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  محاضرات فى علم االجتماع الرًاضى



  : اجتماعي كنظام الرًاضة خصائص-

ٌتمٌز النظام االجتماعً بأنه ٌقوم بوظٌفته  -1

 . كوحدة فً النسق الحضاري 

ٌتمٌز النظام االجتماعً بدرجة نسبٌة من  -2
 . الدوام  

ٌتمٌز النظام االجتماعً بأن له هدفا واضحا  -3
و قد ٌتعارض الهدف مع وظٌفة النظام  –

 .بمرور الزمن 

 



ٌتمٌز النظام االجتماعً بالجمود و  -4•

 . صعوبة التغٌٌر 

ٌتمٌز النظام االجتماعً بعدم االستقالل و  -5•

النسق الترابط مع النظم األخرى فً 

 . الموحد الحضاري 

 



يتميز النظام االجتماعي بأنه يقوم بوظيفته كوحدة  -1

 . يف النسق احلضاري 

إن مفهوم الوحدة فً النسق ٌعنى إن أجزاء هذا 

النظام و عناصره ال ٌمكن أن تعمل بمعزل عن 

 األخرى 

 هذا مردود ٌكون للرٌاضة لجانب تطور اى

 النظام مكونات كافة على ٌنسحب سوف التطور

. 

 



فال نتوقع مثال أداء ممٌز فً  •

المستوٌات العلٌا إذا كنا قد أغفلنا 

الرٌاضة المدرسٌة وال نتوقع تنظٌما 

قٌمٌا و أخالقٌا جٌدا من النشء إذا 

فقدت مؤسسات إعداد القادة مصداقٌتها 

  . 



 . ًتميز الىظام الاجتماعي بدرجة وسبية مً الدوام   -2

 التطور خالل من إليها ننظر أن فيجب

 إلى المعب من الرياضة به مرت الذي التاريخي

 الرياضة وأخيرا , المنافسة ثم , االستعراض

 المراحل تمك أن و , الرياضي الترويح و لمجميع

 شخصية بمورت التي هي الطويمة التاريخية

 أعطت التي هي و , اجتماعي كنظام الرياضة

 من غيرها عن المميزة الخاصية تمك لها

  . اإلنسانية األنشطة
 



   البدائىالاوسان 

 
-   



 الفراعىة

 



 الاػريق 



روما القدًمة    

 

 

 



 العصىر اإلاظلمة 

 
   

 



 

العصر الحدًث   

 



الىظام الاجتماعي بأن له هدفا واضحا ًتميز -3 
و قد ًتعارض الهدف مع وظيفة الىظام بمرور  –

 .الزمً 

 الىمى  و  اإلاهارة و  اللياقة و  الصحة إلى تهدف     
 الرياضة و  , الاجتماعي و  الىفس ي و  البدوي اإلاتزن 
  ضبط و  اإلاعرفي التىظيم إثراء إلى تهدف

 شؼل إلى تهدف والرياضة . القيمى ثىظيمه
 . الفراغ لىقت اًجابي

 ( اإلاالكمة – اإلاائى البالية ) الجمال قيمة-

 ( الحكام وثىاطؤ  ورشىة ثحيز  ) العدالة قيمة-

 آلام – الحركي ؤلادمان) البدهية اللياقة-
 ( اإلافاصل



 بالجمىد الاجتماعي الىظام ًتميز  -4
  . التؼيير صعىبة و 

 ضىء في الجمىد فهم ًمكً و 
 الاجتماعي للىظام اليسبي الدوام

  الصفحات في هاقشىاها التي
 السابقة

   اإلاظلمة العصىر -

   للجميع الرياضة-



ًتميز الىظام الاجتماعي بعدم الاستقالل  -5
في اليسق ألاخري و الترابط مع الىظم 

 . الحضاري اإلاىحد 

 



املادة العلمية حتت مسئولية استاذ •

املقرر ودون أدنى مسئولية على 

 الكلية أو اجلامعة 


