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:مقدمة

فال یكاد یخلو مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة من ؛ تعد الریاضة أحد األنشطة اإلنسانیـة المـھـمـة
ولقد عرفھا اإلنسان ؛ بغض النظر عـن درجـة تقدم أو تخلف ھذا المجتمع؛ شكل من أشكال الریاضة

فـبـعـض ؛ بشأنـھـاوإن تـفـاوتـت توجھات كل حضارة ؛ عـبـر عـصـوره وحـضـاراتـھ المخـتـلـفـة
والبعض االخر ؛ الحـضـارات اھتمت بالریاضة العتبارات عسكریة سـواء كـانـت دفاعیة أو توسعیة

حیث ؛ بینما وظفت الریاضة في حضارات أخرى كطریقة تربویة؛ مارس الریاضة لشغل أوقات الفراغ
وقدرتھا الكبیرة على التنشئة ؛ فطن المفكرون التربویون القدماء إلى إطار القیم الذي تحفل بھ الریاضة

ناھیك عن االثار الصحیة التي ارتبـطـت منذ القدم ؛ والتطبیع وبناء الشخصیة االجتماعیة المتوازنة
وھو المفھوم الذي أكدتھ نتائج البحوث العلمیة حول االثار ؛ بممارسة الریاضة وتدریباتھا البـدنـیـة

ونتیجة الجھود المتواصلة ؛ وفي العصر الحدیث. إلنسانالوظیفیة والصحیة على المستوى البیولوجي ل
أمكن ؛ لعلماء وباحثي التربیة البدنیة والریاضة في سعیھم لتأكید البناء المعلوماتي لنظامھم األكادیمي

فكان من الصـعـب تـنـاول ھـذا الـنـشـاط ؛ ألول مرة النظر إلى الریاضة نظرة یحدوھا الشمول
وأصبح من الصعب ؛ د أن بدأت األبعاد االجتماعیة والثقافیة للریاضة تتضحاإلنـسـانـي المتنامي بع

والذي أصبح یصنف أكادیمیاً من خالل مبحث تجاھل المغزى االجتماعي لھذا النشاط اإلنساني البارز
علم "الذي بدأ یبزغ منھ مبحث فرعي حـدیـث الـعـھـد تحت اسم ؛ اجتماعیات التربیة البدنیة والریاضة

.أو علم االجتماع الریاضي كما أكده روبرت ھیرتون بقولھ أنھ علم قدیم حدیث" ع الریاضةاجتما

یدرس علم االجتماع الریاضي الجذور والعوامل والمتغیرات االجتماعیة للریاضة وحركتھا واثر 
لفرق علم االجتماع الریاضي في فھم واقع اأھمیةإلىفي المجتمع والبناء االجتماعي ، إضافة األخیرة

أقدمان من .الریاضیة ودینامیكیتھا ومشكالتھا وكیفیة تكییفھا للمجتمع الذي تظھر في وسطھ
المعلومات التي بحثھا علم االجتماع الریاضي ،تحلیل الجماعات والفرق الریاضیة تحلیال بنیویاً وظیفیاً 

العوامل الموضوعیة وقیادة الفرق الریاضیة من حیث طبیعتھا ومواصفاتھا ومواصفاتھا ووظائفھا و
ة عن لمسؤومن واخیرا العوامل االجتماعیة الوالذاتیة المؤدیة الى ظھورھا ونموھا وتطورھا عبر الز

قوة وفاعلیة الفرق الریاضیة والمسؤولة عن ضعفھا وفشلھا في الفعالیات والمباریات الریاضیة 
جتماع الریاضي فھي العدوان في المحلیة منھا والدولیة ، أما أحدث الموضوعات التي بحثھا علم اال

.الریاضة والشغب في المالعب الریاضیة
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:الریاضياالجتماعنشأة علم - 2

فقد كان " التجریبیة " الحسیة إن معرفة اإلنسان منذ بدایة حیاتھ البدائیة تعتمد إلي حد كبیر علي المعرفة
الحیاتیة حیث كان ھناك تصارعا بین اإلنسان والطبیعة لب علي مشكالتھیتدبر أمور حیاتھ الیومیة للتغ

المعرفة الحسیة مع مر األیام حیث كان ینسب ما یعجز عن فھمھ من ظواھر لتكوین حیاة أفضل وتزداد
النظري والتجریبي قوي خارقة فوق الطبیعة ولذلك كان ھناك قصور واضحا في محیط التفكیرإلي

كانت المعرفة السائدة خالل المراحل نة لتفسیر الظواھر الطبیعیة وتقبلھا ولذلكوذلك في محاولة م
الحسیة ثم أنتقل اإلنسان في مراحل أخري في التطویر إلي األولي لإلنسان البدائي تعتمد علي المعرفة

م بالجزیئاتظھر الفالسفة وبدأ تفسیر الظواھر من الناحیة الفلسفیة مع عدم االھتماالمعرفة الفلسفیة حیث
والبحث الفلسفي یفسر الظواھر المحیطة باإلنسان .تعتمد علي الناحیة المزاجیة) معرفة غیر علمیة (

البعدانت النظرة الفلسفیة والمثالیة وكأرسطو وأفالطون وسقراط وغیرھم حیث كفظھر عدد من الفالسفة
.وتحلیل الظواھرعلمي في التفكیرعن الواقع وتتسم بالخیال الحالم المنافي للحقیقة واألسلوب ال

:لمحة عن علم االجتماع2-1

أبن خلدون تسمیة العمران البشري وفي القرن الرابع عشر ومنذ البدایة المبكرة لعلم االجتماع أطلق 
ومع بدایة القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر واالجتماعي واإلنساني علي علم االجتماع،

وتصور والتجریبي یفرض نفسھ وأصبحت ھناك دعوة تعتمد علي التجربة والمشاھدةميكان الواقع العل
المختلفة وأصبحت ھناك دعوة الواقع العلمي والحقیقي لألمور وتدخل البحث العلمي في تفسیر الظواھر

ا ظھر التجربة والمقارنة والتصمیم وكان ذلك تحو ً ال جدیً لتفسیر الظواھر واألشیاء تعتمد في ذلك علي
التكنولوجیة ومع بدایة العصر الحدیث حیث أصبحت العلوم الطبیعیة تختصمنذ عصر الثورة

الظواھر االجتماعیة بدراسة وظائف الظواھر الطبیعیة وكذلك العلوم اإلنسانیة أظھرت اھتمام بدراسة
عینة من االنتشار التي توجد على درجة مالتي تھتم بدراسة العالقات اإلنسانیة والسلوكیات والتصرفات

والسلوكیات والتصرفات اإلنسانیة التي تشكل عنصر الظواھر .في مجتمع معین وفي وقت معین
التي تنتشر بین معظم البشر أي أنھا التصرفات والعالقات بین األغلبیة مناالجتماعیة

مفھوم مطلق أم اإلنسانیة المجتمع، وھنا یجب أن نتساءل ھل العموم واالنتشار للعالقات والتصرفات
العالقات و التصرفات اإلنسانیة باختالف المجتمع ؟ نسبي ؟ وبشكل أكثر وضوحا ھل یختلف انتشار

فالعالقات والتصرفات اإلنسانیة التي تشكل الظاھرة االجتماعیة یمكن أنواختالف الزمان والمكان؟
:ننظر إلیھا من خالل مستویین

والمكان، وھي ت والسلوكیات المتحررة من عاملي الزمانتلك العالقات والتصرفاالمستوى األول
.بالطبع التي تمیز اإلنسان ككائن حي اجتماعي
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التي تمیز مجتمًعا ما عن یعني بالتصرفات والسلوكیات المتأثرة بالزمان والمكان وھيوالمستوى الثاني
ي ، ویجب علینا أن ننظر إلى التنظیم االجتماعغیره سواء في العادات أم التقالید أم األعراف وطرائق

صفات حیوانیة ، وھذه النظرة تقدم الدوافع المادیة لإلنسان في الحیاة عن اإلنسان باعتباره كائن حي لھ
.الثانویةدوافعھ

واألشیاء المحیطة بھ حتى خلق ولقد تفاعل اإلنسان مع بیئتھ الجغرافیة واآلخرین واألفكار والرموز
وعلى ذلك . الحیوان الذي ال یستطیع أن یصنع لنفسھ ثقافةوھي جوھر تمیزه عن. اثقافتھ التي ینتمي إلیھ
ولقد طرح المفكرون والعلماء على .لیس سابق على وجود اإلنسان ألنھ من صنعھفالسلوك االجتماعي

:مر السنین قضیة ھامة للمناقشة وھي

ویمكن تفسیرھا من خالل ذلك، بل ھا ،ھل الظواھر االجتماعیة ظواھر عشوائیة أم ھناك قوانین تتحكم فی
في ضوئھا، ولقد كانت ھذه القضیة ھي سبب ظھور علم ویمكن التنبؤ بطبیعة تصرفات وأفعال المجتمع

تفسیرات ابن خلدون في القرن الرابع عشر التي أطلق علیھا قانون األطواراالجتماع العام بدًءا من
.الثالثة

Emileوركیمدوامیل etAuguste Conجست كونتفي القرن التاسع عشر، ومروًرا بأ
Durkheimوھربرت سبنسرHerbert Spence وسید عویس والخطاب وغیث في القرن

زاندنZandan"فعلم االجتماع من وجھة نظر "مInkeles١٩٧٩وأنكلز.العشرین
یمارسھ اإلفراد فيیدرس التفاعل اإلنساني والذي یتضح في التأثیر المتبادل الذيھو العلم الذي

وعلم االجتماع ال یھتم بما .عالقاتھم المتبادلة مع اآلخرین، والتأثیر في المشاعر واالتجاھات واألفعال
ما یحدث بین األفراد ،أي أنھ یركز كل اھتمامھ على ن بییجري داخل الفرد، وإنما یھتم في المقام األول

متعددة ومتباینة، وتدخل مع اآلخرین في عالقات اجتماعیة تمارس أنشطة األفراد بوصفھم كائنات
.متعددة

أن علم االجتماع ھو١٩٧٧McGee et allوآخرونماكجي"ویرى 
.اإلنسانیة كلھاالعلم الذي یدرس النظام االجتماعي، أي النمط المنظم الذي تجري وفًقا لھ الشئون

وذلك ألنھ ال یوحد أحد یرغم وا أن یفعلوهوالنظام االجتماعي لیس مجرد أن یقوم األفراد بعمل ما تعلم
ھذه القواعد السلوكیة قد ال تتحدد بالنظم والقوانین األفراد على االمتثال لقواعد السلوك والتصرف، ألن

یستطیع األفراد تعلمھا واكتسابھا من خالل المشاركة االجتماعیة، كذلك یرىفي كثیر من األحیان، لكن
"Philips "جوانبھ االجتماعیة أن علم االجتماع یعني دراسة المجتمع من جمیعم١٩٧٩فیلیبس

.الخ.. واالقتصادیة والسیاسیة 
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:االجتماع الریاضي ظھور وتطور علم2-2

العالقات االجتماعیة المنتظمة، ویرى البعض أن علم االجتماع ھو الدراسة المنھجیة المنضبطة، وتفسیر
كما یشیر آخرون إلى علم .والنتائج التي تترتب علیھاؤثرة فیھاوالتعرف على أسبابھا، والظروف الم

.تقوم بین األفراد ، وما یترتب على ھذه العالقات من آثاراالجتماع بأنھ الدراسة العلمیة للعالقات التي
االجتماعیة، والظواھر فعلم االجتماع أذن ھو العلم الذي یدرس نمو التنظیم االجتماعي، والمبادئ

والجماعة ھي وحدة الدراسة في علم . وتنظیمھاعیة، وسلوك الجماعة، فھو یھتم بتركیب الجماعةاالجتما
.الجماعات وتطورھا وطرق استمرارھا وكیفیة تغییرھااالجتماع الذي یھتم بدراسة أصل

اإلنسانیة التي تمثل الجوھر إن دراسة علم االجتماع لیست بالشيء السھل البسیط وذلك ألن العالقات
كبیرة، كذلك فإن الجوانب التي تتضمنھا العالقات واألساس لھذا العلم یمكن أن تكون معقدة بدرجة

ومن المالحظ أن ھناك تباین في .بحیث ال یمكن مالحظتھا بشكل مباشراإلنسانیة تكون غیر ظاھرة
رجع إلى التفاوت في مجال علم االجتماع لھذا العلم، وھذا التباین یالتعریفات التي وضعھا المشتغلون في

.الطبقیةاالجتماعیة واتجاھاتھم الفلسفیة والسیاسیة والفكریة، بل وأیًضا إلى انتماءاتھمأوضاعھم
عالقة بكل ما یحدث فیھ من فالمشتغلین في مجال علم االجتماع ھم جزء من نسیج ھذا المجتمع ، ولھم

انتماءاتھم االجتماعیة والقیمیة عند ھؤالء من مشكالت وظواھر، ولذلك فإنھ من الصعب أن یتحرر
بالرغم من ذلك فإن الحقائق االجتماعیة موجودة بخصائصھا بصرف تناولھم لمفھوم ھذا العلم ، إال أنھ

في الجماھیر"العنف" شغبفعلى سبیل المثال ظاھرة .الطریقة التي ینظر بھا الباحث إلیھاالنظر عن
ممكن أن یتناول باحث دراستھا مع التركیز على الجوانبموضوعي لكن من الالمباریات لھا وجود

بینما یركز آخر على األخالقیة تأسیًسا على أن التدھور األخالقي ھو السبب الرئیسي لتلك الظاھرة،
أو أخطاء التحكیم كعامل رئیسي في حدوث الجوانب االجتماعیة ، ویركز ثالث على سلوكیات الالعبین

.تلك الظاھرة

بمناي عن علم االجتماع من الضروري عدم الخوض في االجتماع الریاضي كعلم مستقلوعلي ذلك 
وموضوعاتھ ونظریاتھ والتي تستمد محدداتھ وطرائق فاالجتماع الریاضي كعلم لھ خصائصھ الفردیة

ك لذل. االجتماعیة الریاضیة من خالل اإلسھامات المتعددة لعلم االجتماع العامبحثھ بل وتفسیره للظاھرة
والتفسیرات التي تحكم بحثنا في موضوعات الریاضة والمجتمع لن یتم إال من خالل النظریاتفإن

وعندما انتشرت الریاضة وأصبحت ظاھرة اجتماعیة في معظم بلدان .الظاھرة االجتماعیة بشكل عام
وھل ھي. المتحضر تكررت نفس المواقف والتساؤالت عن الریاضة ومكانتھاالعالم

؟وائیة أم ھناك قوانین تتحكم فیھاظاھرة عش

ھل تتأثر الریاضة . معینة خاصةھل الریاضة ظاھرة متحررة من عاملي الزمان والمكان أم ھي ظاھرة
.واالقتصادیة واالجتماعیة، أم أن لھا تنمیًطا خاًصا منفصل عنھداخل المجتمع بتغییراتھ السیاسیة
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لدیھا القدرة على النفاذ في مة للمجتمع ام أنھا لیستھل تؤثر الریاضة في الظواھر االجتماعیة العا
یحاول علم االجتماع الریاضي تناولھا بالبحث والدراسة ھذه بعض نماذج القضایا الكبرى التي. المجتمع 

إن المحاوالت األولى لدراسة ھذه القضایا یمكن الفھم ونتجاوزه إلى الضبط والتنبؤلعلنا نصل إلى
لقرن العشرین، عندما بدأت دراسات فردیة غیر مترابطة تحاول دراسة بعضاإرجاعھا إلى بدایة

اإلسھامات الھامة التي نبھتالظواھر الریاضیة من خالل منظور علم االجتماع ، وبصفة عامة فإن أول
والتي أظھرت ١٩٦٠التي نشرھا عام كویھCoweh" إلى ظھور االجتماع الریاضي كانت دراسة 

.كظاھرة اجتماعیةلریاضةالتفسیر العلمي ل

وجود علم مستقل للدراسة الحاجة إلى١٩٦٥عام كنیون ولويKenyon and Loy"ولقد أبرز "
من خالل مقالة أوضحت بشكل واضح أن اإلطار العلمیة للریاضة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة ، كان ذلك

.ریة أم الموضوع أم حتى أسالیب البحثعلم االجتماع سواء من حیث النظالمرجعي لھذا العلم الولید ھو
اعتمدوا في تطبیق النظریات ومن البدیھي أن العلماء خالل البدایات األولى لالجتماع الریاضي قد

األمبیریقیة من خالل منظور وأطر مرجعیة االجتماعي على الظواھر الریاضیة، وتفسیر البیانات
ات المطروحة للبحث وزیادة عدد العاملین في تلك مساحة الموضوعاجتماعیة ، وبمرور الوقت وزیادة

:اتجاھان للتعامل مع الظواھر الریاضیةاألبحاث ظھر

في البحث العلمي یدعو إلى االستفادة من نظریات العلوم االجتماعیة وأسالیبھااالتجاه األول كالسیكي 
.بشكل أساسي

األخرى ، ونادي ي للعلوم االجتماعیةیطالب بالتحرر من تبعیة االجتماع الریاضواالتجاه الثاني
اھتمامھ الظواھر الریاضیة، وعلیھ أن بضرورة بناء علم اجتماع ریاضي خاص ومستقل یكون محور

ویستحدث ما یراه ضرورًیا وأن ینتقي من األطر المرجعیة یطور من أسالیب البحث االجتماعي،
.االجتماع ما ینساب االجتماع الریاضيوأسالیب البحث في

من ھذا القرن ، إال أنھ ولقد وضحت الفروق األیدلوجیة بین االتجاھین في منتصف الحقبة السادسة
االجتماع الریاضي متحرر من تبعیة العلوم بمرور الوقت أخذ االتجاه الداعي بضرورة تأسیس علم

بریسانھذه الثنائیة وقوة على حساب االتجاه الكالسیكي ، ولقد ناقش االجتماعیة األخرى یزداد انتشاًرا
Bressanعندما انتقد بشدة ما أطلق علیھ ارتماء أبحاث االجتماع الریاضي في أحضان علم

إن ھذه . الریاضیة االجتماع واستخدام لغتھ وأسالیبھ ومصطلحاتھ والبعد عن جوھر الریاضة والتربیة
ت المتحدة األمریكیة إال بتأصیل الوالیاالثنائیة التي أخذت في االضمحالل لم تكن تقوم في دولة مثل

.المفاھیم الریاضیة داخل البحوث
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دعوة للبحث عن تفسیرات للظواھر االجتماعیة المرتبطة بالنشاطتشكلھذه القضایا 
الریاضیة قد ال یصلح الحركي من خالل فھم أكثر عمًقا بالتربیة الریاضیة ، فالتفسیر االجتماعي للظاھرة

وعلینا أن نؤمن تماًما أن الریاضة.فیھاعب وما یحدثیقي لواقع المالعلى اإلطالق دون فھم حق
االجتماعي للمجتمع ، لیست من عالم مختلف عن العالم الذي نعیشھ بل ھي مظھر من مظاھر السلوك

.لیست عالم المثل أو الفضیلة أو حتى الرذیلة

فھي صورة مصغرة للمجتمع، .إن الریاضة علمھا واقعي تماًما یحدث فیھا كل فضائل المجتمع ورذائلھ
فعلم االجتماع الریاضي یخدم .أمتھ وعاداتھا وتقالیدھافالفرد عندما ینزل إلى الملعب یحمل معھ تراث

اصر حیث أن اإلنسان الریاضیة واالجتماعیة للمجتمع المعجمیع المستویات ویساھم في فھم المؤسسات
الخ،..مختلفة من األنشطة الریاضیة بطرق غیر مباشرة من جري وقذف وتسلقمنذ الخلیقة مارس ألوان

الظواھر الریاضیة تشكل وینعكس ھذا علي سلوكیاتھ وتكوینھ النفسي واالجتماعي ومن ثم فإن إنعاكسات
فلسفیة ثم أعقب ذلك المعرفة الحسیة والتجریبیة المنطلًقا ھاًما فبدء مع تطور ھذا العلم حیث كانت النظرة

ممارسة طبیعیة وغریزیة تھذب السلوك اإلنساني وتبعث علي تنظیم أشكالفي العصر الحدیث فالریاضة
وزیادة اإلنتاج حیث اجتماعیة مختلفة في إطار سلیم معتمًدا علي األسلوب العلمي من استغالل الطاقات

االجتماعیة ویظھر التداخل والتباین بین علم رورة من ضروریات الحیاةأصبح البدن والمحافظة علیة ض
االجتماع الریاضي حیث یساھم في التقدم والنمو االجتماعي االجتماع وأحد فروعة وھو علم

ھي البعد الثالث للمثلث" البدن " نحو نظرة مستقبلیة حیث أصبحت الریاضة واالقتصادي والتغییر
لذلك فإن أي محاولة لدراسة االجتماع الریاضي یجب أن تستمد ، نساني والنفسيمتكامل للتكوین اإلال

الذي تحدث فیھ ومن خصوصیة المجتمع. من عالمیة الظواھر االجتماعیة والظواھر الریاضیةأصولھا
.ھذه الظواھر

لعلمیة والذي یھتم بالدراسة ابال شك ھو أحد فروع العلوم االجتماعیة ،علم االجتماع الریاضيإن 
المختلفة والریاضة مظھر من مظاھر السلوك لسلوك األفراد أثناء ممارستھم لألنشطة الریاضیة

االجتماع الریاضي یقوم بدراسة الریاضة كظاھرة اجتماعیة علم االجتماعي للمجتمع ، ولذلك فإن
.االجتماعي والسیاسي واالقتصادي والبناء االجتماعي للمجتمعوعالقاتھا بالنظام

العالقات المتبادلة بینھا وبین ن دراسة الریاضة كظاھرة اجتماعیة تتیح لنا الفرصة للتعرف علىإ
ویحاول االجتماع الریاضي تفسیر كیف " االجتماعيالنسق"األنظمة االجتماعیة األخرى ووظیفتھا داخل 

ار والمعاییر والقواعدبمثابة وسائل رئیسیة لتعلیم األطفال المفاھیم واألفكأن األنشطة الریاضیة تكون
كذلك یھتم االجتماع الریاضي بدراسة طرق تكوین الجماعات الریاضیة ،.والتوقعات األساسیة للمجتمع

وكیف تنفصل وتتباعد ودینامیكیات تلك الجماعات ، والعوامل التي تؤدي إلى زیادة جاذبیتھا وتماسكھا ،
كما یھتم أیًضا بالتغیرات التي تطرأ . والتباعد ، ولماذا وتحت أي ظروف یكون التماسك أو االنفصال
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إن علم االجتماع . ھذه التغیرات واستیعابھا أو رفضھا ومقاومتھا على الجماعات الریاضیة وتقبل
.المعنى یقصد بھ الدراسة العلمیة للریاضة كمجال اجتماعي ھامالریاضي بھذا

كلھا إلى أن الریاضة لیست بط بالریاضة تشیرفإن الوقت والمال والجھد والطاقة والمشاعر التي ترت
مختلف ، وبمراجعة بسیطة للوقائع التاریخیة سوف نوًعا من النشاط الطائش غیر الھام ، فالریاضة شيء

األحداث واآلثار الریاضیة، لیس ھذا فقد بل سوف تظھر لنا تلك األدوار یظھر أمامنا كم ھائل من
واسبرطة بأثینا ل الثقافات المتباینة بدایة من مصر الفرعونیة ومروًراالتي لعبتھا الریاضة داخالمختلفة

ومن ناحیة أخرى لقد أصبح لدى . التي لعبتھا الریاضة داخل الثقافات المتباینةحتى العصر الحدیث 
الكتب والقصص العصر الحدیث اآلن آالف من الصور واألفالم والكتب والمقاالت، ومئات منإنسان

المراجعات البسیطة سوف تجعلنا على قناعة إن ھذه. وائیة التي تخوض في أعماق الریاضةواألفالم الر
.عشوائیةمن أن الریاضة لیست ظاھرة

وھي جزء من ثقافتھ ، إن الحقائق التي تم طرحھا تعني أن الریاضة جزء من حضارة اإلنسان
التي تحدد المعنى األكثر رواًجا إنساني ، وھي والحضارة ھي التي تضفي المعنى على الریاضة كنشاط

.أو قبوال في المجتمع

:في االجتماع الریاضيموضوعات االھتمام األولى2-3

االجتماع الریاضي سوف إن المراجعة الواعیة ألھم القضایا الكبرى أو الجزئیة التي یعني بھا علم
یاضة تؤثر على الحیاة الریاضي وھي أن الرتضعنا مرة أخرى أمام المسلمة الكبرى في االجتماع

تناولتھا العدید من األبحاث والكتابات العالمیة ، وما یعنینا ھنا ھو االجتماعیة للمجتمع وھذه القضیة قد
االستعارة من الریاضة على المجتمع ؟ وما ھو اتجاه ومقدار ھذا التأثیر إذا صحت ھذهكیف تؤثر

ثنایا المجتمع وموضوعاتھ وقضایاه إلى أن نتغلغل فيالمیكانیكا ؟ فدراسة الطبیعة التأثیریة تؤدي بنا 
.وبمقدار واتجاه معینوأنشطتھ ، التي تتأثر بالریاضة شكل ما

نفسھ ھو الذي یؤثر على ھذه نصف الحقیقة، أما النصف اآلخر فھو االتجاه العكسي، أي أن المجتمع
وظروفھ االقتصادیة واالجتماعیة ، وسائل السیاسیةالریاضة ، فسلفتھ وأفكاره ، عاداتھ وتقالیده ، ظروفھ

:ولنا أن نتساءلوالعدید من المؤثرات االجتماعیة، كل ھذه العملیات تؤثر على الریاضة.اإلعالم
كیف یؤثر المجتمع علي الریاضة؟ وما ھو مقدار واتجاه ھذا التأثیر ؟

ھناك عالقة وظیفیة بین "ضي وھيوھكذا یتكامل السؤاالن ونصل إلى المسلمة األولى في االجتماع الریا
المتبادل تختلف في الشدة واالتجاه باختالف ثقافة وھذه العالقة ذات التأثیر والتأثر". الریاضة والمجتمع 
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إن ھذه المسلمة ھي أساس البحث والدراسة في القضایا الكبرى والعملیات.المجتمع وظروفھ التاریخیة
یبقى لدینا من موضوع علم االجتماع الریاضي ما .علم االجتماعاألساسیة التي ذكرنھا كأمثلة لموضوع

وھذا الجانب من.المیكروسوسیولوجي، أي علم االجتماع للجماعات الریاضیةأطلق علیھ العلماء
ألن الجماعة الریاضیة، فسھ على البحث االجتماعي الریاضيالدراسة قد فرض ن

وألن دینامیة التفاعل حیان بین الفرد والنشاط الحركي ،ھي في الحقیقة الجماعة الوسیطیھ في أغلب األ
ویؤثر كذلك فیھا ، كما تؤثر كجماعة ضاغطة الحادث داخلھا أو فیما بینھا یتأثر بالثقافة العامة للمجتمع

ودراسة الجماعة .بنفس القدر بثقافتھ الخاصة وشخصیتھ المنفردةعلى التنمیط العام للفرد وتتأثر
.بالریاضة من خالل الخلیة األولى لھالحقیقة دراسة المجتمع في عالقتھالریاضیة ھي في

االجتماعي الریاضيأھمیة دراسة علم2-4

في حیاة الذي تلعبھ الریاضةالدور التربوي الھامتأخذ أھمیتھا من االجتماع الریاضيإن دراسة علم 
ألھدافھا أمر في أدائھا، ومدى تحقیقھاكذلك فإن فاعلیة الجماعات الریاضیة ومستوى .الفرد والمجتمع

ومدربین وإداریین، وفیما یلي بعض النقاط غایة األھمیة لجمیع األفراد في الحقل الریاضي من العبین
:االجتماعي الریاضيالتي توضح أھمیة دراسة علم

إن الالعبین في األندیة یتعلمون المھارات الریاضیة ویمارسون األنشطة
اعات یطلق علیھا فرق ، ولكل فریق مدرب یتولى قیادتھ ،المختلفة في جم

الدیمقراطیة ، وملًما بأسالیب ویجب أن یكون المدرب على درایة بالعالقات اإلنسانیة ومدرًبا على القیادة
.ودینامیكیاتھا وتماسكھاالتفاعل االجتماعي بین األفراد ، وطبیعة الجماعة

تالمیذ المھارات الریاضیة في جماعاتفي مجال الریاضة المدرسیة یتعلم ال
المدرس موجًھا نحو یطلق علیھا فصول ، أو جماعات النشاط الداخلي أو الخارجي ن ویكون اھتمام

الریاضیة ، وأیًضا تكوین الفرق الریاضیة المدرسیة، العمل على إشراك جمیع التالمیذ في درس التربیة
ماعات وتكوینھا وبنائھا وتماسكھا وتفاعلھا ودورھا فيالمدرس لطبیعة ھذه الجفمن الضروري إن فھم

بالمعلومات والخدمات التي تدعم ویسھم علم االجتماع الریاضي في إمداد المدرس. تعدیل سلوك أفرادھا
العالقات االجتماعیة التي تنشأ بین التالمیذ بعضھم البعض مھمتھ لتنمیة سلوك الجماعة، ومعرفة طبیعة

.سالمدروبینھم وبین

تفید دراسة علم االجتماع الریاضي في التعرف على كیفیة تطور الجماعات
الریاضیة ، وأھم العوامل التي تؤدي إلى استمرار الجماعة
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.الریاضیة، مثل تفید دراسة علم االجتماع الریاضي في التعرف على كیفیة تغیر الجماعات
.تغیر الفریق كجماعة من وقت آلخر

للریاضةالجتماع الریاضي في التعرف على االتجاھات االجتماعیةتفید دراسة علم ا.

الریاضیة في مشكالت تفید دراسة علم االجتماع الریاضي في التعرف على دور الجماعات
الضبط والنظام

.الجماعة یساھم علم االجتماع الریاضي في تقدیم معلومات بشأن نمو الجماعة وعالقة
االجتماعیة األشملبالجماعات األخرى والبیئة 

.الریاضیة المختلفة، تفید دراسة علم االجتماع الریاضي في فھم السلوك االجتماعي للجماعات
األمر الذي یمكن المدرب الریاضي من توجیھ والتعرف على الدوافع االجتماعیة لسلوك تلك الجماعات

.الوجھة السلیمة

م االجتماع كدراسةلن خالل مفاھیم عجتماع الریاضي ماالعلمیمكن النظر إلىومن ھنا 
علمیة للبناء االجتماعي، والعملیات االجتماعیة وعالقتھ بالنظام االجتماعي العام،
فالبناء االجتماعي یشیر إلى تنظیمات األفراد وطبیعة شبكة اتصاالت العالقات

.االجتماعیة التي یكون الفرد جزًءا منھا

إلى أفراد جماعة )والمدربالالعب(ضة بین حجم العالقة الثنائیةفي الریاالبناء االجتماعيویتراوح 
تنظیم في المؤسسة الریاضیة االجتماعیة، فاختالف ، إلى كل)الخ .. فریق القدم، فریق السلة (الفریق 

الریاضة یؤدي إلى استمراریة تركیبات الریاضة حیث أنھا فكرة المجتمعأنواع البناء االجتماعي في
وإطارات التفاعل الجتماعیة ألنھا صامتھ ، فالعملیات االجتماعیة ھي تكرارات لفھم نظمللعملیات ا

فبعض ھذه العملیات االجتماعیة لھ .االجتماعي والممیزات االجتماعیة التي تجري للفرد والجماعة
اطیة وتحتوي على المؤسسات الصناعیة والتجاریة والبیروقرعالقة بفھم وإدراك الریاضة التي تشتمل

والتنافر االجتماعي والتغییر ولذلك نجد أن علم االجتماع الریاضي كما یقولووسائل اإلعالم
وخصوًصا ھذا التركیب أدوارز ھو الدراسة العلمیة للبناء والتركیب االجتماعي والعملیات االجتماعیة

اجتماعي في كعنصر وكنظامالریاضةاالجتماعي والعملیات االجتماعیة لھذه المؤسسات لتحلیل
:التالیةأھم العناصر أن نستخلصویمكن . ماذا أوضح لنا ھذا التعریف ؟.عالمجتم

-تتمیز الریاضة بالمقاومة النسبیة لنماذج التنظیم االجتماعي.
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والممولین –كالمدربین تتم داخل التنظیمات االجتماعیة للفرق والدوري والتقسیمات الریاضیة
(الخ.. المنظمة واالتحادات یة حورس والوكاالتكأند(والتنظیم التطوعي 

-ھي منافسة جادة وحقیقیة ، ألن النتائج ال تحدد مسبًقا

-. تركز على الطھارة البدنیة ، حیث أنھا سلسلة متكاملة من القواعد ،واألدوار ، العالقات
.االجتماعیة ، المعتقدات واالتجاھات

االجتماعیة في الریاضة، أي أنھ لریاضي على الفرد والوظائفومن ناحیة أخرى یركز علم االجتماع ا
وما ھي مساھمات –المحافظة على النظام االجتماعي الكبیر یحاول اإلجابة على التساؤالت كیف یتم

.المنظورالریاضة لتقییم ھذا

وبناء التحلیل . ة والوظائف التركیبیالبد من التمثیل الدقیق للنظریات التقلیدیة المسیطرة لعلم االجتماع
–األسرة : (التبادل الداخلي وعلى استقاللیة المؤسسات مثلاالجتماعي، حیث أن المجتمع یشتمل على

أما كل من ھذه لھا مساھمات ثابتة في المجتمع ككل ،) االقتصاد–السیاسة –الدین -التعلیم–الریاضة 
وتحلیل مكونات المجتمع والدور غییر والنتائج ،الوظیفة فتتجھ إلى تركیز كبیر على التوازن عنھ عن الت

فإن وظائف Dahrendofوبناء على دارھارندوف–الخاص بالمحافظة والمساندة على التوازن
:ھي كالتاليةاالجتماعیالنظریة

-كل مجتمع یقاوم نسبًیا العناصر الشكلیة لھ.

-كل مجتمع یوجد شكل العناصر لھ.

-تمع یساھم في وظائفھكل عنصر من عناصر المج.

-كل مجتمع یستریح أعضاؤه في إجماع واتفاق.

النسق االجتماعي لیست وإذا اعتبرنا الریاضة مؤسسة اجتماعیة فسوف یتضح لنا أو وظیفتھا داخل
األحیان سالبة مضادة للمجتمع ، فالسیطرة على بالقطع إیجابیة تقدیمھ بل یمكن أن تكون في بعض

إحكام السیطرة وھو األمر الواقعي بعیًدا عن المثالیة األكادیمیة فسوف للریاضة یتطلبالوظیفة اإلیجابیة 
.والفسادوالشغبالوظائف السالبة المضادة للمجتمع للریاضة مثل الغش والعدوانتظھر
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العالقات المتبادلة بینھا وبین إن دراسة الریاضة كظاھرة اجتماعیة تتیح لنا الفرصة للتعرف على
ویحاول االجتماع الریاضي تفسیر كیف " االجتماعيالنسق"ة االجتماعیة األخرى ووظیفتھا داخل األنظم

بمثابة وسائل رئیسیة لتعلیم األطفال المفاھیم واألفكار والمعاییر والقواعدأن األنشطة الریاضیة تكون
.والتوقعات األساسیة عن المجتمع

ودینامیكیات تلك الجماعات، ین الجماعات الریاضیة،كذلك یھتم االجتماع الریاضي بدراسة طرق تكو
وكیف تنفصل وتتباعد، ولماذا وتحت أي ظروف والعوامل التي تؤدي إلى زیادة جاذبیتھا وتماسكھا،

كما یھتم أیًضا بالتغیرات التي تطرأ على الجماعات الریاضیة .والتباعدیكون التماسك أو االنفصال
إن علم االجتماع الریاضي بھذا المعنى یقصد بھ .ا أو رفضھا ومقاومتھاالتغیرات واستیعابھوتقبل ھذه

.كمجال اجتماعي ھامالدراسة العلمیة للریاضة
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