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 ملخص البحث :
والوقوف    الشباب نحو ممارسات بعيدة عن ممارسة الفعاليات الرياضية  التجاهاتمن مشكالت  العربي  ما يمر به العالم    تضمن البحث   

، واستخدم الباحث المنهج المسحي   أسباب عزوف ممارسة الشباب للفعاليات الرياضيةعلى مسبباتها فهدف البحث الى التعرف على  
لى نتائج البحث ، التي تضمنت بنسبة كبيرة على السببين مواقع  لتحقيق هدف البحث واستخدام الوسائل اإلحصائية المالئمة للحصول ع

ويوصي الباحث باالهتمام بهذه الشريحة لما لها من أهمية  ، المعنيين بشريحة الشباب  وإهمال اإللكترونيةالتواصل االجتماعي واأللعاب 
فادة من تنظيم الوقت وممارسة الفعاليات الرياضية بتعاد عن كل ما يخص سلبيات اإللكترونيات واإلفي بناء المجتمعات وحثهم على األ

 الذي ينعكس بشكل ايجابي على النهوض ورفع المستوى العلمي للدول العربية  
 ممارسة الرياضة  –عزوف الشباب  – تحليل أسباب  الكلمات المفتاحية :

Absitract: 

   The research included the problems that the world is going through in terms of the youth’s tendency 

towards practices far from practicing sports activities and to determine their causes. The research 

aimed to identify the reasons for the reluctance of young people to engage in sports activities. The 

researcher recommends paying attention to this segment because of its importance in building 

societies and urging them to stay away from everything related to the negatives of electronics and 

benefit from organizing time and practicing sporting events, which is positively reflected on the 

advancement and raising the scientific level of countries Arabia. 

Keywords: Analysis of the reasons - reluctance of young people – exercise . 

 

 : واهمية البحث مقدمة  :ًولًاأ

، تحوالت كثيرة في جميع مجاالت الحياة منها بشــــكل بيجابي وتطور واألسرى ســــلبيا   تطور و العالم  شــــهد   
هم   شـــباب الوبما ان  . في العقد الحالي التي اسرت وعرقلة هذا التطور وفي الســـنوات األسيرة وساصـــة  هي  

تقدمة  بكل ما يدور حولهم من تغيرات وتكنولوجيا م  يتأثرون بناة الغد وصـــــــــناع المســـــــــتقبل فال يمكن تركهم 
والنهوض ـبالواقع  واالســــــــــــــتعـداد لهـا والتمكن من مقومـاتهـا  قـدراتهم  دون اعـدادهم وتجهيزهم لالســــــــــــــتفـادة من

  قوة االسرين  ي بمــا يمكنهم من مخــاابــة العــالم والتعــامــل معــه بلغــة مفهومــة وبقوة توا  و ،  الريــاضــــــــــــــي للبلــد 
داتها ، وجعلهم قادرين على اقتحام  والتزود بمفر   ات الحديثةبهم من تلك التقنيواسذ نصي  الرياضية  وإمكاناتهم

بية وكيفية تجنب اثارها الســـــلبية ، من سالل التعرف جوانبه االيجا  نةامأنيســـــاحة المســـــتقبل بصـــــورة ا ثر  
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كل المجاالت  ياصـــبحت ســـالد التقدم ف  يساصـــة ما  يتعلق منا بالتكنولوجيا الرقمية ، تلك التكنولوجيا الت
ــتقبل بدونها، فال حياة بدونها ،  ــيا  في العملية التنموية، ب  بن   ".وال مســ ــاســ ــرا  اســ ــباب العربي عنصــ يعد الشــ

مرحلة الشـباب هي مرحلة التطلع الى المسـتقبل بطموحات عريضـة وكبيرة وهم بطبعهم اجتماعيون، أي أن 
تشـــــــــكيل، وتتميز  لديهم ميال للوالء واالنتماء لمجموعة اجتماعية تعطيهم ويعطوها، كما أنها ااقة للتغير وال

ــتقاللية واثبات الذات   ــانية تتميز بالحما  والجرأة والتعليم والثقافة واالســـــــ ــباب بوجود ااقة انســـــــ مرحلة الشـــــــ
والنزاهة والفضــول وحب االســتطالع والنقد والتمرد االيجابي والتضــحية وتقبل الجديد واالســتعداد للتضــحيات  

ل الوان وامكانات تحقيق اموحاته لذا فإن رعايتهم  من ساللهم يمكن رؤية مستقب  ورغبة في صنع التغيير،
وتنميتهم تعد عملية اســتثمارية على المدى البعيد يكون عائدها على شــكل سبرات بشــرية وهي ثروة ح ي ية  

 ( 147: 2015" ) ارشيدات ،  للوان واألمة
 

من مقومات   يمقوم اســاســ  فئة الشــباب عصــر اصــبحت  يه  ي االن ف العالم  عيشي  :مشكلة ًلبحث 
المحيط بهم  على هـذا العـالم  تطلعـاتهم    شـــــــــــــــباب بهـا ال ـبدأاألولى التي ي  فترات فمـنذ ال  ، نجـاد وتطور البـلدان

حيـــث يقومون بتقليـــد من ا بر منهم او تقليـــد شــــــــــــــعوب اسرى لهم اابـــاع  ير اابـــاعهم بـــدأ  من الملبس 
الشـباب العربي تأثر كثيرا  بالشـعوب الغربية ونسـو انفسـهم  والمظهر العام الى التصـرفات اليومية ، فنجد ان  

 ، وسصوصا عند الفئات التي ال تجد من يهتم بها من قبل الوالدين او المسؤولين
في رسم تجاربهم الحياتية، وأفكارهم ومعتقداتهم، ليرافقهم هذا التأثر في جميع مراحلهم   مما اثر بشكل سلبي

ــئتهم االجتماعية ــكلة البحث با ،  العمرية وتنشـــ ــؤال  وتكمن مشـــ ــة التالي ، ما هي  لســـ ــباب عزوف ممارســـ أســـ
 ؟الشباب للفعاليات الرياضية 

لبحث  الرياضيةالتعرف على    :ًًهدفً للفعاليات  الشباب  نظر    أسباب عزوف ممارسة  من وجهة 
 المعنيين في هذا المجال . 

لبحث ًحدود   

والمعلمين واولياء أمور الشباب في محافظة ديالى . أساتذة الجامعات والمدرسين البشري : الحد   
مركز محافظة ديالى .  : بعقوبةالمكاني الحد     

1220/  11/ 5   الى  2120/ 1/9المدة من    الزماني :الحد   
منهجي ًلبحث ًولجرلءلتهًلبميدلني ثانياً:   

  منهج البحث
وسريطة عمل أي بحث وال يمكن اجراء  يعد استيار المنهج المناسب الذي هو حجر االسا          

لذلك استار الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب   لبحث بحث بدون منهج علمي مناسب وفقا ألهداف ا
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المسحي لمالئمته في حل مشكلة البحث " ان المنهج الوصفي هو احد اساليب المناهج العلمية التي تهتم  
:  2017صف الوضع الحالي وتفسيره" ) الياسري، بجمع اوصاف دقيقة علمية للظواهر المبحوثة ، وو 

.المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته اهداف البحث  ( ، لذا اعتمد الباحث 192   

المجتمع هو "جميع المفردات التي يمكن أْن يأسذها المتغير") لؤي الصميدعي  عينة البحث :  2-2
الذي يجري  "  (834عشوائية ا  بلغ عددهم )  البحث بطريقة  عينة( ، فقد تم استيار  2010:14وآسرون،

الباحث مجمل ومحور عمله عليها، وفي علم النفس والتربية، واالجتماع، وعلم الرياضة مثال  تكون العينة  
(. 267:  2002) وجيه محجوب ، " هي اإلنسان  
   : بحثاجراءات ال

من سالل سبرة الباحث في هذا المجال وبعد ااالعه على بعض المصادر والدراسات السابقة قام     
أسباب عزوف ممارسة الشباب لتعرف على ل الباحث بتصميم استبانة تتضمن فقرات لجمع المعلومات 

بغية  بصيغتها األولية ( فقرة 30وتكونت من ) من وجهة نظر المعنيين في هذا المجال  للفعاليات الرياضية
 . تحقيق هدف البحث 

 : بحثإيجاد األسس العلمية ألداة ال
ــميم   صدددددق الم:يا :       ــيغتها األولية   فقرات الم يا بعد االنتهاء من تصـــ ــها  بقام الباحث بصـــ عرضـــ

ومالئمتها  على محكمين من  وي الخبرة واالستصــاص للتعرف على مدى صــالحية الفقرات  بشــكل اســتبانة  
ــد  الم يا  وبعد جمع البيانات  الحالية  بحث لتحقيق هدف ال ــل الباحث الى صــــــ بعد جمع البيانات    توصــــــ

يعتمد صـد  المحتوى لالستبار بصـورة   " .  وتحليلها فتم االتفا  من قبل الخبراء على جميع فقرات الم يا 
المواقف والجوانب التي ي يســـــــها  أســـــــاســـــــية على مدى بمكانية تمثيل االستبار لمحتويات عناصـــــــره، وكذلك  

:  2004تمثيال  صـادقا  ومتجانسـا   ات معنوية عالية لتحقيق الهدف الذي وضـع من أجله االستبار" )الحكيم  
23  ).  
االستبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفســــها أ ا  يقصــــد بثبات االستبار هو "  ثبات الم:يا  :    

  2/10/2021بتاريخ  قام الباحث    ( .55:    1999مرة وفي الظروف نفسها") احمد ، أعيد تطبيقه أ ثر من  
أساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين واولياء أمور الشباب في الم يا  على مجموعة من تو يع    بإجراء( 

ــفية إليجاد  28وعددهم ) محافظة ديالى الثبات فتبين  ( وبعد جمع البيانات ومعالجتها بطرقة التجزئة النصــــــــ
 ( .0,  86ان الم يا  يتمتع بثبات عالي )

بصـــــــيغته النهائية    بعد بيجاد األســـــــس العلمية للم يا  قام الباحث بتو يع الم يا   التجربة الرئيسدددددة :    
أســــــــــــــــاتــذة  عينــة البحــث من  ( على  2021  /17/10-8)  ، للفترة من(  1ملحق )  ( فقرة30المتكون من )

 لتحقيق هدف البحث . والمدرسين والمعلمين واولياء أمور الشباب في محافظة ديالىالجامعات 
 )النسبة المئوية (   الوسائل اإلحصائية: 
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  : ومناقشتها : عرض النتائج وتحليلهاسابعااً

 ( 1جدول )
 رات الم:يا  والنسبة المئوية لكل فقرة لمؤشر نعمقيبين ف

النسبة المئوية   األسئلة  ت

 نعم لمؤشر 

 %  83 .   وتكاليف مادية تصاحب ممارسة الرياضة ضعف الحالة المادية عند بعض الشباب  .1

 %  98 اهمال درس التربية الرياضية في اغلب المؤسسات التعليمية .   .2

 %  96 ودعمهم بجميع المجاالت .  الشبابشريحة ضعف توجه الحكومات باالهتمام ب   .3

 %  92 الشباب العربي في التقدم في جميع المجاالت مخلفات الحروب جعلت تراجع   .4

 %  96 وتطبيقات التواصل االجتماعي أبعدت الشباب عن ممارسة الرياضة واضاعة اوقاتهم   ااستخدام التكنلوجي   .5

 %  57 التغيرات الفكرية والتطور التكنلوجي ابعد الشباب عن ممارسة الرياضة   .6

 %   38  واالذاعات بشتى أنواعها  اثرت على الشباب بشكل سلبي ضعف االعالم والقنوات    .7

 %  94  الطابع االجتماعي والتقاليد الذي ابعد الشباب من شريحة النساء عن ممارسة الرياضة    .8

 %  100  ة بسبب التقاليد والعرف االجتماعيالرياضالحرية في ممارسة  نهل ان شريحة الشباب من النساء ليس لديه  .9

التوجه من قبل أولياء أمور الشباب اجبارهم على العمل والتوظيف وابعاد أبنائهم عن ممارسة الرياضة كونهم يعتقدون    .10

 انها بال جدوى وارد مادي .  

93  % 

 %  52 الرياضية للشباب من حيث تنمية الفكر والتعاون .  فعالياتالممارسة هل تعتقد ان هناك فائدة ل  .11

 % 79 لفئات أخرى  هم واالنفتاح التواصل االجتماعي مع أصدقائ للشباب لممارسة الفعاليات الرياضية  تأثيرهل تعتقد ان هناك    .12

 % 65 للشباب  دخل مادي لممارسة الفعاليات الرياضية  هل تعتقد ان هناك   .13

 % 75 شيء من المرح واالكتشاف    الشباب   الفعاليات الرياضية تجعللممارسة هل   .14

 % 63   عند الشعوب العربية  اهميةممارسة الفعاليات الرياضية هل   .15

 % 88 النفسية للشباب  القلق والضغوط  ذلللممارسة الفعاليات الرياضية ت   .16

 % 78 لتطوير قدرات الشباب   له اهميةفي المؤسسات التعليمية هل درس التربية الرياضية    .17

 %58   عند الشباب   فراغوقت اللها دور في مليء  تعتقد ممارسة الرياضةهل   .18

 % 90   للشباب العمل اليومي  يبعد االضطرابات الصحية الناجمة عنممارسة الفعاليات الرياضية   .19

 % 72    في المؤسسات التعليمية  فترة االمتحاناتخالل  في   شبابالقلل من شدة قلق ممارسة الفعاليات الرياضية ت   .20

 % 69    النفسية والجسدية في التغلب على االمراض  الفائدةلممارسة الفعاليات الرياضية هل   .21

 % 83 .  في نشاط الجسمطيبة ومثمرة    لممارسة الفعاليات   .22

 % 85 دور فعال في رفد االعمال التطوعية  الهلممارسة الفعاليات الرياضية   .23

 % 87 نبالعبي واألندية أهمية برفد الفرق لممارسة الفعاليات الرياضية   .24

 % 79     الشباب بين  والروابط االجتماعية  المسافاتأهمية بتقريب لممارسة الفعاليات الرياضية   .25

 % 72 لرفع مستوى البلدان العربية . في الروح الوطنيةأهمية لممارسة الفعاليات الرياضية   .26

 % 88     والتوعية االجتماعيةاالنضباط أهمية للشباب ب لممارسة الفعاليات الرياضية   .27

 % 95 لممارسة الفعاليات الرياضية   للشبابهل يتطلب من الحكومات دعم مادي ومعنوي   .28

 % 23 داء من اإلصابات اثناء اال شبابتخوف اللممارسة الفعاليات الرياضية   .29

 % 64 ممارسة الفعاليات الرياضية الشباب في متابعة رياضية اهمال مسؤولين المؤسسات ال   .30

 

 
ــدول )       ــة تراوحـــــــت )1مـــــــن ســـــــالل الجـــــ ــين ان النســـــــب المئويـــــ ــع 100% الـــــــى 23( تبـــــ  % ( لجميـــــ

أســــــاتذة الجامعــــــات والمدرســــــين والمعلمــــــين مــــــن مــــــن ســــــالل تحليــــــل بيانــــــات بجابــــــات مجموعــــــة الفقــــــرات 
ــة ديــــالى  ــباب فــــي محافظــ ــرة األولــــى، واوليــــاء أمــــور الشــ ــة عنــــد بعــــض ) فــــان الفقــ ــعف الحالــــة الماديــ ضــ
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ــة ــة الرياضــ ــاحب ممارســ ــاليت ماديــــة تصــ ــباب وتكــ ــي  (الشــ ــبة التــ ــى نســ ــلت علــ ــا  )حصــ ــن  83اتفــ %( مــ
اهمــــــال در  التربيــــــة الرياضــــــية فــــــي ا لــــــب فــــــرد ، امــــــا الفقــــــرة الثانيــــــة )(  320) العينــــــة بواقــــــع مجمــــــوع

التـــــي حصـــــلت علـــــى نســـــبة اتفـــــا   %( 83التـــــي حصـــــلت علـــــى نســـــبة اتفـــــا  ) ( المؤسســـــات التعليميـــــة
ــة ) %( 98) ــرة الثالثــــ ــم ، والفقــــ ــباب ودعمهــــ ــريحة الشــــ ــام بشــــ ــات باالهتمــــ ــه الحكومــــ ــعف توجــــ بجميــــــع ضــــ

مخلفــــــات الحــــــروب جعلــــــت ، والفقــــــرة الرابعــــــة )%( 96التــــــي حصــــــلت علــــــى نســــــبة اتفــــــا  ) (المجــــــاالت 
، %( 92والتــــي حصــــلت علــــى نســــبة اتفــــا  ) (تراجــــع الشــــباب العربــــي فــــي التقــــدم فــــي جميــــع المجــــاالت 

ــة ) ــا الفقـــــــرة الخامســـــ ــامـــــ ــات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي أبعـــــــدت الشـــــــباب عـــــــن  ااســـــــتخدام التكنلوجيـــــ وتطبيقـــــ
حيــــــث ان الفقــــــرات  %( 96التــــــي حصــــــلت علــــــى نســــــبة اتفــــــا  ) (ممارســــــة الرياضــــــة واضــــــاعة اوقــــــاتهم

ــبة اقــــــــــل مــــــــــن ) 30, 29,  21,  18 , 15, 13, 11,  7,  6,  5) ( جميعهــــــــــا حصــــــــــلت علــــــــــى نســــــــ
ــؤثرة مــــــن ح 70 ــام و يــــــر مــــ ــا لــــــيس جــــــديرة باالهتمــــ ــباب % ( وهــــــذا يــــــدل علــــــى انهــــ يــــــث ممارســــــة الشــــ

ــ ,  4,  3%( فهــــــي )  100الــــــى  90الفقــــــرات التــــــي حصــــــلت علــــــى نســــــبة ) االفعاليــــــات الرياضــــــية وامــــ
ــا  28,  19,  10,  9, 8 ــة والتـــــــــي يجـــــــــب علـــــــــى اصـــــــــحاب الشـــــــــأن بعطائهـــــــ ــر أهميـــــــ ــي األ ثـــــــ ( وهـــــــ

ــتراتيجيا ــذ اســـ ــرامج تنفيـــ ــي بـــ ــة فـــ ــباب فـــــي  ت األولويـــ ــريحة الشـــ ــة كبـــــرى لشـــ ــا أهميـــ ــات لمـــ ــدان والحكومـــ البلـــ
، وتبــــــين ايضــــــا  ان الفقــــــرات التــــــي تراوحــــــت نســــــبة اتفــــــا  العينــــــة بنــــــاء البلــــــدان النهــــــم رجــــــال المســــــتقبل 

 25,  24, 23, 22,  20, 17،  16,  14،  12،  1%( هــــــــــــي الفقــــــــــــرات ) 89الــــــــــــى  71)عليهــــــــــــا 
 ,26  ,27 ).  
ــلت ع      ــرات التــــي حصــ ــو  )ان الفقــ ــبة فــ ــى نســ ــريحة 90لــ ــين بشــــأن شــ ــل المعنيــ ــلب عمــ % ( هــــي صــ

وهــــــي تتمثــــــل بإهمــــــال در  التربيــــــة الشــــــباب لرفــــــد البلــــــدان وتطــــــويرهم سدمــــــة لبلــــــدانهم والنهــــــوض بهــــــا 
الرياضـــــــية فـــــــي ا لـــــــب المؤسســـــــات التعليميـــــــة العربيـــــــة ومنهـــــــا بلـــــــدنا العـــــــرا  ، وايضـــــــا  ضـــــــعف توجـــــــه 

ــم ب ــباب ودعمهـــ ــريحة الشـــ ــات الحــــــروب الحكومـــــات باالهتمـــــام بشـــ ــن مخلفـــ ــال  عـــ ــاالت ، فضـــ جميــــــع المجـــ
ــاعي  ــابع االجتمــــ ــا الطــــ ــاالت ، امــــ ــع المجــــ ــدم فــــــي جميــــ ــي فــــــي التقــــ ــباب العربــــ ــع الشــــ التــــــي جعلــــــت تراجــــ
ــة ما الــــــت معانــــــاة ر ــــــم  ــاء عــــــن ممارســــــة الرياضــــ ــباب مــــــن شــــــريحة النســــ ــد الــــــذي ابعــــــدت الشــــ والتقاليــــ

الحريــــــة فــــــي ممارســــــة الرياضــــــة المشــــــاركات العديــــــدة ، وان شــــــريحة الشــــــباب مــــــن النســــــاء لــــــيس لــــــديهن 
ــى  ــارهم علـــ ــباب اجبـــ ــور الشـــ ــاء أمـــ ــل أوليـــ ــن قبـــ ــه مـــ ــا  التوجـــ ــاعي ، وايضـــ ــد والعـــــرف االجتمـــ بســـــبب التقاليـــ
العمــــل والتوويــــت وابعــــاد أبنــــائهم عــــن ممارســــة الرياضـــــة كــــونهم يعتقــــدون انهــــا بــــال جــــدوى وارد مـــــادي 
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ــ ــي والعـــ ــعيد المحلـــ ــى الصـــ ــا ات علـــ ــن اإلنجـــ ــر مـــ ــارة الكثيـــ ــى سســـ ــا أدى الـــ ــون ممـــ ــه المهتمـــ المي ، وينصـــ
بعـــــــد االضـــــــطرابات الصـــــــحية بعلــــــم الـــــــنفس والمجـــــــال الطبـــــــي  بممارســـــــة الفعاليـــــــات الرياضـــــــية كونهـــــــا ت

ــل اليــــومي  الناجمــــة عــــن ــادي ومعنــــوي لشــــريحة  للشــــباب  العمــ ــن الحكومــــات دعــــم مــ ــذلك يتطلــــب مــ ‘ فلــ
ا بـــــر النهـــــم رجـــــال الشـــــباب لممارســـــة الفعاليـــــات الرياضـــــية وتطـــــوير قـــــدراتهم وتحفيـــــزهم علـــــى تطلعـــــات 

ــتقبل  ــبحت الو ، المســــ ــد ان أصــــ ــاة رياضــــــة بعــــ ــل فــــــي حيــــ ــا بالفعــــ ــبابناال  نــــــى عنهــــ  حيــــــث اليوميــــــة،  شــــ
أحــــــد حقــــــوقهم األساســــــية فــــــي القــــــرن  بطــــــوالت عربيــــــة وعالميــــــةاصــــــبحت القــــــدرة علــــــى الوصــــــول بلــــــى 

ــدا  مــــــن االتجاهــــــات " .الحــــــادي والعشــــــرين ــباب علــــــى أســــــا  تخصصــــــي، واحــــ ــبه العمــــــل مــــــع الشــــ أصــــ
ة التــــــــي بــــــــدأت تشــــــــق اريقهــــــــا فــــــــي  البيــــــــة البلــــــــدان والمجتمعــــــــات، والتــــــــي تســــــــتهدف صــــــــقل الرئيســــــــي

ــوب  ــل المطلــــ ــا التأهيــــ ــة، وتأهيلهــــ ــة والعمليــــ ــرات العلميــــ ــارات، والخبــــ ــابها المهــــ ــبابية، وإ ســــ ــية الشــــ الشخصــــ
ــة،  ــادين المجتمعيـــ ــباب فـــــي مختلـــــف الميـــ ــادة الشـــ ــدريب القـــ ــتجدات، وتـــ ــع المســـ ــليم مـــ ــا الســـ لضـــــمان تكيفهـــ

شــــــارة لــــــه هــــــو أن هــــــوة واســــــعة كانــــــت وال  الــــــت قائمــــــة بــــــين الشــــــباب فــــــي البلــــــدان لكــــــن مــــــا يجــــــب اإل
ــط  ــوفر الخطــ ــدم تــ ــة وعــ ــدرات الماليــ ــق بالقــ ــباب تتعلــ ــةل ألســ ــرة والناميــ ــدان الفقيــ ــي البلــ ــباب فــ ــة والشــ المتقدمــ
ــالمورو  العقائـــــدي  ــة تتعلـــــق بـــ ــباب داسليـــ ــافة بلـــــى أســـ ــة، بضـــ ــة للتأهيـــــل والتنشـــــئة والتربيـــ والبـــــرامج الكا يـــ

مـــــــــاعي وابيعـــــــــة ال ـــــــــيم والعـــــــــادات والتقاليـــــــــد، وتركيبـــــــــة المجتمـــــــــع والعائلـــــــــة ومســـــــــتوى االنفتـــــــــاد واالجت
ــن دور  ــد مــــ ــل لتحــــ ــك العوامــــ ــل تلــــ ــافرت كــــ ــة، حيــــــث تظــــ ــية القائمــــ ــنظم السياســــ ــة الــــ ــاعي، وابيعــــ االجتمــــ
ــة  ــاقم األ مــــات المستشــــرية فــــي أوســــا  الشــــباب: كالبطالــــة، وســــوء العنايــ الشــــباب فــــي البلــــدان الفقيــــرة وتفــ

ــحية ــذا الصـــ ــه. وهـــ ــرويه والتر يـــ ــز التـــ ــة، ومرا ـــ ــات الراعيـــ ــي، ونقـــــص المؤسســـ ــتوى المعيشـــ ــدني المســـ ، وتـــ
ــم الـــــوفرة  ــا ل وأ مـــــات ر ـــ ــانون مـــــن مشـــ ــة والغنيـــــة ال يعـــ ــباب فـــــي الـــــدول المتقدمـــ ــة أن الشـــ ال يعنـــــي البتـــ

ــا ــوع مختلــــــف عمــــ ــن نــــ ــا مــــ ــدمات، ولكنهــــ ــائيات والخــــ ــرة فــــــي اإلحصــــ ــدول الفقيــــ ــي الــــ ــباب فــــ ــه الشــــ " يعانيــــ
(https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3202) 

يجب أن نستلهم الجانب اإليجابي   باتجاه شريحة الشباب  بدال  من أن نشعر بالشلل والعجزو 
،  لذلك يصبه السؤال األ ثر أهمية هو أن نسأل   تهم نحو االفضلفي حيا  لممارسة الرياضةالمحتمل 

شاب  يتمتع  يه كل لكي   برامج لرفد الشباب رياضيا  ، يت نتحمل ، كدول ، مسؤولية جماعية لبناء  
من سالل   والعلمي ياضيبالحماية والحقو  األساسية وتكافؤ الفرص في اال دهار في مستقبله الر   عربي

  بما في  لك اآلباء والمعلمين والمجتمعات والحكومات ،  ات ستصاص العمل مع جميع أصحاب اال 
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بن الشباب هم عماد كل أمـة وأساسهـا، فهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم   ". والمؤسسات الرياضية
، وبسمة المستقبل المنيرة، وأداة فعالـة  والتطـور، ونبض الحيـاة في عرو  الواـن، ونبرا  األمل المضيء

وحينما يغيب دور الشباب عن ساحـة المجتمع أو ُيساء ممارسته، تتسارع بلى األمة بوادر  ،  والتنميـةللبناء 
 ( https://www.arado.org" )الركود وتعبث بهـا أيادي اإلنحطا  وتتوقف عجلة التقدم

ــان فــــي بفــــنحن  ــاءة وأمــ ــاة بكفــ ــنهم مــــن الحيــ ــدة وواضــــحة لتمكيــ ــى بــــرامج وإجــــراءات عديــ ــة بلــ حاجــ
، ويـــــدرا أيضـــــا  مالـــــه  يعمـــــل بجـــــد يســـــتطيع أن  شـــــباب رقمـــــي ، وتمكننـــــا مـــــن بعـــــداد وتنشـــــئة العصـــــر ال

ــه ويســــــتطيع أن  ــا عليـــ ــده ومـــ ــة لبلـــ ــون مميــــــز سدمـــ ــور نفســــــه ليكـــ ــنهض ويطـــ ــة شــــــاقة ال يـــ ، وتلــــــك المهمـــ
ــا الفــــرد بجهــــده الــــذاتي ، بــــل يحتــــال بلــــى تربيــــة متدرجــــة وفــــق المراحــــل العمريــــة ووفــــق  يمكــــن أن يلــــم بهــ

تقــــــدم فــــــي وبــــــاال  علــــــى المجتمــــــع ، فال ، امنيــــــات ات الســــــلوكية وإال ألصــــــبحت تلــــــك الخصــــــائص والســــــم
ــع  ــي المجتمـــ ــلبياتها العربـــ ــه ســـ ــة أن تواجـــ ــود الفرديـــ ــن للجهـــ ــدا  وال يمكـــ ــريعة جـــ ــرات ســـ ــذب والمتغيـــ ــي تذبـــ فـــ

ــا ــع ايجابياتهــــ ــدف الان و ،  وتتكيــــــت مــــ ــة هــــ ــات العربيــــ ــى الحكومــــ ــاعدة الــــــرئيس علــــ ــباب مســــ ــريحة الشــــ  شــــ
أســـــاتذة الجامعـــــات والمدرســـــين العصـــــر مـــــن ســـــالل التوجيـــــه المخطـــــط مـــــن قبـــــل هـــــذا  يعلـــــى الحيـــــاة فـــــ

 .والمعلمين واولياء أمور الشباب في محافظة ديالى 
ــرة ــل األســـ ــى كاهـــ ــع علـــ ــة تقـــ ــؤولية كاملـــ ــإن المســـ ــد فـــ ــل تأ يـــ ــةالعرب وبكـــ ــي  يـــ ــا هـــ ــي  لـــــك، ألنهـــ فـــ

هـــــا وبهـــــا أبجـــــديات الحيـــــاة، مســـــتمدا منهـــــا متعلمـــــا من ليصـــــبه شـــــابا   األرض التـــــي يترعـــــرع عليهـــــا الطفـــــل
ــه ــا يم تعامالتــ ــة وأســــس ومفــ ــذه األســــرة قيمــ ــى هــ ــذا وجــــب علــ ــة ، ولهــ ــتراتيجية  العربيــ ــع اســ ــة أن تضــ لتربيــ

 .وتنشئتهم تنشئة صحيحة بالرود الوانية في المجتمع ابنائهم

  : االستنتاجات والتوصيات: ااًثامن

 االستنتاجات :  -1
 .الحكومات باالهتمام بشريحة الشباب ودعمهم بجميع المجاالت ضعف توجه  -
 الكبير في عزوف الشابات عن ممارسة الرياضة. العرف االجتماعي له الدور  -
 .تراجع الشباب العربي في التقدم في جميع المجاالت  لها تأثير واضهمخلفات الحروب  -
 . أدى الى  تباائ تقدم الشباب در  التربية الرياضية  في المؤسسات التعليمية اهمال  -
ليس هناا دعم مادى ومعنوي من قبل الحكومات للشباب فضال  عن توفير المالعب وأما ن ممارسة  -

 الرياضة . 
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 التوصيات : -2
 . الحكومات باالهتمام بشريحة الشباب ودعمهم بجميع المجاالت على  -
 ممارسة الرياضة . بيجاد حلول لشريحة النساء تعالج عزوفهن عن  -
 العربية .  المؤسسات التعليميةجميع در  التربية الرياضية  في االهتمام ب -
 التوجه بالدعم المادي والمعنوي من قبل الحكومات للشباب . -
 توفير بيئة مناسبة للشباب منها المالعب وأما ن ممارسة الرياضة .  -
 

 المصادر :
 .2015، الدستور للنشر والتو يع، عمان ،الشباب العربي ودورهم في التنمية والتطورارشيدات صاله شقيق :  •
 . 1999، ي سير الدين علي احمد : دليل البحث العلمي، القاهرة،  دار الفكر العرب  •
 . 2004القادسية، الطيت للطباعة، علي سلوم جواد الحكيم : االستبارات وال يا  واإلحصاء في المجال الرياضي،  •
 .   2017محمد جاسم الياسري ل البحث التربوي)مناهجه وتصميمه( ، النجف االشرف، دار الضياء للطباعة،    •
 . 2010،   1اربيل، اإلحصاء واالستبارات في المجال الرياضي،: وآسرون لؤي الصميدعي  •
 . 2002, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد , 2وجيه محجوب : ار  البحث العلمي ومناهجه ,   •
• https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3202 
• https://www.arado.org/PublicationDetails.aspxPubID=766 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madjalate-almayadine.com/
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3202


 almayadine.com-www.madjalate                العدد الخاص الثاني                   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة
 2021 ديسمبر 2-نوفمبر 3الشباب صناع الغد  المؤتمر الدولي االفتراضي

 

61 

 
 (1ملحق )

 يبين فقرات الم:يا   

 

 
 

 كال نعم فقرات المقياس  ت

   ضعف الحالة المادية عند بعض الشباب وتكاليف مادية تصاحب ممارسة الرياضة  .   .1

   اهمال درس التربية الرياضية في اغلب المؤسسات التعليمية .   .2

   ودعمهم بجميع المجاالت .  الشبابشريحة ضعف توجه الحكومات باالهتمام ب   .3

   مخلفات الحروب جعلت تراجع الشباب العربي في التقدم في جميع المجاالت   .4

   وتطبيقات التواصل االجتماعي أبعدت الشباب عن ممارسة الرياضة واضاعة اوقاتهم   ااستخدام التكنلوجي   .5

   التغيرات الفكرية والتطور التكنلوجي ابعد الشباب عن ممارسة الرياضة   .6

   ضعف االعالم والقنوات واالذاعات بشتى أنواعها  اثرت على الشباب بشكل سلبي   .7

   الطابع االجتماعي والتقاليد الذي ابعد الشباب من شريحة النساء عن ممارسة الرياضة    .8

   ة بسبب التقاليد والعرف االجتماعيالرياضالحرية في ممارسة  نهل ان شريحة الشباب من النساء ليس لديه  .9

التوجه من قبل أولياء أمور الشباب اجبارهم على العمل والتوظيف وابعاد أبنائهم عن ممارسة الرياضة كونهم يعتقدون    .10

 انها بال جدوى وارد مادي .  

  

   هل تعتقد ان هناك فائدة لممارسة الفعاليات الرياضية للشباب من حيث تنمية الفكر والتعاون .   .11

   هم واالنفتاح لفئات أخرى  التواصل االجتماعي مع أصدقائ هل تعتقد ان هناك تأثير لممارسة الفعاليات الرياضية للشباب   .12

   هل تعتقد ان هناك لممارسة الفعاليات الرياضية  دخل مادي للشباب    .13

   شيء من المرح واالكتشاف    هل لممارسة الفعاليات الرياضية تجعل الشباب    .14

     عند الشعوب العربية  هل ممارسة الفعاليات الرياضية اهمية  .15

   لممارسة الفعاليات الرياضية تذلل القلق والضغوط  النفسية للشباب   .16

   لتطوير قدرات الشباب   اهميةهل درس التربية الرياضية  في المؤسسات التعليمية له   .17

     عند الشباب   فراغلها دور في مليء وقت الهل تعتقد ممارسة الرياضة   .18

     للشباب العمل اليومي  يبعد االضطرابات الصحية الناجمة عنممارسة الفعاليات الرياضية   .19

      فترة االمتحانات في المؤسسات التعليمية خالل  في   شبابقلل من شدة قلق الممارسة الفعاليات الرياضية ت   .20

      في التغلب على االمراض النفسية والجسدية  هل لممارسة الفعاليات الرياضية الفائدة  .21

   .  في نشاط الجسمطيبة ومثمرة لممارسة الفعاليات      .22

   لممارسة الفعاليات الرياضية لها دور فعال في رفد االعمال التطوعية   .23

   لممارسة الفعاليات الرياضية أهمية برفد الفرق واألندية بالعبين  .24

       الشباب بين  والروابط االجتماعية  المسافاتلممارسة الفعاليات الرياضية أهمية بتقريب   .25

   لرفع مستوى البلدان العربية . لممارسة الفعاليات الرياضية أهمية في الروح الوطنية  .26

       والتوعية االجتماعيةاالنضباط لممارسة الفعاليات الرياضية أهمية للشباب ب   .27

   هل يتطلب من الحكومات دعم مادي ومعنوي للشباب لممارسة الفعاليات الرياضية    .28

   االداء لممارسة الفعاليات الرياضية تخوف الشباب من اإلصابات اثناء   .29

   اهمال مسؤولين المؤسسات الرياضية متابعة الشباب في ممارسة الفعاليات الرياضية   .30

http://www.madjalate-almayadine.com/

