مفهوم التعايش السلمي وأهم املخاطر التي
تهدده وعالقته بمستوى السلوك العدواني لدى
الالعبني الشباب يف املالعب الشعبية
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ملخص البحث
هدفت الدراسة اىل التعرف عىل مفهوم التعايش السلمي لدى الالعبني الشباب يف املالعب اخلامسية
الشعبية وأهم املخاطر التي هتدد هذا التعايش وعالقته بالسلوك العدواين ،واستخدم املنهج الوصفي
وتكون جمتمع البحث من اكثر من ( )600العب يشكلون فرق شباب وعددها ( )60فريق ًا موزعني عىل
( )12ملعب ًا مخاسي ًا يف قضاء سامراء  /حمافظة صالح الدين يلعبون بشكل منتظم يف املالعب اخلامسية
الشعبية وكان عدد أفراد العينة ( )150العب ًا بني عمر ( )24-15سنة شكلوا نسبة  %25من جمتمع البحث،
وتوصلت الدراسة لالستنتاجات االتية :
 .1ان عينة البحث لدهيم فهم واسع للتعايش السلمي وتقبل االخر رغم اختالفه.
 .2كانت أمهية املخاطر التي هتدد التعايش السلمي كالتايل (اخلطابات املتشنجة للقادة والزعامء ،قلة
العدالة يف توزيع الثروات ،غياب احلريات)
 .3انحسار ثقافة الثأر واالنتقام بني افراد العينة حيث احتلت املرتبة االخري يف ترتيب املخاطر.
 .4انخفاض مستوى السلوك العدواين.
 .5عدم وجود عالقة بني مفهوم التعايش السلمي والسلوك العدواين لدهيم.
الكلامت املفتاحية  :التعايش السلمي ،السلوك العدواين ،املالعب اخلامسية الشعبية
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Abstract
This study aimed to identify the concept of peaceful coexistence of youth
in futsal stadiums and the most important risks to this coexistence and the
role of futsal stadiums in guiding the behavior of young people towards the
exercise of futsal and directing this behavior towards peaceful coexistence
between them and keep them away from any aggressive behavior will impact
negatively on the others and on the society , The researcher used the
descriptive approach players were(600) engaging to 60 teams, the sample were
(150) players aged between 15-24 years from 25% of the research community.
Conclusions:
1. The research sample have a broad understanding of peaceful coexistence
and accept each other despite disagreeing.
2. The importance of threats to peaceful coexistence as follows (convulsive
speeches of the leaders and the leaders, the lack of justice in the
distribution of wealth, lack of freedoms)
3. Decline of a culture of revenge among the sample, where occupied the last
rank in order of risk.
4. low level of aggressive behavior.
5. there is no significance relation between peaceful coexistence and
aggressive behavior.
Key words: Peaceful coexistence, Popular Futsal stadiums.
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املقدمة وأهمية البحث
يعد التعايش السلمي مفهوم ًا اجتامعيا مه ًام الندماج االشخاص داخل املجتمعات املختلفة والعيش
بألفة وسالم بدون وجود أي مظاهر للعنف واألذى واخلوف واإلرهاب وكلام ارتقى االنسان بفهمه
وإدراكه هلذا املفهوم ارتقى املجتمع الذي يعيش فيه وأصبح مكانا صحي ًا من الناحية النفسية والعقلية وبيئة
خصبة للعقول الراقية واألفكار اخلالقة بعيد ًا عن أي مشاعر تقيد عقل االنسان أو تؤدي به اىل االصابة
باألمراض النفسية ودائام سعى االنسان السوي اىل تقوية البناء االجتامعي من خالل تقوية االوارص
االجتامعية بني افراد املجتمع ،وقد صنف (عبدالعزيز التوجيري  )1999التعايش اىل ثالثة مستويات
املستوى االول  :سيايس ،ايديولوجي حيمل معنى احلد من الرصاع أو ترويض اخلالف العقائدي بني
املعسكر االشرتاكي والرأساميل يف مرحلة احلرب الباردة أو العمل عىل احتوائه ،املستوى الثاين  :اقتصادي
يرمز اىل عالقات التعاون بني احلكومات والشعوب فيام له صلة باملسائل القانونية واالقتصادية والتجارية
من قريب أو بعيد ،املستوى الثالث  :ديني ثقايف حضاري وهو االحدث ،ويشمل حتديد ًا معنى التعايش
الديني أو التعايش احلضاري ،وهذا عىل مستوى االفراد داخل املجتمع الواحد وبني الشعوب واملجتمعات
االنسانية.)27:1( .
لذلك كانت قضايا الشباب من أهم القضايا التي هتتم هبا املجتمعات الساعية للتقدم واالزدهار
( ،)5,2ان رشحية الشباب هي رشحية مهمة يف املجتمع تعترب عامد املجتمع حيث شهد عدد الشباب الذين
ترتاوح اعامرهم بني ( )24-15نمو ًا رسيع ًا يف العقود االخرية حيث متثل هذه الفئة العمرية سدس جمموع
سكان العامل بمجموع ( )1.2بليون نسمة ( ،)24:3وما فتئ هذا العدد بالتزايد وكلام زاد عدد اجلامعات
رافق هذا زيادة يف املشاكل التي تواجههم وازدياد احتياجاهتم من طعام وكسوة وتعليم وعالج وأمن وكل
هذا يقع عىل عاتق الدول فتختلف الدول يف تقديم حجم هذه اخلدمات االساسية لشعوهبا بأختالف
امكانيات هذه البلدان وبأختالف نوعية احلكومات وعدد سكان كل بلد وثروات هذه البلدان ويواجه
العامل اليوم حتديات كبرية منها االقتصادي والبيئي واالمني والغذائي والصحي بشكل كبري باالضافة اىل
مشكلة يعاين منها اغلب دول العامل وخصوصا الدول التي ال متتلك سياسات اقتصادية علمية ودقيقة
وناجحة يف عالج االزمات االقتصادية التي تواجه العامل وهذه املشكلة هي البطالة والتي اصبحت هاجسا
خميف ًا للدول لعدم قدرهتا عىل االيفاء بالتزاماهتا جتاه شعوهبا وأصبحت واحدة من االسباب املهمة يف توجه
الشباب العاطل عن العمل نحو اجلامعات االرهابية
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حيث يشري (عيل ")2015اىل ان احلياة االنسانية يمكن ان تزدهر اذا ما احيطت االمكانات املادية ومل
تتعرض لضغوط العوز واحلرمان وبالنتيجة فأن الفقر والبطالة واحلرمان من العوامل التي تؤدي اىل
حدوث العنف املسلح أو االرهاب ،وعىل هذا االساس يامرس النظام االقتصادي بوجه عام تأثري ًا كبري ًا يف
حتديد نمط الشخصية وهو يف بعض االحيان ذو تأثري حاسم فالفقر يامرس تأثري ًا واضح ًا يف توجيه الفرد
نحو السلوك االجرامي عموم ًا واالرهاب خصوص ًا "(.)372 :4
ولكوننا نعيش يف بلدان أنعم اهلل تعاىل عليهم بنعمة االسالم فالبد لنا من توضيح ان ما يقوم به شواذ
الدين من ترصفات اجرامية ال متت بصلة لإلسالم وال ملبادئه وكذلك هناك االحاديث النبوية الرشيفة التي
حتث عىل تعلم وممارسة الرياضة لبناء جيل واع قوي قادر عىل الدفاع عن هذه االمة ومن هذه االحاديث
الض ِع ِ
يف َو ِيف مكل خري)
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم (ا ْممل ْؤ ِم من ا ْل َق ِوي َخ ْ ٌري َو َأ َحب إِ َىل اهللهِ ِم ْن املْم ْؤ ِم ِن ه
(.)1130 :5
وقد تناولت العديد من الدراسات متغري التعايش السلمي منها دراسة (كامل عبداهلل  )2014التي
تناولت ثالث مطالب االول مدخل اىل مفهوم التعايش بشكل عام والثاين بيان واقع التعايش السلمي يف
العراق والثالث تناول اهم السبل الكفيلة بتعزيز حالة التعايش السلمي وتوصلت الدراسة اىل ان
املجتمعات ذات التعددية االجتامعية اكثر حاجة اىل التعايش السلمي و رضورة اعتامد أسس وآليات
صحيحة مالئمة منسجمة مع واقع املجتمع لضامن نجاح حتقيق التعايش السلمي يف سبيل انجاز السلم
االجتامعي وكذلك التأكيد عىل نبذ وحماربة االرهاب عرب االمجاع الوطني من قبل كافة مكونات الشعب
والنخب( ، )357:6وأما دراسة (صالح حسن  )2015فقد هدفت اىل توعية االفراد من ان التقوقع
واالنغالق الفكري يفيض اىل التعصب وما ينتج عنه من تسميم العالقات االجتامعية بني االفراد
واملجتمعات ،وكذلك تعزيز التحصني الفكري جلميع اطياف املجتمع من الدخيل والغريب والشاذ من
العقائد اهلدامة وإحالل ثقافة االنفتاح واحلوار والتواصل مع الثقافات االخرى وتوصلت اىل ان الفكر
املتطرف مهام كان لونه يشكل مصدرا رئيسيا لنمو النزاعات امليالة الستخدام العنف وكذلك مل تعد قضية
االمن الفكري قضية حملية شغل بال احلكومات الوطنية بل اضحت قضية دولية هتم معظم دول العامل وقد
أوصت الدراسة اىل االهتامم بمؤسسات التغذية املعرفية ووكاالت التنشئة االجتامعية والثقافية والرتبوية
والسياسية لبناء جيل واع ينسج مع فكر االمة املعتدل ومنهجها الوسطي ( ،)494:7دراسة (وليد احليل
 )2012هدفت الدراسة اىل تسليط الضوء عىل اهم العوامل املؤثرة سلبيا يف حياة الشباب ويضع احللول
التي تساعد الشباب عىل النمو يف اجواء طبيعية سليمة تساعدهم عىل ختطي التحديات والصعاب واحدى
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العوامل السلبية هي قلة فاعلية الربامج الثقافية والرتبوية التي توجه طاقات الشباب وقدراهتم ومواهبهم
بالشكل الصحيح مما جيعله لقمة سائغة ألصحاب املشاريع االرهابية ومن احللول التي توصلت هلا الدراسة
للقضاء عىل االرهاب وتقليل اثاره هو دعم الرياضة ووضع جدول لتطويرها وتوفري احتياجاهتا وكذلك
االهتامم بالرياضة والرتبية البدنية يف اوقات الفراغ التي تساعد عىل بناء اجلسم السليم والعقل السليم من
خالل دعم الرياضة وتشجيع التنافس الريايض ( ،)11:8ان ما سبق من الدراسات تناول مفهوم التعايش
السلمي بشكل عام ،أما ما يميز هذه الدراسة عىل الدراسات التي سبق ذكرها ان هذه الدراسة تتناول فئة
الشباب الذي يقيض أوقات فراغه يف ممارسة االلعاب الرياضية وخاصة يف املالعب اخلامسية الشعبية
والتعرف عىل مستوى التعايش السلمي الذي وصلوا اليه من خالل الرياضة ووعيهم باملخاطر التي تواجه
هذا التعايش من خالل تقبل االخرين كام هم ايامنا بقول رسول اهلل حممد صىل اهلل تعاىل عليه وسلم (ال
حتاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبغي بعضكم عىل بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل
اخوانا ،املسلم اخو املسلم ال يظلمه ،وال خيذله ،وال حيقره التقوى ها هنا "ويشري اىل صدره  3مرات.
(.)1097 :5
تكمن أمهية الدراسة يف الوقوف عىل مفردة مهمة من املفردات التي تواجه الشباب وهم الفئة االهم
واألخطر يف املجتمع وهي الفئة ايضا التي متثل مستقبل هذه االمة حيث يتناول البحث قدرة الشباب من
خالل ممارسة االنشطة الرياضية عىل فهم وتطبيق مفهوم التعايش السلمي وابرز املخاطر التي تؤثر عىل
هذا التعايش يف البيئة التي يعيشون فيها من خالل ارتيادهم للمالعب اخلامسية الشعبية لقضاء أوقات
فراغهم واستغالل هذه االوقات باملتعة والتسلية باإلضافة اىل تطوير قدراهتم البدنية والنفسية واملهارية
والعقلية خصوصا ومدى عالقته بمستوى السلوك العدواين لدهيم ،وتكمن مشكلة البحث كانت يف
حماولة االجابة عن التساؤالت التي راودت الباحث حول دور املالعب الرياضية يف احتواء الشباب يف
أوقات الفراغ ومحايتهم من اي سلوك غري سوي وقدرهتم عىل التعايش واالندماج فيام بينهم رغم
االختالف يف االفكار واملعتقدات وامليول ومدى معرفة هؤالء الشباب باملخاطر التي تواجه هذا التعايش
خصوص ًا ونحن نواجه اليوم تطرف ًا فكري ًا ذات طابع ديني موجه بشكل خاص للشباب الذين يعيشون
أوقات فراغ كبرية يف حياهتم يف ضوء بطالة وكساد اقتصادي وحروب مما قد يدفعهم اىل تبني أفكار غري
سوية ترتجم اىل سلوك عدواين مدمر للشخصية واملجتمع ومدى تأثري هذا التعايش عىل تقويض السلوك
العدواين وهتدف الدراسة اىل :
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 .1التعرف عىل مستوى مفهوم التعايش السلمي أهم املخاطر املؤثرة عليه لدى الالعبني الشباب يف
املالعب اخلامسية الشعبية.
 .2التعرف عىل مستوى السلوك العدواين لعينة البحث.
 .3التعرف عىل العالقة بني التعايش السلمي والسلوك العدواين.

منهج البحث وإجراءاته
منهج البحث
استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية ملالئمته لطبيعة البحث.

جمتمع وعينة البحث :
تكون جمتمع البحث من اكثر من ( )600العب يرتاوح اعامرهم بني  30-15سنة يشكلون فرق شباب
عددها ( )60فريق ًا موزعني عىل ( )12ملعب ًا مخاسي ًا يف قضاء سامراء  /حمافظة صالح الدين حيث يتكون
كل فريق من ( )12-10العب يلعبون بشكل منتظم يف املالعب اخلامسية الشعبية وتم اختيار عينة تتكون
من ( )150العب ًا شكلوا نسبة  %25من جمتمع البحث من الذين يرتاوح اعامرهم بني  24-15سنة.

االختبار ات املستخدمة
ولغرض حتقيق أهداف البحث قام الباحث بأستخدام:
 .1اداة قياس التعايش السلمي
وكام مبني يف ملحق ( )207 :9( )1تكونت أداة البحث من قسمني  :األول للتعرف عىل مستوى
التعايش السلمي لدى الشباب ،وتكون من ( )12فقر ًة منها ( )7فقرات إجيابية و( )5فقرات سلبية مجياب
عنها بتدرج ثالثي هو (موافق ،ال رأي يل ،غري موافق) ،أما القسم الثاين فكان للتعرف عىل أبرز املخاطر
التي هتدد التعايش السلمي وتؤثر عليه ،وتكون من ( )7خماطر يرتبها الشباب وفق ًا لوجهة نظرهم،
وبالرغم من أن املقياس مقنن إال ان الباحث ارتئ تطبيق األسس العلمية له حيث تم اجراء الصدق والذي
يشري اليه (فيصل  )1996إىل إن الصدق هو ان يقيس االختبار فعال القدرة أو السمة او االجتاه او
االستعداد الذي وضع االختبار لقياسه ،أي يقيس فعال ما يقصد ان يقيسه ( ،)22 :10ومن أجل احلصول
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عىل صدق األداة قام الباحث باستخدام الصدق الظاهري و الذي يعرفه مروان بأنه " هو االشارة اىل ما
يبدو أن االختبار يقيمه ،أي أن االختبار يتضمن فقرات يبدوا اهنا عىل صلة باملتغري الذي يقاس وان
مضمون االختبار متفق مع الغرض منه " ( ،)70 :11وذلك من خالل عرض األداة عىل جمموعة من
اخلرباء يف ميدان االختصاص ملحق (.)2
 .2مقياس السلوك العدواين :
استخدم الباحث قائمة العدوان التي صممها (ارنولد بس و آن دوركي) واعد نسختها العربية حممد
حسن عالوي و حممد نرصالدين رضوان عام  )1987والتي تتكون من ( )43عبارة ( )657 :22ملحق
(.)3
كام يعد الثبات من اخلصائص املهمة التي جيب ان تتوفر يف أي أداة قياس ويعرف الثبات بأنه االتساق
يف النتائج ،ويعد االختبار أو األداة ثابت ًا إذا حصلنا منه عىل النتائج نفسها لدى إعادة تطبيقه عىل األفراد
أنفسهم ويف الظروف نفسها ( ،)83 : 12ومن أجل التحقق من ثبات األداة قام الباحث بتطبيق املقاييس
عىل جمموعة من الشباب ضمن جمتمع البحث بلغ عددهم ( )10العبني ،وبعد ذلك بثالثة أسابيع تم إعادة
تطبيق األداة عىل نفس العينة ،وباستخدام معامل ارتباط بريسون تم التوصل إىل معامل ثبات األداة والذي
بلغ ( )0.73ملقياس التعايش السلمي و( )0.81ملقياس السلوك العدواين ،ومها معامال ثبات عايل إذ أن
معامل االرتباط لالختبار الثابت يـجب أن يرتاوح بني ( )0.70إىل (.)139 : 13( )0.90

الوسائل االحصائية
تم استخدام احلقيبة االحصائية ( )SPSSإلجراء املعاجلات االحصائية.
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج
عرض وحتليل ومناقشة نتائج مفهوم التعايش السلمي
بعد تطبيق املقياس عىل العينة ومجع البيانات وحتليلها إحصائي ًا ،توصل البحث إىل النتائج اآلتية :
جدول ()1
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ملفهوم التعايش السلمي
عينة البحث

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط الفريض

150

27.773

2.632

24

يتضح من جدول رقم ( )1أن عينة البحث تتمتع بدرجة عالية من مفهوم التعايش السلمي حيث كان
متوسط درجات العينة ككل عىل القسم األول من األداة هو ( ،)29.94وهو أعىل من املتوسط الفريض
البالغ ( ،)24وتشري هذه النتيجة اىل الوعي العايل واإلدراك باملسؤولية التي تقع عىل عاتق الشباب من أفراد
العينة للوصول اىل مستوى عايل من التعايش السلمي فيام بينهم وتقبل االخرين باختالف ادياهنم
وطوائفهم ومعتقداهتم الدينية وانتامءاهتم السياسية والعرقية واالثنية يف حدود وطن واحد واالنسجام
بحياة طبيعية ترفض مجيع االختالفات والفوارق ومن هذا املبدأ يتنج سلوك سوي وفكر صحي يصل
بالشباب اىل بر االمان انطالق ًا من قول الرسول الكريم حممد صىل اهلل تعاىل عليه وسلم (إِ هن اهللهَ ال َينْ مظ مر إِ َىل
مص َو ِر مك ْم َو َأ ْم َوال ِ مك ْم َو َلكِ ْن َينْ مظ مر إِ َىل مق ملوبِ مك ْم َو َأ ْع َامل ِ مك ْم) ( ،)1097 :5وهذا ما تؤكده هند ( " )2011ان
االسالم ال يعترب االختالف والتنويع عقبة امام التعايش والتفاعل بني االقوام وانام كان مصدر ًا لثرائها
وقوهتا يف شتى امليادين فاالختالف ال ينبغي ان يكون منطلق ًا او مربر ًا للنزاع والشقاق بني االمم والشعوب
بل هو دافعا للتعارف والتعاون والتآلف" ( ،)437 :14وتذكر حوراء ( " )2014ان احلركة االوملبية
العاملية هتدف اىل االسهام يف بناء جمتمع ريايض يسوده السالم عن طريق تعلم الشباب من خالل ممارسة
الرياضة دون متييز بسبب اجلنس أو اللون أو الدين وبام حيقق وجود التفاهم املتبادل يف مناخ من الصداقة
والتضامن" (.)8 :15
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حتليل ومناقشة نتائج أهم املخاطر التي تواجه التعايش السلمي
بعد تفريغ البيانات من اداة تصنيف املخاطر التي تواجه التعايش السلمي لدى الشباب فقد توصل
الباحث إىل النتائج املبينة يف اجلدول (.)2
جدول ()2
ترتيب املخاطر التي هتدد التعايش السلمي من وجهة نظر الالعبني يف املالعب
ت

املعامل االحصائية

وحدة القياس الوسط املرجح

املخاطر

1

اخلطابات املتشنجة للقادة والزعامء

135.23

2

قلة العدالة يف توزيع الثروات

132.857

3

غياب احلريات

116.19

4

غياب احلوار احلقيقي

5

غياب التواصل احلقيقي بني املكونات املختلفة

107.62

6

وسائل اإلعالم

101.9

7

ثقافة الثأر واالنتقام

99.523

درجة

108.57

ويتضح من اجلدول ( )2إن فقرة (اخلطابات املتشنجة للقادة والزعامء) حلت باملرتبة األوىل وبمتوسط
بلغ ( ،)135.23وحصوهلا عىل هذه املرتبة دليل عىل مدى التأثري اخلطري خلطابات القادة والزعامء عىل
التعايش السلمي بني الشباب وتشري ايناس ( )2012اىل ان " اخلطاب السيايس يعد من القوى املؤثرة يف
بشكل مبارش يف عقول اجلامهري وتعتمد فاعليته عىل قدرة القيادات السياسية عىل صياغة االهداف
والقرارات ونوايا واجتاهات الدولة بشكل مقبول اىل عقول الناس ضمن مجل مؤثرة (.)901 :16
وجاءت فقرة (قلة العدالة يف توزيع الثروات) باملرتبة الثانية وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)132.857ويف
حصوهلا عىل هذه املرتبة تأكيد عىل رضورة ان يكون هنالك توزيع عادل لواردات وثروات البلد وبشكل
متساوي بني احلكومة املركزية من جهة واملحافظات واألقاليم من جهة اخرى بدون متييز جهة عن اخرى
لضامن عدم حصول نزاعات قد تصل اىل درجة احلروب نتيجة االحساس بالظلم يف توزيع ثروات الوطن
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بني ابناء البلد وتفضل فئة عىل اخرى ويذكر الريموين ( )2009ان واجب الدولة يف النظام االسالمي
ضامن معيشة االفراد ورضورة حتقيق التوازن فيام بينهم وحتقيق مبدأ العدالة ملنع التفاوت باملستوى املعييش
الذي يفيض اىل الفقر والظلم وتوسيع دائرة احلرمان ( )12 :17فالفرد يف االسالم ليس كيان ًا مادي ًا فحسب
بل هو كيان مادي وروحي رشيف واجلوع يمزق هذا الكيان وحيط من قدره وقد يؤدي االحساس بالظلم
اىل ان يسمح هذا االنسان املظلوم لنفسه بمحاولة احلصول عل لقمة عيش تسد رمقه ورمق عائلته اىل
سلوك أي هنج لتوفري لقمة العيش بغض النظر عام اذا كان هذا السلوك قانوين أم اجرامي مما يؤثر سلبا عىل
التعايش السلمي بني افراد املجتمع الواحد.
أما فقرة (غياب احلريات) فقد جاءت باملرتبة الثالثة وبمتوسط بلغ ( ،)116.19ان سياسة كبت
احلريات وتكميم االفواه هي سياسة دكتاتورية من شاهنا تكوين ر َد ٍ
فعل قوي من بعض املكونات أو كلها
مما سيؤدي إىل هتديد حقيقي وجدي للتعايش السلمي وال بد هنا من االشارة اىل ان ممارسة الرياضة نوع
من انواع احلريات التي متنح الشباب فرصة للتنفيس عن مشاعرهم وقدراهتم املكبوتة ويشري احلسن
( )2005ان من حق املواطن اختيار انشطة الفراغ التي يمكن ان يزاوهلا وقت فراغه ،وان من حقه ايضا
متضية اوقات فراغه يف وسائل تروحيية تتالئم مع ميوله ورغباته وطموحاته دون وجود قيود أو ضغوط
متنعه من التمتع بأوقات فراغه أو تفرض عليه وسائل ترفيه معينة دون اخرى ،ان اجلامعة الرياضية تكون
كالفريق الريايض قوية وفاعلة وديناميكية وقادرة عىل حتقيق اهدافها اذا توافرت هلا اسباب القوة والنجاح
ويمكن توفري هذه االسباب يف حال مبادرة املؤسسة الرياضية التي تنتمي هلا هذه اجلامعة بتحسني اوضاعها
وظروف عملها والرتفيه عن افرادها وحثهم عىل النشاط والديناميكية والعمل اهلادف ()138 :18
وكذلك يشري احليل ( )2012اىل امهية تفعيل دور املؤسسات الشبابية يف تنمية الطاقات حيث يمكن هلذه
املؤسسات ان تشعر الشباب بمساحة من احلرية املوجهة والرتويح االجيايب والعمل البناء وبناء املواقف
االجيابية املختلفة كمواقف املنافسة الكريمة والتعاون املثمر واحرتام النظام والعمل اجلامعي (.)14 :8
يف حني حلت فقرة (غياب احلوار احلقيقي) باملرتبة الرابعة وبمتوسط بلغ ( ،)108.57أن احلوار هو
الطريقة املثىل للوصول اىل حالة من التعايش السلمي ،إذ ان بدون احلوار السلمي لن تكون هنالك وسيلة
إليصال ما نريده لآلخرين وال يمكننا معرفة ما يريده االخرون وهنا ستكون حلقة الوصل مفقودة بني
االفراد واجلامعات مما يتيح ألي جهة ان تبث اسباب الكره والبغضاء وتفريق اجلامعات وختريب املجتمع
فكان لزام ًا ان تكون هنالك حاجة ملحة للحوار وبشكل يسمو لقيم التحاور االنساين بكل ما حيمل من
خلق التعامل واستخدام االلفاظ التي تبعث االمن واالطمئنان بالنفس االنسانية لتقريب وجهات النظر
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وسد الفجوات بني اطياف ومكونات املجتمع وان يكون هذا احلوار هادف ًا وواضح املعاين والبد ان يسود
جوه االحرتام املتبادل بني طريف احلوار فال يقلل املحاور من شأن زميله ويشري اسامة ( )2010اىل ان احلوار
والتسامح هي قيم موجودة يف ثقافة اغلب املجتمعات لكن قد ترتاجع بعض االحيان لصالح العنف
والنزاع العتبارات سياسية او عرقية او طائفية غالب ًا ما تسود املجتمعات غري املحترضة التي تفتقر اىل دولة
املؤسسات وغياب قيم واليات املجتمع املدين ( ،)75 :19وقد حلت فقرة (غياب التواصل احلقيقي بني
املكونات املختلفة) باملرتبة اخلامسة وبمتوسط بلغ ( ،)107.62كلام ابتعد ترتيب هذه املخاطر بأجتاه
االسفل كانت هذه نقطة إجيابية حتتسب لصالح املكونات املختلفة ،ان ذلك يعني إن الشباب الريايض يرى
أن املكونات املختلفة للشعب العراقي بينها آوارص قوية وجيمعهم حب الوطن الواحد ويتواصلون عرب
الرياضة بكل ما حتمله من معاين انسانية.
وجاءت فقرة (وسائل اإلعالم) باملرتبة السادسة وبمتوسط بلغ ( ،)101.9توكد معظم الدراسات
العلمية أن لوسائل االعالم تأثري كبري فعال عىل تكوين ثقافة االشخاص وسلوكهم وخاصة السلوكيات
السلبية يف حياة كثري من الشباب ،حيث تشري زينب ( )2014اىل ان وسائل االعالم املرئية واملسموعة
واملقروءة مصدر ًا مه ًام من مصادر التوجيه والتثقيف يف املجتمع وهي ذات تأثري كبري يف مجاهري املتلقني
املختلفني وتلعب دور ًا يف تشكيل مفاهيم الناس وتصوراهتم يف معظم جماالت احلياة ،ويقسم االعالم اىل
اعالم مؤثر وفاعل (سلبي أو اجيايب) وإعالم غري مؤثر وغري فاعل ( ،)123 :20وتؤكد أساور ()2012
ان التلفاز بقنواته الفضائية يعد االكثر تأثري ًا عىل االفراد عىل اختالف اعامرهم وثقافاهتم وذلك النتشاره
الواسع فال خيلو بيت منه ولسهولة استخدامه وقلة تكاليفه باإلضافة اىل امليزانيات املالية الضخمة التي
تسخرها الرشكات واملؤسسات واحلكومات إلنتاج الربامج التلفزيونية (.)32 :21
وأخري ًا جاءت فقرة (ثقافة الثأر واالنتقام) باملرتبة السابعة واالخرية بمتوسط حسايب بلغ ()99.523
وكانت هذه النتيجة من اروع النتائج التي توصل اليها الباحث والتي تدل عىل اختفاء ثقافة الثأر واالنتقام
من القاموس الفكري للشباب ،حيث كانت يف زمن ليس ببعيد مشكلة ومرض اجتامعي دمر الكثري من
العائالت يف خمتلف ارجاء العامل وخاصة يف جمتمعنا العريب ،ويبني الشكل البياين رقم ( )1ترتيب املخاطر
حسب االوساط املرجحة املحتسبة.

709

م .م .عمرفاضل يحيى البدري

مفهوم التعايش السلمي وأهم املخاطرالتي تهدده...

الشكل البياين ( )1يبني ترتيب املخاطر حسب االوساط املرجحة املحتسبة

الخطابات المتشنجة
للقادة والزعماء
%17

ثقافة الثأر واالنتقام
%12
وسائل اإلعالم
%13

%17
غياب
الحريات
%14

غياب التواصل الحقيقي
بين المكونات المختلفة
%13
غياب الحوار الحقيقي
%14

عرض وحتليل ومناقشة السلوك العدواين لعينة البحث
بعد تطبيق مقياس السلوك العدواين عىل العينة ومجع البيانات وحتليلها إحصائي ًا ،توصل البحث إىل
النتائج اآلتية :
جدول ()3
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واملتوسط الفريض للسلوك العدواين
عينة البحث

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط الفريض

150

12.846

2.796

13

يتضح من جدول رقم ( )3أن متوسط درجات العينة يف مقياس السلوك العدواين هو (،)12.846
وهو أدنى من املتوسط الفريض البالغ ( )13وبانحراف معياري قدره ( ،)2.796وتشري هذه النتيجة اىل
انخفاض مستوى العدوانية لدى عينة البحث والذي يعزوه الباحث اىل ان عينة البحث هم من اهلواة الذين
يبحثون عن املتعة وإشغال اوقات فراغهم يف ممارسة االلعاب الرياضية ككرة القدم ومنهم من هيتم برفع
مستواهم البدين والصحي وكذلك ان مستوى املنافسة عموم ًا منخفض قياس ًا بالفرق املحرتفة التي تلعب
من أجل عقود مالية ورواتب شهرية والتي تعترب حمفزات فوق الطبيعية للسلوك النفسحركي.
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عرض وحتليل ومناقشة عالقة االرتباط بني متغريي البحث
وبعد ان تبينت البيانات اخلاصة بمتغريي البحث اال ومها التعايش السلمي والسلوك العدواين لدى
عينة البحث يبني جدول رقم ( )5طبيعة العالقة بني املتغريين وكام ييل :

جدول ()5
يبني قيم معامل االرتباط بني مستويات التعايش السلمي والسلوك العدواين
ت املتغريات

1

2

التعايش
السلمي
السلوك
العدواين

وحدة

املتوسط

القياس احلسايب

االنحراف الوسط
املعياري

قيمة (ر) قيمة (ر) مستوى

الفريض املحتسبة اجلدولية الداللة

درجة

2.632 27.773

24

درجة

2.796 12.846

13

0.159 0.078

غري
معنوي

ووفق قيمة االرتباط املحتسبة والبالغة ( )0.078وبمقارنتها باجلدولية ( )0.159يتبني عدم وجود
عالقة معنوية بني متغريي التعايش السلمي والسلوك العدواين لدى عينة البحث ،ويعزو الباحث هذه
النتيجة اىل مدى تفهم الشباب ملفهوم التعايش السلمي وانعكاسه يف امللعب والذي يتبني بانخفاض
مستوى السلوك العدواين لكون ان هذه املالعب اصبحت مالذا آمن ًا للشباب الرياضيني الذين يبحثون عن
متعة اللعب وقضاء أوقات فراغ ممتعة.
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االستنتاجات
توصل البحث إىل االستنتاجات اآلتية :
 .1ان الالعبني الشباب يف املالعب اخلامسية الشعبية لدهيم ادارك عايل وفهم واسع ملفهوم التعايش
السلمي وتقبل االخر رغم اختالفه.
 .2كانت وجهة نظر الالعبني الشباب نحو أولوية املخاطر التي هتدد التعايش السلمي كانت هي
(اخلطابات املتشنجة للقادة والزعامء ،قلة العدالة يف توزيع الثروات ،غياب احلريات).
 .3انحسار ثقافة الثأر واالنتقام بني الشباب حيث احتلت املرتبة االخري يف ترتيب املخاطر.
 .4انخفاض مستوى السلوك العدواين لدى الشباب يف هذه املالعب الشعبية.
 .5عدم وجود عالقة بني مفهوم التعايش السلمي والسلوك العدواين.
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ملحق ()1
أداة قياس التعايش السلمي
عزيزي الالعب...
يروم الباحث إجراء البحث املوسوم (مفهوم التعايش السلمي لدى العبي املالعب اخلامسية الشعبية
من الشباب وأهم املخاطر التي هتدده) لذا نرجو منكم اإلجابة عىل الفقرات بكل صدق ورصاحة وعدم
ترك أي فقرة دون إجابة ،من خالل وضع عالمة (×) يف املكان الذي يناسب إجابتكم يف احلقل املقابل
للفقرة ،عل ًام إن إجاباتكم ستبقى رسية وال يطلع عليها سوى الباحث ،وإنه ال حاجة لذكر االسم.
الباحث
موافق

ت

الفقرات

1

أمجل ما يف العراق أنه متعدد القوميات والطوائف

2

أحب أن يكون يل أصدقاء من كافة املذاهب والقوميات

3

أبرز أسباب تفكك املجتمعات هو غياب اللحمة بني مكوناته
املختلفة

4

ديننا حيثنا عىل التعايش بانسجام مع كل الناس

5

وحده احلوار هو ما سيؤدي إىل التقدم والتنمية يف العراق

6

معنى السالم أن يكون هناك جهة مسيطرة وجهة خاضعة

7

تعدد القوميات والطوائف واملذاهب يضعف قوة املجتمع

8

الفئة األكرب هي القوة التي ينبغي أن تكون املسيطرة

9

ينبغي أن تكون حرية التعبري متاحة لكل الطوائف واملذاهب

10

القوة هي املنطق الوحيد للتعامل مع اآلخرين

11

أعتقد أن ما جيمع العراقيني أكثر مما يفرقهم

12

أحب التواصل مع أبناء قوميتي ومذهبي فقط
ما هو ترتيب املخاطر اآلتية يف تأثريها عىل التعايش السلمي من وجهة نظرك ؟
(ضع رقم الرتتيب الذي تعتقده يف احلقل أمام كل واحدة من الفقرات).
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الرتتيب

املخاطر
قلة العدالة يف توزيع الثروات
اخلطابات املتشنجة للقادة والزعامء
ثقافة الثأر واالنتقام
غياب احلوار احلقيقي
غياب احلريات
وسائل اإلعالم
غياب التواصل احلقيقي بني املكونات املختلفة
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ملحق ()2
قائمة بأسامء اخلرباء واملختصني
ت

االسم واللقب العلمي

االختصاص

جهة العمل

.1

أ.د سمرية موسى البدري

علم النفس الرتبوي

اجلامعة العراقية  -كلية الرتبية للبنات

.2

أ.د جاسم عباس عيل

علم النفس الريايض

.3

أ.د عبدالودود خطاب أمحد علم النفس الريايض

.4

أ.م صاحب أسعد ويس

علم النفس الرتبوي

.5

م.د طارق ضايع حممد

علم التعلم احلركي
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ملحق ()3
قائمة العدوان
عزيزي الالعب ..حتية طيبة
بغية حتديد بعض املتغريات النفسية لدى لالعبي الفرق اخلامسية الشعبية ،يرجى االجابة عىل العبارات
املرفقة يف هذا املقياس بدقة وموضوعية من أجل تطوير مستوى اللعبة مع مالحظة ما يأيت :
اقرأ العبارة بعناية ثم أخرت احدى االجابتني بوضع عالمة ( ) يف املربع الذي تراه مناسب ًا.

نعم

ت

العبارات

1

اذ وجه يل شخص ما رضبة فأنني نادرا ما أرد الرضبة بمثلها

2

احيانا انرش االشاعات عن االشخاص الذين ال احبهم

3

افقد اعصايب بسهولة ولكنني استعيدها برسعة

4

عندما ال اقبل سلوك اصدقائي اجعلهم يعرفون ذلك

5

يف بعض االحيان ال استطيع التحكم يف اندفاعي اليذاء االخرين

6

انا ال افقد اعصايب اىل الدرجة التي اقوم فيها بالقاء االشياء

7

احيانا يزعجني الناس بمجرد وجودهم حويل

8

اجد نفيس متفق مع الناس غالبا

9

اعتقد انه ال يوجد سبب مقبول يستدعي رضب أي شخص

10

عندما اكون غاضبا فأن ذلك يظهر عىل وجهي بصورة واضحة احيانا

11

يسهل استثاريت بدرجة كبرية اكثر مما يعرفه الناس عني

12

ال استطيع االمتناع عن اجلدل عندما خيتلف الناس معي

13

اذا بدأ شخص ما يرضبني فأنني ارد عليه الرضبة بمثلها

14

عندما افقد اعصايب فأنني احيانا اغلق االبواب بشدة

15

انا دائام صبور مع االخرين

16

اطالب بأن حيرتم الناس حقوقي
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17

أي شخص يقوم بأهانتي أندفع اىل الشجار معه

18

انا ال افعل املداعبات (املقالب) السخيفة مطلقا

19

يغيل الدم يف عروقي اذا سخر مني شخص ما

20

عندما يثور غضبي فأنني ال استخدم هلجة عنيفة

21

الناس الذين يضايقونني بأستمرار يستحقون اللكم يف وجههم

22

احيانا اغضب عندما تعرتضني بعض العقبات

23

اذا ضايقني شخص ما فأنني اجد من املناسب ان اطلعه عىل رأيي فيه

24

اشعر غالبا بأنني يف وعاء (برميل) من البارود قابل لالننفجار

25

عندما خياطبني بعض الناس بصوت عايل فأنني أرد عليهم بالصوت
العايل ايضا

26

عندما افقد اعصايب فأنني اكون مستعدا لصفع أي شخص

27

منذ ان كنت يف سن العارشة مل اصب بنوبة غضب

28

عندما اغضب فأنني اقول كالما بذيئا

29

احيانا اكون عىل استعداد للشجار

30

ال اخاطب البعض بقسوة حتى لو كانوا يستحقون ذلك

31

اشرتك يف املشاجرة متاما مثل الشخص االخر

32

استطيع ان اتذكر انني كنت مرة غاضبا جدا فالتقطت اقرب يش يل
وقمت بكرسه

33

انا غالبا اتلفظ بتهديدات ال اعتزم تنفيذها فعال

34

الناس الذين ال احبهم اكون معهم غري مهذب

35

اخفي يف العادة رأي السييء يف االخرين

36

اذا اضطررت الستخدام العنف البدين للدفاع عن حقوقي فأنني أفعل
ذلك
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37

اذا مل يعاملني شخص ما معاملة مناسبة فأنني ال أدع ذلك يضايقني

38

عند املناقشة أميل اىل رفع صويت

39

عرفت اناسا دفعوين اىل حد تبادل اللكامت معهم

40

ال أدع الكثري من االمور غري اهلامة تثريين

41

اخريا اصبحت اىل حد ما كثري التذمر

42

افضل املوافقة عىل وجهة نظر معينة بدال من مناقشتها

43

احيانا اظهر غضبي بالرضب عىل املائدة
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