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الرياضة كنشاط اجتامعي
إذا لعبت رياضة جامعية ،فسوف تحصل عىل بعض املتعة دون الحاجة إىل
التحدث كثريا .البعض قد يكتفي بركل الكرة حول امللعب ،والبعض اآلخر يجلس
ويهتف .الرياضة تربط الناس من جميع األعامر واألجناس والخلفيات.
ولكن هناك يشء واحد يوحد بينهم :السعي إىل تحقيق هدف مشرتك واالحتفال
بالنجاح ،هكذا تطورت الصدقات .أنت تشارك الحياة ،وتتعرف عىل أشحاص أخرين
وتدعمهم ،نظهر وجهات النظر ونشجع بعضنا البعض.

إذ كنت تلعب الرياضة ،فستنىش الصدقات

الرياضة هي الطريقة السهلة للتعرف عىل الناس يف املنطقة التي تعيش فيها،
وتتعلم كيف يعيشون ،وفيام يؤمنون وبشكل تدريجي ستتعلم لغتهم.
باإلضافة إىل أن لعب الرياضة مع األشخاص األخرين يكون مفيدا لجسدك وعقلك
وروحك .هذا مينحك الفرص لفعل شيئا ما ذات مغزى يف حياتك اليومية ،وجلسات
التدريب واأللعاب تساعدك عىل بناء إسبوعك.
ولكن يف الرياضة أيضا تتعلم أشياء عن نفسك .ويف محاولة لتجريب حدود
خرباتك ،جسديا ويف الفريق ،ومبجرد التغلب عىل هذه العقبات ،ستستمتع بقدر
أكرب من احرتام الذات وقدر كبري من الرضا.

الرياضة تنقلك يف الحياة

الرياضة العادية ميكن أن تكون مفيدة يف العثور عىل وظيفة.
أرباب العمل يبحثون يف الغالب عن األشخاص الذين يكونون عازمني ومثابرين يف عملهم .إذ سمع صاحب العمل
إنك قضيت وقتك بإنتظام والحفاظ عىل ليقتك وقمت بيش معقول ،هذا يكون إجابيا ويؤثر عىل فرص عملك.
د يكون التواصل مع السكان املحليني يف النوادي الرياضية مفي ًدا أيضً ا يف العثور عىل وظيفة ،كام قد يكون لديهم
معرفة أي رشكة لديها وظائف شاغرة ،أو قد يتمكنون من إحالتك إىل جهات اتصال أخرى.
باملناسبة :يف الرياضة ،كام هو الحال يف الحياة بشكل عام ،تنطبق بعض القواعد.
ننصحك بالتعرف عليها وأحرتامها يف متاسك الرياضة والتواصل األجتامعي .إن
اإلنصاف والتعاون الجيدان واألحرتام أساسيان .باإلضافة إىل قواعد الرياضية املعينة.
وهناك أيضا قواعد عامة ،عىل سبيل املثال :يجب أن ترتدي أحذية رياضية داخل
النادي الريايض.
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تحمل املسؤلية يف املجتمع

يف الرياضة لديك الفرصة لتحسني كل من املهارات البدنية والشخصية .إذ كنت
ترغب يف الحصول عىل املزيد من املشاركة ،فيمكنك العمل يف الحصول عىل شهادة
مدرب ،والتي تخولك يف تدريب األطفال والبالغني الذين يف ناديك الريايض .بهذه
الطريقة ميكنك التأثري بشكل إيجايب يف املكان املحيط بك وإعطاء يشء ما إىل
املجتمع.
الرياضة بشكل عام تساعد السكان املحليني عىل األتصال بك .بعض السكان املحليني لن يكونوا متأكدين يف كيفية
لقاء األجانب بطريقة مريحة والتواصل معهم .لذالك توفر األنشطة الرياضية فرصا لكال الجانبني .التبادل الثقايف
يحدث إذا كان كال الجانيني قام بجلب خلفيتهم وثقافتهم بحسن نية ومعالجة طريقة حياة اآلخرين.
الفضول واألحرتام.

الرياضة يف املانيا

تقريبا كل أنواع الرياضة ممكنة يف املانيا ،بالنسبة للنساء والرجال ،األطفال وكبار السن ،تناسب أقل الناس املعنني
والجميع .غالبا ما يلعب الجانب الصحي دورا رئيسيا للبالغني ،يف حني أن األطفال يرغبون يف الحصول عىل املتعة.
هناك فرص رياضية ال تعد وال تحىص .الكثري من الناس يف املانيا ميارسون ركوب
الدرجات أو الركض أو الذهاب إىل صالة األلعاب الرياضية الخاص بهم .مبجرد
االنتهاء من العقد ،ميكنك االستفادة هناك من مختلف الخيارات .هناك احتامالت
رخيصا نسبيا (حوايل  20يورو.شهريا) ،ولكن أيضا هناك برامج مختصة باهظة
التكليفة ،عىل سبيل املثال :بناء العضالت والتدريب الصحي.
تعترب رياضة :كرة القدم والتنس والجمباز من أكرث الرياضات الشعبية .لكن
السباحة والجودو وكرة الريشة هي أيضا شعبية ،خاصة يف املدن الصغرى ،لديها
قدرات محدودة فقط ألفضل الرياضيني .هذا هو السبب يف أنها غالبا ما تقبل فقط الناس الذين هم بالفعل من
ذوي الخربة يف هذه الرياضة.
بالنسبة ملعظم الناس إن أفضل يش يف هذه األندية هو „الرياضة للجميع“ .هناك ميكنك الحصول عىل املتعة
والتمتع بالتمرين البدين دون التزام نفسك بالرياضة يف أعىل مستوى.
يف العديد من األماكن يف املانيا ،تقدم الكنائس األلعاب الرياضية لكل من يرغب يف املشاركة بكل رحابة .هذه
املجموعات الرياضية عادة ما تكون مجانية وغالبا ما تقدم فرص لألنشطة املشرتكة.
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