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عة البصرةجام/جامعة البصرة             كلية التربية الرياضية/كلية التربية الرياضية

سناء علي احمد. د.م

.جامعة البصرة/كلية التربية الرياضية

مية الرؤيا األكاديمية وفق المنظور االستداللي أله

الرياضة ودورها في التصدي للجريمة بين 

.الشباب



مشكلة البحث
الشبابئةتنشفيتلعبهالذيبالدورمنهإيماناالرياضيةوالتربيةبالرياضةالعالماهتم

شتيفيالحياةأعباءتحملعلىوالقادر,والظروفاالحداثلكلوالواعيالناضج

مننباإلنسااالهتمامضرورةالىتنبهمتعددةظروفحصيلةهيوالتربية,الميادين

,اسكةمتمواحدةوحدةاإلنسانأنإذ,الخ.والنفسيةوالعقليةالبدنيةالجوانبمختلف

اإلنسانوتكوينالشخصيةبناءاختلالتوازنهذااختلماإذا

.مويتنتربوياجتماعينظامفهي,للجريمةللتصديفعالةوقائيةاداةالرياضةان

اللخمناألفراديكتسبهاالتيوالمعلوماتوالمهاراتالقيممنمجموعةيتضمنمتكامل

والبيئةمعالتكيفمنالمزيدوالحياةنوعيةتحسينإلىتؤديوالتيبرامجها,

فهوممانالىالمختصوناشارولقد.والتطبيعالتنشئةعلىالقدرةلهاانكماالمجتمع

,Jarvis)لهاحلوالا ويقدممعينةمشكالتيحددالذيالنظامبأنهاالجتماعيالنظام 2011).



ا كانفاإلنسان هذاكانلماو;الحركيواألداء;البدنيالنشاطإلىماسةحاجةفيدائما

تالخبراينتقييجعله(نظام)خاللمنوجودهفإنمساراتعدةلهيتخذأنيمكنالنشاط

ا المقبولة ;الحركي/يالبدنالمستوىعلىاإلنسانيةللخبرةقنواتمنهاويشكلفقطاجتماعيا

ا المرفوضةأوالمستهجنةالبدنيةاألشكالالنظاميرفضبينما ;بعيداا ويلفظها;اجتماعيا

.(1996,الخولي)والمخدراتواالنحرافوالجريمةوالعدوانالبدنيكالعنف

لجهدارفدفيالعراقيالمجتمعفيالشبابواقعدراسةواهميةالبحثمشكلةتبرزهناومن

العراقيالمجتمعمنكبيرةشريحةتمثلالفئةهذهانكونالشابةالطاقاتالستثمارالحكومي

فئةتمثلحيث,عليهاالتركيزالىواالرهابيةاالستخباريةالجهاتبعضتوجهعنفضال

منيالتالبرامجاعدادبضرورةالقناعةيعززمماالمجتمعشرائحمنكبيرةشريحةالشباب

.المهمةالشريحةهذهبواقعاالرتقاءشانها



اهداف البحث

:  تتمحور اهداف البحث حول

التعرف على واقع الشباب والمشكالت التي تواجهه  . 1

.  وتأثيرها على االمن الوطني في المجتمع العراقي

لفت الكشف عن القيم التربوية واالجتماعية للرياضة و. 2

. ةاالنتباه الى اهمية الرياضة كأداة  في التصدي للجريم

يمة تسليط الضوء على تجارب الدول في التصدي للجر. 3

.عن طريق الرياضة

جتمع وضع استراتيجية  للنهوض بواقع الشباب في الم. 4
.العراقي



Conceptual Framework
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منهج البحث

استخدم الباحثون المنهج الوصفي 
انات التحليلي الذي يعتمد على جمع البي
والتها وتبويبها وتحليلها والربط بين مدل

لغرض تفسيرها والوصول الى نتائج
تسهم في عالج الظاهرة وذلك بالرجوع 

وث الى االدبيات ونتائج الدراسات والبح
النظرية والميدانية واالستطالعات 

.والتقارير الرياضية



العراقواقع الشباب في 
(29-15)الفئة العمرية من ن مان نسبة الشباب ( 2013, التخطيطوزارة )اظهر تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث . 1

وارتفعت الى , 2011عام %(27.9)وارتفعت الى , 2009من فئات المجتمع العراقي في العام %( 27.7) شكلت

.                              2017عام %( 28.5) ومن المتوقع ان تزداد الى 2013عام %( 28.3)والى , 2012عام %( 28.1)

وقد كانت %( 11.1)وهي نسبة اعلى من المعدل العام للبطالة والبالغ %( 18.25)بلغ معدل البطالة في فئة الشباب .  2

(.2013, وزارة التخطيط)%( 33.3)واالناث %( 15.5)الذكور من هذه النسبة سبة ن

فيما بلغت نسبة العاطلين , %(31.6)ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من الشباب واللذين يحملون شهادات جامعية الى . 3

(.2014, وزارة التخطيط)%( 13)عن العمل من حملة الشهادة االعدادية ما دون الى 

مما يكشف عن وجود ضعف في استثمار ( 29-15)من فئة الشباب العاملين بعمر %(36)بلغت نسبة العمالة الناقصة . 4

.الطاقات الشابة في مختلف قطاعات الدولة

على تعاطي المخدرات بلغت ما يقارب الشباب المدمنين ان عدد 2012عام فياظهرت تقديرات وزارة الصحة العراقية . 5

(1462.)

.  حالة تقوم بها عدة جهات خارجية( 165)2014-2013بلغ مجموع حاالت التجنيد لفئة الشباب في الخارج من . 6

حالة في نفس الفترة وقد توزعت بين منظمات المجتمع (  316)بلغ مجموع حاالت التجنيد لفئة الشباب في الداخل . 7
.والتنظيمات االرهابية الخارجة عن القانون, واجهزة االستخبارات المعادية, المدني المشبوهة



الشباباهم المشكالت التي تواجه 
طاعات عرقلت عجلة التقدم في مختلف القوالتي الضاغطةالتراكمات السياسية السلبية وموجات العنف واالرهاب والظروف االمنية . 1

.بتلبية تطلعات الشباب وتحقق طموحاتهم المشروعةالمعنية 

الخاصة االنظمة والقوانينوضعف والصراع السياسي , للقطاع الشبابيالموجهة ( االستراتيجية ) غياب السياسة الوطنية الشاملة . 2

.في المجتمعمشاركتهم بالشباب; مما اضعف 

ا هشا للشباب ضعف خبرة المعنيين بتأهيل المالكات المتخصصة إلدارة المؤسسات الشبابية من الناحية االدارية والفنية; مما افرز واقع. 3

.  العراقي مما قلل من فرص شغله للمهام االجتماعية واالدارية

.  زيادة نسبة العاطلين عن العمل نتيجة عدم وجود سياسات تشغيل مناسبة بإمكانها خلق فرص جديدة للعاطلين عن العمل. 4

االمثل للطاقات عن االيفاء بمتطلبات االجيال  واعدادها بالشكل السليم; مما يعرقل تحقيق االستثمارالتربوية والتعليميةةالمؤسسعجز . 5

.الشابة

اظ على بما ينسجم مع تطلعات بناء الدولة ومراعاة الحف(بسبب الوضع االقتصادي المتدني ) االبناءضعف دور االسرة في تربية . 6

.  االنتماءات  الضيقة على حساب االنتماء الوطنيروز بالموروث الحضاري والثقافي للمجتمع العراقي; مما ادى الى 

االسر العراقية ضعف الميدان االقتصادي في تلبية متطلبات الحياة الضرورية للكثير من  فئات المجتمع مما تسبب في بقاء الكثير من. 7
.اط الشبابتحت خط الفقر; االمر الذي يفسر بروز الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع العراقي وارباك منظومة القيم ال سيما في اوس



االجرامدور الحكومة العراقية في وقاية الشباب من 

.لمجتمعلتوفير فرص العمل المناسب لهم ومحاولة دمجهم في ا, تبني سياسات اقتصادية واجتماعية واعدة للشباب. 1
هم من خالل تركيز الجهد االستخباري باتجاه الجهات التي تعمل على تجنيد الشباب لكشفها وعرقلة خططها في كسب. 2

.  كشف المخططات بهدف حماية الشباب من االنزالق في جرائم خيانة البلد
اوز العمل على ايجاد منظومة شاملة ومتكاملة لتأهيل الشباب وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم المستقبلية لتج. 3

طية من خالل تشكيل لجنة عليا مشرفة على رعاية الشباب مرتبطة بوزارة الشباب والرياضة بهدف تغ, المشكالت
.حاجاتهم الملحة وضمان عدم تحولهم الى مصادر تهديد لألمن الوطني

مار; لخلق وضع الخطط االستراتيجية والعمل على توسيع البنى التحتية ورصد االموال الكافية وفتح باب االستث. 4
.  الفرص المناسبة لتهيئة الشباب بالشكل الذي يضمن تؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية

ي تستغلها والثقافية بهدف ابعاد الشباب عن عوامل الجذب االخرى التالترفيهية الرياضية والعمل على دعم المشاريع . 5
.بعض الجهات المعادية; من خالل جعل هذه المشاريع مصادر لنشر الوعي وتامين متطلبات االمن االجتماعي

ي البالد; ترسيخ مبادئ المواطنة ومفاهيم حقوق االنسان عند الشباب; إلشراكهم في ارساء دعائم االمن واالستقرار ف. 6
زز االمن من خالل توسيع دورهم في الحياة االجتماعية والسياسية في المجتمع مما يخلق جو من الرضا في نفوسهم يع

.الوطني
ي العالم; وجعلهما االرتقاء بمستوى المؤسستين التربوية والتعليمية لجعلهما مواكبتين للتقدم العلمي والتكنولوجي ف. 7

.فادرتين على االيفاء باحتياجات الشباب لمواجهة تحديات الحياة



العنف والجريمةتجارب عالمية في محاربة 
.كيكز  Kickzتجربة . 1

يموله رئيس الوزراء وشرطةبريطاني برنامج وطني وهو 
ن العاصمة يهدف الى استخدام كرة القدم للشباب للوقاية م
.  هاالجريمة في المناطق المحرومة التي يصعب الوصول الي

دار ومنذ ان طبق المشروع انخفضت معدالت الجريمة الى بمق
جنيه ووجد ان كل , الثلثين في المنطقة حديقة الثرون

جنيه 7على المشروع يقابله توفير واحد ينفق استرليني 
تخريب استرليني والمبلغ االكبر يتوفر من حوادث العنف وال

وال %. 66في المجتمع كما انخفض معدل الجريمة الى 
يقتصر دور المشروع على مجرد تحويل الجريمة الى كرة

ية عن القدم ولكن ايضا تحسين سلوك الشباب من خالل التوع
.  مخاطر الجريمة وتغيير اتجاهاتهم وسلوكهم

https://www.thinknpc.org/resource-hub/teenage-kicks/



والجريمتجارب عالمية في محاربة العنف 
.توتنهام البريطانية تجربة والية . 2

مال بشتوتنهام مشروع اكاديمية المالكمة في 
سنة ممن 16-14بالشباب من يهتم لندن 

حرموا من المدارس العادية لخروجهم عن  
2006يعمل المشروع منذ عام القانون, 

شاب على العودة الى 70وساعد اكثر من  
ين المسار الصحيح وجعل االشخاص المنحرف

.طبيعيين داخل المجتمع

https://www.thinknpc.org/resource-hub/teenage-kicks/



تجارب عالمية في محاربة العنف والجريمة

.الثانية تجربة مشروع الفرصة . 3
ة مشروع الفرصة  الثاني  يستخدم الرياض

هم للعمل مع المجرمين الصغار من خالل تأهيل

بواسطة دورات دراسية في التدريب 

ك واكدت النتائج انخفاض السلو. الرياضي

.العدواني عند عينة البحث بنسب كبيرة

https://www.thinknpc.org/resource-hub/teenage-kicks/



تجارب عالمية في محاربة العنف والجريمة
5.والمجتمعالقدمكرةتجربة:

رعبللجريمةالتصديفياالنجليزيليفربولنادياسهم
1980عاماستحداثهخاللمنالقدمكرةوخصوصاالرياضة
معيةجتقومانقبل,العامةوالعالقاتالمجتمعلتنميةبرنامج

لكرةاندية6بينللتواصلخطةبوضعالمحترفينالالعبين
.يةالمحلومجتمعاتهاالنديةبينالتواصلتنميةبهدفالقدم

ونالعاملليصيححكوميبتمويلالبرنامجتوسع1993عام
مننفذتوالمجتمعالقدمكرةالبرنامجمنجزءاالنديةفي

كرةمعسكراتعبرالجريمةلمنعاالنشطةمنالعديدخالله
منعلللترويجالمشهورونالرياضيونفيهيشركالتيالقدم

.المدرسةعنالتغيبومشكلةالمخدراتوتعاطيالتدخين
.الناحدالىمطبقةوهيالتجربةهذهفاعليةالنتائجواثبتت

:الحياة تجربة ابقى على قيد . 4

بيبلو )يعمل هذا البرنامج في االحياء  االكثر عنفا في البرازيل 
يمة ويستخدم هذا البرنامج عمليات مسح واستعراض للجر(. هوريزونتي

م لقاءات ويقوم  احد المنتديات المحلية بتنظي. وتحليل االوليات وتقييمها
يجيات مع شهرية لمناقشة المشكالت المتعلقة بالجريمة وتنسيق االسترات

ماعيا وبالنسبة للشباب فان البرنامج يقدم دعما رياضيا واجت, . الشرطة
ذلك ورش للشباب فضال عن مكونات ترفيهية وتعليمية وترويحية بما في

شهر 30وقد تبين بعد . عمل عن الجريمة والعنف والمخدرات والجنس
بنسبة من تنفيذ البرنامج انه ادى الى انخفاض جرائم القتل بين الشباب

وعمليات السطو بنسبة %65وعمليات الشروع بالقتل بنسبة % 47
نامج ونظرا للنجاحات التي حققها البرنامج قامت الحكومة بمد البر%. 46

.  الى المناطق المجاورة لألحياء الفقيرة التي ينتشر فيها العنف



تجارب عالمية في محاربة العنف والجريمة
.(كراكاس) التجربة الفنزويلية . 6

ي واجهت الحكومة الفنزويلية في مدينة كراكاس تفش
في المنطقة استقطبمالعب الجريمة والمخدرات ببناء 

وبما . اهتمام الشباب وقلل من معدل الجريمة والمخدرات
يل مفتوح بصورة مجانية ولوقت متأخر من اللالملعب ان 

انه سرعان ما اصبح من االماكن المحلية المفضلة 
ووفقا لمعلومات حكومية موثوقة فان. لجمهور الشباب

يأتي اليه من احل التمرينات البدنية 15000هناك 
لقتل ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التهريب وا. والتسلية

وفي كوريا الجنوبية ووفقا %. 30والجرائم بنسبة 
لتقارير صحفية اظهرت ان  كاس العالم يخفض من 
مستوى الجريمة بشكل كبير اثناء مشاهدة المباريات

%.31بنسبة 
للدكتور مايكل زهي .....الخبرات الدولية في مكافحة الجريمة )المصدر المؤتمر الدولي الخامس لشرطة دبي

(351ص



تجارب عالمية في محاربة العنف والجريمة
. تجربة مدينة ما رسيلي الفرنسية. 7

الحكومة المحلية بتطوير االلعاب قامت 
الرياضية وتنظيمها  على مدار العام مما  ادى 

.  مةالى استقطاب الشباب وانخفاض معدل الجري
وقد انضم االالف من الشباب الى جميع انواع
.  يةااللعاب الرياضية طوال السنة وبصورة مجان

معدل ومنذ تنفيذ الخطة في الثمانينات انخفض
مقارنة مع % 30الى ما رسيلي الجريمة في 

.معدالتها فبي السابق
ايكل للدكتور م.....الخبرات الدولية في مكافحة الجريمة )المصدر المؤتمر الدولي الخامس لشرطة دبي

(351زهي ص



العراقيالرياضة للجميع في المجتمع مبدأ تطبيق 
تعيد سوف تعمل على أن تس» الرياضة للجميع «إن الفلسفة التي تقود حركة 

ي القيم وه; الرياضة خصائصها وقيمها التربوية واالجتماعية التي انتزعت منها 

أكثر التي تجسدت في تأكيد الذات اإلنسانية وتجاوزت حدود اإلنسان إلى افاق

رحابة من خالل تخطي العقبات واالنطالق نحو اإلنجاز المتميز في األداء

اظهار فالرياضة مظهر حضاري لألمم ودليل على تقدم الدول و. اإلنساني المتكامل

ميع وعندما توفر الدولة المنشئات الرياضية لج. مكانتها بين االمم والشعوب

دمة الفئات العمرية ولكافة طبقات المجتمع وخاصة للشباب تكون قد قدمت خ

تطيعون جليلة لهذه الفئة بالخصوص ولجميع فئات المجتمع بالعموم; النهم ال يس

ان يجدوا االلعاب بهذه االمكانات في المدرسة او في البيت; 
لجماعة والرياضة هي من االنشطة المحببة للقلب والتي تنمي صفة الروح الرياضية وحب ا

اضة هي فالري. وعدم االنطواء والعزلة االجتماعية والتي يترتب عليها مشاكل نفسية كثيرة

قاء المالذ االمن لقضاء وقت الفراغ خاصة لدى الشباب وتفريغ الطاقات واالبتعاد عن رف

السوء مما يقود الشاب للجريمة وخاصة االنحرافات الفكرية واالخالقية والتي اوجدت
(..Carmichael, 2008)التطرف واالرهاب



:السابقة تعقيب على التجارب 

الجريمةوالعدوانيالسلوكتقليلمحاولةتناولتجميعهاالتجارباناتضحالسابقةالتجاربخاللمن

مجردةالالرياضةبينالمطبقالمنهجلمفرداتتعاطيهاحيثمناختلفتولكنالشبابلدىبأنواعها

يناتالعحيثمنالتجاربواختلفتوالتحليليوالسلوكيالتربويلإلرشادالمصاحبةوالرياضة

.الرياضيةالبرامجتطبيقواماكنالمستهدفة

البيئةاختالفمراعيةالتجاربتلكمناالستفادةالحاليةالدراسةستحاولتقدمماخاللومن

.والقوانينوالظروفوالسلوكيات



االستنتاجات
.ريععالجا سلم تعد الجريمة في العراق مشكلة او قضية بل اصبحت ظاهرة اجتماعية تحتاج . 1

ة واصعب الجريمة بالمرحلة العمريوالعشوائية, وتتأثر تتفشى الجريمة في االحياء الفقيرة . 2

.  مرحلة هي مرحلة المراهقة

.  قلت الجريمةتتأثر الجريمة بمستوى التحصيل الدراسي للشباب فكلما ارتفع المستوى الدراسي. 3

.  االناثتتأثر الجريمة بجنس الشباب فترتفع نسبة الجريمة لدى الشباب الذكور وتقل لدى. 4

رار البطالة والفقر والحرمان وعدم االستقاهم  االسباب الرئيسية للجريمة لدى الشباب هي . 5

.السياسي  وتفشي الفساد االداري والصراعات االقليمية 

درسة ان عالج السلوكيات الشاذة لدى الشباب تعد مسؤولية وطنية مشتركة بين االسرة والم. 6

.  والمجتمع والمؤسسات لحكومية ومنظمات المجتمع المدني

لفراغ الشباب وتقلل السلوك العدواني وتشغل اوقات اتعزز الرياضة من استقرار سلوكيات . 7
.الشباب بشكل كبيروتكون ذات تأثيرات ايجابية في منع وقوع جرائم 



التوصيات
إلرساء مع الفئات العمرية وكافة طبقات المجتولجميع العمل على انشاء المجمعات الرياضية والمالعب المجانية في مختلف المحافظات . 1

.الرياضة للجميعمبدئ 

.لشبابالرياضية لكي تتمكن من تلبية احتياجات افراد المجتمع وخاصة اللمؤسسات المالي الذي تقدمه الحكومة الدعم ضرورة زيادة . 2

.االعالموالصحة والمؤسسات الرياضية والجهات االخرى ذات االهتمام المشترك بالبعد الوقائي مثل وزارة الداخلية التعاون بين زيادة . 3

بطها الجديدة وراالجيال االهتمام بالدراسات العلمية والميدانية التي توضح حاجات الشباب واتجاهاتهم; لما لذلك من اهمية في بناء . 4

.  بقضايا المجتمع

ب االخرى بهدف ابعاد الشباب عن عوامل الجذ, والثقافية في القطاعين العام والخاصالمشاريع الرياضية  والترفيهية العمل على دعم . 5

هذه التي تستغلها بعض الجهات المعادية; من خالل زيادة التخصيصات المالية لها وتوفير متطلبات نجاحها وديمومة عملها ألجل جعل

.المشاريع مصادر لنشر الوعي وتامين متطلبات االمن االجتماعي

االيفاء على وجعلها قادرهالعلمي والتكنولوجي في العالم; مواكبة للتقدم التربوية والتعليمية لجعلهما المؤسسات االرتقاء بمستوى . 6

.باحتياجات الشباب لمواجهة تحديات الحياة

خالل تشكيل من, العمل على ايجاد منظومة شاملة ومتكاملة لتأهيل الشباب وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم المستقبلية لتجاوز المشكالت. 7

رص عمل وخلق فالشباب والرياضة بهدف تغطية حاجاتهم الملحة مرتبطة بوزارة التخطيط  ووزارة لجنة عليا مشرفة على رعاية الشباب 
.عدم تحولهم الى مصادر تهديد لألمن الوطنيودعم المشارع الشبابية لضمان 
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