّ
الحجــــــــــر ألاســــــــــاس فــــــــــي الّنهضــــــــــة والفكــــــــــر والّتطــــــــــوير، وهــــــــــم الر

طـــــــــّورون ألاساســــــــيون للمجتمـــــــــع، كمـــــــــا يتوّجـــــــــب علـــــــــيهم 
ُ
متحّركــــــــة غيـــــــــر ثابتـــــــــة، وهـــــــــم أمــــــــل الغـــــــــد وعمـــــــــاد املســـــــــتقبل، وامل

بـــــــــالوطن. لـــــــــذلك، يجـــــــــب علـــــــــيهم الّســـــــــعي للـــــــــّتعلم، والّتعـــــــــرف علـــــــــى  تقـــــــــديم عـــــــــدد مـــــــــن الواجبـــــــــات للمجتمـــــــــع وللّنهـــــــــوض

ثقافــــــــــات ومعلومــــــــــات ومهــــــــــارات جديــــــــــدة، وتقــــــــــديم ألافكــــــــــار واملشــــــــــروعات واملشــــــــــاركة فــــــــــي العمــــــــــل الجمــــــــــاعي والّتطــــــــــوعي 

هــــــــا، وعلــــــــيهم 
ّ
لبنــــــــاء املجتمــــــــع وتطــــــــويره، والّتعــــــــرف علــــــــى قضــــــــايا املجتمــــــــع واملشــــــــكالت التــــــــي تواجهــــــــه، واملســــــــاهمة فــــــــي حل

ـــــــَرض أن تنـــــــتج دوٌل قويـــــــة عـــــــن املجتمعـــــــات  رفـــــــة حقـــــــوق الـــــــوطن، والـــــــّدفاع عنـــــــه وعـــــــن تراثـــــــه وثقافتـــــــه.أيًضـــــــا مع
َ
إذ ُيفت

ـــي  ــ ــ ـــــبةالتـ ــ ــــى بنســ ــ ـــــــــباب، وهـــــــــذا مـــــــــا ُيَفّســـــــــر دعـــــــــم الـــــــــّدول الغربيـــــــــة لرفـــــــــع نســـــــــبة الـــــــــوالدات والّزيـــــــــادة  تحظـــ
ّ

كبيـــــــــرة مـــــــــن الش

 الّسكانية. 

ـــــــــباب القاعـــــــــدة الكبـــــــــرى داخـــــــــل الهـــــــــرم الســـــــــكاني ملعظـــــــــم الـــــــــدول ومـــــــــع ذلـــــــــك، مـــــــــا زالـــــــــت هـــــــــذه الفئـــــــــة 
ّ

ل فئـــــــــة الش
ّ
ـــــــــك

ّ
ش

ُ
ت

قــــــــة 
ّ
مــــــــا ُيَفّســــــــر تهميشــــــــها  بإمكانّياتهــــــــا، وهــــــــو تعــــــــاني مــــــــن مشــــــــاكل كثيــــــــرة لعــــــــدد مــــــــن ألاســــــــباب، علــــــــى رأســــــــها انعــــــــدام الث

ـــأن ال ــ ـــــدبير الشـــ ــ ــــي تـ ــ ـــاركة فــ ــ ــ ـــن املشـ ــ ـــا عـــ ــ ــ ـــــرار، وإبعادهـ ــ ـــــز القـ ـــــن مراكـــ ــ ـــــاءها مـ عــــــــام بســــــــبب هيمنــــــــة الّنخــــــــب الّتقليديــــــــة وإقصـــ

ـــــــــــباب فـــــــــــي  .علـــــــــــى كـــــــــــّل منـــــــــــاحي الحيـــــــــــاة الّسياســـــــــــية والاجتماعيـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية
ّ

إّن الّتفكيـــــــــــر فـــــــــــي قضـــــــــــية مشـــــــــــاركة الش

ـــــــــأن العـــــــــام ال بـــــــــّد أن يـــــــــتّم ضـــــــــمن منظـــــــــور عـــــــــام ومتكامـــــــــل َيطـــــــــَرح بدايـــــــــة إصـــــــــالح املجتمـــــــــع، وإيجـــــــــاد بيئـــــــــة ســـــــــليمة 
ّ

الش

ـــــــــــباب إلثبـــــــــــات جـــــــــــدارتهم فـــــــــــي ترســـــــــــيخ الّديمقراطيـــــــــــة ملمارســـــــــــة عمـــــــــــل سياســـــــــــ ي ومـــــــــــدني حقيقـــــــــــي، ي
ّ

مـــــــــــنح الفرصـــــــــــة للش

ستدامة
ُ
 .وتحقيق الّتنمية امل
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ــــــــباب علــــــــى أّنهـــــــم جــــــــزء مـــــــن هــــــــذا املجتمــــــــع وأســـــــاس مســــــــتقبله، والعمـــــــل علــــــــى دعــــــــم 
ّ

لـــــــذلك يجــــــــب الّنظـــــــر إلــــــــى فئـــــــة الش

رار. ويجــــــــب أيًضــــــــا انتمــــــــا هم للهيئــــــــات الّسياســــــــية واملدنيــــــــة، وإشــــــــراكهم بشــــــــكل حقيقــــــــي وفاعــــــــل فــــــــي مراكــــــــز اتخــــــــاذ القــــــــ

ــــــــأن الّسياســــــــ ي 
ّ

ــــــــباب علــــــــى الانخــــــــراط ومواكبــــــــة الش
ّ

 الش
ّ

ــــــــبابي، التــــــــي مــــــــن شــــــــأنها أن تحــــــــث
ّ

دعــــــــم سياســــــــات إلاعــــــــالم الش

ربيــــــــة 
ّ
واملحلـــــــي، وتنميــــــــة شـــــــعورهم باالنتمــــــــاء إلـــــــى املجــــــــال الاجتمـــــــاعي والّسياســــــــ ي فـــــــي بلــــــــدانهم. كمـــــــا يجــــــــب أن تصـــــــبح الت

ربويـــــــــة وأن يــــــــتم إدراجهــــــــا فــــــــي املنــــــــاهج الّدراســــــــية ســـــــــواء الّسياســــــــية واملدنيــــــــة والّرياضــــــــية مــــــــن أولويــــــــات ال
ّ
ّسياســــــــات الت

ــــــــباب للّتعبيــــــــر عــــــــن آرا هــــــــم فــــــــي قضــــــــايا مجــــــــتمعهم ورؤيــــــــتهم لكيفيــــــــة 
ّ

فــــــــي املــــــــدارس أو الجامعــــــــات، وإتاحــــــــة الفرصــــــــة للش

 . (9590عدنني، ) الّتعامل مع مشاكل املجتمع من دون خوف أو مساءلة، في ظّل مناخ ديمقراطي آمن

نمية 
ّ
  2030رابًعا: الّرياضة وأجندة الت

ـــــاع 9525هنـــــــــاك عالقـــــــــة إيجابيـــــــــة بـــــــــين الّرياضـــــــــة وتحقيـــــــــق أهـــــــــداف الّتنميـــــــــة للعـــــــــام  ــ ـــم الاجتمــ ــ ــ ـــــاء علــ ــ ــــة أن علمــ ــ ــ ، خاصـ

ل عنصــــــــــــًرا أساســــــــــــًيا مــــــــــــن عناصــــــــــــر 
ّ
ـــــــــــك

َ
ش

ُ
ربيــــــــــــة البدنيــــــــــــة الحركيـــــــــــة أجمعــــــــــــوا علــــــــــــى أّن الّرياضــــــــــــة ت

ّ
الّرياضـــــــــــ ي وعلمــــــــــــاء الت

ـــــــامل، وذلـــــــك بعـــــــد أن تـــــــّم الّتثبيـــــــت مـــــــن أّن أهـــــــداف الّرياضـــــــة 
ّ

ســـــــتدامة ضـــــــمن إطـــــــار الّنظـــــــام الّتعليمـــــــي الش
ُ
الّتنميـــــــة امل

ربية العامة وأنظمتها وفلسفتها.
ّ
 الحقيقية تنطوي في إطار أهداف الت

ـــام  ــ ــ ـــي العــ ــ ــ ســـــــــتدامة للعـــــــــام 9505فــ
ُ
تـــــــــي تضـــــــــّمنت ، وا9525، اعتمـــــــــدت الجمعيـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم املتحـــــــــدة خطـــــــــة الّتنميـــــــــة امل

ّ
ل

ـــن  ــ ـــة مــ ــ ســـــــتدامة. وقـــــــد أثبتـــــــت الّرياضـــــــة مـــــــراًرا أّنهـــــــا أداة فاعلـــــــة الّتكلفـــــــة ومرنـــــــة لتعزيـــــــز أهـــــــداف  07مجموعــ
ُ
ا للّتنميـــــــة امل

ً
هـــــــدف

تـــــــي تضـــــــطلع بهـــــــا الّرياضـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق الّتنميـــــــة والّســـــــالم 
ّ
تعاظمـــــــة ال

ُ
ســـــــاهمة امل

ُ
الّســــــالم والّتنميـــــــة. وتعتـــــــرف ألامـــــــم املتحـــــــدة بامل

ـــــــباب وألافـــــــراد واملجتمعــــــــات بـــــــالّنظر إلـــــــى دورهـــــــا فـــــــ
ّ

ســـــــامح والاحتـــــــرام، ومســـــــاهمتها فــــــــي تمكـــــــين املـــــــرأة والش
ّ
شــــــــجيع علـــــــى الت

ّ
ي الت

 .(United Nations, 2021) من بلوغ ألاهداف املنشودة في مجاالت الّصحة والّتعليم والاندماج الاجتماعي

حــــــــــّدد بالّرياضــــــــــة فــــــــــي 
ُ
أعقــــــــــاب زيــــــــــادة حــــــــــدثت خــــــــــالل الّســــــــــنوات الخمــــــــــس والعشــــــــــرين املاضــــــــــية فــــــــــي وجــــــــــاء هــــــــــذا الاعتــــــــــراف امل

عـــــــت مئـــــــات املنظمـــــــات مـــــــن مختلـــــــف الجهـــــــود الرّ 
ّ
اميـــــــة إلـــــــى تنظـــــــيم الّرياضـــــــة وحشـــــــدها لتحقيـــــــق أهـــــــداف الّتنميـــــــة. فقـــــــد تطل

ـــى  ألانــــــــــــواع، الحكوميــــــــــــة منهــــــــــــا، وغيــــــــــــر الحكوميــــــــــــة، والخيريــــــــــــة، والّرياضــــــــــــية، والّدوليــــــــــــة واملحليــــــــــــة، إلــــــــــــى الّرياضــــــــــــة، وكــــــــــــذلك ــ ــ ــ ــ إلـ

ـــــــــــب علـــــــــــى الّتحـــــــــــديات إلانمائيـــــــــــة
ّ
عـــــــــــب، ليســـــــــــاهم كـــــــــــّل منهـــــــــــا ُمســـــــــــاهمة إيجابيـــــــــــة فـــــــــــي الّتغل

ّ
شـــــــــــاط البـــــــــــدني والل

ّ
ـــذا  .الن ــ ــ ــ ـــان هــ ــ ــ ــ وكــ

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــتيعاب فـ ــ ــ ــ ــ ــ مصــــــــــــــحوًبا ببحــــــــــــــوث ذات صــــــــــــــلة فــــــــــــــي مجــــــــــــــال العلــــــــــــــوم “تســــــــــــــخير الرياضــــــــــــــة ألغــــــــــــــراض الّتنميــــــــــــــة والســــــــــــــالم”الاسـ

ريخ، وعلـــــــم الـــــــّنفس الاجتمـــــــاعي، وإلادارة. ونشـــــــأت عـــــــّدة الاجتماعيـــــــة، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك علـــــــم الاجتمـــــــاع، وألانرروبولوجيـــــــا، والّتـــــــا

بحـــــــوث بهــــــــدف تســــــــخير الّرياضـــــــة ألغــــــــراض الّتنميــــــــة والّســــــــالم، مـــــــا يشــــــــير إلــــــــى إمكانّيــــــــات تحقيـــــــق تنميــــــــة إيجابيــــــــة ومســــــــتدامة 

 من خالل الّرياضة. 

َبــــــــّين أّن الّرياضــــــــة تســــــــاهم مســــــــاهمة إيجابّيــــــــة فــــــــي إذكــــــــاء الــــــــوعي وتســــــــ 
ُ
اعد علــــــــى الحــــــــّد مــــــــن فعلــــــــى صــــــــعيد الــــــــوعي الّصــــــــحي، ت

ـــــــــــابات 
ّ

انتشـــــــــــار ألامـــــــــــراض وألاوبئـــــــــــة. وقـــــــــــد تبـــــــــــّين أيًضـــــــــــا أّن الّرياضـــــــــــة تـــــــــــدعم الّتمكـــــــــــين الجنســـــــــــاني، ال ســـــــــــّيما للفتيـــــــــــات والش

ــــــــــل حداثــــــــــة مشــــــــــاركة 
ّ
َمث

ُ
قّيــــــــــدات اجتماعًيــــــــــا أو اقتصــــــــــادًيا أو بــــــــــدنًيا. وفــــــــــي هــــــــــذه ألانــــــــــواع مــــــــــن البــــــــــرامج، قــــــــــد ت

ُ
هّمشــــــــــات أو امل

ُ
امل

ـــل  ـــة، بـــ ـــي الرياضـــ ـــات فـــ ـــوع مخالفــــــة تلــــــك املشــــــاركة للعــــــرف، تحــــــدًيا للّنظــــــام ألابــــــوي، وتســــــاهم فــــــي التّ الفتيـــ ـــى نـــ ـــائم علـــ ـــين القـــ مكـــ

جِرَيــــت فــــي  .(Saavedra, 2009) الجــــنس وفــــي زيــــادة املســــاواة بــــين الرجــــل واملــــرأة
ُ
فعلــــى ســــبيل املثــــال، تبــــّين مــــن دراســــة أ
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ـــــــــابات، وســـــــــط الهياكـــــــــل الاجتماعيـــــــــة ذات 
ّ

ـــــــــن الفتيـــــــــات والش
ّ
َمك

ُ
دلهـــــــــي فـــــــــي الهنـــــــــد أّن البـــــــــرامج القائمـــــــــة علـــــــــى الرياضـــــــــة ت

الطـــــــــابع ألابـــــــــوي الشـــــــــديد، مـــــــــن اكتســـــــــاب معرفـــــــــة هامـــــــــة تتعلـــــــــق بالّصـــــــــحة إلانجابّيـــــــــة ومـــــــــن تحســـــــــين ثقـــــــــتهن ومكـــــــــانتهن 

 .(kay, 2009)هن الاجتماعية وعالقات

ســـــــِهم فــــــــي الّســـــــالمة والّصـــــــحة بغــــــــّض الّنظـــــــر عــــــــن العمـــــــر أو الجــــــــنس 9525ووفًقـــــــا ألجنـــــــدة العــــــــام 
ُ
، نجـــــــد أّن الّرياضــــــــة ت

 : ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالّسالمة في جميع ألاعمار(.3أو إلاثنية. )الهدف 

ر  وألانشـــــــــــــطة البدنيـــــــــــــة والّرياضـــــــــــــية
ّ
ـــــــــــــَوف

ُ
ـــــــــــــامل. وت

ّ
املقترنـــــــــــــة بمـــــــــــــنهج مدرســـــــــــــ ي أو جـــــــــــــامعي ضـــــــــــــرورية أيًضـــــــــــــا للّتعلـــــــــــــيم الش

ــــــــذين ال يمكــــــــنهم الانتظــــــــام فــــــــي التعلــــــــيم العــــــــام أو 
ّ
ــــــــباب ال

ّ
 لألطفــــــــال والش

ً
ًمــــــــا مــــــــدى الحيــــــــاة وتعليًمــــــــا بــــــــديال

ّ
الّرياضــــــــة تعل

ملدرســــــــة أو الجامعــــــــة، الخــــــــا . ومــــــــن خــــــــالل الاشــــــــتراك فــــــــي ألانشــــــــطة الّرياضــــــــية والبدنيــــــــة، إلــــــــى جانــــــــب الّدراســــــــة فــــــــي ا

عــــــــب الّنظيــــــــف، واحتــــــــرام 
ّ
ــــــــالب الِقــــــــَيم الّرئيســــــــية للّرياضــــــــة، ومــــــــن بينهــــــــا روح العمــــــــل كفريــــــــق، والل

ّ
م الّتالميــــــــذ والط

ّ
يــــــــتعل

ســـــــــــــامح. وهـــــــــــــذه املهـــــــــــــارات أساســـــــــــــية للمشـــــــــــــاركة املســـــــــــــتقبلية فـــــــــــــي 
ّ
القواعـــــــــــــد وآلاخـــــــــــــرين، والّتعـــــــــــــاون، والانضـــــــــــــباط، والت

ــــة، وي ــ ــ ــ ــ ــــاة املهنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ولمحيـ ــ ــ ــ ــ ـــــطة الجماعيـــ ــ ــ ــ ــ َحّفـــــــــــــــز الّتماســـــــــــــــك الاجتمـــــــــــــــاعي داخـــــــــــــــل املجتمعـــــــــــــــات املحليـــــــــــــــة ألانشــ
ُ
مكـــــــــــــــن أن ت

ــــــــا.  )الهــــــــدف 
ً
ــــــــامل وتعزيــــــــز فــــــــر  الّتعلــــــــيم مــــــــدى  :1واملجتمعــــــــات ألاوســــــــع نطاق

ّ
ضــــــــمان الّتعلــــــــيم الجيــــــــد املنصــــــــف والش

 الحياة لمجميع(.

ــــــــّجع الّرياضــــــــة، بأبســــــــط أشــــــــكالها، املشــــــــاركة املتوازنــــــــة، وتمتلــــــــك القــــــــدرة علــــــــى
َ

ش
ُ
ـــــاواة  وعــــــــالوة علــــــــى ذلــــــــك، ت ــ ـــــز املسـ تعزيـــ

ســـــــاء والفتيـــــــات، وُيمِكـــــــن أن يســـــــَتِفْدَن مـــــــن 
ّ
شـــــــاط البـــــــدني، يـــــــتّم تمكـــــــين الن

ّ
بـــــــين الجنســـــــين، ومـــــــن خـــــــالل الّرياضـــــــة والن

ــــدف  .ألاثـــــــــــــر إلايجـــــــــــــابي للّرياضـــــــــــــة علـــــــــــــى ألاحـــــــــــــوال الّصـــــــــــــحية والّنفســـــــــــــية الاجتماعيـــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ـــين 5)الهـ ــ ــ ــ ــ ـــــاواة بــ ــ ــ ــ ـــق املســ ــ ــ ــ ــ : تحقيــ

ساء والفتيات(. 
ّ
 الجنسين وتمكين كّل الن

ل تهديـــــــــًدا خطيـــــــــًرا لالســـــــــتقرار الاجتمـــــــــاعي والّسياســـــــــ ي. ولكـــــــــن هنـــــــــاك 
ّ
ـــــــــك

َ
مـــــــــن الواضـــــــــب أّن عـــــــــدم املســـــــــاواة ُيمِكـــــــــن أن ُيش

ســــــتدام، وُيمِكـــــــن أن تكــــــون الّرياضــــــة منبـــــــًرا قوًيــــــا للــــــّدعوة ورفـــــــع 
ُ
ــــــه ُيمِكـــــــن لــــــه أيًضــــــا تهديـــــــد الّنمــــــو امل

ّ
ــــــا متنامًيــــــا بأن

ً
إدراك

ـــ ــ ـــع أشـ ــ ـــى جميـ ــ ــــاء علـ ـــــاواة والقضــ ـــــل املسـ ـــــن أجـ ــــوعي مـ كال الّتمييــــــز وتحقيــــــق تكــــــافا الفــــــر  فــــــي الّرياضــــــة ومــــــن خاللهــــــا. الــ

 : الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها(.05)الهدف 

وتســــــــاهم الّرياضــــــــة، مــــــــن خــــــــالل مبــــــــادرات وأنشــــــــطة بتحقيــــــــق أغــــــــراض الّتنميــــــــة والّســــــــالم وشــــــــركائه، فــــــــي جعــــــــل املــــــــدن 

 لمجميـــــع.
ً

ـــ واملجتمعــــات املحلّيـــــة أكرــــر شـــــموال جعــــل املـــــدن شــــاملة لمجميـــــع وآمنـــــة وقــــادرة علـــــى الصـــــمود  :00دف )الهــ

 ومستدامة(.

ــــــــزاع والعمــــــــل علــــــــى تحقيــــــــق  
ّ
وباإلضــــــــافة إلــــــــى ذلــــــــك، يمكــــــــن اســــــــتخدام الّرياضــــــــة محلًيــــــــا ودولًيــــــــا كــــــــأداة مجديــــــــة ملنــــــــع الن

ّ ــــــــــئ ال
ُ
قافــــــــــات. وكثيــــــــــًرا مــــــــــا ت

ّ
ــــــــــي حــــــــــدود الث

ّ
، فللّرياضــــــــــة وعاملّيتهــــــــــا القــــــــــدرة علــــــــــى تخط

ً
ّرياضــــــــــة، فــــــــــي ســــــــــالم يــــــــــدوم طــــــــــويال

ــــــــعبي واملجتمعــــــــي تجمــــــــع بــــــــين املشــــــــاركين فــــــــي الّســــــــعي إلــــــــى 
ّ

مســــــــاهمتها فــــــــي تحقيــــــــق الّســــــــالم، بيئــــــــات علــــــــى املســــــــتويين الش

عــــــــــب الّنظيــــــــــف، وتطــــــــــوير الكفــــــــــاءات 
ّ
ســــــــــامح والل

ّ
تحقيــــــــــق أهــــــــــداف ومصــــــــــالب مشــــــــــتركة؛ واكتســــــــــاب قــــــــــيم الاحتــــــــــرام والت

شجيع على إقامة مجتمعات عادلة 02الاجتماعية. )الهدف 
ّ
 ومساملة ال ُيَهّمش فيها أحد(.: الت
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ـــــــا مّمـــــــا كـــــــان فـــــــي أّي وقـــــــت مضـــــــ ى، وإقامـــــــة شـــــــراكات قوّيـــــــة ومتماســـــــكة هـــــــي أمـــــــر 
ً
وقـــــــد أصـــــــبح العـــــــالم اليـــــــوم أكرـــــــر ترابط

ســـــــــــــتدامة. وللّرياضـــــــــــــة، كظـــــــــــــاهرة 
ُ
أساســـــــــــــ ي للّتحســـــــــــــين الحقيقـــــــــــــي للّتنميـــــــــــــة العامليـــــــــــــة، ولتحقيـــــــــــــق أهـــــــــــــداف الّتنميـــــــــــــة امل

ــــــــ
ُ
ــــــــبكات امل

ّ
تــــــــي تضــــــــّم شــــــــركاء وأصــــــــحاب مصــــــــمحة متبــــــــاينين يجمــــــــع بيــــــــنهم التــــــــزاٌم عامليــــــــة، القــــــــدرة علــــــــى ربــــــــط الش

ّ
رة ال

ّ
ث
َ
ا

ر شـــــــبكات قويـــــــة، تضـــــــّم شـــــــركاء وأصـــــــحاب 
ّ
ـــــــَوف بالّتنميـــــــة الّدائمـــــــة. وفـــــــي هـــــــذا الّصـــــــدد، باســـــــتطاعة عـــــــالم الّرياضـــــــة أن ُي

ســــــــــتدامة. )الهــــــــــدف 
ُ
ــــــــــراكة العامل07مصــــــــــمحة، ملتزمــــــــــة بتســــــــــخير الّرياضــــــــــة ألغــــــــــراض الّتنميــــــــــة امل

ّ
ـــن : تنشــــــــــيط الش ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ يـ

ستدامة(.
ُ
 .(9590)ليمكي،  أجل الّتنمية امل

 خامًسا: الّدراسة امليدانية

باب، وتبيان مدى تأثير ممارسة الّرياضة على صحة 
ّ

شاط الّرياض ي لدى فئة الش
ّ
سنتطّرق فيما يلي إلى واقع ممارسة الن

الاجتماعية ومدى تعزيزها للّتنمية البشـــــــــــرية. وذلك من خالل عرض أبرز ألافراد الجســــــــــدية والّنفســــــــــية وعلى عالقاتهم 

 نتائج العمل امليداني، وتحليل البيانات التي حصلنا عليها من أفراد العّينة سعًيا للّتحقق من صحة فرضّيات البحث.

 (: الفئات العمرية للمبحوثين1الّرسم البياني )

 

سبة ألاعلى ( أن 0يتّضب من خالل الّرسم البياني )
ّ
سنة،  22و 01هي لشباٍب ينتمون إلى الفئة العمرية بين الـــــ  %11الن

ـــــــــ  %5سنة، في حين ينتمي  21و 15من املبحوثين بين  %00وتتراوح أعمار  سنة. ويرجع  01فقط منهم إلى فئة ما دون الـ

ت بشــــــــــــــكـٍل ك هـَ بـاب، خـاصــــــــــــــة أن الاســــــــــــــتمـارة ُوّجِ
ّ

دنـا اســــــــــــــتجواب فئـة الشــــــــــــــ نـا تعمـّ
ّ
فين في هـذا إلى أن

ّ
الب واملوظ

ّ
بير إلى الط

 الجامعات.
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 (: الوضع العائلي للمبحوثين2الّرسم البياني )

 

 

ب من الرســـــــم البياني ) ـــع العائلي للمبحوثين، وبينهم 9يتضـــــــّ ــ و% مطلقون 0.1متزوجون،  %25.2عازبون، و %29( الوضــ

 أرامل. %5.2و

 (: املستوى العلمي للمبحوثين3الّرسم البياني )

 

 

َبّين 
ُ
ـــم البيـــاني )ت ــ ــ ــ ــ منهم  %05.5من املبحوثين طالب في املرحلـــة الجـــامعيـــة، في حين يتـــابع  %17.9( أّن 2معطيـــات الرســـ

هم من حملة شهادات الّدراسات العليا والدكتوراه. ونالحظ أن  %05.5الدراسة الثانوية، و %01.5الدراسـة املهنية، و

الب الجامعيين وحملة شــــهادات ممارســــ ي الّرياضــــة هم من كافة املســــتويات العلمية، ولكن ا
ّ
ســــبة ألاكبر بينهم من الط

ّ
لن

 الّدراسات العليا والدكتوراه.
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 (: ممارسة الّرياضة1الّرسم البياني )

 

 

ال يمـارســــــــــــــونهـا، ولكنهم كـانوا  %00من املبحوثين يمـارســــــــــــــون الريـاضــــــــــــــة، في حين أّن  %12( أّن 1ُيظِهر الرســــــــــــــم البيـاني )

 هذه الّدراسة.يمارسونها في وقت سابق إلجراء 

 

 (: ألاسباب التي تدفع الشباب إلى ممارسة الّرياضة5الّرسم البياني )

 

 

باب إلى ممارســـة الّرياضـــة هي: 5تدّل معطيات الرســـم البياني )
ّ

ســـب ألاعلى لألســـباب التي تدفع الشـــ
ّ
 %92.1( على أّن الن

ـــحة، يليها  ــ بهدف الّتخلص من التوتر،  %02.2ثم لمحصـــــــول على جســـــــم أفضـــــــل، من  %92.1بهدف املحافظة على الصــ

ـــكل جيد، و %2.1و ــ ــ ــ ــ ـــــتغالل وقت الفراغ بشــ ــ ــ ــ ــــاب الثقة بالنفس، و %2.1الســ ــ ــ ــ ــ لتوطيد العالقات الاجتماعية،  %2الكتسـ

َفّضلة والّدفاع عن النفس 
ُ
خصية وممارسة الهواية امل

ّ
ات ونمو الشـ

ّ
باإلضـافة إلى عدد من ألاسـباب ألاخرى كتحقيق الذ

حة، وهذا الّدافع ألاكبر ملمارســــتها وفًقا للّرســـــم البياني  وغيره. ومّما ال شــــّك  فيه أّن ممارســــة الّرياضـــــة تحافظ على الصــــّ

عور بالّتحسن والحصول على مزيد من الطاقة وربما حتى العيش أطول.
ّ

 أعاله، كما تزيد الش
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باب6الّرسم البياني )
ّ

 (: أنواع الّرياضات التي يمارسها الش

 

 

ب من الرســــم البياني  تي بلغت ( 2)يتضــــّ
ّ
باب، وال

ّ
ســـــبة ألاعلى من الشــــ

ّ
، يمارســــون رياضــــة املشـــــ ي ملا لها من %91.2أّن الن

ها أّنها ال تحتاج إلى تجهيزات كبيرة أو إلى تكلفة مادية عالية، يليها 
ّ
 %05.7يمارسون رياضة الركض،  %02.7مميزات، أول

باحة، وهي رويح عن الّنفس  واحدة من أهم يمارســـون الســــّ
ّ
الّرياضــــات التي يميل إليها الكثير من ألاشــــخا  من أجل الت

ها في ألايام الطويلة، ويكرر إلاقبال عليها في يف؛ ألنَّ ا فصــل الصــّ
ً
يمارســون رياضــة  %05.2، وتمنح الجســم حيوية ونشــاط

عب من الّناحية الجســــــــــــدية، كما كرة القدم، 
ّ

تي لها دوٌر كبير في زيادة قوة وكثافة عظام جســــــــــــم الال
ّ
وهي من ألالعاب ال

ثابرة وإلاصـــــــرار كما تزيد ثقة املرء بنفســـــــه  أّنها 
ُ
ركيز وامل

ّ
ن مهارات الت َحســـــــّ

ُ
تزيد قدرة الشـــــــخص على الانضـــــــباط الذاتي وت

تي بلغت نســــــبة ، تليها الرّ من الّناحية الّنفســــــية واحترامه لذاته
ّ
ياضــــــات ألاخرى بنســــــب أقّل، كرياضــــــة كمال ألاجســــــام ال

، باإلضــــافة إلى %5، وركوب الّدراجات بنســــبة %5.2، والفنون القتالية بنســــبة %5.2، والزومبا بنســــبة %2.2ممارســــيها 

 عدد من الّرياضات ألاخرى. 

 (: تاريخ البدء بممارسة الّرياضة1الّرسم البياني )

 

 

ــــنوات، و 5من املبحوثين يمارســـــون الّرياضـــــة منذ أكرر من  %15(، نجد أن 7قراءتنا للّرســـــم البياني )من خالل   %91سـ

ــــنوات، و 5إلى  2منذ  يمارســـــــونها منذ ســـــــنة وأقّل. وُيظِهر ذلك مدى   %05يمارســـــــونها منذ ســـــــنتين، في حين أّن  %05ســـ

 علق بصحتهم الجسدية والّنفسية.اهتمام املبحوثين بممارسة الّرياضة ووعيهم ألهمّيتها في ما يت
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 (: ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ومنتظم1الّرسم البياني )

 
 

يمارســــــــونها بشــــــــكل  %95من املبحوثين يمارســــــــون الّرياضــــــــة بشـــــــكل مســــــــتمر، مقابل  %75( أّن 1ُيظهر الرســـــــم البياني )

 ال يمكن تحقيق الهدفمنتظم ألنه متقطع. من هنا، نالحظ وجود وعي لدى املبحوثين تجاه ممارســــــة الّرياضــــــة بشــــــكل 

الّرئيســـــــــ ي من الّتمارين الّرياضـــــــــية من دون الالتزام بأدا ها بشـــــــــكل مســـــــــتمر ومنتظم ليبلغ عدد مرات ممارســـــــــة الّتمارين 

مرات كحد أقصـــــــ ى، ما يمنح الجســـــــم حّقه في الهدف الذي يرغب في الحصـــــــول عليه.  2مرات كحد أدنى و 2أســـــــبوعًيا 

ه ال 
ّ
ر إلى أداء هـــذه الّتمـــارين من حيـــث طول مـــدة ممـــارســــــــــــــتهـــا بـــل من حيـــث عـــدد مرات أدا هـــا،  والجـــدير بـــالـــذكر أنـــ

َ
ُينظ

َعد كافية لتحقيق الهدف املطلوب منه، ويســاعد أداء الّتمارين 
ُ
فممارسـة تمرين ُمعّين ملدة نصــف ســاعة كحّد أقصــ ى ت

 الّرياضية بصفة منتظمة ودورية على تحسين صحة الجسم بشكل عام.

 (: تكرار ممارسة الّرياضة أسبوعًيا9البياني )الّرسم 

 

 

َبّين معطيات الّرســـــــم البياني )
ُ
ســـــــبة ألاكبر من املبحوثين 2ت

ّ
مرات أســـــــبوعًيا، يليها  2يمارســـــــون الّرياضـــــــة  %29.5( أن الن

يمارسون الّرياضة  %2يمارسـونها مّرة واحدة في ألاسبوع على ألاقل، وفقط  %2.1يمارسـونها مرتين أسـبوعًيا، و 90.9%

سـبة ألادنى.
ّ
لون الن

ّ
ر جيد على أهمّية الانتظام في ممارسـة الّرياضة، وإدراك فوائدها  بشـكل يومي، وهم ُيشـك

ّ
وهذا ماشـ
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ق الّدم والّدورة الّدموية وتنظيم مســـــــــــتوى 
ّ
كتة الّدماغية، وزيادة كفاءة تدف ومن بينها الوقاية من أمراض القلب والســــــــــّ

  ا.رتفاع ضغط الّدم أو الّتقليل منهالوقاية من آثار مرض الّسكري وا الكوليسترول في الّدم بشكٍل صّحي، باإلضافة إلى

ّضلة10الّرسم البياني )
َ
ف
ُ
 (: فئة الّرياضة امل

 

 

ل 05وفًقا ملعطيات الرسـم البياني ) سـبة ألاكبر، الّرياضــات الجماعية ككرة القدم  %27(، ُيَفضـّ
ّ
من املبحوثين، وهم الن

(، نالحظ 2ومقارنة بالّرسم البياني ) الّرياضات الفردية.منهم فقط ُيَفّضلون  %22وكرة الّسلة ورياضة الهوكي وغيرها، و

ذين ُيَفّضلونها 
ّ
لون نسبة متدنية، ولكن نسبة ال

ّ
ذين يمارسون الّرياضات الجماعية في العينة املدروسة ُيَمث

ّ
أّن ألافراد ال

املالعب و مرتفعة، وقد يعود ذلك إلى الّنقص في البنية الّتحتية واملرافق الالزمة ملمارســـــة الّرياضـــــات الجماعية كاألندية 

َتعّددة 
ُ
د وعي املبحوثين ألهمية ألالعاب الّرياضـــــــــية الجماعية وفوائدها امل

ّ
ك

َ
وألانشـــــــــطة الّرياضـــــــــية املشـــــــــتركة. وهذا ما ُيا

َركة والّتخلص من امللل إلنجاز 
َ
شت

ُ
كتنمية روح الجماعة والّتماسك الاجتماعي والعمل بروح الفريق لتحقيق ألاهداف امل

الّتفـــــاعـــــل والانـــــدمـــــاج يقهـــــا، واكتســــــــــــــــــاب الخبرات واملهـــــارات من آلاخرين، وتعزيز التعـــــاون و املزيـــــد  من ألاهـــــداف وتحق

 الاجتماعي.

 (: الانتساب إلى ناٍد رياض ي11الّرسم البياني )
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ظِهر معطيات الّرســـــــم البياني )
ُ
ال ينتســـــــبون إلى أّي  %51من املبحوثين ينتســـــــبون إلى ناٍد رياضـــــــ ي، مقابل  %12( أّن 00ت

ناٍد. وقد يعود إلامجام عن الانتســاب إلى ناٍد رياضــ ي بســبب عدم القدرة على الالتزام ألســباب عديدة كضــيق الوقت أو 

تيح لألفراد فرصـــــــــــة التعّرف إلى أشـــــــــــخا  جدد وبناء ممارســـــــــــة الالكلفة املادية، على الّرغم من أن 
ُ
ّرياضـــــــــــة في الّنادي ت

 .عالقات اجتماعية وصداقات جديدة

ل أن يكون هناك ُمَدّرب خا  للمســــاعدة على وضـــــع برنامج  حية الخاصــــة، ُيَفضــــّ ه في بعض الحاالت الصــــّ
ّ
ونشــــير إلى أن

 
ْ

شــ
ُ
ِرف أن يســاعد على التقّدم الّتدريجي في أداء الّتمارين رياضــ ي مناســب بحســب احتياجات الفرد، إذ ُيمكن للُمَدّرب امل

كما أن ممارســــة الّرياضــــة في الّنادي تســــمح للفرد بتجربة عدد من  .الّرياضــــية، واكتســــاب الفوائد املرجّوة من الّرياضــــة

َعد ممارسة التما
ُ
لة لديه والاستمتاع بها. باإلضافة إلى ذلك، ت َفضـّ

ُ
ة بانتظام رين الرياضيالّرياضـات واكتشـاف ألانواع امل

ادي الّريــاضــــــــــــــ ي في  ا، ويســــــــــــــاهم الــذهــاب بشــــــــــــــكــل دوري إلى النــّ من أنجب الطرق للّتخلص من الوزن الزائــد وأكررهــا أمــانــً

 .الوصول إلى الهدف بثبات وقوة

 (: الوقت املناسب ملمارسة الّرياضة12الّرسم البياني )

 
 

لون ممارســـــــة الّرياضـــــــة صـــــــباًحا، و %17.5( إلى أن 09تشـــــــير معطيات الّرســـــــم البياني ) منهم  %95.1من املبحوثين ُيَفضـــــــّ

لون ممارســـــــتها في فترة ما بعد الظهر، و ســـــــب، أو ارتباطاتهم  %01.7ُيفضـــــــّ
ّ
مســـــــاًء، وقد تكون أعمار املبحوثين في هذه الن

ظهر عدد من ألابحاث أّن الفترة الّصباحية هي ألانسب ملمارسة الّرياضة، وقد أالّدراسية أو العملية، الّسبب وراء ذلك. 

خاصــــــــة عندما تكون املعدة فارغة، إذ تعمل الخصــــــــائص البيولوجية لمجســــــــم في الصــــــــباح على تســــــــريع عملية الّتمثيل 

 الغذايي، وتساعد على فقدان الوزن وتحسين املزاج.
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 عدم ممارسة الّرياضة(: شعور املبحوثين في حال 13الّرسم البياني )

 

 

ظِهــــــــــــر معطيــــــــــــات الّرســــــــــــم البيــــــــــــاني )
ُ
مــــــــــــن املبحــــــــــــوثين يشــــــــــــعرون بالكســــــــــــل والخمــــــــــــول فــــــــــــي حــــــــــــال عــــــــــــدم  %92.1( أّن 02ت

مــــــــــنهم بــــــــــالّتوتر. مــــــــــن هنــــــــــا،  %05.0مــــــــــنهم يشــــــــــعرون بالّتعــــــــــب وإلارهــــــــــاق، فــــــــــي حــــــــــين يشــــــــــعر  %95ممارســــــــــة الّرياضــــــــــة، و

م ممارســـــــة الّرياضــــــــة كالشــــــــعور بالّضــــــــغط الّنفســــــــ ي، يّتضـــــــب أّن مشــــــــاعر املبحــــــــوثين بشــــــــكل عـــــــام ســــــــلبية فــــــــي حــــــــال عــــــــد

نب وعـــــــــدم القـــــــــدرة علـــــــــى الّنـــــــــوم. ونالحـــــــــظ 
ّ
ـــــــــعور بالـــــــــذ

ّ
اقـــــــــة الّســـــــــلبية، وإلاحبـــــــــاط واليـــــــــأس، وامللـــــــــل، والحـــــــــزن، والش

ّ
والط

(، مـــــــــــا يـــــــــــدّل علـــــــــــى الـــــــــــوعي ألهميـــــــــــة ممارســـــــــــة الّرياضـــــــــــة. 02( و)5هنـــــــــــا الّتوافـــــــــــق بـــــــــــين معطيـــــــــــات الّرســـــــــــمين البيـــــــــــانّيين )

ــــة  ــ ــ ــ ــــوعخاصـ ــ ــ ــ ــــدم خضـ ــ ــ ــ ـــبح  الجســـــــــــم ألّي تـــــــــــدريبات مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن يـــــــــــادي إلـــــــــــى أن عـ ــ ــ ــ ــــى أن تصــ ــ ــ ــ ـــالت، وإلـ ــ ــ ــ ـــعف العضــ ــ ــ ــ ضــ

 عـــــــن ذلـــــــك، تتولـــــــد بعـــــــض املشـــــــاكل علـــــــى مســـــــتوى الجســـــــد ككـــــــّل. وُيَعـــــــّد إلارهـــــــاق البـــــــدني 
ً

العظـــــــام أقـــــــل مرونـــــــة. فضـــــــال

ـــية  .وألالــــــــــم مــــــــــن أبــــــــــرز آلاثــــــــــار الناجمــــــــــة عــــــــــن عــــــــــدم ممارســــــــــة أّي نشــــــــــاطات رياضــــــــــية ــ ــ ــ ـــــحة الفرضـ ــ ــ ـــــد صـ ــ ــ ـــا ياكـ ــ ــ ــ ـــــذا مـ ــ ــ وهـ

هنية.الثانية
ّ
 ، ومفادها أّن ملمارسة الرياضة تأثير إيجابي على الّصحة الجسمانية والّنفسية والذ

نمية البشرية1الجدول )
ّ
 ( ُيَبّين تأثير ممارسة الّرياضة من وجهة نظر املبحوثين على ألافراد وعالقاتهم الاجتماعية وتعزيز الت

 

 الرقم

 

 العبارة

  محايد ال أوافق أوافق

 % % % املجموع

وترات 1
ّ
 %100 1.1 2.1 92.1 ممارسة الّرياضة هي غالًبا السبيل ألاسرع إلزالة الت

 معهم 2
ً

 باآلخرين وأكثر تفاعال
ً

 %100 11.2 6 12.1 الّرياضة تجعلنا أكثر اتصاال

اقة الّسلبية 3
ّ
صنا من الط

ّ
ل
َ
خ

ُ
 %100 1.1 2.6 92.6 ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ت

ة في نفس من يمـــارســــــــــــهـــا كتقـــدير الـــذات تعّزز الّريـــاضـــــــــــــة  1 الجوانـــب إلايجـــابيـــّ

فس
ّ
قة بالن

ّ
 والث

19.6 2 1.1 100% 

 %100 11.1 10.1 15.3 ممارسة الّرياضة تزيد مهارة تنظيم الوقت 5

ُيفرز إلانســــان أثناء ممارســـــته للّرياضـــــة هورمونات معّينة تبعث على الّراحة  6

 والّسعادة

11.1 2 10.2 100% 

 %100 6.9 3.2 90 تجعلنا أكثر ثقة بأنفسنا واحتراًما لذاتناالّرياضة  1

اس وتعزيز  1
ّ
اءة مع الن

ّ
تعّد الّرياضـــــــــة أســـــــــلوًبا لصلق العالقات الاجتماعّية البن

 معاني املوّدة وألالفة بينهم

16.1 6.9 16.1 100% 
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ّمي ممارسة الّرياضة املهارات القيادية لدى الفرد 9
َ
ن
ُ
 %100 15.5 1.5 16 ت

ســـــــــِهم ممارســـــــــة الّرياضـــــــــة في اســـــــــتثمار أوقات الفراغ لدى ألافراد في تطوير  10
ُ
ت

 شصصياتهم وإمكانياتهم الجسمية والفكرية

93 1.5 5.5 100% 

يشـعر ألافراد بعد ممارسـة الّرياضـة بتحسـن املزاج ويتمكنون من الاستمتاع  11

 بنوم عميق وهادئ

91.2 2.3 6.5 100% 

ربية البدنّية تسهم  12
ّ
حصيل الّدراس يالت

ّ
 %100 21.2 13 65.1 في زيادة الت

شاط الحركي وثيق الّصلة بالعمليات العقلية العليا 13
ّ
 %100 12.1 5.1 12.2 الن

ياقة 11
ّ
صلة بالّصحة والل

ّ
ربية البدنية تسهم في املعرفة املت

ّ
 %100 3.9 1 95.1 الت

َوّجه الفرد نحو أهداف نافعة  15
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 %100 13.3 2.1 11.1 ومفيدةالت

سِهم في الاستهالك املتعقل للبضائع والصدمات 16
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 %100 35.5 12.1 52.1 الت

ريف وروح  11
ّ

نـافس الشــــــــــــ
ّ
ســــــــــــِهم في تنميــة عـادات إيجــابيـة كــالت

ُ
ربيـة البـدنيــة ت

ّ
الت

عاضد وحب العمل
ّ
عاون والت

ّ
 الت

19.9 5.1 11.1 100% 

ربية البدنية  11
ّ
ريف والّروح الّرياضيةالت

ّ
عب الش

ّ
سِهم في نشر مفاهيم الل

ُ
 %100 1.1 0.1 91.1 ت

طوعية ومشــاريع خدمة  19
ّ
باب املشــاركة في ألاعمال الت

ّ
َعّزز الّرياضــة لدى الشــ

ُ
ت

 املجتمع

60.5 21.5 11 100% 

باب 20
ّ

 %100 11.1 5.2 13.1 تساهم الّرياضة في ترسيخ قيم الانتماء واملواطنة لدى الش

نمية البشرية 21
ّ
عّد الّرياضة عنصًرا من العناصر املهمة لتحقيق الت

ُ
 %100 23.1 16 60.2 ت

 

( إلى تأثير ممارسة الّرياضة من وجهة نظر املبحوثين على ألافراد وعالقاتهم الاجتماعية وتعزيز 0تشيُر معطيات الجدول )

بيل ألاســــرع إلزالة الّتوترات،  %29.7الّتنمية البشـــرية، وقد تبّين أّن  ل غالًبا الســــّ
ّ
ك

َ
شــــ

ُ
وافقوا على أن ممارســــة الّرياضــــة ت

 مع ألاخرين، ووافقوا على أّن الّريا %19.7و
ً

 وتفاعال
ً

وافقوا على أّن ممارســــــة الّرياضــــــة  %29.2ضــــــة تجعلنا أكرر اتصــــــاال

لبية، و اقة الســــــّ
ّ
صــــــنا من الط

ّ
ل
َ
خ

ُ
َعّزز الجوانب إلايجابّية في نفس من وافقوا على أن  %12.2بشــــــكل مســــــتمر ت

ُ
الّرياضــــــة ت

قة بالّنفس.
ّ
ات والث

ّ
 يمارسها كتقدير الذ

ـــعيد  ــ ــ ــ ــــى صـــ ــ ــ ــ ـــــأثير وعلــ ــ ــ  %75.2لــــــــــــى الوقــــــــــــت، لكــــــــــــون مــــــــــــن يمارســــــــــــها يصــــــــــــبح أكرــــــــــــر تنظيًمــــــــــــا لوقتــــــــــــه، أجــــــــــــاب الّرياضــــــــــــة ع تـــ

ــــة، و ــ ــ ــ ـــان  %05.1باملوافقــ ــ ــ ــ ــ ـــين كـ ــ ــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ـــــدم املوافقــ ــ ــ ــ ــــى أ %17.1محايــــــــــــدين. ووافــــــــــــق  %01.1بعـ ــ ــ ــ ّن إلانســــــــــــان أثنــــــــــــاء علــ

علـــــــــى أن الّرياضــــــــــة  %25ممارســـــــــته للّرياضـــــــــة يفـــــــــرز هورمونـــــــــات معّينـــــــــة تبعـــــــــث علـــــــــى الّراحـــــــــة والّســـــــــعادة. كمـــــــــا وافـــــــــق 

ـــا  ــ َعـــــــّد أســـــــلوًبا لتكـــــــوين عالقـــــــات  أيًضـــــــا علـــــــى %72.1ووافـــــــق  أكرـــــــر ثقـــــــة بأنفســـــــنا واحتراًمـــــــا لـــــــذاتنا.تجعلنــ
ُ
أّن الّرياضـــــــة ت

ـــــــد صـــــــحة  %02.1اجتماعّيـــــــة بّنـــــــاءة مـــــــع الّنـــــــاس وتعزيـــــــز معـــــــاني املـــــــوّدة وألالفـــــــة بيـــــــنهم مقابـــــــل 
ّ
ك

َ
محايـــــــدين. وهـــــــذا مـــــــا ُيا

شــــــــــــاط الّرياضــــــــــــ ي تــــــــــــادي إلــــــــــــى 
ّ
الثــــــــــــة بــــــــــــأن ممارســــــــــــة الن

ّ
ـــــدى الفرضــــــــــــية الث ــ ــ ــ ــــة لـ ــ ــ ــ ــــات الاجتماعيــ ــ ــ ــ ـــــد العالقــ ــ ــ ــ ـــل وتوطيـ ــ ــ ــ ــ تفعيـ

باب.
ّ

 الش

َنّمـــــــــــي املهـــــــــــارات القياديـــــــــــة لـــــــــــدى الفـــــــــــرد، جـــــــــــاءت إلاجابـــــــــــات و
ُ
 %72فـــــــــــي الســـــــــــاال عمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت ممارســـــــــــة الّرياضـــــــــــة ت

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــة مقابـ ــ ــ ــ محايــــــــــــدين. واملهــــــــــــارات القياديــــــــــــة هــــــــــــي مجموعــــــــــــة مــــــــــــن املهــــــــــــارات التــــــــــــي يســــــــــــتخدمها الفــــــــــــرد  %05.5باملوافقــ

زاهـــــــــة ومهـــــــــارة بنـــــــــاء كالقـــــــــدرة علـــــــــى إدارة 
ّ
ات وكيفيـــــــــة تنظـــــــــيم العمـــــــــل مـــــــــع آلاخـــــــــرين ومهـــــــــارات اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات والن

ّ
الـــــــــذ
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العالقــــــــــات وحــــــــــل املشــــــــــكالت والّتواصــــــــــل الفّعـــــــــــال مــــــــــع آلاخــــــــــرين. وهــــــــــذا مــــــــــا ياكـــــــــــد صــــــــــحة الفرضــــــــــية الخامســــــــــة بـــــــــــأّن 

خصـــــــــية وتغـــــــــرس الِقــــــــَيم إلايجابيـــــــــة فـــــــــي نفـــــــــوس ألافـــــــــراد. ووا
ّ

َنمـــــــــي املهـــــــــارات الش
ُ
ـــق ممارســــــــة الرياضـــــــــة ت ــ ــ ــــى أن  %22فــ ــ علـــ

ممارســـــــــة الّرياضــــــــــة تســـــــــهم فــــــــــي اســـــــــتثمار أوقــــــــــات الفـــــــــراغ لــــــــــدى ألافـــــــــراد لتطــــــــــوير شخصـــــــــياتهم وإمكانيــــــــــاتهم الجســــــــــمية 

ـــق  ــ ـــين وافـــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــــة، فــ ــ ـــ %20.9والفكريــ ــ الّرياضــــــــة بتحســــــــن املــــــــزاج ويســــــــتمتعون ى أن ألافــــــــراد يشــــــــعرون بعــــــــد ممارســــــــة علـــ

انيـــــــة أيًضـــــــا
ّ
بـــــــأن ممارســــــة الّرياضـــــــة لهـــــــا تـــــــأثير إيجـــــــابي علـــــــى  بنــــــوم عميـــــــق وهـــــــادئ. وهـــــــذا مـــــــا ياكــــــد صـــــــحة الفرضـــــــية الث

هنية.
ّ
 الّصحة الجسمانية والّنفسية والذ

ســـــــِهم في زيادة الّتحصـــــــيل الّدراســـــــ ي، وافق  وفيما
ُ
ربية البدنية ت

ّ
ـــية مقابل  %25.7يتعلق بكون الت ــ فقط على هذه الفرضــ

كــانوا محــايــدين. وهــذا يــدّل على أن هنــاك عالقــة إيجــابيــة إلى حــّدٍ مــا بين ممــارســــــــــــــة  %90.9كــانوا غير موافقين، و 02%

شــاط البدني والّتحصــيل الّدراســ ي، خاصــة أن ممارســة ألا
ّ
ســِهم بشــكل إيجابي في الن

ُ
نَتِظمة ت

ُ
نشــطة البدنية والحركية امل

باب، باإلضـــــــافة إلى وقايتهم من إلاصـــــــابة باألمراض الناجمة عن قلة 
ّ

تطوير القدرات العقلية والّتحصــــــيل الّدراســـــــ ي للشـــــــ

 الحركة.

شــــــــــــــاط الحركي وثيق الصــــــــــــــلـة بـالعمليـات العقليـة العل %19.9وقـد وافق 
ّ
يـا في حين أّن إجـابات من املبحوثين على أّن الن

ّدي إلى  09.0%
َ
ا

ُ
نَتِظمة ت

ُ
دت أّن ممارســـــــة ألانشـــــــطة البدنية امل

ّ
كانت محايدة. وكانت دراســـــــات ســـــــابقة في هذا املجال أك

ركيز والّتحليل والاســـــــــــتيعاب والحفظ والّتذكر 
ّ
تحســـــــــــين الوظائف املعرفية والعمليات العقلية العليا مثل القدرة على الت

ركيز الـذهني 
ّ
ن الـذاكرة والّتفكير إلابـداعي. وقـد وافق والت َحســــــــــــــّ

ُ
خـاذ القرارات كمـا ت

ّ
ربيــة  %25.0والّتخطيط وات

ّ
على أّن الت

ياقة. ووافق 
ّ
حة والل ســــــــــِهم في املعرفة املّتصــــــــــلة بالصــــــــــّ

ُ
َوّجه الفرد نحو أهداف  %11.0البدنية ت

ُ
ربية البدنية ت

ّ
على أّن الت

 نافعة ومفيدة.

لع والخدمات، وافق وعلى صـــعيد آخر، وفيما إذا كان ســـِهم في الاســـتهالك العقالني للســـّ
ُ
فقط  %59.1ت التربية البدنية ت

ســـِهم   %72.2محايدين. ووافق  %25.5غير موافقين و %09.0على هذه الفرضـــية في حين كان 
ُ
ربية البدنية ت

ّ
على أّن الت

ريف وروح الّتعاون والّتعاضـــــــــــد وحب ال
ّ

ربية  %20.1عمل. كما وافق في تنمية عادات إيجابية كالّتنافس الشـــــــــــ
ّ
على أّن الت

د صـــــّحة الفرضـــــية ألاولى بأّن ممارســـــة 
ّ
ك

َ
ريف والّروح الّرياضـــــية، وهذا ما ُيا

ّ
عب الشـــــ

ّ
ســـــِهم في نشـــــر مفاهيم الل

ُ
البدنية ت

باب املشـــاركة في ألاعمال ا
ّ

َعّزز لدى الشـــ
ُ
دي إلى نشـــر ألاخالق الّرياضـــية. وفي ما إذا كانت الرياضـــة ت

َ
ا

ُ
طوعية لتّ الّرياضـــة ت

  %90.5موافقتهم، مقابل  %25.5ومشــــــــــــــاريع خـدمـة املجتمع وتزيد من مشــــــــــــــاركتهم ووعيهم لقضــــــــــــــايا مجتمعاتهم، أبدى 

 محايدين.  %01كانوا غير موافقين و

ـــــــــباب، وافـــــــــق 
ّ

ـــن  %12.0وفـــــــــي مـــــــــا يتعلـــــــــق بكـــــــــون الّرياضـــــــــة تســـــــــاعد علـــــــــى ترســـــــــيخ قـــــــــيم الانتمـــــــــاء واملواطنـــــــــة لـــــــــدى الش ــ ــ مــ

 
َ
َعـــــــــّزز قــــــــيم الانتمـــــــــاء واملواطنـــــــــة املبحــــــــوثين، وهـــــــــذا مـــــــــا ُيا

ُ
ــــــــد صـــــــــحة الفرضـــــــــية ألاولــــــــى أيًضـــــــــا بـــــــــأّن ممارســــــــة الّرياضـــــــــة ت

ّ
ك

ســــــــــــــــامح، والّتطــــــــــــــــوع، والّتكافــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــاعي، والانتمــــــــــــــــاء، والّتعــــــــــــــــاون، ونبــــــــــــــــذ العنــــــــــــــــف 
ّ
ــــــــــــــــباب، وأهمهــــــــــــــــا: الت

ّ
لــــــــــــــــدى الش

ـــمحة والّتعصــــــــب، والحــــــــوار وغيرهــــــــا، وهــــــــي مــــــــن صــــــــفات املــــــــواطن الّصــــــــالب تجــــــــاه بلــــــــده، وهــــــــذا مــــــــا يقتضــــــــ ي و  ــ ــ ــــع مصـ ــ ضــ

َرّســــــــــخ املواطنــــــــــة الصــــــــــالحة 
ُ
خصــــــــــية الّضـــــــــيقة، فالّرياضــــــــــة ت

ّ
الـــــــــوطن فــــــــــوق كــــــــــّل اعتبــــــــــار، وتقـــــــــديمها علــــــــــى املصــــــــــالب الش
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ّ

ــــــــــــّجعهم علــــــــــــى الالتــــــــــــزام بــــــــــــالقوانين والواجبــــــــــــات وتســــــــــــتحث
َ

ش
ُ
َعــــــــــــّزز محبــــــــــــة الــــــــــــوطن فــــــــــــي نفــــــــــــوس أفــــــــــــراد املجتمــــــــــــع، وت

ُ
وت

 مساوليتهم تجاه وطنهم.

عـــــــــــّد عنصـــــــــــًرا مـــــــــــن العناصـــــــــــر املهمـــــــــــة لتحقيـــــــــــق الّتنميـــــــــــة البشـــــــــــرية فقـــــــــــط علـــــــــــى أّن ال %25.9وأخيـــــــــــًرا، وافـــــــــــق 
ُ
ّرياضـــــــــــة ت

ســــــــــامح والاحتــــــــــرام ومســــــــــاهمتها فــــــــــي تمكــــــــــين املــــــــــرأة والشــــــــــباب 
ّ
شــــــــــجيع علــــــــــى الت

ّ
والّســــــــــالم، وذلــــــــــك نظــــــــــًرا لــــــــــدورها فــــــــــي الت

ذا وألافــــــــراد واملجتمعــــــــات، وفــــــــي بلــــــــوغ ألاهــــــــداف املنشــــــــودة فــــــــي مجــــــــاالت الّصــــــــحة والّتعلــــــــيم والانــــــــدماج الاجتمــــــــاعي. وهــــــــ

ّدي إلـــــــــى املســـــــــاعدة علـــــــــى تحقيـــــــــق عناصـــــــــر الّتكيـــــــــف 
َ
ـــــــــا

ُ
ـــــــــد صـــــــــّحة الفرضـــــــــية الّرابعـــــــــة بـــــــــأّن ممارســـــــــة الّرياضـــــــــة ت

ّ
ك

َ
مـــــــــا ُيا

 حقيق الّتنمية الاجتماعية أيًضا.والاندماج الاجتماعي وت

 :الصالصة والتوصيات

ســــــــــَتخَدمة فــــــــــي الّدراســــــــــة، أّن 
ُ
ــــــــــرات واملتغّيــــــــــرات امل

ّ
تبــــــــــّين لنــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه الورقــــــــــة البحثيــــــــــة، بعــــــــــد تحليــــــــــل املاش

ــــــــباب للّرياضــــــــة وتعزيــــــــز دورهــــــــم فــــــــي املجتمــــــــع، وبالّتــــــــالي دفــــــــع عجلــــــــة 
ّ

هنــــــــاك عالقــــــــة وثيقــــــــة وإيجابيــــــــة بــــــــين ممارســــــــة الش

َعـــــــــّد رعايـــــــــة 
ُ
املـــــــــوارد البشـــــــــرية مـــــــــن أهـــــــــّم املحـــــــــاور التـــــــــي تحـــــــــوز علـــــــــى التّنميـــــــــة بأبعادهـــــــــا املتنوعـــــــــة إلـــــــــى ألامـــــــــام. ولـــــــــذلك ت

ل رأس املـــــــــــال الحقيقـــــــــــي فـــــــــــي قضـــــــــــايا الّتطـــــــــــور والّتقـــــــــــدم 
ّ
ـــــــــــك

َ
ش

ُ
اهتمـــــــــــام دول العـــــــــــالم بأســـــــــــره، إذ إّن املـــــــــــوارد البشـــــــــــرية ت

ـــــــــباب الّروحيـــــــــة وقـــــــــّوتهم البدنيـــــــــة وقـــــــــدراتهم الفكريـــــــــة وعالقـــــــــاتهم 
ّ

ّدي ســـــــــالمة الش
َ
ـــــــــا

ُ
وتحقيـــــــــق الّتنميـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، وت

ل الشـــــــباب أداة الاجتما
ّ
ـــــــك

َ
ـــــــا. وبالتـــــــالي، ُيش عيـــــــة بمـــــــن حـــــــولهم إلـــــــى مشـــــــاركة فاعلـــــــة فـــــــي الخـــــــدمات وإلانتـــــــاج ســـــــلًبا وإيجاًب

الّدولـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق أهـــــــدافها، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل الـــــــّنظم التربويـــــــة املوجـــــــودة فـــــــي املجتمـــــــع، ومنهـــــــا الجامعـــــــات املســـــــاولة 

ـــــــــباب والعمــــــــــل علـــــــــى إيجـــــــــ
ّ

تــــــــــي يعـــــــــاني منهـــــــــا الش
ّ
اد حلـــــــــول لهــــــــــا أو تقلـــــــــيص آثارهـــــــــا الّســــــــــلبية عـــــــــن مواجهـــــــــة الّتحـــــــــديات ال

 .(9552)عبد الرازق، عليهم 

 كانــــــــــــت أو جســــــــــــدية، فــــــــــــي تقــــــــــــّدم إلانســــــــــــان وُرقّيــــــــــــه، 
ً
أدركــــــــــــت مجتمعاتنــــــــــــا، منــــــــــــذ الِقــــــــــــَدم، أهميــــــــــــة الّرياضــــــــــــة، روحيــــــــــــة

ريـــــــــــق الّســـــــــــوي. وُيـــــــــــدِرك املتـــــــــــابع لحركـــــــــــة هـــــــــــذه املجتمعـــــــــــات فـــــــــــي عصـــــــــــرنا ا
ّ
تـــــــــــي وســـــــــــلوكه الط

ّ
لحـــــــــــديث مـــــــــــدى ألاهميـــــــــــة ال

ـــــــــعبي، وقـــــــــد ظهـــــــــر ذلـــــــــك 
ّ

ـــــــــُعد، ســـــــــواء علـــــــــى املســـــــــتوى الّرســـــــــمي أو الش اكتســـــــــبتها الّرياضـــــــــة فـــــــــي العـــــــــالم علـــــــــى جميـــــــــع الصُّ

شـــــــــاطات. 
ّ
ـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا ُيَحّققـــــــــه الّرياضـــــــــّيون مـــــــــن إنجـــــــــازات فـــــــــي جميـــــــــع الن غيـــــــــر أّن الّرياضـــــــــة مـــــــــا زالـــــــــت تواجـــــــــه جليًّ

تهـــــــــــــا الفعليـــــــــــــة. إذ كثيـــــــــــــًرا مـــــــــــــا شـــــــــــــاهدنا أمثلـــــــــــــة علـــــــــــــى الّتعصـــــــــــــب والعنصـــــــــــــرية تحـــــــــــــّديات كثيـــــــــــــرة تحـــــــــــــول دون تحقيـــــــــــــق إمكانيا

عبـــــــــين واملشــــــــــجعين 
ّ

ـــــــــغب والعنـــــــــف فـــــــــي فعاليـــــــــات رياضـــــــــية. وعلــــــــــى املنظمـــــــــات الرياضـــــــــية ومـــــــــديريها وعلـــــــــى الال
ّ

والكراهيـــــــــة والش

ــــــــل وتســــــــخير القــــــــوة إلايجابيــــــــة التــــــــي تتّســــــــم بهــــــــا الّرياضــــــــة ملواجهتهــــــــا والــــــــ
َ
ّتخلص منهــــــــا. بــــــــذل كــــــــل جهــــــــودهم ملكافحــــــــة هــــــــذه الِعل

ر علـــــــى الرياضـــــــة، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي مجـــــــاالت أخـــــــرى. ويجـــــــب مواصـــــــلة مكافحـــــــة الّتجـــــــاوزات فـــــــي املمارســـــــات 
ّ
ث
َ
فالفســـــــاد ُيـــــــا

ــــــفافية. كمــــــا يجــــــب أيًضــــــا الّســــــعي إلــــــى وضــــــع أهــــــداف الّتنميــــــة 
ّ

زاهــــــة، والش
ّ
الّرياضــــــية وتشــــــجيع تبنــــــي الحوكمــــــة الّرشــــــيدة، والن

مــــــــات ال
ّ
ســــــــتدامة فــــــــي ُصــــــــلب جميــــــــع املنظ

ُ
ـــيةامل ــ ــ وعلــــــــى الــــــــّرغم مــــــــن هــــــــذه الّتحــــــــديات، ســــــــتظّل القــــــــوة إلايجابيــــــــة الهائلــــــــة  .رياضـ

ــــــــــغف الهائــــــــــل بهــــــــــا ُيَوّحــــــــــدان النــــــــــاس، بحيــــــــــث يعمــــــــــالن علــــــــــى جعــــــــــل العــــــــــالم أكرــــــــــر 
ّ

التــــــــــي تتّســــــــــم بهــــــــــا الّرياضــــــــــة، وســــــــــيظّل الش

 شمولية وأكرر سلمية لمجميع ، بما يحمالنه من ِقَيم ومبادئ عاملية في طّياتهما. 
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هــــــــــــا، وكانــــــــــــت بمثابــــــــــــة منبــــــــــــر قــــــــــــوي لالتصــــــــــــاالت يمكــــــــــــن املــــــــــــا لعبــــــــــــت الّرياضــــــــــــة تاريخًيــــــــــــا، لط
ّ
دوًرا هاًمــــــــــــا فــــــــــــي املجتمعــــــــــــات كل

ســـــــبة لتكلفتهـــــــا، وأكرـــــــر 
ّ
شـــــــجيع علـــــــى ثقافـــــــة الّســـــــالم. وســـــــتظّل الّرياضـــــــة واحـــــــدة مـــــــن أكرـــــــر ألادوات فعالّيـــــــة بالن

ّ
اســـــــتخدامه للت

ـــــــــرويج لِقـــــــــَيم الّســـــــــالم والّتنميـــــــــة
ّ
ـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه الّرؤيـــــــــة، تســـــــــاند أكبـــــــــر منظمـــــــــات   .هـــــــــذه ألادوات تنّوًعـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث الت

ً
وانطالق

العــــــــــالم الرياضــــــــــية، ومــــــــــن بينهــــــــــا الاتحــــــــــاد ألاوروبــــــــــي لرابطــــــــــات كــــــــــرة القــــــــــدم )الفيفــــــــــا( والمجنــــــــــة ألاوملبيــــــــــة الدوليــــــــــة والرابطــــــــــة 

م، فـــــــــــي أّيامنـــــــــــا هـــــــــــذه، بـــــــــــرامج تســـــــــــخير الرياضـــــــــــة ألغـــــــــــراض الّتنميـــــــــــة 
ّ
ـــــــــــَنظ

ُ
القوميـــــــــــة لكـــــــــــرة الســـــــــــلة فـــــــــــي أمريكـــــــــــا الشـــــــــــمالية، أو ت

سَتدامة. وال
ُ
  ّسالم، ما يشير إلى تزايد الّصلة بين رياضة الّنخبة والّتنمية امل

ربيـــــــــة البدنيـــــــــة 
ّ
ـــــــــت كافـــــــــة الحضـــــــــارات أهميـــــــــة بالغـــــــــة للت

َ
شـــــــــهد الّتـــــــــاريخ عالقـــــــــة وثيقـــــــــة بـــــــــين الّرياضـــــــــة واملواطنـــــــــة، إذ أول

فـــــــــوز والّرغبـــــــــة فـــــــــي والّرياضـــــــــية علـــــــــى املســـــــــارح وفـــــــــي حلبـــــــــات املصـــــــــارعة، بهـــــــــدف تأكيـــــــــد إحســـــــــاس املواطنـــــــــة والـــــــــوالء وال

وفـــــــــــــي عصـــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــر، صـــــــــــــارت الّرياضـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة اجتماعيـــــــــــــة وثقافيـــــــــــــة واقتصـــــــــــــادية  نيـــــــــــــل الاعتـــــــــــــراف والّتقـــــــــــــدير.

هـــــــــا.
ّ
تـــــــــي تـــــــــدعو إلـــــــــى ربـــــــــط الّرياضـــــــــة  وسياســـــــــية، تســـــــــتقطب اهتمـــــــــام شـــــــــرائح املجتمـــــــــع كل

ّ
هنـــــــــاك عـــــــــدد مـــــــــن ألاســـــــــباب ال

االنتمــــــــــــاء وبالُهوّيــــــــــــة. خاصــــــــــــة أّن ممارســــــــــــة باملواطنــــــــــــة، أهّمهــــــــــــا كــــــــــــون الّرياضــــــــــــة ضــــــــــــرورة وطنيــــــــــــة لتنميــــــــــــة إلاحســــــــــــاس ب

ل ثقافــــــــــــة رياضــــــــــــية ذات دور محــــــــــــوري فــــــــــــي 
ّ
ــــــــــــك

َ
ش

ُ
تــــــــــــي تحــــــــــــدثها الّرياضــــــــــــة ت

ّ
الّتفــــــــــــاعالت الّرياضــــــــــــية املحليــــــــــــة والّدوليــــــــــــة ال

ـــــــــد تعزيـــــــــز قـــــــــيم الــــــــــوالء 
ّ
تــــــــــي تاك

ّ
ترســـــــــيخ مفـــــــــاهيم الانتمـــــــــاء واملواطنـــــــــة الّصــــــــــالحة، وتتضـــــــــّمن تفصـــــــــيالتها ومســـــــــتوياتها ال

تـــــــــي صـــــــــارت ســـــــــاحة تتســـــــــّم بـــــــــالحراك الاجتمـــــــــاعي، تحّقـــــــــق املســـــــــاواة الّتامـــــــــة بـــــــــين  والانتمـــــــــاء لـــــــــدى ممارســـــــــ ي
ّ
الّرياضـــــــــة ال

ريف.
ّ

تي تحّددها قواعد الّتنافس الش
ّ
 جميع الّرياضيين في الحقوق والواجبات ال

 توصيات:

تي حصلنا عليها عبر تحليل ومناقشة نتائج الاستمارة، نقدم 
ّ
ا من النتائج ال

ً
 صيات الّتالية:الّتو بناء على ما سبق، وانطالق

  على أولياء ألامور دمج أوالدهم منذ الصغر في ألانشطة الّرياضية التي تعكس ِقَيم املشاركة الاجتماعية

 واملبادرات الوطنية وتنمية العالقات واملهارات الاجتماعية لديهم.

  ربوية من جهيجب الاهتمام باألنشطة الّرياضية والبدنية على أنواعها، ومنحها بعًدا حقيقًيا
ّ
ة، في املنظومة الت

ومكانة خاصة في املجتمع من جهة أخرى، إذ نرى أن ألانشطة البدنية الّرياضية هي الوسيلة الناجعة للّتخلص من 

 الّضغوط الاجتماعية.

  على قطاع التربية البدنية والرياضية في الوزارات والجهات الّرسمية املختصة، تفعيل ألانشطة الّرياضية بشكل

بر داخل املدارس والجامعات، وتدعيمها بالوسائل الّضرورية املالئمة لألطفال والشباب. ويجب كذلك إلزام البلديات أك

باب من ممارسة ألانشطة الّرياضية 
ّ

بتخصيص أراٍض ومساحات إلقامة املالعب وألاندية، بحيث يتمكن ألاطفال والش

  املتنّوعة.

 باب توعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة، والتخطيط أيًضا لنشاطات على الجامعات وإلادارات املساولة عن ا
ّ

لش

يجب و  رياضية دورية وغرس ِقَيم املشاركة الاجتماعية بهدف ترسيخ ِقَيم الانتماء واملواطنة وتعزيز الّتنمية الاجتماعية.

 ت رياضية.يم مهرجانات وبطوال أيًضا الّتنسيق بين املاّسسات الّتعليمية والجمعيات واملنظمات والّسلطات املحلية لتنظ
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  ركيز على ألابعاد
ّ
ربية البدنية والّرياضية، والت

ّ
من ألاهّمية بمكان وجود استراتيجية للّتطوير املستمر ملعلمي الت

قافية 
ّ
عبية في إطار إبراز الخصوصية الث

ّ
ربية على املواطنة، والعمل للّنهوض باأللعاب الش

ّ
ربوية للّرياضة كوسيط للت

ّ
الت

 ة. وتكريس الُهوَية املحلية أو الوطني
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 املالحق

 الئحة الرسوم البيانية والجداول مخلحق  -1

 رقم الصفحة عناوين الرسوم البيانية والجداول 

 02 (: الفئات العمرية للمبحوثين0الّرسم البياني )

 02 (: الوضع العائلي للمبحوثين9الّرسم البياني )

 01 (: املستوى العلمي للمبحوثين2الّرسم البياني )

 01 (: ممارسة الّرياضة1الّرسم البياني )

 05 (: ألاسباب التي تدفع الشباب إلى ممارسة الّرياضة5الّرسم البياني )

باب2الّرسم البياني )
ّ

 05 (: أنواع الّرياضات التي يمارسها الش

 02 (: تاريخ البدء بممارسة الّرياضة7الّرسم البياني )

 02 (: ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ومنتظم 1الّرسم البياني )

 07 (: تكرار ممارسة الّرياضة أسبوعًيا2البياني )الّرسم 

َفّضلة05الّرسم البياني )
ُ
 01 (: فئة الّرياضة امل

 01 (: الانتساب إلى ناٍد رياض ي00الّرسم البياني )

 02 (: الوقت املناسب ملمارسة الّرياضة09الّرسم البياني )

 95 الّرياضة(: شعور املبحوثين في حال عدم ممارسة 13الّرسم البياني )

( ُيَبّين تــأثير ممـارســــــــــــة الّريــاضــــــــــــة من وجهــة نظر املبحوثين على ألافراد وعالقــاتهم الاجتمــاعيــة 0الجـدول )

 وتعزيز الّتنمية البشرية
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 مخلحق الاستمارة -2

 استمارة حول 

 "الشباب والنشاط الرياض ي"

ــــــى التعــــــرف علــــــى واقــــــع ممارســــــة النشــــــاط الرياضــــــ ي لــــــدى  فئــــــة الشــــــباب، وتبيــــــان مــــــدى تــــــأثير ممارســــــة الرياضــــــة تهــــــدف هــــــذه إلاســــــتمارة إل

 على صحة ألافراد الجسدية والنفسية وعلى عالقاتهم الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.

ية، ولن تستخدم إال بهدف البحث العلمي الذي أعّدت من أجله"  "تبقى املعلومات الواردة في هذه إلاستمارة سرَّ
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 غيره 

 على صعيد تأثير املمارسة الرياضية على ألافراد وعالقاتهم الاجتماعية:

  محايد     ال أوافق    ممارسة الّرياضة هي غالًبا السبيل ألاسرع إلزالة الّتوترات؟  أوافق  -25

 معهم؟  أوافق  -26
ً

 باآلخرين وأكرر تفاعال
ً

 محايد     ال أوافق    الّرياضة تجعلنا أكرر اتصاال

اقة الّسلبية؟  أوافق  -27
ّ
صنا من الط

ّ
ل
َ
خ

ُ
 محايد     ال أوافق    ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ت

قـــــــة  -28
ّ
   ال أوافـــــــق    أوافـــــــق   بـــــــالّنفس؟تعــــــّزز الّرياضـــــــة الجوانـــــــب إلايجابّيـــــــة فـــــــي نفـــــــس مـــــــن يمارســــــها كتقـــــــدير الـــــــذات والث

 محايد  

 محايد     ال أوافق    ممارسة الّرياضة تزيد مهارة تنظيم الوقت؟  أوافق  -22

   ال أوافـــــــق    أوافـــــــق   ُيفـــــــرز إلانســـــــان أثنـــــــاء ممارســـــــته للّرياضـــــــة هورمونـــــــات معّينـــــــة تبعـــــــث علـــــــى الّراحـــــــة والّســـــــعادة؟ -11

 محايد  

 محايد     ال أوافق    نفسنا واحتراًما لذاتنا؟  أوافق الّرياضة تجعلنا أكرر ثقة بأ -12

أوافــــــــق   تعــــــــّد الّرياضــــــــة أســــــــلوًبا لخلــــــــق العالقــــــــات الاجتماعّيــــــــة البّنــــــــاءة مــــــــع الّنــــــــاس وتعزيــــــــز معــــــــاني املــــــــوّدة وألالفــــــــة بيــــــــنهم؟ -11

    ال أوافق     محايد 

َنّمي ممارسة الّرياضة املهارات القيادية لدى الفرد؟  أوافق  -11
ُ
 محايد     ال أوافق    ت

ســــــــــِهم ممارســــــــــة الّرياضــــــــــة فــــــــــي اســــــــــتثمار أوقــــــــــات الفــــــــــراغ لــــــــــدى ألافــــــــــراد فــــــــــي تطــــــــــوير شخصــــــــــياتهم وإمكانيــــــــــاتهم الجســــــــــمية  -14
ُ
ت

  محايد     ال أوافق    والفكرية؟  أوافق 

ال     يشـــــــعر ألافـــــــراد بعــــــــد ممارســـــــة الّرياضــــــــة بتحســـــــن املــــــــزاج ويتمكنـــــــون مـــــــن الاســــــــتمتاع بنـــــــوم عميــــــــق وهـــــــادئ؟ أوافــــــــق -15

 محايد     أوافق 

ربية البدنّية تسهم في زيادة الّتحصيل الّدراس ي؟  أوافق  -16
ّ
 محايد     ال أوافق    الت

شاط الحركي وثيق الّصلة بالعمليات العقلية العليا؟  أوافق  -17
ّ
  محايد     ال أوافق    الن

ياق -18
ّ
ربية البدنية تسهم في املعرفة املّتصلة بالّصحة والل

ّ
 محايد     ال أوافق    ة؟  أوافق الت

َوّجه الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة؟  أوافق  -12
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 محايد     ال أوافق    الت

سِهم في الاستهالك املتعقل للبضايع والخدمات؟  أوافق  -11
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 محايد     ال أوافق    الت

ســـــــــــِهم فـــــــــــي تنميـــــــــــة عـــــــــــاد -12
ُ
ربيـــــــــــة البدنيـــــــــــة ت

ّ
ـــــــــــريف وروح الّتعـــــــــــاون والّتعاضـــــــــــد وحـــــــــــب العمـــــــــــل؟  الت

ّ
ات إيجابيـــــــــــة كالّتنـــــــــــافس الش

 محايد     ال أوافق    أوافق 

ــــــــــريف والــــــــــّروح الّرياضــــــــــية؟  أوافــــــــــق  -11
ّ

عــــــــــب الش
ّ
ســــــــــِهم فــــــــــي نشــــــــــر مفــــــــــاهيم الل

ُ
ربيــــــــــة البدنيــــــــــة ت

ّ
محايــــــــــد     ال أوافــــــــــق    الت

 

ــــــــباب املشــــــــاركة فــــــــي ألاعمــــــــال الّتطوعيــــــــة ومشــــــــاريع خدمــــــــة املجتمــــــــع؟  أوافــــــــق  -11
ّ

َعــــــــّزز الّرياضــــــــة لــــــــدى الش
ُ
   ال أوافــــــــق    ت

 محايد  

باب؟ أوافق  -14
ّ

 محايد     ال أوافق    تساهم الّرياضة في ترسيخ قيم الانتماء واملواطنة لدى الش

عّد الّرياضة عنصًرا من العناصر املهمة لتحقيق التّ  -15
ُ
 محايد     ال أوافق    نمية البشرية؟ أوافق ت

 شكًرا لتعاونكم...


