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ملخص :هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى السلم اجملتمعي والثقافة الرايضية ،وإجياد العالقة بني الثقافة الرايضية الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى
طلبة املركز اجلامعي البيض ،استخدم الباحث املنهج الوصفي ،واشتملت عينة البحث على ( )270طالباً ،وطبق الباحث مقياس السلم اجملتمعي ،ومقياس
الثقافة الرايضية ،وأظهرت نتائج الدراسة توجد عالقة ارتباط معنوية بني الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض .ويوصي الباحث
ابالهتمام بزايدة عدد الربامج التثقيفية يف مجيع اجملاالت على القنوات الرايضية الفضائية واليت يقوم عليها عدد من املختصني واخلرباء نظرا ألمهيتها يف حتقيق
السلم اجملتمعي ،وبضرورة االهتمام بنشر الثقافة الرايضية بني طلبة اجلامعة وجلميع األلعاب الرايضية.
 الكلمات املفتاحية( :الثقافة ،الثقافة الرايضية ،السلم ،السلم اجملتمعي ،طلبة اجلامعة).Abstract:The study aimed to identify the level of societal peace and sports culture, and to find
the relationship between sports culture, sports culture and community peace among the white
university center students. The researcher used the descriptive approach, and the research sample
included (270) students, The researcher applied the community scale scale and the mathematical
culture scale,The results of the study showed that there is a significant correlation between sports
culture and societal peace among white university center students,The researcher recommends
paying attention to increasing the number of educational programs in all fields on the satellite
sports channels on which a number of specialists and experts depend due to their importance in
achieving societal peace, and the need to pay attention to spreading sports culture among
university students and for all sports.
Key words: (culture, sports culture, peace, societal peace, university students).

.1مقدمة:
تعد الثقافة مرآة اجملتمع واليت تعرب عن تطوره ومتيزه عن غريه من اجملتمعات ،فهي تعكس تراث اجملتمع وقيمه وعقائده واترخيه واملستوى
الفكري والثقايف لألفراد فيه ،والثقافة الرايضية هي جزءا ال يتجزأ من الثقافة العامة وال تقل أمهية عن غريها من الثقافات األخرى يف اجملتمع
كالثقافة الصحية والرتبوية واالجتماعية ،بل إن ملشاهدة وممارسة األنشطة الرايضية الدور الفعال اإلجياب يف تطوير وتنمية تلك الثقافات،
وتظهر أمهية الثقافة الرايضية من خالل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف نشر الوعي الرايضي بني اجملتمعات ،ومساعدة الفرد يف
اكتساب اخلربات احلياتية العملية ،وتربية الفرد بدنيا وسلوكيا وفكراي واجتماعيا ،وأن للثقافة األثر الرتبوي اإلجياب على مجيع األفراد
املمارسني وغري املمارسني من مجيع الفئات العمرية ولكال اجلنسني.1
* املؤلف املرسل.
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والثقافة الرايضية يف املفهوم احلديث تعدت املفهوم البدين للبحث لتشمل املفاهيم النفسية واألخالقية واجلمالية والرتوحيية والثقافية وهي
وسيلة مهمة من وسائل تعميق صلة املواطن بوطنه وواقعه ،ويعرف الشافعي الثقافة الرايضية أبهنا "هي الزايدة الزاخرة للخربة اإلنسانية من
خالل األنشطة الرايضية واليت تؤدي بدورها إىل فهم وتقدير أفضل للبيئة اليت جيد فيها األفراد أنفسهم جزءا منها.2
وثقافة السلم تتضمن قيما ،ومواقفا وسلوكا تعكس وتدفع إىل التفاعل االجتماعي واملشاركة اليت تقوم على أساس مبادئ احلرية
والعدالة والدميقراطية والتسامح والتضامن ،وكافة حقوق اإلنسان اليت ترفض العنف وتسعى إىل منع الصراعات عن طريق معاجلة أسباهبا
اجلذرية حلل املشكالت من خالل احلوار والتفاوض ،واليت تكفل املمارسة الكاملة جلميع احلقوق وسبل املشاركة الكاملة يف عملية تنمية
اجملتمع ،وتؤكد على أن أول وأهم شيء جيب إدراكه مع احلاجة إىل التعلق ابلقيم الروحية والوعي الذايت ،فثقافة السلم اجملتمعي تزود أجيال
املستقبل ابلقيم اليت تساهم يف تشكيل مصريهم ومتكينهم من املشاركة الفعالة يف بناء جمتمع أكثر عدال وإنسانية وحرية ورخاء وعامل أكثر
سالما.3
وتعد البيئة اجلامعية مصدرا لتنمية النواحي املعرفية واالجتماعية والنفسية والرتبوية للطلبة ،وذلك من خالل اكتساهبم للخربات املتنوعة أثناء
مسريهتم الدراسية ،حيث ينعكس ذلك يف خلق الشخصية املستقلة للطالب وتنمية قدرته على تنظيم عالقاهتا وفقا ألهدافها املستقبلية
وأسلوبه يف احلياة.
 -2-1مشكلة الدراسة:
الثقافة الرايضية هلا دور مؤثر وفعال يف نشر وترسيخ مبادئ الروح الرايضية بني الالعبني واملشاهدين من جهة وكذلك نشر الوعي الثقافة
الرايضية ،ويعترب االهتمام ابلثقافة الرايضية من مؤشرات الدالة على ارتفاع املستوى الثقايف والتقدم يف اجملتمع وتعد الفضائيات من وسائل
االتصال اجلماهريي الفعالة اليت أصبح هلا دور كبري وواضح يف انتشار الثقافة الرايضية وهي من أقرب الوسائل الفعالة للمجتمع ،كما أن
للثقافة الرايضية أثر واضح على اجلانب الصحي واالجتماعي والرتبوي والثقايف لإلنسان وكذلك توجيه وتوحيد عواطف املواطنني ومشاعرهم
من خالل احملافل الدولية العاملية وزرع حمبة الوطن.4
ومن هنا يرى الباحث أنه من الضروري القيام بدراسة الثقافة الرايضية وعالقتها ابلسلم اجملتمعي لدى طلبة اجلامعة ،ولذا سعت الدراسة
إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 -1ما مستوى الثقافة الرايضية ومستوى السلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض؟.
 -2ما العالقة بني مستوى الثقافة الرايضية ومستوى السلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض؟.
 -3-1أهداف الدراسة:
 -1إعداد مقياسي الثقافة الرايضية ومقياس السلم اجملتمعي.
 -2التعرف على مستوى الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض.
 -3الكشف عن طبيعة العالقة بني الثقافة الرايضية الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض.
 -4-1فروض الدراسة:
 -1يتميز مستوى الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض بدرجة عالية.
 -2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض.
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 -5-1املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف الدراسة:
 الثقافة الرایضية :هي جمموعة من القيم املعرفية واالجتماعية والرتبوية والصحية املرتبطة ابملفاهيم الرايضية ،5ويعرفها الباحث أن الثقافةالرايضية تكمن يف اجملال املعريف املرتبط مبعلومات الفرد حول قوانني وقواعد وخطط األلعاب الرايضية واليت تساهم يف خلق السلوك األمثل
واألفكار واألعراف الثقافية للفرد يف جماهلا الرايضي ويف اجملاالت اجملتمعية األخرى ،وتعد الثقافة الرايضية كمجموعة من العلوم واملعارف
واملعلومات والفنون املكتسبة من األنشطة الرايضية املختلفة ،حيث يكتسبها الفرد من البيئة ويتزود هبا من خالل خربهتا اخلاصة سواء
ابملشاهدة أو املمارسة أو القراءة لتلك األنشطة الرايضية ،وهي درجة استجابة طلبة املركز اجلامعي البيض قسم علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرايضية على فقرات مقياس الثقافة الرايضية.
 السلم اجملتمعي :هو االتفاق ،االنسجام ،الصحة ،اهلدوء ويعين صفات اجيابية مرغوبة يف ذاهتا مثل احلاجة إىل التوصل إىل اتفاق،الرغبة يف حتقيق االنسجام يف العالقات بني البشر ،6ويعرف الباحث السلم اجملتمعي أنه حالة السلم والوائم داخل اجملتمع نفسه ويف العالقة
بني شرائحه وقواه ،وإنه من أهم املقاييس األساسية لتقومي أي جمتمع ،وتشخيص حالة العالقات الداخلية فيه ،فسالمتها عالمة على صحة
اجملتمع وإمكانية هنوضه ،وتتحدد عوامل دراسة وتقييم طبيعة سلوك وممارسات هذا اجملتمع أو ذاك بواقع السلم اجملتمعي من خالل بروز
ظواهر حسن روابط بناء عالقاته اجملتمعية وقبوله بواقع حالة التعايش السلمي البيين ومد جسور التواصل االجتماعي بني خمتلف أفراده
وشرائحه املختلفة وقواه احلية الدينية والعرقية والسياسية والطبقية.
 الطالب اجلامعي :هو الطالب املسجل يف العام الدراسي  ،2021/2020ومنتظم ابلدراسة ابملركز اجلامعي البيض. -6-1الدراسات السابقة واملشاهبة:
أ -دراسة حممد القدومي ،سليمان العمد ( )2018هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الثقافة الرايضية وعالقتها ابهلوية الرايضية
لدى طلبة ختصص الرتبية الرايضية تبعا إىل متغريي اجلنس والسنة الدراسية ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها
( )152طالبا وطالبة من قسم الرتبية الرايضية ،واستخدم الباحثان مقياس الثقافة الرايضية ،ومقياس اهلوية الرايضية كأدوات جلمع البياانت
بعد إجراء معامالت الصدق والثبات هلما وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقافة الرايضية كان عاليا جدا لدى طلبة ختصص الرتبية
الرايضية ،حيث كانت النسبة املئوية لالستجابة ( ،)%66,84وأن مستوى اهلوية الرايضية لديهم كان عاليا ،حيث بلغت النسبة املئوية
لالستجابة ( ،)%77,00ابإلضافة إىل وجود عالقة إجيابية دالة إحصائية بني مستوى الثقافة الرايضية واهلوية الرايضية ،وأشارت النتائج
أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اهلوية الرايضية تعزى إىل متغري اجلنس ولصاحل الطالب الذكور وعدم وجود فروق
دالة إحصائيا لديهم يف مستوى الثقافة الرايضية تبعا إىل متغريي اجلنس والسنة الدراسية ،وأوصى الباحثان بعدة توصيات من أمهها ضرورة
الرتكيز على مشاركة الطالبات يف األنشطة الرايضية املدرسية نظرا ألمهيتها يف تكوين مستوى اهلوية الرايضية.
ب -دراسة حرب ( )2013هدفت على الكشف عن درجة تطبيق ثقافة السالم ودور اإلدارة املدرسية يف نشرها يف املدارس الثانوية
األردنية املنتسبة ملنظمة اليونسكو يف حمافظة إربد ،تكونت عينة الدراسة من ( )541طالبا ومعلما يف املدرس الثانوية املنتسبة ملنظمة
اليونسكو يف حمافظة إربد جاءت بدرجة تقدير متوسطة ،وأوصت الباحثة بضرورة اعتبار األنشطة التعليمية جزءا من املنهاج وتوظيفها
لغرس قيم ومبادئ ثقافة السالم وترسيخها وجتسيدها يف مواقف سلوكية.
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ج -دراسة مهدي أمحد ( )2012هدفت التعرف إىل الثقافة الرايضية وعالقتها ابلتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة املرحلة اخلامسة
يف معهد إعداد املعلمني -دإیىل ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ( )75طالبا من أقسام خمتلفة يف املعهد،
وطبق مقياس الثقافة الرايضية ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الثقافة الرايضية والتوافق النفسي واالجتماعي
لدى طالب قسم الرتبية الرايضية ،ابإلضافة إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الثقافة الرايضية ولصاحل طالب قسم الرتبية الرايضية
مقارنة مع الكليات األخرى.
د -دراسة عثمان حممود ( " )2009أثر مشاهدة القنوات الفضائية الرايضية يف نشر الثقافة الرايضية بني طلبة جامعة دايىل" هدفت
الدراسة إىل بناء مقياس الثقافة الرايضية ملشاهدي القنوات الرايضية الفضائية.
والتّعرف أثر مشاهدة القنوات الفضائية الرايضية يف نشر الثقافة الرايضية بني طلبة جامعة دايىل ومعرفة الفرق بني الذكور واإلانث
املشاهدين للقنوات الرايضية يف مستوى الثقافة الرايضية.
وتوصل إىل استنتاج أن مقياس ثقافة الرايضية ملشاهدي القنوات الفضائية الرايضية الذي مت بناؤه يالئم العينة املختارة واليت كانت لفئة طلبة
التعرف مستوى الثقافة الرايضية ملشاهدي القنوات الفضائية
كليات جامعة دايىل ،إذ حقق هذا املقياس اهلدف الذي أعد من أجله وهو ّ
الرايضية ،وأَّن للقنوات الفضائية الرايضية أثراً اجيابيا يف تزويد املشاهد ابلثقافة الرايضية ،و َّ
أن للقنوات الفضائية الرايضية أتثرياً على النواحي
املعرفية واالجتماعية أكثر من النواحي الرتبوية والصحية.
.2منهجية الدراسة وإجراءاهتا امليدانية:
 -1-2منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي لكونه أكثر املناهج مالئمة لطبيعة مشكلة الدراسة وأهدافه.
 -2-2جمتمع الدراسة والعينة :تكون جمتمع الدراسة من طلبة املركز اجلامعي البيض ،واختريت عينة البحث ابلطريقة العشوائية املنتظمة
وبلغت ( )270طالبا وطالبة كما مت أخذ عينة استطالعية أوىل من الطلبة واليت بلغت ( )15طالباً ،وعينة استطالعية اثنية لغرض إجياد
األسس العلمية وتقنيني املقياسني مبا يتناسب وطبيعة اجملتمع وبلغت ( )30طالباً وطالبة.
 -3-2جماالت الدراسة:
 -1-3-2اجملال البشري :طلبة املركز اجلامعي البيض املوسم الدراسي .2020/2019
 -2-3-2اجملال الزمين :املدة من .2020 /03/10 - 2019 /12/02
 -3-3-2اجملال املكاين :املركز اجلامعي البيض.
 -4-2وسائل مجع املعلومات املستخدمة يف الدراسة:
 املصادر العربية واألجنبية. املقابالت الشخصية. استمارة املقياس الثقافة الرايضية. استمارة املقياس السلم اجملتمعي. أدوات الدراسة :استخدم الباحث مقياس السلم اجملتمعي ،وهو مقياس ثالثي يتكون من ( )20فقرة وبثالث بدائل (أوافق ،حمايد،ال أوافق) ،ومقياس الثقافة الرايضية ويتكون من ( )25فقرة وبثالث بدائل (موافق جداً ،موافق إىل حد ما ،ال أوافق) ،بعد تعديل بعض
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فقراته مبا يتالءم وعينة الدراسة مت عرضه على جمموعة من اخلرباء واملختصني الستطالع آراءهم ومالحظاهتم إلضافة أو تعديل أو حذف
فقرات املقياسني ،وبعد مجع االستمارات ،مت األخذ مبالحظات اخلرباء حول تعديل بعض الفقرات لتصبح مالئمة لقدرات عينة الدراسة.
 التجربة االستطالعية األوىل :قام الباحث بتوزيع استمارة املقياسني (السلم اجملتمعي والثقافة الرايضية) يوم  2020/01/10علىعينه بلغت ( )15طالبا ابملركز اجلامعي البيض ومتت وذلك ملعرفة مالئمة املقياسني لعينة الدراسة والوقت الذي يستغرقه وأهم الصعوابت
اليت قد تواجه الباحث.
 التجربة االستطالعية الثانية :قام الباحث بتوزيع استمارة املقياسني على عينة أخرى من طلبة املركز اجلامعي البيض والبالغة ()30طالباً لغرض إجياد األسس العلمية للمقياسني وذلك يوم .2020/01/20
 -5-2األسس العلمية للمقياسني:
 الصدق :وقد حتقق الباحث من صدق املقياسني من خالل الصدق الظاهري وصدق احملتوى من خالل عرض استمارات املقياسنيعلى اخلرباء واملختصني والبالغ عددهم ( )9خرباء فقد تراوحت نسبة االتفاق على فقرات املقياس ( ،)%100 -%76كما حتقق
الباحث من الصدق الفرضي للمقياسني حبساب القدرة التمييزية لفقرات املقياسني ،إذ إن قدرة الفقرات على التمييز بني األفراد الذين
ميتلكون السلم اجملتمعي والثقافة الرايضية العالية وبني األفراد الذين ال ميتلكون ذلك يعد دليالً على الصدق الفرضي لفقرات املقياس.
ومت حساب القوة التمييزية للفقرات ،بعد ترتيب الدرجات تنازليا من أعلى درجة إىل أقل درجة ،واعتمد الباحث أسلوب العينتني
املتطرفتني يف احتساب القوة التمييزية للفقرات ،وقد أخذت نسبة ( )%50العليا و( )%50الدنيا من الدرجات كمجموعتني عليا ودنيا
حيث كان عدد األوراق يف كل جمموعة ( )40ورقة وابعتماد االختبار التائي ) (t –Testالختبار داللة الفرق بني وسطني لعينتني
مستقلتني استخرجت القيمة التائية احملسوبة لكل فقرة ومت مقارنتها ابلقيمة اجلدولية البالغة ( )2,10عند مستوى ( )0,05ودرجة حرية
( ) 18تبني أن القيمة التائية احملسوبة جلميع فقرات مقياسني أكرب من القيمة اجلدولية ومت إبقاؤها وبذلك يكون عدد فقرات مقياس السلم
اجملتمعي ( )20فقرة وفقرات الثقافة الرايضية ( )25فقرة.
 جدول رقم ( :)01يبني نتائج حساب درجات الصدق التمييزي ملقياس الثقافة الرایضية ومقياس السلم اجملتمعي.املتوسط

االحنراف قيمة "ت" درجة

مستوى

املقياس

اجملموعات

احلساب

املعياري

احملسوبة

احلرية

الداللة

2,05

2,64

18

0,05

مقياس

اجملموعة العليا

9,15

2,13

الثقافة

اجملموعة الدنيا

7,36

الرایضية
مقياس

اجملموعة العليا

8,98

2,11

السلم

اجملموعة الدنيا

7,29

2,15

2,44

اجملتمعي
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 ثبات املقياس :وقد مت احتساب الثبات للمقياسني بطريقة ألفا كرونباخ حلساب االتساق الداخلي ملقياس السلم اجملتمعي من درجةالعينة االستطالعية حيث بلغ ( ،)0,81أما معامل الثبات ملقياس الثقافة الرايضية إذ بلغت درجة الثبات ( ،)0,87وهو مؤشر جيد
لثبات املقياسني.
 التجربة الرئيسية :قام الباحث ابلتجربة الرئيسية إذ وزع االستمارة اخلاصة ابالستبيان على عينة البحث الرئيسية والبالغة ( )270طالباًوطالبة من طلبة املركز اجلامعي البيض  2018/04/24ومن مث قام الباحث جبمع األوراق اخلاصة ابملقياسني لغرض إجراء التحليل
اإلحصائي.
 -6-2الوسائل اإلحصائية :استخدم الباحث احلقيبة اإلحصائيةSPSS
يف معاجلة البياانت:
 -الوسط احلساب.

 -االحنراف املعياري.

 -معامل االرتباط (بريسون).

 -حتليل التباين.7

 -معامل ألفا كرونباخ

.3عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها:
 -1-3عرض نتائج مقياس الثقافة الرایضية والسلم اجملتمعي لعينة الدراسة وحتليلها:
 جدول رقم ( :)02يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس الثقافة الرایضية ومقياس السلم اجملتمعي لعينة الدراسة.املقياس
مقياس الثقافة

جمموع

املتوسط

االحنراف

النسبة

درجة

االستجاابت

احلساب

املعياري

املئوية

املوافقة

14059

52,10

5,35

%69,46

عالية

الرایضية
مقياس السلم

10935

40,51

4,57

%67,50

عالية

اجملتمعي
يبني اجلدول رقم ( )02قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لعينة الدراسة يف الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي ،فقد بلغ الوسط
احلساب لطلية املركز اجلامعي ابلبيض يف الثقافة الرايضية ( )52,10واالحنراف املعياري ( )5,35وبنسبة مئوية قدرت ب(،)%69,46
وكانت درجة املوافقة عالية.
بينما بلغ الوسط احلساب للسلم اجملتمعي ( )40,50واالحنراف املعياري ( )4,57وبنسبة مئوية قدرت ب( ،)%67,50وكانت درجة
املوافقة عالية ويرجع الباحث ذلك أبن معظم طلبة املركز اجلامعي ابلبيض مستواهم الثقايف الرايضي عال ،وهذا راجع إىل أن الثقافة الرايضية
هي إحدى فروق الثقافة العامة وتعتمد على الثقافة العريضة املبنية على خمتلف نواحي املعرفة اإلنسانية اليت تساهم يف متكني الفرد من القيام
بواجباته ومسؤولياته الرتبوية يف اجملتمع ،إضافة إىل أن طلبة املركز اجلامعي ابلبيض مستواهم يف السلم اجملتمعي متيز بدرجة عالية ،واختلفت
عن دراسة حرب ( )2013أن درجة تطبيق ثقافة السالم يف املدارس الثانوية األردنية املنتسبة ملنظمة اليونسكو يف حمافظة إربد ،جاءت
بدرجة تقدير متوسطة ،فثقافة السلم والتسامح يف أرجاء اجملتمع أساسها بناء شخصية الفرد من كافة مقوماهتا اجلسمية والنفسية والعقلية
واالجتماعية والروحية ،ويؤكد تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )2001أن السلم اجملتمعي عملية ترمي إىل تعزيز املعارف واملهارات
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والقيم الالزمة لتغيري أمناط السلوك وتزود أجيال املستقبل ابلقيم اليت ميكن أن تساعد على تشكيل مصريهم وهي حتث على العطاء
وتتواكب مع القيم األساسية وهي احلرية واملساواة والتضامن والتسامح واحرتام الطبيعة واملسؤولية املشرتكة (مؤسسة ثقافة السالم.)2006،
 -2-3عرض نتائج عالقة االرتباط بني الثقافة الرایضية والسلم اجملتمعي لعينة الدراسة وحتليلها:
 جدول رقم ( :)03يبني قيمة "ر" احملسوبة بني الثقافة الرایضية والسلم اجملتمعي لعينة الدراسة.املقياس
مقياس الثقافة الرایضية

قيمة "ر"

مستوى

قيمة "ر"

الداللة

احملسوبة

الداللة

اجلدولية

اإلحصائية

0,64

0,05

0,13

دال

مقياس السلم اجملتمعي

إحصائيا

يبني اجلدول ( )03قيمة (ر) احملسوبة بني الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لعينة الدراسة ،إذ بلغت قيمة (ر) احملسوبة ( )0,64وهي أكرب
من (ر) اجلدولية البالغة ( )0,13عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( ،)268وهي ذات داللة معنوية.
ويرجع الباحث ظهور هذه النتائج إىل أن الثقافة الرايضية تؤثر يف تشكيل شخصية الفرد واجلماعة عن طريق املواقف الثقافية العديدة ومن
خالل التفاعل االجتماعي املستمر ،وهكذا تكسب الثقافة الرايضية السلوك االجتماعي واحلركي والرايضي للفرد واجلماعة عن طريق
التنشئة االجتماعية ويف هذه املواقف االجتماعية ميارس الفرد عناصر الثقافة ،وهذه تسمى بعملية التعليم االجتماعي أو بعملية التنشئة
االجتماعية ،فالثقافة تزود الفرد بنظرة مطابقة للحياة االجتماعية ،أي أهنا متيز الفرد ابحلقيقة االجتماعية وذلك من خالل املؤسسات
االجتماعية،كما ترتك الرايضات املختلفة يف نفوس العامة آاثراً ذات هبجة مبا حتمل من متعة وفائدة ،فلكل من الروح والبدن حق من
ضمن احلقوق العديدة اليت حيتاجها اإلنسان ،وعلى هذا األساس كانت آلاثر املظاهر الرايضية أمهية من حيث التأثري على الثقافة العامة
للمجتمع تظهر على شكل صداقات وتزاوج بني أفراد اجملتمع وتبادل معريف قائم على احملبة.
وهذا ما أكده غسان صادق( )1990أن أثر الثقافة الرايضية ال يقتصر على تربية الفرد جسميا وإمنا ميتد التأثري ليشمل النواحي النفسية
والسلوكية والفكرية واكتساب املهارات املفيدة للحياة العملية ،هذا من جانب ومن جانب أخر فإن أتثريها ال يقتصر على من ميارسها وإمنا
على من يشاهدها كذلك ،وهلذا فمن املمكن القول أن الثقافة الرايضية ذات أثر تربوي يف مجيع أفراد اجملتمع صغاراً وكباراً ،ذكوراً وإاناث.8
 .4خامتة:
إن متتني العالقات الرايضية بني الشعوب يعترب الطريق األمثل لبناء ثقافة احملبة واالبتعاد عن أجواء احلروب واالقتتال ،وتلعب الثقافة
الرايضية دوراً هاماً يف بناء عالقات اجتماعية وصداقات تبعث روح احلماس واحلياة يف أوساط الشباب ،كما أن الرايضة منتدى لتعلم
مهارات مثل الثقة والقيادة وهي تلقن مبادئ أساسية كالتسامح والتعاون واالحرتام وهي أداة مؤثرة يف تدعيم الروابط والشبكات
االجتماع ية ،وتعزيز السالم والعدل ،وهلا دور هام يف تعزيز االندماج االجتماعي والتنمية االقتصادية ،وتعترب من العناصر املستدامة لتحقيق
األهداف اإلميانية ،كما هلا أتثري يف صحة املمارسني حيث جتعلهم أصحاء قادرين على مقاومة األمراض ،وهي أداة مؤثرة يف حتقيق السالم
بني دول العامل والتنمية البشرية.
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الثقافة الرايضية تكسب االحرتام والتعاون والسالم ،فالرايضة تعمل على نبذ التفرقة بني العنصرية وتعزز االستقرار االجتماعي واملصاحلات
وتدعم االنتماء والوعي ابلسالم وترويج القيم الرايضية الفاضلة ،وهي حقل لتنمية الوالء للجماعة ،تشجع احلوار بني اجملتمعات وإكساب
الفرد كفاية بدنية وعقلية واجتماعية ،والقواعد الرايضية وسيلة تثقيفية تستخدم لتشجيع روح الوالء الوطين اليت تعترب ضرورية لتحفيز جيل
املستقبل ،وحىت املنظمات الرايضية تشجع على املسامهة بشكل فعال يف حتقيق السالم ومثة إقرار أبن ممارسة الرايضة متثل أداة لتعزيز
السالم ،وتقوم بطبيعتها على املشاركة واالندماج ،وهي تقرب بني األفراد واجلماعات وميكن أن تسهل الرايضة حل املشكالت يف أوضاع
ما بعد النزاعات مبا أن لديها القدرة على التقرب بني الناس وللثقافة الرايضية دور متميز يف نشر الوعي الثقايف الرايضي بني اجملتمعات،
وتربية الفرد جسميا ونفسيا وسلوكيا وفكراي واكتساب املهارات املفيدة للحياة العملية ،والدراسة احلالية توصلت إىل
متيز طلبة املركز اجلامعي البيض مبستوى عال من الثقافة الرايضية ومستوى السلم اجملتمعني وأن مستوى السلم اجملتمعي يعتمد على مستوى
الثقافة الرايضية،كما أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بني الثقافة الرايضية والسلم اجملتمعي لدى طلبة املركز اجلامعي البيض.
ويوصى الباحث ابالهتمام بزايدة عدد الربامج التثقيفية يف مجيع اجملاالت على القنوات الرايضية الفضائية واليت يقوم عليها عدد من
املختصني واخلرباء نظرا ألمهيتها يف حتقيق السلم اجملتمعي ،وبضرورة االهتمام بنشر الثقافة الرايضية بني طلبة اجلامعة وجلميع األلعاب
الرايضية ،إضافة إىل ضرورة رفع مستوى الوعي اجملتمعي ملفهوم فكرة السلم اجملتمعي ،وما يتضمنه هذا املفهوم من دعم تطوير عالقات
سلمية سليمة ،وتبين منظومة قيم وتوجهات اجيابية واحلاجة لرتمجتها إىل منظومة سلوكية اجيابية ابملؤسسات الرتبوية من خالل تربية منهجية.
 .6قائمة املراجع:

ت1

 1صادق غسان حممد ( )1990مبادئ الرتبية والرتبية الرايضية ،بغداد ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،ص.21
 2الشافعي حسني أمحد ( )2001الرتبية الرايضية وقانون البيئة ،ط ،1اإلسكندرية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،ص54
 3اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )2004العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل الدورة التاسعة واخلمسون،
ص.102
 4الدوسقي عالء الدين ( )1994الثقافة الرايضية ،دار الفكر العرب ،القاهرة ،ص.74
 5اخلويل أمني ،حممود عدانن ( )1996الثقافة الرايضية ،القاهرة ،دار الفكر العرب ،ص.39
 6السايح مصطفى ( )2007علم االجتماع الرايضي ،دار الفكر الرتبوي ،ص.82
7عايد كرمي( )2009مقدمة يف اإلحصاء وتطبيقات ،SPSSدار الضياء للطباعة والتصميم ،النجف ،ص.132
 8غسان حممد صادق( )1990مبادئ الرتبية والرتبية الرايضية ،بغداد ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،ص.110
 .7هوامش:
 الدوسقي عالء الدين ( )1994الثقافة الرايضية ،دار الفكر العرب ،القاهرة. اخلويل أمني ،حممود عدانن ( )1996الثقافة الرايضية ،القاهرة ،دار الفكر العرب. -اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )2001العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل الدورة السادسة واخلمسون.
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 اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )2004العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل الدورة التاسعة واخلمسون. السايح مصطفى ( )2007علم االجتماع الرايضي ،دار الفكر الرتبوي. الشافعي حسني أمحد ( )2001الرتبية الرايضية وقانون البيئة ،ط ،1اإلسكندرية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية. الصفار حسن ( )2002السلم االجتماعي مقوماته ومحايته ،لبنان ،دار الساقي. حرب دولت( )2013دور اإلدارة املدرسية يف نشر ثقافة السالم وتطبيقها يف املدارس الثانوية األردنية املنتسبة ملنظمة اليونسكو يفحمافظة إربد أطروحة دكتوراه األردن.
 حزوري بوليت ( )2011التنمية وبناء السالم يف لبنان ،بريوت أكادميية بناء السالم. حسن حممد ( )2002تقدمي ثقافة السالم للطالب ،طرق التقدمي والصعوابت احللقة  ،3جملة الرتبية ،قطر. طه بدوي ( )2010السالم االجتماعي والتعايش السلمي ،القاهرة دار غريب. عايد كرمي( )2009مقدمة يف اإلحصاء وتطبيقات ،SPSSدار الضياء للطباعة والتصميم ،النجف. عثمان حممود ،أثر مشاهدة القنوات الفضائية الرايضية يف نشر الثقافة الرايضية بني طلبة جامعة دايىل رسالة ماجستري (غري منشورة)،كلية الرتبية الرايضية -جامعة دايىل.
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