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 ثمهيذ:

 مً الػلىم الاحخماغُت التي تهخم بذساظت اإلاجخمؼ والػالكاث الاحخماغُت، مً أحل      
ً
ٌػذ غلم الاحخماع واخذا

ت إلاخخلف الخُاة  أشياٌ اهدشاف كىاهُجها وأظبابها، خُث ًمثل هزا الػلم دساظت وضفُت وجدلُلُت وجفعحًر

ػذ الاحخماغُت والػمشان البششي بأظلىب  ولزلً أضُل، زلافي وجشار معخمش وشاؽ الاحخماع غلم ومىهج غلمي، َو

ً جمثل الذاسظت هزه وأن اإلاهمت، مىغىغاجه مً وأظاظُت مهمت دساظت للمجخمؼ دساظخه حشيل
ً
ً مشجىضا

ً
 غملُت في مهما

 غلما أضبذ كذ، ًوومجاالتها وظشوفها خطاةطها بيل الاحخماغُت للخُاة شاملت هظشة حػني وهي الاحخماغُت، اإلاػالجت

ً
ً
ً.والعُاظُت والاكخطادًت الاحخماغُت اإلاشاول مً الػذًذ خل في الفاغل دوسه وله الػلمُت، وؾشاةله كىاهِىه له مخمحزا

  مفهوم علم الاجحماع:-1

 للبشش الاحخماغُت الخُاة ذساظتب حهخم غشش، الخاظؼ اللشًن أواةل في جؿىًس وعبُا حذًذ أوادًمي جـىحـه هـى       

ػمل غلى جدلُل وفهم مجخمػاث، أو مجمىغاث، بشيل ظىاء ،احخماغُت  هياةىاث ظلىهىاًو  واللىاغذ الخفاغالث َو

ً.ومإظعاث ومجمىغاث حمػُاث هأغػاء لىً هأفشاد، فلـ لِغ الىاط وجفطل جشبـ التي الاحخماغُـت

  وشأة علم الاجحماع:-2

ذ غبذالشخمان بً مدمذ  مداولت هي الطذد هزا في ألاولى اإلاداولت واهذ للذ       ألهه فلـ لِغ " خلذوًن ابً"أبى ٍص

ًٌ  ألجها اإلاجاٌ، رلً في مىظمه مداولت أولـه هـزه مداولخـه ألن ولىً الػمـشان، غلـم وظمـاه الاحخماع غلم أظغ مً أو

خه وخذدث دساظخه، ومجاٌ الػلىم مً بؿحره وضالجه الػلم مـىغـىع خذدث أًػا  زم فُه، البدث مىهج وأوضخذ هٍى

 خلذون، ابً أفياس غً الؿباس هفؼ الزي وىهذ أوحعذ الفشوس ي والفُلعىف اإلافىش كشون تخظ بدىالي بػذه حاء

 اظـم غلحهـا وأؾلـم وؤلاوعاهُت، مجها الؿبُػُت حمُػا الػلىم ًتزغم حذًذ غلم كُام غشوسة ئلى بلىة ودغا

ً.(للمجخمؼ اإلاخػملت الذساظت) حػني التي (sociology) ظىظُىلىحُا

ً

ً



 والعملية: العلمية إلاجحماع علم أهمية-3

 :العلمية ألاهمية. ا

 واللىاهحن اللىاغذ اهدشاف أحل مً جدلُلُت دساظـت ؤلاحخماغُـت الظـىاهش دساظـت هـي ؤلاحخمـاع لػلـم ألاولى الؿاًـت ئن -

ً.ؤلاحخماغُت والىظم الظىاهش هزه لها جخػؼ التي

 ماجدذزه ومذي اإلاجخمؼ، وجماظً اظخلشاس غلى جأزحرها ومذي ؤلاحخماغُت الظاهشة جإدحها التي الىظاةف غلى الخػشف -

ً.حؿحر مً

 :العملية ألاهمية. ب

ت الخدلُلُت الذساظت غلـى ًلـىم صخُذ غلمـي أظـاط غلـى ؤلاحخماعي ؤلاضالح جىحُه - ً.اضالخه اإلاشاد للىظـ الىظٍش

 جىحُه في واللـادة الخخؿُـ سحـاٌ ًدخاحهـا الـتي الذكُلـت وؤلاخطاءاث باإلاػلىماث ؤلاحخماع وغلماء الباخثحن جضوٍذ -

ً.حخماغُتالًا العُاظاث ووغـؼ الخىمُـت

ً

 العىاصر املكوهة للمجحمع:-4

 :إلاجحماعي البىاء .1

 مياهت ولهم ألاوعاق هـزه داخـل احخماغُـت مشاهض ٌشؿلىًن أفـشادا وـعـم هـل ًدـىًي أوعـاق غـذة مـً ًـخـألـف والـزي

لىمىًن هيل اإلاجخمؼ معخىًي غلى احخماغُت ً.ومياهتهم مشاهضهم مؼ جخالءم بأدوسا ٍو

 :إلاجحماعي املركز. ا

ً.اإلاطىؼ في والػامل ألاظشة يف ألاب همشهض الخُاة في الفشد بها ًلىم التي والىاحباث الخلىًق ٌشمل

 :إلاجحماعية املكاهة. ب

ً.وؤلاكخطادي ؤلاحخماعي واإلاعخىًي واإلاهىت أفشاده فحها اإلاجخمؼ ًطىف التي الذسحت وهي

 :إلاجحماعي الذور ج.

 الـتي ؤلاحخماغُـت ومياهتهم مشاهـضهم ومعـخىًي هىغُـت ألافشاد بهما ًلـىم أن اإلاجخمؼ ًخىكؼ اللزان والىظُفت العلىن هى

ً.ؤلاحخماعي البىاء في ٌشؿلىجها



ً

 :إلاجحماعية الظاهرة .2

 شـىـل اهدشـاس مـثـل مػـحن ووكـذ مـػـحن مجخمـؼ ؤلاهدشـاسًي مًـ مػُىـت دسحـت غلـى جىحـذ التي ؤلاوعاهُت الخطشفاث هـي

ً.الطؿحرة الىىوٍت ألاظشة أو الىبحرة اإلامخذة واألظشة، آلاخش دوًن مجخمـؼ ي ألاظشة أهـاٌ مـً

 :إلاجحماعية الثقافة ،3

 آخش ئلى حُل مً جيخلل التي اإلاادًت وؾحر اإلاادًت اإلاىخجاث فحها بما ؤلاوعان ًطىػها التي البِئت هي

ً.رلً وؾحر والػلىم،الفىىن،اللُم،الػاداث

ً

 .عالقة علم الاجحماع بالعلوم الاوصاهية:5

ذسط مجاالتها في جخذاخل خُث وعاهُتالا الػلىم مً الػذًذ مؼ الاحخماع غلم ًشجبـ      بدث الفشد، مجها ول ٍو  في ٍو

ػالج الاحخماغُت، والػالكاث الظىاهش ً َو
ً
 فػلم اإلاخبادلت، ؤلاوعاهُت والخأزحراث ؤلاوعاوي العلىن مظاهش مً مظهشا

لىم والشػىسٍت، وؤلاسادًت ؤلادساهُـت وكىاه وجطشفه الفشد ؾبُػت ًذسط الىفغ خ ٍو  والخـلـاةـم الخىادر بذساظت الخاٍس

ـخـُـت لىم لألخذار، الضمني ترجِبال في وجبدث وهخاةجها، وأظـبـابـهـا الـخـاٍس  الثروة، وجىصَؼ ؤلاهخاج بذساظت الاكخطاد غلم ٍو

دلل  الجمؼ مهمخه ومػلذ واظؼ فمُذاهه الاحخماع غلم أما اإلاخخلفت، اإلاجخمػاث في العلؿت جىصَؼ العُاظت غلم ٍو

ًٌ رلً وئصاء الاحخماغُت، للخُاة الػامت ألاخىاٌ في والبدث بُجها والشبـ الخاضت، الاحخماغُت الػلىم هخاةج بحن  ظىدىاو

ً.الاحخماع بػلم الاحخماغُت الػلىم بػؼ ضلت

 بعلم الىفض :  الاجحماع علم عالقة -أ

 الػلل دساظت أي ورواةه، وئدساهه وئخعاظه وجفىحره ومـُـىله الفـشد اهفػاالث في ًبدث الزي الىفغ غلم ئن     

خأزش فحها ًإزش احخماغُت بِئت في ٌػِش ؤلاوعان أن وخُث الفشدًت، والشخطُت  بػالكاجه الاهخمام في ئرن بذ فال ٍو

 غلم ظهش هىا ومً ، الجماغاث في اإلاخبادلت الػالكاث بذساظت الاهخمام وهزلً ألافشاد، مؼ الخبادلُت الاحخماغُت

ًٌ غلى فُه الذساظت جىطب الزي الاحخماعي الىفغ ضة والخػاوًن الىحذاهُت واإلاشاسهت الاحخماغُت اإلاُى  اإلاجخمؼ، وؾٍش

 وأضبدذ الاحخماع، وغلم الاحخماعي الىفغ غلم بحن ومترابؿت مخبادلت الػالكت أن هجذ وهىزا ، الاججاهاث ودساظت

ً.الاحخماغُت والىخذاث الجماغاث جفاغل الػلماء ًذسط خُث هثحرة، مشترهت مىاغُؼ بُجهما

ً



 عالقة علم الاجحماع بعلم الحاريخ: -ب

خ ولمت      ألاخذار جشابـودساظت  حُل، أو بػطش الخاضت وألاخباس الىكذ بزهش جخدذد مخػذدة مػان غلى جذٌ الخاٍس

خُت  مالاإلاا مً بذ ال وان بدثها أو احخماغُت ظاهشة أي ذساظتف ؤلاوعاهُت ، اإلاجخمػاث في خذوثها ئلى والذوافؼ الخاٍس

خف وحىدها، ئلى أدث التي بالظشوف ًٌ غلى الىكىف مً ًمىىىا الخاٍس  ، هىا ًظهشودوافػها وجؿىسها الظاهشة جلً أضـى

خ بحن والػالكت الاسجباؽ ًٌدساظت  ئلى باليعبت الاحخماع وغلم الخاٍس ت ألاضـى  التي اإلاشاخل وجدبؼ والاحخماغُت الخـػـاٍس

خُت، خلاةم حشيل الاحخماغُت الخلاةم أن وئزباث اإلاخخلفت الاحخماغُت اإلاإظعاث بها مشث خ جاٍس  ألاخذار رهش فالخاٍس

خُت والىكاتؼ ىضح الخاٍس  اإلاػلىماث مً باالظخفادة الاحخماع غلم ًلىم بِىما خذوثها، ئلى أدث التي ألاظباب ٍو

خُت ً .الاحخماغُت والظىاهش الخطاةظ اظخيخاج لِعخؿُؼ دساظاجه مجاالث في الخاٍس

ً

 عالقة علم الاجحماع بعلم الاوصان)ألاهثروبولوجيا(:-ج

 أهىاع حمُؼ هي التي وؾبُػتها وأهمُتها، ؤلاوعاهُت الخػاسة أضل دساظت في الىاضخت اهخماماجه له الاحخماع غلم      

 الفػالُاث مظاهش ذساظتالزي حهخم بألاهثروبىلىحُا  ػلمب ، وهزا ماًشبؿهألافشاد غلى ًىػىغ الزي والعلىن ألافياس

 الىفعُت واججاهاجه الفشد بها ًلىم التي والفػالُاث للجماغت الاحخماعي الخىظُم ئلى أدث التي والجهىد ؤلاوعاهُت

ً ؤلاوعاهُت اإلاجخمػاث بذساظت وحهخم .الثلافُت وأهماؾه الخػاسًي وجؿىسه البُىلىحُت وخاحاجه
ً
 البىاء جدلُلًو غمىما

 خـمـاغـُـتاحـ وأهظمـت كىاهحن الػذًذة، الاحخماغُت ألاهظمت بحن اإلاخبادٌ والخأزحر الترابـ وجىغُذ ودساظخه الاحخماعي

 واللشابت، واألظشة واضخت هظم ضُؿت ًخخز الزي الاحخماعي العلىن بذساظت حهخم الزي الػلم ئهه هـمـا واضخت،

 ألهه والاحخماغُت، واللاهىهُت الذًيُت أبػادها في ألاهظمت هزه بحن والخبادٌ الاكخطادًت والػالكاث العُاس ي والىظام

ً.ؤلاوعاهُت اإلاجخمػاث مً مخخلفت بأهىاع الخاص ؤلاوعاوي والعلىن وألاخيام لللُم شاملت احخماغُت دساظت ًمثل

 :الصياشة بعلم الاجحماع علم عالقة -د

 لعلؿاتها الذولت مماسظت و اإلاخخلفت، اإلاجخمػاث في العُاظُت الىظم بذساظت ًخخظالعُاظت  غلم        

 داخل واللىاهحن وواحباتهم ألافشاد وخلىًق اإلاجخمؼ، بأفشاد الخاهمت الؿبلت وغالكت خىمها، وأظلىب واخخطاضها

 والفئاث ألاخضاب مخخلف ووشاؾاث والخىظُماث والجماغاث العُاس ي بالعلىن، وحهخم الذولُت والػالكاث اإلاجخمؼ

ػُت والهُئاث اللىاهحن وأهىاع وأشياٌ العُاظُت والػملُاث العُاظُت، شجبـ الذولُت والػالكاث الدشَش  غلم، ٍو



 ، الاحخماعي الخؿحر اججاه في العُاس ي الىظام بخأزحر وحهخم ألاهظمت جأزحر بذساظت ًلىم بيىهه بػلم العُاظت الاحخماع

 أهظمتها في جدباًً التي اإلاجخمػاث في ألاخشًي ألاهظمت في اإلاخخلفت العُاظُت ألاهظمت أزش بحن باإلالاسهت حهخم هما

ً. اإلاجخمؼ في الاحخماغُت الىظم في العُاظُت الىظم بخأزحر وحهخم هما العُاظُت،

 : الاقحصاد علمالاجحماع  علم عالقة ـ ه

لت الفشدًت الشؾباث بذساظت الػلم هزا ًخخظ        اإلاخاخت، الاكـخـطـادًت باإلاىاسد ممىً خذ أبػذ ئلى ئشباغها وؾٍش

شمل  وغىامل بظىاهش الاكخطادًت الىىاحي هزه دساظت وجشجبـ والخىصَؼ، والاظتهالن والخبادٌ ؤلاهخاج هىاحي رلً َو

 مً وؾحرها الاحخماعي والخؿحر الاحخماغُت الؿبلاث مثل الظىاهش، مً هبحر وبخأزحر الىكذ وبىفغ وهفعُت، احخماغُت

 مىاسده جىمُت ووظاةل للمجخمؼ اإلاادًت بالخُاة ًخخظ الزي الػلم هى، ًوواإلاخخلفت الػذًذة الاكخطادًت الػىامل

ً.والجماغاث ألافشاد بحن الذخل وجىصَؼ والخىظُم اإلااٌ وسأط ؤلاهخاج بـػـىامل ًـهـخم هـمـا زشواجه، وئهخـاج

 الاكخطادي الجاهب ًجػل مما ، اإلاجخمؼ في الاحخماغُت وألاهذاف الاكخطادًت ألاهذاف بحن الىزُم الاجطاٌ ئن    

ً الاحخماغُت للخُاة
ً
 الاحخماع غلم ئًجاد زم ومً بذساظتها، الاحخماع غلم حهخم التي اإلاهمت اإلاجاالث مً واخذا

 باإلهخاج والاهخمام ألاخشي، وأهىاغـه العلىن بأشياٌ وضلخه لإلوعان الاكخطادي بالعلىن حهخم الزي الاكخطادي

ًواخخالفها، باإلاجخمؼ وغالكتها الاكخطادًت والىظم اإلاخخلفت الاحخماغُت واإلاشاول

 علم ووشاط(:)بالرياضة الاجحماع علم عالقة ـ و

اغت اهدششث        اإلاىاكف الىكذ هفغ مػها في جىشسثًو اإلاخدػش الػالم في احخماغُت ظاهشة وأضبدذ الٍش

اغت غً والدعاؤالث اغـت هل. . فحها جخدىم كىاهحن هىان أم غشىاةُت ظاهشة هي وهل.. ومياهتهـا الٍش  ظاهشة الٍش

اغت جخأزش هل.  خاضـت مػُىت ظاهشة هي أم واإلايان الضمان غاملي مً مخدشسة  العُاظُت بخؿُحراجه اإلاجخمؼ داخل الٍش

اغت جإزش هل. غىه مىفطل خاضا جىمُؿا لها أن أم والاحخماغُت، والاكخطادًت  الػامت الاحخماغُت الظاهشة في الٍش

اض ي الاحخماع غلم ؟ مً خالٌ هزه الدعاؤالث ظهش اإلاجخمؼ في الىفار غلى اللذسة لذحها لِعذ أجها أم للمجخمؼ  الٍش

ًٌ والذساظت بالبدث دىاولهالُ ًفهم هزه الظاهشة الاحخماغُت ووغؼ جفعحراث لها. ئلى للىضى

ً، اللشًن بذاًت ئلى ئسحاغها ًمىً اللػاًا هزه لذساظت ألاولى اإلاداوالث ئن  ؾحر فشدًت دساظاث بذأث غىذما الػشٍش

ًٌ مترابؿت اغُت الظىاهش بػؼ دساظت جداو ًٌ فان غامت وبطفت الاحخماع، غلم مىظىًس خالٌ مً الٍش  ؤلاظهاماث أو



اض ي الاحخماع غلم ظهىًس ئلى هبهذ التي الهامت ل دساظت واهذ الٍش  أظهشث والتي 1960 غام وششها التي Cowell وٍى

اغت الػلمي الخفعحر ً. احخماغُت هظاهشة للٍش

اغت الػلمُت للذساظت معخلل غلم وحىد ئلى الخاحت 1965 غام Kenyon and Loy لىًي و هىُىًن أبشًص وللذ  للٍش

 هى الىلُذ الػلم لهزا اإلاشحعي ؤلاؾاس أن حلى بشيل أوضخذ ملالت خالٌ مً رلً وان احخماغُت، ظاهشة باغخباسها

ت خُث مً ظىاء الاحخماع غلم ًالػلمي. البدث أظالُب مً خُث أم اإلاىغىع أم الىظٍش

 :والرياضة البذهية التربية في وثطبيقاتها الاجحماع علم هظريات-6

اثئلى جؿبُم  ألافشاد بحن والخفاغل الاحخماغُت، الػالكاث مجاٌ في الباخثحنًو الاحخماع غلماء كام       غلم  هظٍش

اغت البذهُت التربُت مجاٌ في الاحخماع مىً والٍش اث في بػػها هدطًشأن  ٍو ً:آلاجُت الىظٍش

 
ا
 : الوظيفية الىظرية:  أول

ت للمذسظت الشوحي ألاب  دوسواًم امُلالفشوس ي  خبرػٌ        ظٍش  جدلُل خجهً ، خُث الاحخماع غلم في الىظُفُت  الىَّ

ت هزه بمىحب اإلاجخمؼ ً وىهه ئلى الىظٍش
ً
ً هظاما

ً
ً مخيامال

ً
ػذ آلاخش، الجضء غلى مىه حضء ول ٌعدىذ ومترابؿا ً َو

ً
 مىمال

 .اإلاإظعاث جلً في مترابؿت خالًا هم ئلحها ًيخمىًن التي اإلاإظعاث ئلى الىظش دوًن فاألفشاد. لىظُفخه

 واإلابادب واللُم اإلافاهُم ًدمل اإلاجخمؼ أفشاد مً فشد ول أن ئلى ٌعدىذ اإلايعلت الطىسة بهزه اإلاجخمؼ ئلى الىظش ئن

ػمل هفعها، ً.ألاخشًي الاحخماغُت اإلاإظعاث دوًس ئظىاد غلى ئلحها ًيخمي التي الاحخماغُت مإظعخه خالٌ مً َو

 لهم ًىفشه ما خالٌ مً به ًلىمىا أن ًفترع ما جىفُز مً أفشاده ًخمىً ؾاإلاا الجمُلت الطىسة بهزه ًبلى فاإلاجخمؼ

 الخىظُم وهزا اإلاىظم، واليعم الخماظً بهزا ٌػِشىًن وججػلهم دوسهم أداء مً جمىجهم التي الىظاةل مً مجخمػهم

ب خالٌ مً ئال ًخدلم ال الىظُفُت البيُت في  ما ليل الخطذي ئلى ئغافت ، اإلاهماث بهزه لللُام أفشاده اإلاجخمؼ جذٍس

 ؾحر أو واهذ ؾبُػُت ، اإلاػىكاث جلً غً الىظش بؿؼ اإلاجخمؼ في دوسهم جىفُز ئمياهُت ٌػُم أو أفشاده حػاٌش ٌػُم

ً.ؾبُػُت

ىمى ًبلى أن أحل ومً اإلاجخمؼ ئن عخمش ٍو ت خاحاتهم ألفشاده ًىفش أن غلُه الشيل بهزا َو  الفشدًت الػشوٍس

ً.والجماغُت



 :والرياضية البذهية التربية في وثطبيقاتها الوظيفية الىظرية-

ت حىهش غلى اللاةم الخدلُل ئن        اغت دوًس ًإهذ الىظُفُت، الىظٍش  خُث ، واإلاجخمؼ الفشد خُاة في وأهمُتها الٍش

ت لهزه الػام ؤلاؾاس بمىحب اغتف الىظٍش ادة في مهمت وظُلت هي الٍش ً له جىفش خُث الخػلم، خبراث ٍص
ً
 غالُت فشضا

اغت فبىاظؿت العلُم، الاحخماعي الخػامل مً جمىىه التي الاحخماغُت اإلاهاساث لخػلم  أداء هُفُت الفشد ًخػلم الٍش

ً بالطبر، والخدلي اإلاػني الػمل
ً
 الفشد مً جخلم الطفاث وهزه والخػاون، والجشأة ؤلاكذام سوح جىمُت غً فػال

ً
ً
ً غىطشا

ً
ً جإدي وأجها مجخمػه، في فاغال

ً
ً دوسا

ً
ً باسصا

ً
 ألافشاد بحن الاحخماعي والخفاغل الخلاسب غملُت في وئًجابُا

ً.والاحخماعي والاكخطادي الثلافي وجباًجهم ، والذًيُت والػشكُت اللىمُت اخخالفاتهم غً الىظش بؿؼ والجماغاث،

 
ا
  :الصراع هظرية:  ثاهيا

ت اإلافىش ألاإلااوي واٌس ماسهغ، خُث       ت هزه جالقيجبنى هزه الىظٍش  الاحخماع، غلماء مً الػذًذ مً مػاسغت الىظٍش

اث مً واخذة جبلى فاجها رلً ومؼ ت هزه حشحر خُث اإلاجاٌ، هزا في اإلاهمت الىظٍش  غلى كاةم اإلاجخمؼ أن ئلى الىظٍش

 ألاهذاف خُث مً ومخيافئت مخىاظلت وخذة ٌشيلىًن ال فهم أفشاده، وسؾباث مطالح وجلاؾؼ جىاكؼ مً الشؾم

 خُاتهم غلى العُؿشة ًمخليىًن فال بُجهم، مػلىت ؾحر وامىت اخخالفاث هىان الػىغ غلى بل والشؾباث، والىاحباث

ً اإلاجخمؼ أفشاد مؼ داةم ضشاع في فهم وكذساتهم، ومعخلبلهم  فؿبلاث ولزلً مػهم، مطالخهم جلخلي ال الزًً آلاخٍش

 وؾمىخاتهم، أهذافهم جدلُم ئمياهُت مجهم البػؼ امخالن وغذم لألفشاد اإلاطالح اخخالف خالٌ مً وحذث اإلاجخمؼ

ً اإلاجخمؼ في أن هجذ رلً وئصاء
ً
 أحل مً حػمل اإلاجخمؼ مً هبحرة فششاةذ الاحخماعي، الخىاكؼ خالت حػىغ ضىسا

 هزه أفشاد خالٌ مً الاحخماغُت مإظعاجه بحن الطشاع غلى كاةم فاإلاجخمؼ وهىزا الىفىر، ًمخلً الزي آلاخش البػؼ

ً.اإلاجخمؼ في الاحخماغُت الخؿحراث ئلى مدالت ال ًإدي الطشاع وهزا اإلاإظعاث،

 : والرياضة البذهية التربية في وثطبيقها الصراع هظرية-

ت أن الباخثحن مً الػذًذ ًجذ كذ        وكذ اإلاجخمؼ، في ؤلاوعان خُاة اججاه خادة ظلبُت هظشة جمخلً الطشاع هظٍش

اغت دوًس جمثُل في ضػىبت هىان أن ًجذوًن ت، لهزه الىظشًي ؤلاؾاس بمىحب الٍش اغت الفـشد مـشاسهـت وحػـذ الىظٍش  بالٍش

ً تخخلفاإلا
ً
 خطىضُت اإلاشاسهت هزه جىدعب زم ، هاأغباء مً للخخفُف وظُلت ليىجها في الخُاة، مػاهاجه مً تهشبا

 أن فاإلاػشوف الشظمُت، وؾحر الشظمُت اججاهاتها بمخخلف الػذًذة اإلاإظعاث أو ألافشاد ومطالح سؾباث جمثُل



اغُت اإلاماسظت  والشحل، اإلاشأة بحن الفشوكاث في ظـىاء لألفشاد الفشدًت بالفشوكاث جدذد ظشوف غـذة أمـامـهـا جلف الٍش

اغُت اإلاماسظت ئلى جذفػهم والتي البذهُت وئمياهُاتهم كذساتهم في ًخخلفىًن والزًً واخـذ، حيغ مً ألافشاد وبحن  الٍش

اغُت اإلاماسظت جخلم رلً حاهب وئلى ، غالُت بىفاءة  واللىمي الىؾني الخػطب غلى حشجؼ ألافشاد لذي اججاهاث الٍش

اغُت بمشاسهخه ًخمخؼ ال الزي ؤلاوعان أن ًخطح هزا ومً زمً، بأي الفىًص جدلُم غلى الخأهُذ خالٌ مً  ًماسط الٍش

ً.ظىاء خذ غلى واإلاخفشححن اإلاماسظحن لذي وؤلازاسة اإلاخػت سوح بزلً فخىػذم حعمه، غلى كعىة

 :الرمزي  الحفاعل هظرية:  ثالثا

ىُان       ت هزه ، مبخىشًيوىلي هىسجىًن وحشاسلًض ، ومُذ هشبشث حىسجٌػتر ألامٍش  اإلاخبادٌ بالخفاغلتهخم  ، التيالىظٍش

 ألاخشي، والىظاةل للؿتا خالٌ مً بُجهم فُما ًخفاغلىًن األفشادف الاحخماغُت، مإظعاتهم داخل ألافشاد بحن الخاضل

م وغً ًٌ الشفؼ أو اإلاىافلت غً الخػبحر ٌعخؿُػىًن رلً ؾٍش  ألافشاد ًطبذ أن وألحل اللػاًا، مً الػذًذ خى

ً ً مؼ الخفاغل غلى كادٍس ً جمخلً أن فُجب بُجهم، والخفاغل الخىاس كابلُت ًىمىا أن غلحهم ، آلاخٍش
ً
ً جطىسا

ً
 لفهم وامال

ً جىكؼ فهم  غلى جخىكف مماسظخه ودسحت اليشاؾاث مً الػذًذ ًماسط الشمضًي الخفاغل بمىحب فاإلوعان ، آلاخٍش

 لِغ فالفشد لهم، العلىن رلً ٌػىُه ما في مخلاسبىًن أجهم ٌػني لألفشاد الجماعي والعلىن له، اليشاؾاث لخلً اإلاػنى

، ٌػِش أن بملذوسه
ً
ً وبحن بِىه الخفاغل دساظت ًجب ظلىهه فهم وألحل مىػضال  غً ٌػبر هىا فالخفاغل  .آلاخٍش

 .اإلاجخمؼ بحن مشترن مػنى ري داةم اجطاٌ

 : والرياضة البذهية بالتربية وثطبيقها الرمزي  الحفاعل هظرية-

اغُت اإلاماسظت ئن      ً حػذ الٍش
ً
ً همىرحا

ً
 اإلاػنى ًوًضغـ في ًخخلفىًن ألافشاد أن ئال ألافشاد، بحن الاحخماعي للخفاغل مػلذا

ًٌ اغُت، اإلاماسظت غً الىاحم واإلاذلى اغت البػؼ ٌػـذ فلذ الٍش ً، غلى الفىًص لخدلُم وظُلت الٍش  ٌػذها بِىما آلاخٍش

ً مؼ وضذاكاث غالكاث لخىمُت وظُلت أجها آخشون م ئلى ًيخمىًن ألافشاد وىًن مً الشؾم فػلى ،آلاخٍش  فاجهم فٍش

ً ًخفاغلىًن
ً
اغت ًذسوىهه الزي للفهم وفلا ً للٍش

ً
اغت الزاحي الخس ي ؤلادسان بأن غلما  جطاغذ مؼ الضمً بمشوس ًخؿحر للٍش

اغت، ألافشاد بحن الػالكت وهمى  خطىضُت جدذدها ألافشاد لذي وراجُت فشدًت مذلىالث لها كىاغاث جخيىًن بدُث والٍش

ً.ومذسواتها اإلاشاسهت

ً



 : الاجحماعية املؤشصات -7

 ثمهيذ:

ت احخماغُت وظاةف الاحخماغُت اإلاإظعاث جإدي       هزه وجيىًن ودًيُت، واكخطادًت وزلافُت وظُاظُت وجشبٍى

، ومهامها اإلاإظعاث هزه وظاةف حػلذث الاحخماعي هؿاكها واحعؼ الخُاة حػذدث فيلما مترابؿت، مخذاخلت الىظاةف

 ئلى باليعبت الخاٌ وهزلً وهظامها، بالذولت الػـمـُـلـت ضلتهـا لها واإلاذسظت الذًً، مؼ مترابؿت وظاةف لألظشةف

 في حشيل التي الاحخماغُت اإلاإظعاث ًلي وفُما ألاخشي، والثلافُت والشبابُت الاحخماغُت واإلاإظعاث الاكخطاد

ً مُادًً وحىدها ً.الاحخماغُت والػالكاث والطالث الشوابـ لخيٍى

 
ا
 : ألاشرة:  أول

 اإلاإظعاث ليل كاغـذة وهي ، ؤلاوعان خُاة باظخمشاس حػنى التي الاحخماغُت اإلاإظعاث أهممً  ألاظشة حػخبر        

 جشجبـ الفشد ؿبُػتف ،احخماغُت همإظعت ألاظشة باظخمشاس ئال اظخمشاس لها ًيىًن ال خُث ألاخشي، الاحخماغُت

ً فهي حشيل للمجخمؼ ألاولى الىىاة حػذ ولزلً باألظشة،
ً
ً اجدادا

ً
 البـشـشًي الجيغ لبلاء خخمُت غشوستها وفي جللاةُا

 الخطاةظ وهزه وسوخُت، وأخالكُت احخماغُت بشوابـ بـػـػـهـم ًشجبؿـىًن أفشاد مً جخيىًن وهي الاحخماعي، والـىحـىد

 في ودوسها وغملها الاحخماغُت الػالكاث غملُت في الخُىاهُت ألاظشة غً وجخخلف جخمحز ؤلاوعاهُت ألاظشة حػلذ كذ

ًٌ جلىم التي فهي أفشادها، جطشفاث جدذًذ  ؤلاوعاهُت فاألظشة الاحخماغُت، الخيشئت غملُت وهي احخماغُت غملُت بأو

 لها واحخماغُت، ئوعاهُت بلُم مدذدة وهظم ووظاةف وضالث سوابـ حشکل والػطىس، اإلاشاخل مخخلف في واهذ

 ولها غام، بشيل الاحخماعي بالخىظُم الىاضخت غالكتها لها أظاظُت احخماغُت وخذة بطفتها اإلاخمحزة الشوخُت ملىماتها

ً.الاحخماعي البىاء غلى الذاخلُت غالكاتها في الخؿحر ًىػىغ خُث الاحخماغُت، الخُاة في اإلاباشش جأزحرها

 ألاشرة: مهام-

ً الاحخماغُت الىخذاث أهثر مً حػذ ألاظشة -
ً
ً.اإلاجخمػاث ول في مىحىدة ألجها اهدشاسا

ً.الاحخماعي البىاء في وخذة أضؿش و ؤلاوعان، غشفها احخماغُت وخذة أكذم جمثل -

ً .الاحخماغُت والخيشئت الخىاظل غملُتي خالٌ مً البششًي الىىع غلى باإلادافظتجلىم  - 

ً.اإلاجخمؼ في ومشاهضهم أدواسهم جدذد التي الـىـُـفـُـت ألافشاداهعاب  -



ًالاهدشاف مً وخماًخه الفـشد ظلىن غبـ - 

ً.له الاحخماغُت اإلاياهت وجأمحن بالىخذة الشػىًس غىه وجذفؼ الشخطُت الػالكاث ئلى الفشد خاحت ظذ -

فهم مجخمػهم للُم ألافشاد اهعاب-  ً.وواحباتهم خلىكهم بحن اإلاؿلىبت واإلاىاصهت بىاحباتهم وحػٍش

ً

  
ا
 : املذرشة:  ثاهيا

ت اإلاإظعت هي اإلاذسظت         خُث اإلاجخمؼ، أفشاد بحن الاحخماغُت الػالكاث جىزُم غلى حػمل التي والاحخماغُت التربٍى

ب لالؾالع واظػت مجاالث ًجذوًن اإلاإظعت هزه في ألافشاد أن  الاحخماعي، والخىُف والخػاوًن والخػلُم والتربُت والخذٍس

 مشث التي الخؿىًس مشاخل سافلذ خُث هثحرة بمشاخل اإلاذسظت مشث وكذ للمجخمؼ، أوشأها التي الػامت اإلاإظعت ألجها

 زم مباشش، بشيل وجشبحهم أبىاءها حػلم ألاظشة داخل اإلاذسظت واهذ ألاولى اإلاشاخل ففي ؤلاوعاهُت، اإلاجخمػاث غلى

 واحعػذ الىخابت ظهىًس بػـذ اإلاذاسط جؿىسث زم أبىائها، بخػلُم جلىم اللبُلت أضبدذ خُىما أوظؼ مذي ئلى جدىلذ

عها وؾشاةم وأظالُبها وظاةلها وحؿحرث الخذًث الػطش في واصدهشث الؿباغت، اختراع بػذ هبحر بشيل وجؿىسث  جذَس

ً وأضبدذ ومىاهجها،
ً
ً جىظُما

ً
ً.ووظاةلها أهذافها لها احخماغُا

 املذرشة: مهام-

ً للمذسظت -
ً
ً دوسا

ً
ً.الجذًذة الخُاة مؼ وجىُفه الثلافي الترار وهلل وسؾباجه خاحاجه وظذ الؿفل جشبُت في مهما

ً الػاةلت دوًس ًىمل الزي اإلاُذان هي-
ً
 ألافشاد همى مؼ جدىاظب حػلُمُت مىاهج وفم الجُل بتربُت أهمُتها غً فػال

ً.والاحخماعي والىفس ي والبذوي الػللي

 غلى اؾالغهم خالٌ مً مذسواتهم وجىمُت بُجهم، الفىاسًق وئصالت ئرابت خالٌ مً مىخذة أهذاف هدى ألافشاد حمؼ -

ً.ألاخشًي ألامم وزلافاث أمتهم زلافت

ً.الخاغشة ألاحُاٌ ئلى العابلت ألاحُاٌ مً الترار لىلل ووظُلت مجخمػه، في للخُاة الفشد ئغذاد -

ً

 
ا
 : الذولة:  ثالثا



 واحباتها الكتران ألاخشي، الاحخماغُت اإلاإظعاث غً جمحزها التي وممحزاتها خطاةطها لها احخماغُت مإظعت الذولت   

 وظاةلها ولها مدذدة، مياهُت ومعاخت داةشة غمً والعُاظُت، الاحخماغُت العُؿشة ومهام بأبػاد ومعإولُاتها

ً خاسحها، أو الجؿشافُت خذودها داخل ظىاء والجماغاث، ألافشاد خماًت في الخىفُزًت
ً
 وجدلُم الىظام خفظ غً فػال

 في الشظمُت مإظعاتها ؾبُػت جدذد التي وكىاهُجها دظخىسها لها الذولت أن فُه شً ال ومما اإلاجخمؼ، ألبىاء الاؾمئىان

م غً بىظاةفها واللُام ظُادتها فشع ظبُل  كاهىًن جىفُز في دوسها جخدمل التي الخاضت والعلؿاث، ألاحهضة ؾٍش

 التي الىخُذة الاحخماغُت اإلاإظعت ألجها فػاٌ بشيل غلُه واإلادافظت الىظام جثبُذ ًدلم الزي وبالشيل الذولت،

ً.ؤلاكىاع أو باللـىة ظىاء الجمُؼ، غلى كىاهُجها جؿبُم غلى اللذسة جمخلً

 مهام الذولة:-

ً.والاحخماغُت الاكخطادًت غالكاتهم جىظُم وفي ألافشاد خُاة في وأظاس ي مهم هُان الذولت -

ؼ واللُام الاحخماغُت، والشغاًت الصخُت، والجىاهب والخػلُم، التربُت جىفحر في جلػب دوسا اظاظُا-  الخىمُت بمشاَس

ً.العيان وخماًت والخذماث،

ً حشيل ألجها والخػاسي، الاحخماعي الخؿىًس جدلُم - 
ً
ً.الاحخماعي الىظام أشياٌ مً شىال

ً

 
ا
 : الذييية املؤشصات:  رابعا

 ألافشاد خُاة في الذاةم جأزحرها لها وان التي الاحخماغُت اإلاإظعاث أكذم هي الذًيُت اإلاإظعاث أن اإلاػشوف    

 ئلى جمخذ بل فدعب، الفشد خذود غىذ جلف ال وظاةفه ألن ؤلاوعان، بها مش التي اإلاشاخل حمُؼ في والجماغاث

 والشػىًس بالىفغ الثلت وئغادة خُاجه في الطػبت الخاالث في باالؾمئىان ؤلاخعاط الفشد الذًً ًمىذ فدُث الجماغت

 بطفخه ألافشاد بحن الػالكت وجىظُم الاحخماعي الترابـ غلى اإلاعاغذة في والخُىًي اإلاخمحز دوسه للذًً فان باالؾمئىان،

ً
ً
ً مطذسا

ً
ا ت الػملُت في هبحر دوًس الذًيُت للمإظعاث ًضاٌ وال وان للذ الاحخماعي، الػبـ مطادس مً كٍى  التربٍى

ً.والثلافت والخلالُذ والػاداث باللُم الخمعً خالٌ مً ألافشاد خُاة في والخأزحر والاحخماغُت،

 : الذييية مهام املؤشصات-

ً حعهم -
ً
ً ئظهاما

ً
ً.للفشد والاحخماغُت الشوخُت التربُت في هبحرا



ًالشش. غً والابخػاد للخحر اججاهاث مً فُه جترهه إلاا هدُجت ت الفشدشخطُ واظخىماٌ بىاء في دوسا جإدي-

ً.الاحخماغُت والاججاهاث الػاداث عابدئه في هماحع -

 واإلابادب واللُم الخحر اججاهاث ؾشط ًػمً الزي بالشيل جشبُتهم غلى وكذستها ألافشاد هفىط في الػمُم الخأزحر-

ً.واإلاجخمؼ الفشد لعػادة الهادفت

ً.ألاخالق كىاغذ مؼ العلىن هزا كىاغذ وجىخُذ العلىن جدذًذ في اإلاإزشة اللىة ًمخلً -

 ً

 
ا
 : الرياضية وألاهذية الشباب مراكز خامصا

ش مهمت مُادًً الشباب مشاهض حػذ       اإلاإظعاث هزه وشاؾاث جإدي خُث الاحخماغُت، والشوابـ الػالكاث لخؿٍى

اغُت الشبابُت ً والٍش
ً
ً دوسا

ً
 جشبُت في مخخططت ومُادًً وأحهضة هُئاث بطفتها للشخطُت اإلاخيامل البىاء غملُت في مهما

ً وئغذاده الشباب،
ً
ً بذهُا

ً
ً وزلافُا

ً
 الشباب الظخلؿاب اإلاجاالث وأهم أبشًص جمثل الشباب فمشاهض ووؾىُا، واحخماغُا

ت وأهذافها الُاتهافػ لخىىع هدُجت اغُت، والاحخماغُت والػلمُت التربٍى  مشهضًي هذف في ألاهذاف غىذه جطب خُث والٍش

ً.الاحخماعي والػبـ والالتزام الىعي بعماث ًخمحز كىًي حُل خلم ئلى حهذف

 : الرياضية وألاهذية الشباب مراكزمهام -

ً.الشباب جدخػً احخماغُت مإظعاث بطفتها فاغال ادوًس جلػب -

ش مىاهبهم وضلل فشاؾهم أوكاث الظدثماس حععى - ً.اإلاخخلفت اهخماماتهم وجؿٍى

ػمم ؤلابذاع، خاالث هفىظهم في ٌػضًص الزي وبالشيل بُجهم الشوابـ حػمُم-  مً والػلم الػؿاء خطاةظ فحهم َو

ت فئاتهم بمخخلف الشباب خذمت ئلى تهذف التي الػذًذة وألاوشؿت والبرامج الفػالُاث خالٌ  ضلتهم وجىشط الػمٍش

 .باإلاجخمؼ

 

 الحيشئة الاجحماعية:-8

 
ا
 :الاجحماعية الحيشئة مفهوم: أول



 غلم ألاهثربىلىحُا، الاحخماع، غلم) اإلاػشفت مجاالث مخخلف في هبحر باهخمام الاحخماغُت الخيشئت مفهىم َخِظَيً      

ً واللىامِغ، اإلاػاحم وفي ،(الىفغ
ً
ت والىفعُت الاحخماغُت والذساظاث ألابدار غً فػال  الخيشئت، فوالتربٍى

 اللُم في  جخمثل والتي فُه، ٌػِش الزي للمجخمؼ ألاظاظُت الخطاةظ الفشد ئهعاب غملُت حػني الاحخماغُت

 صمً غبر معخمشة غملُت وهي. اإلاجخمؼ هزا في اإلاشؾىب الاحخماعي العلىن ومػاًحر  العاةذة، وألاغشاف والاججاهاث

ً.وفاجه خحن ئلى الفشد خُاة مً ألاولى اللخظاث مً جبذأ مخطل

شًي يي الاحخماع غالم ٍو  واإلاداواة الخللُذ غلى حػخمذ لمحػًَ غملُت: الاحخماغُت الخيشئت أن( باسظىهض جاليىهذ) ألامٍش

 الثلافت غىاضش ئدماج ئلى تهذف غملُت وهي. والشاشذ الؿفل غىذ وألاخالكُت والػاؾفُت الػللُت ألاهماؽ مؼ والخىخذ

 بجماغاث وجخأزش اإلاذسظت في وحعخمش ألاظشة داخل اإلاُالد مً جبذأ معخمشة غملُت أجها حاهب ئلى الشخطُت، اليعم في

ً.الشفاق

ػشف  لخطبذ وزلافُت احخماغُت بأبػاد البُىلىجي الجاهب اظدبذاٌ غملُت بأجها الاحخماغُت الخيشئت واًم دوًس ئمُل  هاَو

ً.اإلاجخمؼ في الفشد لعلىن ألاظاظُت اإلاىحهاث هي

لها غً الؿفل ًخػلم التي الػملُت“ًبأجها الاحخماغُت الخيشئت الاحخماع غلم كامىط ٌػشف هما  مؼ ًخىُف هُف ؾٍش

 الىفس ي، والؿب الىفغ غلم معجم أما. الجماغت هزه غلُه جىاِفم الزي الاحخماعي العلىن اهدعابه غىذ الجماغت

 مً جمىىه التي الاحخماغُت واإلاهاساث اإلاػشفت خاللها مً الفشد ًىدعب التي الػملُت بأجها الاحخماغُت الخيشئت فُػشف

علً اإلاجخمؼ مؼ ًخيامل أن ا ظلىوا َو ًُ  التي والاججاهاث والعلىن لألدواس الفشد اهدعاب غملُت أًػا وهي فُه، جىُف

ً.اإلاجخمؼ في مىه جخىكؼ

ل غملُت وأجها للفشد، ؤلاوعاوي العلىن حشىُل غملُت هي الاحخماغُت الخيشئت وغلُه ًمىً اللٌى بأن  الياةً جدٍى

 في ٌعليىًن هُف الجذًذ الجُل مً اإلاجخمؼ أفشاد بخػلُم جخػلم التي الػملُت وأجها احخماعي، واةً ئلى البُىلىجي

 الفشد ئهعاب غملُت أجها هما فُه، ًيشإون الزي اإلاجخمؼ مجهم ًخىكػه ما أظاط غلى اإلاخخلفت الاحخماغُت اإلاىاكف

ت ظلىهُت بامياهاث اإلاضود البششًي الىلُذ بها ٌعخؿُؼ التي الاحخماغُت الػملُاث أًًػا وهي ،اإلاجخمؼ زلافت  أن فؿٍش

ىمى ًخؿىًس ا ٍو ًُ ا وعب ًُ  ومػاًحرها حماغتها ألخيام وفلا حػمل احخماغُت شخطُت الجهاًت في ًطبذ بدُث واحخماغ

ً.وزلافتها



 :الاجحماعية الحيشئة خصائص: ثاهيا

 بها جدعم هخطاةظ الخالُت العماث اظخخالص ًمىً الاحخماغُت الخيشئت مفاهُم مً غشغه ظبم ما خالٌ ومً

ً:الاحخماغُت الخيشئت

م غً الفشد فحها ًخػلم احخماعي حػلم غملُت الاحخماغُت الخيشئت -1  واإلاػاًحر الاحخماغُت أدواسه الاحخماعي الخفاغل ؾٍش

ىدعب ألادواس، هزه جدذد التي الاحخماغُت ىافم الجماغت جشجػحها التي العلىهُت وألاهماؽ الاججاهاث ٍو  غلحها ٍو

ً.اإلاجخمؼ

2- ًٌ ًٌ مخمشهض ؾحره غلى ٌػخمذ ؾفل مً غبرها الفشد ًخدى ً.الاحخماغُت اإلاعئىلُت مػنى ًلذس هاجح فشد ئلى راجه خى

ً.باهتهائها ئال جيخهي وال بالخُاة جبذأ معخمشة غملُت هي -3

ً.بالىىع جخخلف ال ولىجها بالذسحت آخش ئلى مجخمؼ مً جخخلف -4

ً وهالء لها لىً فلـ، ألاظشة غلى بها اللُام ًلخطش ال غملُت هي -5  الشفاق وحماغت واإلاذسظت ألاظشة مثل هثحًر

ً.اإلاخخلفت ؤلاغالم ووظاةل الذًيُت واإلاإظعاث

 ئلى مجخمؼ ومً أخشًي ئلى بِئت مً همؿها ًخخلف وئهما حامذ واخذ همـ أو كالب راث لِعذ الاحخماغُت الخيشئت -6

شحؼ آخش، / بذو خػش،/  ٍسف)  وهىغُخه اإلاجخمؼ هثلافت اإلاجخمػت الػىامل مً بالىثحر جخأزش غملُت أجها ئلى رلً ٍو

ت، والػىامل( ئلخ..  خػش  وحجمها، ألاظشة، في ألابىاء وغذد لألظشة، والثلافي والاكخطادي، الاحخماعي، والىغؼ ألاظٍش

ً.ألاخشًي الػىامل مً رلً وؾحر أبىائها، جيشئت هدى الىالذًً واججاهاث فحها، الؿفل وجشجِب

ً حػني ال الاحخماغُت الخيشئت -7  احخماغُت شخطُت فشد ول اهدعاب حػني بل واخذة بىجلت في اإلاجخمؼ أفشاد َضبَّ

ً.مػحن زلافي ئؾاس في الاحخماعي والىمى الخدشن غلى كادسة مخمحزة

خ غبر ممخذة الاحخماغُت الخيشئت -8 ً.الخاٍس

ً.الخُىان دوًن باإلوعان تهخم الاحخماغُتئوعاهُت الخيشئت -9

ً.اإلاجخمؼ ضىؼ مً هي بل ألافشاد مً مجمىغت أو فشد ضىؼ مً لِعذ أي جللاةُت، غملُت هي -10



ً. واإلاخلذمت مجها البذاةُت اإلاجخمػاث حمُؼ في مىدششة غامت غملُت هي -11

 حىاهب لها غملُت هي وئهما فلـ، الاحخماعي الجاهب غلى جلخطش ال واخٍذ، آن في واحخماغُت هفعُت غملُت هي -12

ً.هفعُت

 :الحيشئةالاجحماعية أهذاف: ثالثا

ت غً حػبر التي اإلالذساث أهم مً غام بشيل الاحخماغُت الخيشئت حػخبر         وخشهتها ومعخلبلها اإلاجخمػاث هٍى

 أهم حػذ بل فشاؽ، ملء لِعذ الاحخماغُت الخيشئت فػملُت آفاكها، غً حػبحًرا ألاهثر اإلاىحه هي بل وفاغلُتها،

 ئلى الاحخماغُت الخيشئت غملُت وتهذف اخخُاحاجه، وجلبُت اإلاجخمؼ ئمياهُاث مً الاظخفادة غً اإلاعئىلت الػملُاث

ً: ومجها ألاهذاف، مً مجمىغت جدلُم

 اللذسة لذًه فشد ئغذاد بمػنى احخماغُت، هفاًت ري شخظ ئهخاج هى الاحخماغُت الخيشئت غملُت مً الهذف أن -1

ً.والاحخماغُت الؿبُػُت البِئت مً ول مؼ الخلُلي الاحخماعي الخفاغل غلى

ً الفشد، شخطُت في والخللُت الاحخماغُت اللُم ئدماج ئلى الاحخماغُت الخيشئت حعتهذف -2  ماوػت غىابـ وجيٍى

ًٌ العلىن إلاماسظت ً.احخماغُا الالملبى

ِمً ئلى الاحخماغُت الخيشئت غملُت حععى -3
ٌ
ل
َ
ً.للمجخمؼ اإلاىىالُت بالشخطُت ٌعمى ما خ

 التي واإلاػاًحر اللُم ًمثل بدُث مجخمػه، في العاةذة العلىن أهماؽ الفشد ئهعاب ئلى الاحخماغُت الخيشئت تهذف -4

علً به، خاضت ومػاًحًرا كًُما وجطبذ اإلاجخمؼ، ًخبىاها ذ له ًدلم بما مػها جدعم بأظالُب َو  الخىافم مً اإلاٍض

ً.الاحخماعي والخىُف الىفس ي

ً.الجماغت وأغػاء الفشد بحن الػالكاث جىظم التي ألاخالكُت اإلاػاًحر مً وعًلا اإلاشء ئهعاب -5

ب مً مىخللحن فُه، ٌػِشىًن الزي اإلاجخمؼ هظم ألاؾفاٌ جللحن -6  ئلى اإلاجخمؼ بهزا الخاضت الػاداث غلى الخذٍس

ً.اإلاجخمؼ هزا لثلافت الامخثاٌ

ً.الاحخماغُت ألادواس ألاؾفاٌ حػلُم -7



ت الخاحاث حؿُحر ئلى الاحخماغُت الخيشئت غملُت تهذف -8  الفؿشًي العلىن وحؿُحر احخماغُت خاحاث ئلى الفؿٍش

ا ئوعاًها الفشد لُطبذ ًُ خلبل فُه ٌػِش الزي اإلاجخمؼ أخالكُاث ًخػلم احخماغ  له ًدذدها التي الاحخماغُت اإلاياهت ٍو

ً.اإلاجخمؼ

ل ئلى الاحخماغُت الخيشئت تهذف -9  خالٌ مً الخفاغل غلى كادس احخماعي واةً ئلى بُىلىجي واةً مً الؿفل جدٍى

ً اخخياهه ً.باآلخٍش

 البىاء لبلاء الصم هػمان ألاؾفاٌ،( جأدًب)  الاحخماغُت الخيشئت أهذاف أخذ ًيىًن الخللُذًت اإلاجخمػاث في -10

 مػاًحر فحها جىذسج التي للىالذًً ألابىاء ؾاغت وخطىًضا الاخترام وغالكاث ألابىًي الخـ ئلى جمُل التي بجزغخه الاحخماعي

 ومً أؾفالهم في الخلم بذمازت ًدعم ؾبؼ اججاه خلم في الىباس حاهب مً الشذًذة والشؾبت اجباغه الىاحب العلىن

ً.ججاههم والاخترام بالؿاغت الشػىًس ًىدعبىًن ًجػلىجهم زم

 للىاغذه والامخثاٌ غام بشيل للمجخمؼ باليعبت الاحخماعي الػبـ غملُت جدلُم ئلى الاحخماغُت الخيشئت تهذف -11

 الخيشئت غملُت خالٌ مً وزلافتها الجماغت للُم الفشد جبني خالٌ مً ئال ًخم ال وهزا خاص، بشيل وكُمه

ً.ألافشاد ئلى اإلاجخمؼ زلافت هلل في جخمثل والتي الاحخماغُت،

 في هافًػا ًيىًن ختى ومشاولها، الخُاة مىاحهت ٌعخؿُؼ ضالح مىاؾً وئغذاد ئًجاد ئلى الاحخماغُت الخيشئت تهذف -12

ػمل اإلاجخمؼ شه غلى َو ً.واصدهاسه جؿٍى

مىً ًٌ ٍو ًٌ هثحرة مهام حعتهذف واإلاشامي ألاهذاف مدشػبت مػلذة غملُت الاحخماغُت الخيشئت بأن ئرا اللى  وجداو

شحؼ ئلُه، جطبى ما جدلُم الىظاةل بمخخلف  مً خاٌ مجخمؼ خلم في الىبحر ودوسها الػملُت جلً أهمُت ئلى رلً ٍو

ت الاهدشافاث َُّ ِل
ُ
ل
ُ
ً.الخ

ً

ً

ً

ً



 علم الاجحماع الرياض ي:

 ثمهيذ: -1

اض ي الاحخماع ئلى الىظش ًمىً       والػملُاث الاحخماعي، للبىاء غلمُت هذساظت الاحخماع غلم مفاهُم خالٌ مً الٍش

 وؾبُػت ألافشاد جىظُماث ئلى ٌشحر Social Structurs الاحخماعي فالبىاء الػام، الاحخماعي بالىظام وغالكخه الاحخماغُت

ً. مجها حضءا الفشد ًيىًن التي الاحخماغُت الػالكاث اجطاالث شبىت

تراوح     اغت في الاحخماعي البىاء ٍو م حماغت أفشاد ئلى ،(واإلاذسب الالغب) الثىاةُت الػالكت حجم بحن الٍش م) الفٍش  فٍش

م اللذم، اغُت اإلاإظعت في جىظُم ول ئلى ،(ئلخ. .  العلت فٍش  في الاحخماعي البىاء أهىاع فاخخالف الاحخماغُت، الٍش

اغت ت ئلى ًإدي الٍش اغت اثبجشهُ اظخمشاٍس  فالػملُاث ضامخت، ألجها الاحخماغُت للػملُاث اإلاجخمؼ فىشة ئجها خُث الٍش

 ، والجماغت للفشد ججشًي التي الاحخماغُت واإلامحزاث الاحخماعي الخفاغل وئؾاساث هظم لفهم جىشاساث هي الاحخماغُت

اغت وئدسان بفهم غالكت له الاحخماغُت الػملُاث هزه فبػؼ  الطىاغُت اإلاإظعاث غلى وجدخىًي حشخمل التي الٍش

ت ً.والخؿُحر الاحخماعي والخىافش ؤلاغالم ووظاةل والبحروكشاؾُت والخجاٍس

 الرياض ي: الاجحماعجعريف علم  -2

اض ي الاحخماع غلمٌػشف        غالم في الاحخـماغُـت والػملُاث الاحخماعي والترهُب للبىاء الػلمُت الذساظتغلى أهه  الٍش

اغت  الاحخماغُت والػملُاث الاحخماعي الترهُب هزا وخطىضا الاحخماغُت للمىغىغـاث جؿبُلاث ًمثل بزلً وهى. الٍش

اغت لخدلُل اإلاإظعاث لهزه ً. اإلاجخمؼ في احخماعي وهىظام هػىطش الٍش

ػشف هزلً       اض ي الاحخماع غلمَو اغًو البذهُت التربُت ًذسط الػام، الاحخماع غلم مً فشعبأهه  الٍش  بطفتها تُالٍش

ش في هماعٌ ىهًو ، اث الاحخماغُتالىظٍش لخؿبُم ؾىُت مادة و احخماغُت ظاهشة  الاحخماع غلم مادة وجىظُؼ جؿٍى

اجه  .وؾشاةله وهظٍش

 : الرياض ي الاجحماع علم طبيعة-3

اض ي الاحخماع غلم - ً حهخم الٍش
ً
 مً والىاحمت اإلاطاخبت الاحخماغُت والظىاهش الاحخماعي العلىن بذساظت أًػـا

اغُت اإلاماسظت حشاء  .الٍش



اض ي الاحخماع غلم - اض ي الىظـ داخل للفشد الاحخماعي العلىن ًذسط الٍش ً.الٍش

اض ي الاحخماع غلم -  التي للجماغاث الاحخماغُت والخىظُماث الاحخماغُت وألاهماؽ الاحخماغُت بالبيُت حهخم الٍش

اغت جماسط  .الٍش

 : الرياض ي الاجحماع علم مجالت-4

اغت حػذ       اإلاخخلفت، الاحخماغُت الخللاث في الخأزحر كىة جمخلً التي اإلاخمحزة الاحخماغُت اإلاإظعاث ئخذي الٍش

ًٌ التي والذساظاث للبدىر الػام ؤلاؾاس احعم فلذ وحػلُذها مجاالتها ولخػذد  اإلاطاخبت الاحخماغُت الظىاهش جىاو

اغت اغت في الاحخماغُت الذساظاث جىاولذ خُث بالشمىلُت، للٍش  والجماغت الفشد تهم التي اإلاىاغُؼ مً الػذًذ الٍش

ً بأظشه، واإلاجخمؼ الاحخماعي واإلادُـ وألاظشة الطؿحرة،
ً
 في الذساظاث ظهىًس بذاًت ومىز الذولي، اإلاجخمؼ ئلى امخذادا

اض ي، الاحخماع غلم ً:آلاجُت اإلاجاالث الذساظاث هزه جىاولذ الٍش

اغُت واإلاشاسهت الفشد بحن ما الػالكت جىغُذ:  أول  .الٍش

 
ا
اغُت اإلاشاسهت بحن الػالكت:  ثاهيا ً.للفشد الثلافي واإلاعخىًي الٍش

 
ا
اغُت اإلاشاسهت بحن الػالكت:  ثالثا   .للفشد والاحخماعي الاكخطادي واإلاعخىًي الٍش

 
ا
اغت اإلاشاسهت هدى الاججاهاث:  رابعا اغت جأزحر ومذي بالٍش ًٌ حؿُحر في الٍش  .الفشد مُى

 
ا
اغت في اإلاشاسهت:  خامصا   .للفشد الاحخماعي والخؿحر، الاحخماعي والخجاوغ احخماغُت مإظعت بطفتها الٍش

 
ا
اغت:  شادشا ً.للفشد الاحخماعيوالخؿحر الاحخماعي والخجاوغ احخماغُت مإظعت بطفتها الٍش

 
ا
اغت:  شابعا ت ظاهشة بطفتها الٍش  .باإلاجخمؼ وغالكتها خػاٍس

 
ا
اغت:  ثامىا اغت مثل ألاخشي، باإلاإظعاث وغالكتها احخماغُت مإظعت بطفتها الٍش اغت والعُاظت، الٍش  والذًً، والٍش

اغت اغت والثلافت، الٍش اغت والفً، الٍش  الخ.  والخػلُم الٍش

 
ا
اغُت الجماغاث دًىامُىُت:  ثاشعا  .الٍش

 



 : للرياضة الاجحماعية لوظائفلالرياض ي  الاجحماعهظرة علم -5

 : الاجحماعية الىفصية الوظيفة - 5-1

اغُت اإلاماسظت جخلم        اإلاخخلفت، بفػالُاتها اإلاشاسن الفشد لذي الػاؾفي والاجضان الىفس ي الاظخلشاس مً خالت الٍش

ًٌ للخفىًق الاظخػذاد سوح جىمي هما اث أغلى ئلى والىضى اغُت اإلاعخٍى  دوسه أداء مً الفشد جمىحن في أهمُتها لها و، الٍش

 مً جمىىه ئًجابُت وبشوح بفػالُت الػمل غلى واإلاثابشة بالذافػُت شػىًس لذًه وجخلم ومخمحز، فاغل بشيل اإلاجخمؼ في

ً جخؿلب التي الطػبت اإلاىاكف في الخطشف خعً غلى واللذسة الىفعُت، اهفػاالجه غبـ
ً
ً اجضاها

ً
، هفعُا

ً
 واحخماغُا

اغت جىمحها التي والخطاةظ الطفاث هزه وبجاهب ً حعهم أجها هجذ ألافشاد، لذي وفػالُاتها الٍش
ً
 اإلاشاغش خلم في أًػا

 أو الػضلت أو الػذاتي ئلى جإدي كذ والتي وؤلاخباؽ، الػُاع مشاغش غً الفشد وجبػذ ؤلابذاع، بجمالُت جدعم التي

ً.اإلاخخلفت والاحخماغُت الىفعُت ألامشاع

اغُت اإلاماسظاث ؾبُػت ئن  احخماغُت هفعُت أحىاء ٌػِش الفشد ججػل وخطىضُاتها الػذًذة الفػالُاث وظشوف الٍش

اغت ًماسظىًن الزًً ألافشاد ؾالبُت هجذ ولزلً وهادةت، متزهت  شخطُت بخطاةظ ًخطفىًن وفػالُاتها وألػابها الٍش

اغُت اإلاشاسهت جخلم خُث ئًجابُت، واحخماغُت هفعُت ً.مجخمػاتهم في فاغلت غىاضش ألافشاد هإالء مً الٍش

 : التربوية الوظيفة -5-2

اغُتًو البذهُت التربُت        الفػالُاث خالٌ مً والبذوي والاحخماعي والتربىًي الىفس ي البىاء ئلى حهذف مخمم حضء الٍش

اغُت، ت الىظُفت حػذ ولزلً الٍش اغت البذهُت التربُت في حشخطحها ٌعهل التي الىظاةف مً التربٍى  خالٌ مً والٍش

 ، الصخُدت والػاداث ؤلاًجابُت واإلاماسظاث واإلاػاسف باإلاػلىماث وئؾىاةه شاملت جشبُت الفشد جشبُت في الىاضح دوسها

 ًماسظىًن الزًً ألافشاد ؾبُػت في بعهىلت جأزحرها ًمىً ملمىظت خالت ٌشيل الجاهب هزا في ًخدلم ما أن في شً وال

اغُت، وألالػاب الفػالُاث يخمىًن الٍش اغُت وفشًق حشىُالث ئلى ٍو  أو الشباب مشهض أو اإلاذسظت في ظىاء مخخلفت، ٍس

اغُت، ألاهذًت اض ي حشىُل أي في أو الٍش  بطفتها فاإلاذسظت اإلاجخمؼ، في الاحخماغُت اإلاإظعاث مً مإظعت ألي ٍس

ت احخماغُت مإظعت ش ئلى حععى جشبٍى اغت، البذهُت التربُت دسط مفشداث جؿٍى ت الػملُت ًخذم لخجػل والٍش  التربٍى

اغُت التربُت دسط ألن الؿالب، بىاء في الشاملت  والؿالب واإلاذسط فالذسط التربىي، اإلاجهاج في ألاظاط الدجش بػذ الٍش

ً التربىي، للخيامل الػام البىاء في الفػاٌ دوسه مجهم ول ًإدي
ً
اغُت الفػالُاث فان رلً غً فػال  هي الالضفُت الٍش



ً جالقي ألاخشًي
ً
حن الػاملحن كبل ومً الؿلبت كبل مً اهخماما  لهزه إلاا والجامػاث واإلاػاهذ اإلاذاسط في واإلاذسظحن والتربٍى

ت الػملُت وغلى أوال، الؿالب غلى ئًجابُت مشدوداث مً الفػالُاث ، التربٍى
ً
اغت ولزلً زاهُا  التربىًي دوسها لها فالٍش

س ي البرهامج وغلى هفعه، الؿالب ضػُذ غلى ، الخذَس
ً
ً.غام بشيل ألافشاد غلى أهمُتها ولها أًػا

 : الاجحماعية للحيشئة أداة الرياضة -5-3

 التربُت أن واإلاػشوف فُه، ٌػِش الزي مجخمػه ومفاهُم وملاًِغ كُم الفشد جللحن غملُت الاحخماغُت الخيشئت   

اغُت البذهُت  الاحخماعي العلىن وحىاهب هىاحي مخخلف الفشد اهدعاب ئلى حععى احخماغُت ظاهشة بطفتها والٍش

، اغُت والشوح الخمُذة وألاخالق والخػاوًن اإلالبٌى اغت الجُذة، الٍش  الفشد خُاة في هبحرة أبػاد لها أضبدذ فالٍش

اغُت اإلاشاسهت خالٌ فمً واإلاجخمؼ، اض ي ًخمىً خُث الاحخماغُت الخيشئت غملُت في اإلاهم دوسها لىا ًخطح الٍش  الٍش

برص إلاجخمػه، والخػاسًي الاحخماعي الخؿىًس حـىاهب وول الصخُدت، والػاداث الخلالُذ خمل مً  اإلاىافعاث خالٌ ٍو

اغُت ً لُيىًن الطاةبت واإلاماسظاث العلُمت اللُم ول الٍش
ً
ً همىرحا

ً
ػىغ إلاجخمػه، صخُدا ً َو

ً
ً حاهبا

ً
 سوح مً هبحرا

يىًن واإلاعاغذة، الخػاوًن  مً واظخػذاداث ومهاساث كذساث مً الزاجُت ئمياهُاجه واظخؿالٌ ئبشاص ألاظاس ي هذفه ٍو

ض إلاجخمػه، الىبحرة ألاهذاف جدلُم أحل اغُت الفػالُاث جأخز وبزلً الاحخماعي، ودوسه مياهخه وحػٍض  أهمُتها الٍش

ً.واإلاجخمؼ الفشد مً ليل مهمت غملُت هي التي الاحخماغُت، الخيشئت غملُت في ومياهتها

 : الاجحماعي والحفاعل للوحذة أداة الرياضة  -5-4

اغُحن ئن       ً، مؼ والاهذماج والخىافم للـمـشـاسهـت لؿـُـشهـم مً أهثر مإهلحن الٍش ت وظُلت فهي آلاخٍش  للىخذة غشوٍس

 ظىاء ألافشاد، مخخلف بحن ؤلاوعاهُت الػالكاث وجىؾُذ الاحخماعي الىعي حػمُم ئلى ًإدي خُث الاحخماعي، والخفاغل

م غمً واهىا اض ي، الىادي أو ، اإلاذسظت حماغت أو الىاخذ الفٍش  غملُت اإلاماسظحن بحن الاحخماعي الخفاغل فػملُت الٍش

اغُت، وؤلاهجاصاث الاهخطاساث جدلُم في أظاس ي مـدـىًس وهي كاةمت،  والخذٍسب ؤلاغذاد غملُت خالٌ رلً وان ظىاء الٍش

اغُت، والبؿىالث اإلاىافعاث خالٌ أو  بحن اللاةم الاحخماعي والخفاغل الاحخماغُت الػالكاث ؾبُػت ئلى ئغافت الٍش

ً اغُحن اإلاذٍس اغُحن وبحن هاخُت، مً والٍش ً ًبذو الاحخماعي لخفاغلا أن ئر أخشي، هاخُت مً أهفعهم الٍش
ً
 مً واضخا

م واإلاخبادٌ، اإلاشترن والفهم الاخترام غلى اللاةمت الػالكت ؾبُػت خالٌ اض ي فالفٍش  ًخم احخماغُت حماغت بطفخه الٍش

ت الاحخماغُت الػالكاث فحها وجيىًن الاحخماعي الخفاغل فحها  الزي الاحخماعي الخماظً خالت وحشذهم ومخؿىسة، كٍى



ت في الالغبحن الظخمشاس ألاظاظُت الظاهشة ًمثل م، غػٍى م أغػاء شػىًس ألن ورلً الفٍش  الجماغُت باإلاعإولُت الفٍش

ت دوافؼ فحهم ًىلذ اغُحن بحن الػالكت خذود غىذ جلف ال وهي ،الاحخماعي والخفاغل للخماظً كٍى  جخػذي بل ، الٍش

اض ي الجـمـهـىًس ئلى رلً حن واإلاشجػحن الٍش اغُت الفشًق ئلى الاهخماء معألت جإدي خُث والخيام، واإلاششفحن وؤلاداٍس  الٍش

ش في مخمحزة أهمُت أخشًي مإظعت أًت أو الىادي أو اإلاذسظت في ظىاء اإلاخخلفت،  الاحخماعي، والخماظً الخفاغل جؿٍى

اغُت للمشاسهت ًيىًن ولهزا ً أهمُتها الٍش
ً
 ، الىظش وحهاث جبادٌ غلى ومعاغذتهم ألافشاد، بحن الخلاسب غملُت في أًػا

ً.الاحخماعي والخفاغل والترابـ والىخذة الخػاوًن سوح فحهم لخخلم وأخاظِعهم مشاغشهم غً والىشف

 : الاجحماعي لالهحقال أداة الرياضة -5-5 

شاس اإلاجخمؼ، في أخشًي احخماغُت ؾبلت ئلى ؾبلت مً الفشد اهخلاٌ ئلى ٌشحر مطؿلح الاحخماعي الاهخلاٌ  هزه ئلى َو

دذر أفلي، اهخلاٌ وهىان الػمىدي، باالهخلاٌ الػملُت  أوغاغه مً ًدعً أهه ئال ، ؾبلاه في الفشد بلاء غىذ ٍو

اغُت والاكخطادًت اإلاػاشُت  العابلت، اإلاىاكؼ مً أفػل احخماعي مىكؼ اخخالٌ خاللها مً الفشد ًخمىً وظُلت والٍش

اض ي ًخمىً العاةذ والاكخطادي والاحخماعي العُاس ي الىظام ؾبُػت غً الىظش وبؿؼ  معخىاه جدعحن مً الٍش

م غً والاحخماعي، والاكخطادي اإلاػاش ي غاةلخه ومعخىًي  ئهجاصاث جدلُله حشاء أمىاٌ مً غلُه ًدطل ما ؾٍش

اغُت اث مشاسهخه أو ٍس اغُت بمعخٍى ً ججػله التي الجُذة واإلاياهت الشهشة جمىده غالُت، ٍس
ً
 مً لالظخفادة مهُئا

 والخفاغل الجذًذ، الاحخماعي وغػه بىاء في الىبحرة الفشضت له ًدلم وشيل وؤلاغالمُت، والاحخماغُت اإلاادًت ؤلامياهاث

ً أفشاد مؼ اض ي ًلجأ وكذ أفػل، احخماغُت ؾبلاث مً آخٍش م غً الاحخماعي معخىاه جدعحن ئلى الٍش  حؿحر ؾٍش

 جخخلف حذًذة احخماغُت خُاة وبذء الاحخماعي الاهخلاٌ مً ًخمىً وبزلً ظىىاه، وحؿحر واإلاػاشُت الخُاجُت وظاةله

اغُحن لجمُؼ ًدذر ال رلً ولىً العابلت، خُاجه غً وظشوفها خطىضُاتها في  الاهخلاٌ ؾبُػت أن هما الٍش

 فهىان العُاظُت، وخطىضُاجه والخػاسًي والاكخطادي الاحخماعي وبمعخىاه اإلاجخمؼ بؿبُػت جخدذد الاحخماعي

اث ؤلاهجاصاث غلى خطىلهم بػذ الجذًذة الاحخماغُت الؿبلت في باالهخشاؽ لألفشاد حعمذ ال أهظمت اغُت واإلاعخٍى  الٍش

لُا حىىب في الػىطشًي للىظام الخاٌ هى هما الػالُت،  الطشاع فحها ٌشخذ التي ألاخشي، اإلاجخمػاث بػؼ أو أفٍش

ً.الؿبلي والخماًض

ً
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ً حععى اإلاجخمػاث ئن
ً
 وسؾباتهم مُىلهم وجىخُذ جىظُم ؾشیم غً أبىائها حهىد لخىخُذ الهادفت الىظاةل ئًجاد ئلى داةما

اغُت اإلاإظعاث ئًجاد خالٌ مً الفشاؽ ألوكاث الصخُذ والاظدثماس والاظخفادة اإلاخخلفت، واهخماماتهم  والشبابُت الٍش

اغُت والبرامج والفػالُاث باليشاؾاث حػنى التي اغت أن في شً وال والتروٍدُت، والثلافُت والاحخماغُت الٍش  الٍش

 ألافشاد لذي مشترهت ئًجابُت اججاهاث لها ًيىًن والتي اإلاإظعاث، هزه في جماسط التي الفػالُاث أبشًص مً واخذة

 فاألهذًت اإلاجخمؼ، هظام ؾبُػت وجخؿلبها الاحخماغُت اإلاطلخت جخؿلبها التي اإلاؿلىبت ألاهذاف خاللها مً جخدلم بدُث

اغُت  أداة وهي اإلاجخمؼ، أفشاد في الاحخماغُت والػىابـ اللُم مً الىثحر ؾشط في أهمُتها لها الشباب ومشاهض الٍش

اض ي الثلافي بىائهم في مهمت اغُت والفػالُاث والاحخماعي والٍش  حمُؼ باهخمام حذًشة الاحخماغُت، بجىاهبها الٍش

اض ي اإلاُذان في واإلاػىُحن الػاملحن اغُت التربُت ولُاث ؾلبت أن في شً وال الٍش  في للبدث ؾحرهم مً أهثر مإهلحن الٍش

ً.اإلاىغىع هزا
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اغُت البذهُت للتربُت اإلامحزة العماث مً         الشػىًس خطاةظ حػضًص فهي ، واإلاجخمؼ للفشد الىبحرة أهمُتها والٍش

 الػالي الالتزام مً خالٌ الىاحباث، وهزه اإلاعئىلُت هزه أبػاد وحػمم الاحخماغُت، عئىلُخهاإلاب الخلُلي وؤلاخعاط

ً هماحعًو الاحخماغُت، ممياهته ٌػضًص بشيل تجماغلل الخلُلي والخمثُل اإلاخمحز والػؿاء
ً
ً ئظهاما

ً
ت بىاء في هثحرا  وجلٍى

 أفشاد بحن والخػاوًن الشوابـ خذود أبػذ وجدلُم الاحخماغُت الفىاسًق غلى واللػاء الاحخماغُت، الػالكاث وجؿىًس

ت اإلاجخمؼ، ً.له والاكخطادي والخػاسًي الاحخماعي الخلذم حػىغ هما أبىاةه، هفىط في الىؾني الشػىًس وجلٍى

اغُت البذهُت التربُت أن وخُث ؼ، والخؿىًس الخلذم مً مخطاغذة بمشخلت جمش والٍش  بشامجها أو فػالُاتها في ظىاء العَش

خجلى مُادًجها، أو اغُت باإلهجاصاث رلً ٍو  مخخلف في واإلاخدللت اإلااغُت، لعىىاثا خالٌ اإلاخدللت الػالُت الٍش

ت والػاإلاُت ألاوإلابُت والذوساث البؿىالث اض ي ٌشيل التي ، واللاٍس لذساجه ؤلاوعاهُت بطفخه وأظاظها مدىسها الٍش  ٍو

ت الىفعُت وئمياهُاث البذهُت ً بطفخه والػاؾفُت، الاحخماغُت وخطاةطه والفىٍش
ً
 العلىهُت، أهماؽ له اإلاجخمؼ في فشدا

 في اإلاخخططحن فان وؤلاوعاوي، والػاةلي الاحخماعي وظؿه في وواحباجه خلىكه له هما الشوخُت، وممحزاجه مشاغشه وله

اغُت اإلاُادًً  الذساظاث أضبدذ ولزلً لشخطِخه، اإلاخيامل البىاء مخؿلباث ئلى اإلاتزاًذ اهخمامهم ًىحهىًن بذءوا الٍش



ت الىفعُت والبدىر باث الاخخباساث مجاالث جأخز هما ؤلاغذاد ؾبُػت في أبػادها جأخز والاحخماغُت والتربٍى  والخذٍس

اض ي ؤلاغذاد مجاالث حػذ فلم الؿمىح، البىاء حىاهب اظخىماٌ في أهمُتها وؤلاهجاص ألاداء معخـىًي وسفؼ البذهُت،  الٍش

ً اإلاهم دوسه الاحخماعي لإلغذاد أضبذ بل خعب، الىفس ي ؤلاغذاد أو البذوي، الخذٍسب خذود غىذ جلف
ً
 غملُت في أًػا

ش اغُت الشخطُت جؿٍى  التي الىبحرة ؤلامياهُاث ًىضح الجاهب وهزا الاحخماعي، والػبـ الالتزام بلُم وجدطُجها الٍش

 الاحخماغُت الخُاة خطاةظ مً الىثحر غلى الػىء حعلُـ خالٌ مً لالغب الاحخماعي البىاء ًدللها أن ًمىً

اض ي،  خللاث مً خللت أًت في جىحذ ال ئمياهُاث وهي الاحخماعي، ودوسه شخطِخه في الاحخماغُت الجىاهب ومػشفت للٍش

اض ي الاحخماعي باإلاىكف ، البذوي والخذٍسب ؤلاغذاد  ظلىهه ؾبُػت جدذًذ في واإلاخمحزة الىاضخت أهمُخه له للٍش

له أغػاء مؼ ظىاء وجطشفه م أغػاء مؼ أو فٍش اغُت فػالُاجه أواهذ وظىاء الخطم، الفٍش  خطىضُت جدمل الٍش

 خالٌ ؤلاداسي، أو اإلاششف أو باإلاذسب، غالكخه ؾبُػت في الخالت هزه جإشش أجها هما الجماغُت، أو الفشدًت الطفت

بُت الػملُت يىًن بػذها، أم الخذٍس ً أهمُتها لها ٍو
ً
اغُت ؤلاهجاصاث جدلُم غلى كذساجه في أًػا ش الػالُت الٍش  وجؿٍى

ت الىاخُخحن مً مهمت معألت اإلاىكف هزا بػذ ئر اإلاخخلفت، والبؿىالث اإلاىافعاث في معخىاه  والػملُت الىظٍش

م، أو ، الىادي الخاٌ وهزلً والػاةلُت، الاحخماغُت وسوابؿه وضالجه غالكاجه في اإلاخمحزة جأزحراجه له ومىغىغا  أو الفٍش

ً ًمثل الزي اٌ أن فاإلاػشوف ، ًمثلها التي اإلاإظعت
ً
، هادًا

ً
ً أو مػُىا

ً
لا ، فٍش

ً
 أغباء ًخدمل مػُىت مإظعت أو مػُىا

اغُت بطفت اإلاإظعاث هزه ًمثل ال فهى هزه، الخمثُل غملُت في هبحرة واحخماغُت هفعُت  ًمثلها بل ، خعب ٍس

ً.أًػا احخماعي وجمثُل احخماغُت

ً

ً

ً

ً

ً

ً



ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



ًاإلاشاحؼ

1- ً ً.68 ضـ ،1999 اللاهشة الػشبي، الفىش داس وجؿبُلاجه، أظعه الاحخماعي، الىفغ غلم:دسوَش الػابذًً ٍص

 اللاهشة، والخىصَؼ، لليشش الػلمي اإلاىخب ،(ئظالمي مىظىًس)  الاحخماغُت الخيشئت: مىس ى جشوي الفخاح غبذ غً هلال -2

21ًضـ ،1998

ت، اإلاىخبت الاحخماعي، الاهخماء وأبػاد الاحخماغُت الخيشئت واإلاجخمؼ، الؿفل: لُلت غلي غً هلال -3  اللاهشة، اإلاطٍش

ً.193ضـ ،2006

ت الهُئت الاحخماع، غلم كامىط: غُث غاؾف مدمذ -4 ً.449ضـ ،1979 اللاهشة للىخاب، الػامت اإلاطٍش

 ،1995 ،7حـ اللاهشة، الجهػت، داس الىفس ي، والؿب الىفغ غلم معجم:هفافي الذًً غالء الخمُذ، غبذ حابش -5

ً.360ضـ

6- Richter,j & waters,E.(1991)Attachment and socialization: The positive side of social influence. In 

lewis,m,& (EDS) social influences and socialization in infancy.(pp.185-214)NY:plenum press. 

غ -7 ت الهُئت الثاوي، اإلاجلذ الػشبُت، البالد في الاحخماعي الىفغ غلم في كشاءاث: وامل لَى  للىخاب، الػامت اإلاطٍش

ً.310 ضـ 1970 اللاهشة،

8- ً
ً
يب غً هلال  سظالت اإلاجخمؼ، أفشاد لذي الجمالُت الخيشئت في الاحخماغُت واإلادذداث الػىابـ دوًس: اإلاهذي خعً ٍص

ًٌ كعم دهخىساة، ً.14ضـ م،2006 خلىان، حامػت الفىُت، التربُت ولُت الفىُت، التربُت أضى

 ولُت دهخىساه، سظالت ؤلاًىاء، ودوًس الػادًت ألاظشة في للؿفل الاحخماغُت الخيشئت دساظت: غثمان مطؿفى ابدعام -9

ت، حامػت التربُت، ً.22ضـ م،1988 ؤلاظىىذٍس

اث الاحخماع، غلم في دساظاث: غُث غاؾف مدمذ -10  ،1985 لبىان بحروث، الػشبُت، الجهػت داس وجؿبُلاث، هظٍش

ً.90ضـ



ض غبذ لبِب -11 اض ي اليشاؽ هدى ألابىاء باججاهاث وغالكتها الىالذًت الاججاهاث: لبِب الػٍض  وكذ في وظلىهه الٍش

اغُت، التربُت ولُت ماحعخحر، سظالت الفشاؽ، ً.12ضـ م،1993 خلىان، حامػت الٍش

ً.400ضـ ظابم، مشحؼ الاحخماغُت، الػلىم مطؿلخاث معجم: بذوًي صوي أخمذ -12

ً.رهشه ظبم مشحؼ وآخشون، الشىاوًي خعً مدمذ -13

28ً ضـ م،1997 دمشم، الػشبي، الفىش داس الخيشئت، وزلافت ألاؾفاٌ جيشئت:غلىاوي الىاخذ غبذ -14

 الػشبُت، مطش حمهىسٍت في اللىمُت الفشًق الغبي لذي الاحخماغُت الخيشئت وآلُاث مطادس: مىس ى ٌعشًي مدمذ -15

اغُت، التربُت ولُت ميشىسة، ؾحر دهخىساه سظالت 35ً ضـ ،1999 خلىان حامػت الٍش

16- ً ً.68 ضـ رهشه، ظبم مشحؼ وآخشون، دسوَش الػابذًً ٍص

 2004 اللاهشة الثاهُت، الؿبػت الػشبي، الفىش داس الػشبي، للؿفل الاحخماغُت الخيشئت: شٍشف اللادس غبذ العُذ -17

ً.13ص

 ،61 ضـ ص ،2004 اللاهشة ألاولى، الؿبػت والخىصَؼ، لليشش الششوق داس ، الاحخماغُت الخيشئت: الػمش خلُل مػً -18

62.ً

 .13 ضـ ظابم، مشحؼ: شٍشف اللادس غبذ العُذ -19

 


