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المقدمة واهمية البحث :  1-1  

االجتماعي واالقتصادي والسياسي وسبل اخذت الحكومة الجديدة بالتطور  2003 و عاممنذ    
اعدادهم ليكونوا النهوض بها , كذلك اهتمت بالشباب اهتامًا كبيرًا واصبحت مسألة تجربة الشباب و 

, الن والنهوض بهم وارشادهم وتوعيتهم   المكيت والتصدي لالرهاب قادرين على مواجهة الصعاب
الطفل والفتى اقرب الى ان يكون مشروعًا وطنيًا وثوريًا في مجتمع وطني وثوري منه الى ان احتمال 

بدا من مرحلة النشيء وحتى  اخر فقد طلبت الحقيقة توفير افضل صيغ الرعاية والتربية لجيل الشابا
مرحلة الشباب الناضج فهذه المراحل هي من عمر الفرد هي المراحل الحساسة التي تستجيب بدرجة 

ان وبدون برامج خاصة ذات افق شامل , عالية لصيغ واساليب وفلسفات التربية والتوجيه واالعداد
تع به من صفات الحيوية واالندفاع الوزن العددي لقطاع الشباب بالنسبة الى حجم المجتمع وما يتم

فيه . فمن هذا القطاع يظهر قادة  واضحة بين القطاعات االخرىولويةأوالمهارة يتطلب ان يحظى ب
المستقبل وطاقة المجتمع االنتاجية وقوته القتالية وقدرته العلمية وحيوته في الحياة وعليه يقع العبء 

 ديات واالخطار التي تحدق بالوطن .ة التحبهومجا االكبر لنهوض بالمهمات على الصعيدين الوطني

 
مشكلة البحث : 1-2  

من خالل دراسة عملية  المؤثرة على الواقع الرياضيفي التعرف على العوامل  بحثال تكمن مشكلة    
راكز الشباب حتى نتمكن من االعداد العام للمؤسسات التي لها عالقة مباشرة مع رياضة الشباب وم

في محافظة وى تحقيق الطموح الرياضي تالى مس لوصول, وافي فعالية رياضية معينة اختيار االفضل
 .الديوانية 

: اهداف البحث  1-3  

يهدف البحث للتعرف على طبيعة المعوقات التي تواجه الشباب أو المؤسسة الرياضية ذات     
  -العالقة المباشرة بأعداد الشباب بدنيًا من خالل النقاط التالية :

ر الرياضي على اسس علمية سة دور المؤسسات الرياضية العلمية في عملية تطويدرا .1
 .مدروسة 

اكز الشباب ومدى التعاون بينها دراسة مدى التنسيق بين التدريس في المدارس والعمل في مر   .2
. 
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هذه المؤسسات النها الركيزة االساسية  في الرياضية اقع المالعب والتجهيزات واالدواتدراسة و  .3
 تبنى عليها النشاط الرياضي . التي

 دارسة واقع االنشطة الرياضية والفعاليات التي تمارس في مراكز الشباب . .4

 دارسة سبل النهوض بواقع مراكز الشباب .  .5
 
:فروض البحث  3-1  

في المدارس بأعداد الشباب بدنيًا ورياضيًا . ضعف الدرس المنهجي -1  
اب .ية الرياضية في مدارسهم ومراكز الشبواضح لعمل مدرسي التربالتنسيق ضعف ال -2  
ل فعال في التي تساهم بشك التجهيزات واالدوات الرياضية في تلك المؤسساتو المالعب  قلة -3

 االعداد الرياضي والبدني .
سيطرة الفعاليات الفرقية على الفعاليات الفردية .  -4  
ن ممارسة وامل التي تعيق الشباب معام الخوف من عدم التوفيق بين الرياضة والدراسة من الع -5

 النشاط الرياضي . 
 

:مجاالت البحث  1-4  

  ه( مدرس30مجموعة من المدرسين والعاملين في مراكز الشباب بواقع ) : المجال البشري 1-4-1
مراكز الشباب وقسم النشاط الرياضي في محافظة القادسية    :المجال المكاني  1-4-2  
  25/2/2008 غايةول  2/1/8200  للمدة من المجال الزماني :  1-4-3
 

الدراسات النظرية والمشابهة  -2  

رعاية الشباب  2-1  

وحدات  ؤلفتان من الحقائق المهمة التي تؤكد على حاجة المجتمع الى الرعاية بالشباب التي     
ل والتغير ؤهال للفعاجتماعية وسياسية تمايز في بعض الخصائص والتركيب وتتطلب توافرا متميزا وم

ا التباين يحتم فميدان االسرة مثاًل يتمتع بخصائص اساسية تتلف عن خصائص الميدان المدرسي هذ
ثر تقدمًا , بالضرورة توجية العمل بهذا الميدان . ان رعاية حركة الشباب تساهم في خلف الحياة اك

بمسؤليات بناء  للنهوضباالضافة الى تكريس جهود اساسية في خلق شباب المؤهل قوة وعلما واخالقا 
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لمهام الشبابية المجتمع المتقدم , ان رعاية الشباب التي نقصدها ليست ترويج المجرد والتجريد عن ا
ان نشدد على  االساسية وانما هي التزام ثابت ازاء بناء المجتمع التي تسعى الية . ونرى لزاما علينا

بادل تتولد ة الشباب من اجل توافر الدعم المتاهمية العالقة بين هذه الدوائر والمؤسسات وبين رعاي
ن الدولة تاخذ العالقة المسؤولة هو اطننا مما يساعد على قيام هذه و في  امكانية النجاح االكيد للرعاية

ت الجذرية في خط سرها االقتصاديالتخطيط والتحوالمبدا   
 الحداث التغير في مظاهر الحياة .واالجتماعي والثقافي 

ين الدرسة مراكز رعاية الشباب حال مهمة التواصل من اجل تحقيق المطالب الحيوية عاون بتان ال
داف هاتها في مساعدة الشباب نحو تحقيق االقدر والبدنية واالجتماعية واحترام القيمة االنسانية وتجند 

ض المشروعة نرى ان الدول لتي تولي الرعاية المدرسية والشباب بصورة عامة اهتمامًا رئيسيًا بغ
ان التوجيهات الحديثة في مجال الشباب ذات اثر صيالت ممارسة هذه الدولة أو تلك النظر عن التف

حيوي في حياة المواطن في حاضرها مستقبلها , بالنظر الى ان التربية المنتظمة قضية اساسية من 
سألة كبرى هي ليست مسألة انشاء نوادي ومؤسسات لهذ الغرض انها مقضايا البناء السليم للشباب ,

كما ان باعداد المجتمع اعدادًا وطنيًا ,  من بناء الوطن , وهي تصل اتصااًل جوريًا وعلى نطاق واسع
حقًا هو القادر دومًا  الرياضي الملتزموالفرد لطاقات الجديدة الوطن بالدائم الذي يرفد  الشباب المعينا

عترف ان مسألة معظم الشباب وتربيتهم على االنتشار بين صفوف الشباب وقيادتها واليوم علينا ان ن
قد اهملت لفترة مهمة خالل المرحلة الماضية على رغم من وعي الحكومة الجاد الهميتها والحاجة 
اليها . صحيح ان جهودًا مهمة بذلت عن طريق زيادة النوادي الشباب ان امكانيات كبيرة نسبيًا 

ان مازال قياًل بالقياس الى الطموح والتحديات وصفت في هذا الميدان اال ان ما تحقق في هذا الميد
 .طنية و ال
 

: مراكز الشباب 2-3  

وان يستقطب  ن تابعة الى وزارة الشباب انذاكاتخذ قرار بافتتاح مراكز للشباب تكو  1969في عام     
االطفال والشباب وعوائلهم من منطقة عمل المركز . وان يقوم مركز الشباب بتربية  كل مركز شباب

عادة تربية الشباب النواحي الرياضية العلمية واالجتماعية والفنية والساية . وقد انتشرت بشكل واسع وا
ية الكبيرة ب اذا انها ساهمت في العملية التربو في جميع ارجاء القطر وقد جرى اتشارها بالوقت المناس

االلعاب لكرة القدم وقد تأسست في كل مركز شباب الفرق الرياضية في مختلف , قدمت أنذاك التي 
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والسلة والطائرة والمصارعة والسباحة ومجوعات فنية من الموسيقى والرسم الزخرفة ومجموعات علمية 
متنوعة , كما ان مركز الشباب يحتوي على مكتبة ويقوم بتنظيم الحفالت والمهرجانات والمسيرات 

مراكز الشباب هي ذات محتوى االنتاجية وحمالت العمل الشعبي ان كافة االعمال التي تقوم بها 
ز يغطي كافة النفقات الالزمة لهذه االعمال وال كالمر هدف الى اعادة تربية الشباب وان تربوي أو انها ت

 يتعاطى اجورًا من اعضائه .  
 
منهج البحث واجراءاته الميدانية  -3  

: منهج البحث المستخدم 3-1  

لمالئمتة مع طبيعة الدراسة حيث ان االسلوب تم استخدام المنهج المسحي في البحث وذلك      
 أتساعاً لكون دراسة الحالة اكثر و  واقل عمقًا من دراسة الحالةالمسحي يكون اكثر شمواًل واوسع نطاقًا 

والمغلق وعرضت ان المزيج من االستبيان المفتوح وصممت استمارات االستبي1وتم في مجال محدد 
ذا المجال للتاكد من صدق استمارة االستبيان من حيث ه مختصيين ,استمارات االستبيان على 

 .ومالئمتها مع هداف البحث مضمونها 
  

: عينة البحث 3-2  

الشباب  العاملون في مراكزاختار الباحث عينة من مدرسي التربية الرياضية ومدربي االلعاب    
( مدرس .30والمدارس بواقع )  

 
: وسائل جمع المعلوماتاالدوات و 3-3  

 المقابلة السخصية(  , استمارات االستبيان,  المالحظة والتحليل , المصادر العربية واالجنبية)  

 . *فريق من الخبراء والمختصين وفي مجال التربية الرياضية في جامعة القادسية 
 
 
 

                                                 

 103,ص 1999ر الفكر العربي , , دا : دليل البحث العلمي القاهرخير الدين احمد  1 
 جامعة القادسية –ا.م.د عبد الجبار سعيد وا.م.د عبد الالمي و ا.م.د عادل تركي كلية التربية الرياضية  * 
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 : النتائج ومناقشتهاعرض وتحليل  -4

اعداد الرياضيين وتأهيلهم وفق  في الممثلية( يتضمن مساهمة مراكز الشباب 1من الجدول رقم )  
بكال ونستنتج من ذلك ان عملية وضع  %40بنعم و %60برنامج وخطة محددة كانت االجابة 

الخطط والبرامج هي عملية تدريب الشباب في ممارسة االلعاب الرياضية لم يكن بمستوى الطموح 
 د.ئج مرصته والوصول الى مستوى جيمن خلق قاعدة رياضية مهمة تحقيق نتا

 ( 1جدول)
 يبين االجابة على سؤال حول عملية اعداد الشاب والبرامج والخطط المعدة لذلك االعداد

 عدد االصوات النسبة ال النسبة نعم
 صوت 30 40% 12 60% 18

 
عن وجود تعاون بين المديرية العامة لتربية القادسية ومراكز الشباب ( 2ومن الجدول رقم )     

تعاون جيد بين ( وهذه يدل على وجود %10( وعن االجابة بكال )%90كانت االجابة بنعم )
المديرية العامة لتربية القادسية في عملية تبادل الخبرات التدريبية والتدريسية والفنية من اجل 
المساهمة في عملية اعداد الشباب في مختلف النشاطات وهذا التعاون يشمل مهمة في استعداد 

العب والبيانات واالجهزة واالدوات التي يحتاجها الشباب من اجل االستفادة وامكانيات المادية والم
 منهم بتمثيل مستوى رياضي ارفع قد تصل الى مراتب عليا .

 

 (2جدول )

 ومراكز الشباب في مختلف النواحي تعاون بين المديرية العامة لتربية القادسية يبين مدى التعاون 

 عدد االصوات النسبة ال النسبة نعم
27 90% 3 10% 30 

 
 
 

 (3)جدول 
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 وجود االختبارات لقياس مستوى اللياقة والتطور وحسب برامج مخصة يبين
 عدد االصوات النسبة كال النسبة نعم
27 90% 3 10% 30 

 
( وعن وجود اختبارات لقياس مستوى اللياقة البدنية للشباب في مراكز الشباب 3ومن الجدول رقم )

( %90بكال) ( واالجابة%10وير اللياقة البدنية كانت االجابة بنعم )حسب برنامج مخصص لتط
وهذا يدل على ان عملية اعداد وتدريب الشباب تتم وفق طريقة عفوية غير مبنية على اسس 
علمية مدروسة وتكون الخطا في عملية اعداد الشباب وارادة النة ال يتم وفق االساليب العلمية 

الترفية حيث تكون عملية التطور وتحقيق االنجاز متفاوته بين  المحدودة وهي اشبة في عملية
شاب واخر مما يقضى االلتزام بان تكون عمية االعداد في ان جرى وفق اساس علمية سليمة من 

 .اجل االرتقاء بمستوياتهم 

 (4) جدول

 احتياجات مراكز الشباب يبين
 االصوات النسبة كال النسبة نعم
24 75% 6 25% 30 

 
( حول المدربين والعاملين في مراكز الشباب ومدى كفايتهم مع االلعاب التي 4جدول رقم )ومن 

 ( .%25تمارس في مراكز الشباب كانت االجابة بنعم )%( واالجابة بكال )

ومن الدول اعاله نستنتج ان مراكز الشباب تحتاج لى عدد من العاملين والمدربين لغرض 
اب سواء كانت فرقية أم فردية وحسن ادارتهم وبالتالي االستفادة االستفادة من تخصصاتهم في االلع

 من امكانياتهم في التعلي والتدريب الشباب . 
 

( اجابوا بكال وهذا يني ان الكلفة %30( اجابوا بنعم و )%70يشير الى ان )  5 )في جدول رقم )
 لعاب الفردية في الراجحة في االجابات يشير الى ان االلعاب الفرقية اكثر ممارسة من اال

 (5جدول )
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 يبين نسب ممارسة االلعاب الفرقية وااللعاب الفردية
 االصوات النسبة كال النسبة نعم
21 70% 9 30% 30 

 
حين تكون الضرورة في التركيز والموازنة بين االلعاب الفرقية والفردية وتوفر المدربين الجدين 

والتجديد والقدرة على ايجاد الوسائل المالئمة  حيث ان التخصص في فعالية معينة تعني االبداع
 في التدريب واعداد رياضيين بارزيين اذا كان االعداد وفق اسس سليمة . 

 (6جدول )
 يبين االجهزة واالدوات في مراكز الشباب

 عدد االصوات النسبة كال النسبة نعم
28  95 % 2  5 % 30 

 
جهزة واالداوت من االسباب المهمة في قلة روادها ( يشير الى قلة المراكز واال6وفي جدول رقم )

( وهذا يشير الى ان قلة االدوات واالجهزة %5( و االجابة بال )%95وكانت نسبة االجابة بنعم )
جعل االقبال عليها لم يكن بالشكل  كز التدريب وقلة مراكز الشبابلرواد مرا وعدم وجود دعم

اب للنشاطات البدنية الرياضية ليست في مستوى المطلوب وبالتالي يعني تكون ممارسة الشب
 .الطموح الذي تشهده وكذلك ينعكس في قلة القاعات والمالعب 

 ( 7جدول )
 يخص توزيع مراكز الشباب ومدى كفايتها السيتعاب االعداد من الشباب

 عدد االصوات النسبة كال النسبة نعم
30 100% - - 30 

كز الشباب في المحافظة القضية والنواحي وقلتها كانت ( قيما يخص عدد مرا7ومن جدول رقم )
االجابة كال وهذا يدل على زيادة عدد مراز الشباب ودعمها االدوات  باالجهزة واالدارة وتزويدها 
باحدث ما وصلت الية من تقينات االجهزة والدوات والعقول التدريبية واعطاءها اهتمامًا اعالميًا 

 هم .ومعنويًا كبير له الدور الم
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 (8جدول )
 فيما يخص المسابقات بين مراكز الشباب والدورات المقامة

 عدد االصوات النسبة كال النسبة نعم
27 90% 3 10% 30 

 
( فيما يخص المسابقات والدورات واقامتها بين مراكز الشباب في المحافظة 8ومن جدول رقم )

امة المسابقت وفق برنامج محدد ومدروس الواحدة وبين المحافظات زيادة المنافسة بين المراكز واق
وهذا يدل على وجود خطة  %10في حين كانت االجابة بكال  %90فكانت االجابات بنعم 

 للمسابقات واقامة الدورات . 
 
 االستنتاجات والتوصيات      5-1
  االستنتاجات      5-1
 ان لمراكز الشباب دور مهم في عملية اعداد الرياضيين وتاهيلهم . -1
ان التعاون بين مراكز الشباب ومديرياتالتربية يساعد في خلق جو من التفاهم الغرض منه  -2

 المسهمة في اعداد الشيء اجتماعيًا وبدنيًا وفنيًا .
 عدم وجود برامج اعداد متخصصة وفق اسس علمية تساهم في عملية االعداد الصحيح . -3
 لذين يمارسون االلعاب الرياضية .ان عدد العاملين ال يتالئم مع عدد الشباب ا -4
 قلة عدد المراكز له تاثير سلبي في علية اعداد الموهوبين رياضيًا .  -5
 
 
 
 
 
 التوصيات  5-2

 بما يلي :  انيوصي الباحث
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زيادة عدد مراكز الشباب ومن ثم زيادة الكادر المتخصص يساهم في عملية اعداد الشباب  .1
 وتاهيلهم .

بما يتالئم مع حاجة وتطلعات الشباب وفق االمكانات المحلية التي توفي االدوات واالجهزة  .2
 يمكن توفيرها وخاصة بناء القاعات الرياضية .

 والفردية بالشكل عام . زيادة االهتمام بااللعاب الفرقية  .3

زيادة مبدا التعاون بين مديريات التربية ومراكز الشباب والتنسيق فيها للوصول الى التعاون  .4
 . لاالمث

 ول المدارس ببناء قاعات رياضية وخاصة لمدارس البنات .شم .5

تمثيل الوزارة والمدريات العامة للتربية في الهيئات والمجالس االدارية للهيئة العامة ومديريات  .6
 الشباب ومراكز الشباب .

شمول االقضية النواحي في بناء مراكز الشباب المتخصصة والمتكاملة ومتعددة االغراض  .7
 طة .ولكافة االنش

اعتماد الكوادر المخصصة واصحاب الخبرة لعمل الرياضة والشباب في ادار وتدريب  .8
  واالشراف على النشاطات الرياضي الختلف للشباب .  
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