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تعتبر الرياضة ضرورة من ضروريات الحياة نظرا العتبارها أداة فعالة في توجيه الفرد التوجيه الصحيح،

فهي عنصرا أساسيا ومهما لتطوير المجتمعات حيث تعمل الرياضة على تنمية الصفات البدنية والصحية والنفسية

بشكل متوازن واالرتقاء بهم إلى المستوى الذي يصبح فية إنسانا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه فضال عن أن
الرياضة تعمل على تنمية الميول النفسية واالجتماعية ويمكن مساعدة افراد المجتمع من خالل اشراكهم في األنشطة
الرياضية لتحقيق التسامح واإلخاء وبناء العالقات االجتماعية السوية فيما بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه،

وال يمكن للمؤسسات الرياضة أن تكون مؤسسات تربوية صالحة إال إذا كان اصحاب القرار ملمين بمبادئ التربية
البدنية الحقيقية ونظمها االجتماعية ،إذ تظهر وظيفتهم التربوية والمجتمعية في تأمين التناسق واالنسجام في عمل
الممارسين الذين يمارسون الرياضة وفقا لمقتضيات التقارب والتسامح واالخاء ونبذ العنصرية ،حيث تتصل بعض

مبادئ الرياضة مثل حب الوطن والفوز لتمثيل الوطن أحسن تمثيل ،وتقديم النشيد الوطني قبل المنافسة لكل رياضي
ترتبط مع االعتزاز بالمواطنة وممارستها قوال وفعال ،وتجسيد قيم التسامح والتعاون والتفاني في العمل وتشديد
االهتمام والمواظبة وغيرها من األمور التي من شانها غرس مبادئ الحس المدني والشعور بالمواطنة والتالحم
المجتمعي في نفوس الممارسين وال سيما إذا تعلق األمر بمن بدؤوا ممارسة الرياضة وهم أطفال من خالل تشبعهم

بالمبادئ المدعمة للشخصية الوطنية التي تحاول التقارب مع المجتمعات االخرى وخلق ثقافة المواطنه والتسامح.
وهذا ما أدي بنا إلى تسليط الضوء على دور الرياضة في تكريس مفهوم التسامح والمحبة لدى الممارسين .و هدفت
ورقة البحث الى معرفة دور الرياضة في تنمية صفات المحبة والتسامح لدى افراد المجتمع ،واستخدم الباحثان
المنهج الوصفي لتحقيق اهداف الدراسة على عينه من افراد المجتمع السعودي الممارسين لكرة القدم الخماسي من

الجنسيات المختلفة (السعودين – والمقيمين) والمشاركين في بطولة كرة القدم الخماسي المقامة في مدينة الرياض
وبلغ عدد افراد العينه  168العب منها عينة استطالعية عشوائية قوامها  10العبين استخدمت لتقنين أداة البحث.
وتم تصميم استمارة استبيان تضمنت العديد من المحاور التي تختص بصفات التسامح والمحبة وتم توزيعها على
افراد العينه وأشارت اهم النتائج الى أن ممارسة النشاط الرياضي والمنافسات الرياضية تعمل على تقوية وتنمية

صفات التسامح والمحبة بين المجتمع السعودي.
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الرياضة:

هي عبارة عن مجموعة من الحركات الرياضية والتمارين البدنية التي تساهم في بناء الجسم وصحة وسالمة

البدن
التسامح:

(ادارة المالعب ،خالد تميم) 2015

القدرة على تنمية الثقافة الدينية واالجتماعية وتقوية العالقة االجتماعية بين األفراد وكذلك القدرة على نبذ
التعصب والتشدد في القرار واإلجراءات االجتماعية وتعزز الشعور بالتعاطف والرحمة والحنان في قلوب وضمائر
).(تعريف اجرائي

.البشر
-: التسامح الرياضي

هو عدم التعصب لألفكار والثقافة الشخصية للفرد نحو الرياضة واحترام االجتهاد واإلبداع في نوع

. الرياضة الذي يمارسها الفرد من اجل الوصول الي الفوز وتحقيق االهداف بطريقة فكرية صحيحة

) .(تعريف اجرائي

Abstract:

Sport is considered a necessity of life because it is considered an effective tool in
guiding the individual in the right direction, as it is an essential and important element
for the development of societies where sport works to complement the physical, health
and psychological characteristics in a balanced manner and raise them to the level
that becomes in a useful person in the society in which he lives as well as that Sports
works to develop psychological and social tendencies, and there is no more important
support that can be provided to members of society than to help them through sports
activities to achieve friendship, understanding, tolerance and build relationships
between them and the societies in which they live. A sports institution cannot be a
valid educational institution unless the decision-makers are familiar with the principles

of true physical education and its social systems, as their educational and societal
function appears in securing harmony and harmony in the work of practitioners who

practice sports in accordance with the requirements of rapprochement, tolerance,

brotherhood and the rejection of racism, as some of the principles of sport are related.
Like patriotism and winning to represent the country the best representation.
Presenting the national anthem before the competition for every athlete is associated
with pride in citizenship and practicing it in word and deed, embodying the values of
tolerance, cooperation and dedication to work, intensifying interest and perseverance,

and other matters that would instill principles of civil sense, a sense of citizenship and
community cohesion in the souls of practitioners, especially if it concerns those who
started practicing Sports while they are children, through their saturation of the
principles underpinning the patriotism that tries to rapprochement with other societies
and create a culture of citizenship and tolerance. This is what led us to shed light on

the role of sport in perpetuating the concept of tolerance and love among practitioners.

This research aimed to know the role of sport in developing the qualities of love and
tolerance among members of society. The researchers used the descriptive approach

to achieve the goals of the study. The research sample included 9 popular teams for
the five-a-side game in Riyadh. The sample included: Different groups of society
(communities of different nationalities present in the Kingdom of Saudi Arabia [the
Indian community - the Bengali community - the Filipino community - the Indian
community - the Egyptian community - the Yemeni community - the Turkish

community - the Sudanese community - the Nepalese community). It included many
axes related to the qualities of tolerance and love in both Arabic and English, and it
was distributed to members of 9 teams of the five footballers from the aforementioned
communities and included 158 players in Riyadh of 9 nationalities. The results of the
study concluded that practicing sports and sports competitions work to strengthen and
develop the qualities of tolerance and love Between team members and between
individuals in general.

المدخل -:Introduction

تعد الرياضة ضرورة من ضرورات الحياة نظرا العتبارها أداة فعالة في توجيه الفرد التوجه الصحيح ،فهي

عنصرا أساسيا ومهما لتطوير المجتمعات حيث تعمل الرياضة على تنمية الصفات البدنية والصحية والنفسية بشكل

متوازن واالرتقاء بهم إلى المستوى الذي يصبح في إنسان نافع في المجتمع الذي يعيش فيه فضال عن أن الرياضة
تعمل تنمية الميول النفسية واالجتماعية وليس هناك أهم دعم يمكن تقديمه ألفراد المجتمع أكثر من مساعدتهم من
خالل األنشطة الرياضية لتحقيق الصداقة والتفاهم والتسامح وبناء العالقات بينهم وبين المجتمعات الذي يعيشون
فيها.

يشير لفظ التسامح الى العفو والمسامحة وعدم التعصب اي غفران الحقوق والعفو عن الخطأ (المعاني) ،وتدل
السماحه لغة على السالسة والتيسير المرن والرفق وفي النظم الفلسلفية ينظر ال التسامح على انه االحترام المتبادل

بين االفراد واظهار اللطف في التعامل اللفظي والسلوكي). (Resource, 2017

ولقد اكدت كثير من الدراسات على الدور المهم للرياضة واالنشطة الرياضية في ترسيخ روح التعاون

والمحبة بين افراد المجتمع الواحد بل ومن الممكن ان تتعدى ذلك الى ترسيخ روح التسامح بين المجتمعات المختلفة
في التقاليد والثقافات ،أن الرياضة تلعب دورا في التأثير على الصحة العامة واللياقة الصحية لالفراد الذي يمارسونه

بشكل منتظم فضال عن التأثيرات النفسية التي تترافق مع ممارسة النشاط الرياضة ).(M. RIVERA, 2006
يستخدم التسامح على نطاق واسع في صناعة االختالف المسموح به لألجزاء من شكلها المثالي حيث

تساهم الرياضة في التقاء الشعوب من مختلف األصول ،واألعراق في العديد من البلدان ،وبالتالي هي
تساعد على إذابة جليد الجمود ،واألحكام ،واألفكار المسبقة ،كما ّأنها تساهم في تشكيل الصور األصيلة في عقول
الناس من مختلف األقطار عن بعضهم البعض ،باإلضافة إلى وجود العديد من األلعاب الرياضية التي من شأنها
جمع الالعبين ،والجماهير من مختلف الشعوب ،وجعلهم يلتزمون بقوانين اللعبة التي تقوم على االحترام ،وتحقيق
لالخرين ،وأشهر هذه األلعاب حول العالم هي كرة القدم التي تحظى بجماهيرية عظيمة ،وضخمة من
السالمة َ

المشجعين ،وقد أثبتت الرياضة عبر التاريخ قدرتها على جمع الناس من مختلف بقاع العالم مع بعضهم البعض،
ّ

وتعزيز التسامح واالحترام فيما بينهم)Court، 2006( .

من جانب آخر فالتسامح يعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين افراد المنطقة الواحدة وافراد المجتمع

االكبر وهذا نابع من االتصال المباشر وروح المتعه والفرح عند ممارسة االنشطة الرياضية واالجتماعية ،ان كل
ذلك يرتبط بالتنشئة االجتماعية لالفراد في المجتمع ،أن سالمة المجتمع وقوة بنيانه وتماسكه مرتبط بالسالمة
الصحية والنفسية واالجتماعية فالفرد هي محور المجتمع وهو صانع المستقبل (حسين.)2016 ،

التسامح يأخذ شكل الحق في االختالف ،الذي ال يؤدي إلى نبذ المختلف اجتماعيا ،هذا إلى جانب كونه

مجردة ،بشكل محايد،
مجردة تحكم حاالت ّ
حقا في المعاملة اإلنسانية المتسامية على القانون نفسه؛ باعتباره قواعد ّ
يتأمل إحداث توازن بقدر ما يطمح إلى خلق نظام صارم للمجتمعات؛ يحفظ األمن ،لكنه ال يخلق الوئام اإلنساني
ال ّ
الذي يبقى بيد اإلنسان في حد ذاته؛ وهذا ما يسعى الحق في التسامح إلى جعله حقا على اإلنسان تجاه أخيه
اإلنسان ،وليس من باب كرامة النفس ،بل من شروط العيش المشترك الذي يفترض تفاعال إنسانيا حقيقيا بين
عناصره ،اكتسب مصطلح التسامح بعدا جديدا وجذريا ،عندما اقترن بفلسفة حقوق اإلنسان ،التي أخرجته من

سياقه السابق ،وجعلت منه حجر الزاوية في بناء المنظومة الحقوقية .فخرج من الفرد إلى المجتمع فالدولة والمجموعة

الدولية ،إذ لم يعد سلوكا ذاتيا وإنما أصبح أساس التنظيم االجتماعي والسياسي ،في المجتمعات الغربية بالخصوص،

كما يرى صالح الجورشي .وهذا يعني ّأن المفهوم الحديث للتسامح ،باإلضافة إلى شحنته الدينية األصلية ،وشحنته
الفلسفية الالحقة ،اكتسب شحنة قانونية ،وانتقال التسامح من بعده األخالقي إلى بعده المدني والسياسي ،على

المستوى الواقعي ،يعود إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي نظر إليه كإحدى المبادئ األساسية لحياة
مدنية ،تضمن لإلنسان كرامته ،وتحقق العيش المشترك .ومع كل ّالتطور الذي خضع له مصطلح التسامح في
مدلوالته ،بقي يعاني من مشكلتين أساسيتين أولهما :الحمولة التاريخية التي ال تزال تالزمه عند االستعمال؛ والمشكلة
الثانية تتعلق بعدم وجود إجماع حول دالالته الجديدة .ويعود مصدر االلتباس الذي بقي مالزما لمصطلح التسامح

إلى ما زال يوحي به "للبعض" ،من موقف استعالئي يمارسه المتسامح تجاه اآلخر ،لكن مع ذلك ،بالفهم الحقوق

إنساني للتسامح ،ال يستمد التسامح قيمته من أي أساس آخر كالدين ،والعرق ،والعشيرة وغير ذلك .ولكنه يستمد
أساسه من التعاقد المدني ،فأخالقية التسامح ،أخالقية مدنية بمعنى أنها تتولد عن العالقة المدنية التي تجمع بين

طرفين مختلفين في العقيدة والجنس واللغة ،ولكنهما يتبادالن التقدير ،ويتمثالنه كتحقق عملي ألخالق المدينة .وهنا

ال يكون التسامح منة من األنا إلى اآلخر ،أو عطفا تجاهه ،أو صفحا عنه (بلحاج)2016 ،

أن العنف والذي ترافق مع المتغيرات في العالم من متغيرات سياسية واقتصادية ترافق مع الشعور بالخوف
من االرهاب الذي اصبح سمه تترافق مع احداث عديدة في العالم ،ولقد كان للرياضة واالحداث الرياضية في العالم
اكبر االثر في التقليل من هذا االحتقان السياسي او الديني او المذهبي بين المجتمعات المختلفة.

والرياضة ترويض للنفس ليست جمعا لأللقاب والبطوالت ،فما جدوى أن يكون البطل بال أخالق ،فالرياضة

وسيلة وغاية لترويض النفس قبل الجسد ،والصعود إلى قمة الشهرة يحتاج إلى جهد وتفان ومقدرة على الصبر،
وهناك الكثير من الرياضيين الذين وصلوا وسقطوا سريعا إلى القاع بسبب عدم التزامهم باألخالق.
ويعد التسامح من أهم السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الشخص الرياضي أو المشجعين ،حيث يعتبر

الفوز و الخسارة من األمور التي تعتمد على الجهد المبذول ،و للشخص الذي يقدم الجهد األفضل ،من هنا يجب

أن يكون للشخص الروح المعنوية العالية التي تعمل على أيجاد األجواء المناسبة في سبيل الحصول على العديد
من الفرص التي تتيح لنا الحصول على الرياضة المميزة و التي توفر لنا العديد من األوقات الممتعة ،فجب أن

يتحلى األشخاص و الالعبين في سبيل الحصول على األوقات الممتعة و المميزة لألشخاص الذين يمارسون
الرياضات أو من األشخاص الذين يشجعون هذه الرياضات المختلفة.)Shearman, 2015( .

أن الرياضة تعمل على تنمية العديد من القيم االخالقية مثل العدل والنزاهة والتعاون ،إذ يجب على

الحكام المسؤولين عن نتائج
الرياضي ّاتباع القواعد ،واألنظمة ،وااللتزام بالنزاهة ،وعدم الغش ،كما يجب على ّ
ّ
يتحلوا بالعدل عند الحكم بين الفرق المتنافسة ،أو األفراد المتنافسين ،كما أن العدل أساسي
أن
الرياضية
المنافسات
ّ
ّ
في التعامل مع مختلف الالعبين من مختلف البلدان ،واألعراق ،واألجناس ،وعدم التمييز بينهم ،أو استبعاد أحدا

متحيزا في النتيجة تجاه ّأي
منهم تبعا لعرقه ،أو دينه ،أو أي شيء َاخر ،كما وال يمكن ألحد من ّ
الحكام أن يكون ّ
الحكام تطبيق القوانين ،واألنظمة على جميع الالعبين
طرف من أطراف اللعب ،باإلضافة إلى ذلك يجب على ّ

وعدم استثناء أحد من أجل الخضوع لها)(Center, 2012

أن اهمية هذه الدراسة تبرز من خالل دراسة دور الرياضة كوسيلة من وسائل تنمية صفات المحبة

والتسامح بين افراد المجتمع الواحد على اختالف التقاليد والثقافات.وايضا خلق اجواء نفسية متوازنة بين االفراد في
المجتمع بشكل متكامل (.عامر2012 ,م)
اهداف الدراسة -:

هدفت الدراسة الى التعرف على دور الرياضة في تنمية صفات المحبة والتسامح بين افراد المجتمع.
أجراءات البحث -:

تماشيا مع أهداف وطبيعة موضوع الد راسة فقد اعتمد الباحثان على تطبيق المنهج الوصفي (الطريقة

المسحية) لغرض التوصل الى تحقيق هدف البحث في دور الرياضة في تنمية صفات المحبة والتسامح بين افراد
الجاليات المختلفة في المجتمع السعودي .
شملت عينة البحث عينة بلغت ( )158فردا موزعين على افراد الجاليات من العاملين في المملكة العربية
السعودية [الجالية الهندية -الجالية البنغالية -الجالية الفلبينية -الجالية الهندية -الجالية المصرية -الجالية اليمنية-

الجالية التركية-الجالية السودانية -الجالية النيبالية] ،وتم تصميم استمارة استبيان تضمنت العديد من المحاور التي

تختص بصفات التسامح والمحبة باللغتين العربية واالنجليزية وتم توزيعها على اعضاء  9فرق لخماسي كرة القدم
من الجاليات المذكورة سابقا.
هدفت الدراسة الى التعرف على دور الرياضة في تنمية صفات المحبة والتسامح بين افراد الجاليات المختلفة من
افراد المجتمع السعودي من المشاركين في بطولة خماسي كرة القدم اليت كان من المقرر اقامتها في شهر ايار
الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيلها ،من هنا فقد تم توزيع االستبيان الكترونيا بعد اخضاعه للشروط

العلمية لالستبيان ووفقا لآلتي-:

اعتمد الباحثان على صدق المحتوى وهو البحث عما يبدو أن االختبار يقيسه ويعتبر الصدق الظاهري

نوعا مهما من أنواع الصدق وخاصة في بناء االختبارات والمقاييس ألته يشير الى مدى مالئمة المقياس من حيث

المظهر العام في قياس السمة المطلوبة وأن يتممن خالل معرفة مدى وضوح الفقرات ومدى صالحيتها من خالل

اإلجابات المناسبة في المجتمع ،إلى أن أحسن وسيلة للتحقق من الصدق الظاهري هي قيام عدد من الخبراء حيث
أشار بتقدير مدى تمثيل الفقرات لصفة المراد قياسها ،وهذا ما اتفق عليه الخبراء بنسبة ( )%85من إن استمارة
االستبانة تتفق مع الهدف الذي وضعت من أجله.

 -ثبات االختبار (  ) %90وتم استخدام طريقة اعادة االختبار على عينة من خارج عينة البحث الرئيسة.

 موضوعية االختبار حيث تم عرض االختبار على مجموعة من الخبراء في مجال علم النفس وعلماالجتماع واكدوا ان االختبار صادق وموضوعي ويقيس الصفات التي وضع من أجلها.

*

تم نشر االستبانه على مواقع االنترنيت والتواصل االجتماعي محاولة من الباحثين الجل الحصول على
اكبر قدر من االجابات الجل الوقوف على الواقع الحقيقى وتحقيق اهداف البحث ،تم النشر من خالل
الرابط اآلتي :

https://docs.google.com/forms/d/1s0x9Q0r2qAGc2OIWzvsiNlDgNRZRIKFdYdf
المعالجات االحصائية:

1PdWDBPo/edit

 الخبراء هم كل من -:
 أ.د فائزة محمد سعيد جامعة بغداد – كلية االداب – قسم علم االجتماع . أ.د علي يوسف حسين البياتي جامعة بغداد – كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية علم النفس الرياضي. -أ .د نادية حسن زغلول جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية – قسم طرق التدريس والتدريب الرياضي..

الغرض التوصل لتحقيق هدف البحث فقد قام الباحثان باستخدام قانون النسبة المئوية الجل التعرف على
االجابات الخاصة بعينة البحث.
عرض النتائج ومناقشتها -:

بعد ان قام الباحثان بأجراء العمليات االحصائية واستخراج النتائج من استمارات االستبيان التي تم نشرها

على مواقع االنترنيت تم تفريغها في جدول يتضمن القسم االول والذي شمل التحصل االكاديمي  ،سنوات الخبرة
فضال عن الدورات التخصصية وكما يظهر من خالل الجدول (.)1
جدول ( )1يبين النسب المئوية الجابات عينة البحث على االستمارة االلكترونية
اوافق%

محايد%

الاوافق%

الاوافق
بشدة%

السؤال

صيغة السؤال

اوافق
بشدة%

1

تلعب الرياضة دور هام في تعزيز قيم التسامح 85
والمحبة

10

5

0

0

2

احد فوائد الرياضة خلق التعاون واالخوة بين 95
االفراد

5

0

0

0

3

تعمل الرياضة على بناء المجتمعات

85

5

10

0

0

4

تلعب الرياضة دورا هاما في تمتين وزيادة 98
العالقات االجتماعية بين االفراد

2

0

0

0

5

تساعد الرياضة على تبادل الثقافات بين 90
المجتمعات

5

5

0

0

6

ترفع الرياضة مستوى الصحة النفسية لدى 85
االفراد

5

10

0

0

7

الرياضة تنمي الثقة بالنفس وتجلب السرور

95

5

0

0

0

8

تلعب الرياضة دورا هاما في تماسك المجتمعات 80

10

10

0

0

9

تنمي الرياضة التنافس الشريف بين االفراد

85

10

5

0

0

10

تنشر الرياضة روح السالم بين المجتمعات

95

5

0

0

0

11

الرياضة تعزز عملية التكيف االيجابي مع 85
الضغوط

5

10

0

0

12

تعزز الرياضة مبادئ القيم والنظم االجتماعية 98

2

0

0

0

13

الرياضة تعزز مستويات الطاقة اإليجابية بين 90
االفراد

5

5

0

0

14

تلعب الرياضة دورا هاما في تعديل سلوك 85
االفراد

5

10

0

0

15

تعد الرياضة لغة عالمية والتي من خاللها 85
يتواصل البشر مع بعضهم البعض مع اختالف
لغاتهم

10

5

0

0

16

تلعب الرياضة دورا هاما بالنهوض بالمجتمعات 95

5

0

0

0

17

تعتبر الرياضة مراءة المجتمع والتي تعكس 85
مدى وعية و كفاءته النفسية

5

10

0

0

من خالل الجدول ( )1نالحظ ان معظم افراد العينة كانت اجاباتهم ايجابية ومتوفقة مع النظرة االيجابية توفرها
ممارشة االنشطة الرياضية المنظمة او غير المنظمة وتعمل على تنمية الصفات الحميدة مثل المحبة والنزاهة

والعدل وتعمل على تقوية العالقات االجتماعية.

شكل ( )1يبين النسب المئوية الجابات عينة البحث
أن ممارسة االنشطة البدنية تعمل على تنمية وتدعيم الدوافع والتوافق النفسي والروحي لدي الممارسين لها ،حيث
ان دوافع االنسان تتشكل وفقا للعمل او النشاط الممارس والرياضة تكسب االنسان طابعا مميزا من خالل االحتياج
الى تعزيز صفات المحبة والتسامح واالحترام والصبر والتعاون واالخالق الحميدة بين االفراد (النحوي.)2017 ،

االستنتاجات :

من خالل عرض النتائج ومناقشتها فقد توصل الباحثان الى إن ممارسة االنشطة الرياضية المنتظمة او
غير المنتظمة تعمل على تعزيز صفات اخالقية حميدة فضال عن العمل على تقوية العالقات االجتماعية وقيم

التعاون والعدالة بين افراد المجتمع الواحد وهذا يظهر من خالل اآلتي-:
 تقوية وتعزيز صفات المحبة والتسامح. -تقوية وتعزيز صفات النزاهة والعدل.

 تسهم في تنمية المجتمعات من خالل خلق جيل متوازن بعيدا عن الضغوط النفسية واالجتماعية السلبية. -تعزز الصفات االيجابية التي توفق مع نشر مفاهيم السالم والمحبة بين االفراد.

 -تعد الرياضة لغة عالمية والتي من خاللها يتواصل البشر مع بعضهم البعض مع اختالف لغاتهم.

 تزيد من تعزيز القيم والهوية الوطنية لدي المواطنين والمقيمين والزائرين علي نطاق متوازن يتناسب مع قيمومبادئ المجتمع)
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