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 مداخلة حتت عنوان

 التقليل من بعض األفات االجتماعية لدى يف املركبات الر�ضية اجلوارية يف الرتوحيية أمهية ممارسة الر�ضة

 هقني املرا

  :من اعداد
  جامعة عبد احلميد بن ;ديس مستغامن                أمحد بن قالوز توايت/ د.أ

  ;ديس مستغامن جامعة عبد احلميد بن                   بن سي قدور حبيب/ د.أ

  جامعة عبد احلميد بن ;ديس مستغامن                          بوعزيز دمحم/ أ

  

  :مقدمة

 ل استقال من ;لرغم و ، الفراغ بوقت حد اقصى اىل ارتبطت و الرتويح كتف يف الر�ضة نشأت

 ;لرتويح الن مرتبطة تظل لسوف و مازالت Wاا اال ثقايف اجتماعي كنظام ، احلديث العصر يف الرتويح عن الر�ضة

 ، ،التسلية املتعة مثل كثرية االلتقاء عوامل الن و ، تروحيية اهداف على االول املقام يف يتأسس الر�ضة جوهر

  .اللياقة اىل جانت البعد عن الكثري من األفات االجتماعية و الصحة و االسرتخاء ، التوتر ازالة ، البهجة

 النوادي و املرافق خالل من وهذا للمجتمع املكونة الطبقات معظم يدرس الذي الغالب اdال الر�ضية املمارسة تعترب

 mن القول ميكن منه و ,اجلوارية الر�ضية املركبات السيما األحياءالشعبية و املدن مستوى على املوجودة الر�ضية

 منالسلوكيات التقليل كذا و اجلماعات و األفراد بني احلسنة الروابط خلق يف إجيايب دور هلا الر�ضية املمارسة

 و الفرد منو يف تغريات حتدث مرحلةحرجة فهي للمراهقة فبالنسبة ,املراهق عند االجتماعية اآلفات و االحنرافية

 مبمارسة ينصح لذا , خمتلفة نفسية حتوالت

 .املتنوعة الر�ضية و البدنية األنشطة

 الصحية النواحي مجيع من واdتمعات األفراد على وأخطرها اإلجتماعية اآلفات أكرب من واحدة املخدرات تعترب

 يفعل مما أكثر البشرية يهدد واملسكرات املخدرات انتشار يف املتمثل الداهم اخلطر أن حيث واإلقتصادية، والنفسية
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 وتعم البلدان خمتلف يف مذهلة بسرعة تتقدم املخدرات تعاطي جائحة أن فاملالحظ والنووية، الذرية القنابل انتشار

  .األعمار خمتلف من واإل�ث الذكور بني وتنتشر اdتمعات، يف كثريا

 كوين بعد ذات ظاهرة املشكلة تعتربتلك حيث املعاصر، عاملنا تواجه اليت املشكالت أهم من واحدة هي فاملخدرات

 واجلامعات، والثانوية اإلكمالية املدارس إىل دخل بل األخرى، دون اdتمع من فئة على مقتصرا يعد مل اإلدمان أن ،

  .إستثناء بال واألكواخ والقصور البيوت أبواب وطرق

 تتسم اليت املختلفة أطواره ضمن �ااإلنسان مير اليت راحلامل أخطر من هقةراامل وتعد ، اdتمع يف حساس عضو هقااملر  أن حيث

  .اإلنساين الكمال حنو الصعود معارج يف والرتقي املستمر ;لتجدد

 mدواره والقيام اdتمع يف فعاال فردا يصبح لكي املستقيم الطريق إىل ويرشده يوجهه من إىل ماسة حباجة فاملراهق

  .اإلجتماعية

لذا سعت السلطات  أن الر�ضة كممارسة تبقى بعيدة عن حتقيق كل أهدافها، يف حال عدم توفر اهلياكل القاعدية اخلاصة �ا،

مل العمومية إىل إنشاء املركبات الر�ضية اجلوارية، اليت تتسم بقر�ا من املمارسني، وكذا قلة تكلفتها مقارنة مع اهلياكل الضخمة اليت 

  .تثبت جناعتها يف استيعاب واستقطاب كل الشرائح

ه حيوله إىل وقت فراغ، الذي قد يكون سببا النشاط الرتوحيي ال ميكن ممارسته إال يف الوقت احلر، وعدم استغاللان 

لالنزالق حنو اخلمول والكسل، والدخول يف دوامة اآلفات االجتماعية، وقد أدى ارتفاع نسبة الشباب الذي ميثل 

  .االجتماعية تللتقليل من االفا من التعداد السكاين إىل تزايد وأمهية ومكانة هذه األنشطة الرتوحيية% 70أكثر من 


