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ماهية علم االجتماع الرياضي                       

تعدد فروع علم االجتماع وعلم االجتماع الرياضي هو من أهم فروعه  -

هو علم يدرس طبيعة وأسباب ونتائج العالقات االجتماعية بين الجماعات وأعضاء -

.الفرق الرياضية 

يدرس تفاعل العوامل االقتصادية واالجتماعية والحضارية مع األنشطة والمؤسسات  -

.والجماعات الرياضية

.دراسة العالقات االجتماعية بين أعضاء الفرق واأللعاب الرياضية   -

الذي يحدث بين شخصين أو جماعتين أو ( الفعل ورد الفعل –التفاعل –االتصال ) 

طعام ) حاجات أساسية وهذه الحاجات  . مجتمعين وذلك لسد وإشباع حاجات كل طرف 

–حاجة إنسان ألخيه  -اللعب و الترفيهحاجات اجتماعية  ترويحية ( شراب مسكن 
.عالقة اإلنسان مع ربه من خالل العبادة والحاجة إلي هللا عز وجلحاجات روحية 

 



العالقات االجتماعية التي تقع بين أعضاء طبيعة وأنواع 

الفرق
العالقة االجتماعية العمودية •

(  فرد يشغل منصب وأخر عادي في الفريق الواحد) •

العالقة االجتماعية األفقية •

(فردين في نفس المستوي ) •

العالقة االجتماعية الرسمية •

(يخص تحقيق الهدف واالنجاز والفوز) •

  العالقة االجتماعية  غير الرسمية•

(المجامالت  0العالقات الشخصية ) •



أسباب دخول أعضاء الفرق الرياضية في عالقات 

اجتماعية 

.الحصول علي الترويح والترفيه الذاتي والنفسي واالجتماعي  -1

.واألموال في حالة االحتراف  والمكافأتالحصول علي الشهرة  -2

.قدرة الفريق علي القيام بمهامه وواجباته الرياضية والترويحية والفنية  -3

قدرة الفريق علي الفوز بالمسابقات الرياضية مع الحصول علي الشهرة  -4

.والسمعة الوطنية والدولية 

علي األعضاء وتحديد القنوات الرسمية وغير  والمكافأتتوزيع األنشطة  -5

.  الرسمية لالتصال 



نتائج العالقات االجتماعية

–التماسك والترابط والحب واالحترام المتبادل ) -:نتائج إيجابيةأ-

تجمعهم المصلحة المشتركة التي دفعتهم إلي تكون الفريق الواحد 

(.المتماسك يكون لديه القدرة علي تحقيق أهدافه وطموحاته 

والذاتية  الإلنسانيةالعالقة جامدة  مع سيطرة  الدوافع )-:نتائج سلبية -ب-

والمصلحة الشخصية والعدوان والبعد عن العقالنية والموضوعية فإن 

 .( الفريق البد أن يفشل في تحقيق أهدافه



طبيعة وصفات علم االجتماع الرياضي 

علم االجتماع الرياضي من الموضوعات العلمية التي تهتم بوصف وتحليل •

الحقائق والظواهر االجتماعية التي تقع في الهيئات والفرق الرياضية أثناء 

. األخريفعاليتها اليومية وتفاعلها مع المؤسسات والفرق 

طبيعة الفرق التي تؤثر علي العالقات وتعتمد نجاح هذه العالقات علي •

الوحدة النفسية واالجتماعية بين أفراد –عدد أفراد الفريق ) االجتماعية 

وعكس تشابه األفكار والطموحات واألهداف –الحالة االقتصادية –الفريق  

.النقاط السابقة 

علم االجتماع علم وسطي يختلف في دراسته وأبحاثه عن علم االجتماع •

 علوم ثابتة  إلخ..... والفيزياء واألحياء 

علم االجتماع يقوم بدارسة إنسان أو مجموعة رياضية متغيرة االنفعاالت •

.   والسلوك يختلف عن العلوم السابقة 



 االجتماعصفات علم 

يستقي فروضه ونظرياته وقوانينه الكونية   -:علم االجتماع علم تجريبي  -1•

من الدراسات واألبحاث العلمية والتجريبية التي يقوم بتنفيذها علماء علم 

.االجتماع 

أي أن الحصول علي نظريات  -:علم االجتماع هو علم نظري وتطبيقي -2•

وقوانين جديدة ال يأتي أال بدراسة مسحية ميدانية ودراسة تأثير ظاهرة علي 

ظاهرة أخري للحصول علي معلومات مبنية علي أسس علمية لتصبح قوانين 

ونظريات لتحكم هذه الظواهر 

علم االجتماع يدرس ما   -:علم االجتماع الرياضي هو علم غير تقويمي -3•

مثال دراسة الحالة االقتصادية لفئة . هو كائن  وال يدرس ما ينبغي أن يكون 

مستوي المعيشة ) معينة من الرياضيين مالكمين مصارعين العبي كرة قدم 

(السكن  -الرواتب –



أهداف علم االجتماع 
علم  بهاإجراء المزيد من البحوث والدراسات النظرية والميدانية عن المواضيع التي يهتم •

تشخيص العوامل االجتماعية والحضارية –االجتماع مثل  تحليل الفرق تحليال وظيفيا 

–بحث  العوامل التي تعرقل المسيرة الرياضية –المساعدة علي  تحسين الحركة الرياضية 
.بحث سبل القيادة الرياضية التي تساعد في حل مشكالت عدم التقدم  وعدم تحقيق األهداف

االستفادة من البحث العلمي في مجال علم االجتماعي الرياضي في عالج أهم المشكالت التي •

.يعاني منها الرياضيون 

اعتبار األنشطة الرياضية من أهم أنشطة الفراغ والترويح مع ربط هذه األنشطة بتطوير •

.اإلنسان والمجتمع علي حد سواء 

تكوين العالقات المهنية والعلمية االيجابية بين علم االجتماع الرياضي وعلم االجتماع العام من •

.جهة وبينه بين مجال التربية الرياضية من جهة أخري

المضي قدما نحو رفع منزلة علم االجتماع الرياضي من خالل المشاركة الفعالة في معالجة •

من موادها  اساسيةالمشكالت االجتماعية لحركة التربية الرياضية في المجتمع ودخوله كمادة 

.



مناهج علم االجتماع الرياضي

 Historical Methodالمنهج التاريخي  -:أوال •

يجمع فيها الباحث معلوماته من خالل الرجوع للمصادر النظرية •

.والدراسات السابقة واألدبيات التاريخية 

تاريخ ) يدرس الباحث الظاهرة  الرياضية دراسة تاريخية فلسفية •

تاريخ فريق أو العب معين –تاريخ رياضة معينة –األولمبيات 

دراسة نظام إداري رياضي معين مراحل نموه تطوره –

(.والمشكالت التي تعرض لها وسبل حلها 

.تاريخ وتطور صناعة أداء رياضية مثال وهكذا•



 Comparative Methodالمنهج المقارن  -:ثانيا 

يستعمل هذا المنهج في دراسة المقارنة بين المجتمعات والفرق •

الرياضية المختلفة ودراسة األلعاب المخلفة في مجتمع واحد وفي 

.مجتمعات متعددة 

ال يكتفي بعرض أوجه التشابه واالختالف بل يذهب إلي عوامل •

.البناء االجتماعي 

ففي كل مجتمع تظهر مجموعة ألعاب تتوافق مع ظروفه ومعطياته •

. وأذواق أفراده تختلف بدورها من مجتمع ألخر 



Field survey Methodمنهج المسح الميداني   -:ثالثا
يعتمد فيها الباحث علي جمع المادة العلمية من خالل المسح الميداني من •

.-:خالل عدة خطوات كاألتي

-:مراحل البحث الميداني •

.تصميم العينة اإلحصائية لرياضة معينة  -1•

تصميم استمارة االستبيان  -2•

.مقابلة الرياضيين مقابلة رسمية أو غير رسمية  -3•

تبويب استمارات  االستبيان من خالل فحص اإلجابات والترميز وتكوي  -4•

.الجداول  اإلحصائية 

تحليل البيانات اإلحصائية  -5•

كتابة التقرير أو نتيجة الدارسة  -6•



مع خالص تحياتي وتمنياتي بالتوفيق

good luck  


