
 
 

 صناعة االبطال الرياضيين ...... صدفة أم تخطيط .... ؟
 كلية التربية الرياضية –أ.د بسمان البياتي                     جامعة بغداد 

ان الموضوع الذي نحاول ان نناقشه هنا .. هو لماذا ال نستطيع ان نصل الى مستويات 
وفي اي نوع من االلعاب الرياضية  البطولة و اليمكن ان نحصل على ميداليات في اي مستوى 

في المستويات العالمية وعلى االخص في االولمبياد وال زلنا وفي كل محفل ومكان وزمان نذكر 
ما حصل عليه الرباع عبد الواحد عزيز من ميدالية برونزية يتيمة منذ سنين طويلة .. والسؤال 

ديمين والرياضيين بكل مستوياتهم الذي يروادنا هنا جميعًا من العاملين والمتخصصين واالكا
هو .. كيف نستطيع ان نصنع ابطااًل ذوي مستويات عالمية تتناسب وتضاهي المستوى المتقدم 

 الذي وصلت اليه الكثير من البلدان في العالم وبضمنهم بعض البلدان العربية؟؟.
نت االولى لقد سنحت لي الفرصة لزيارة جمهورية المانيا مرتين خالل السنة الماضية كا

الحدى المعاهد الرياضية وكانت الثانية الحد المدارس الرياضية الخاصة بتدريب الموهوبين 
والتي يوجد منها الكثير في جميع مدن جمهورية المانيا، وهنا البد من االشارة الى الفرق الشاسع 

يتعدى الى في المؤسسات الرياضية والذي اليكمن في االبنية والمعدات والمالعب فقط وانما 
الفلسفة التي تتبناها الدولة كمؤسسة راعية للشباب والرياضة والى نظرة وطبيعة المجتمع العامة 

 والثقافة التي يمتلكها الناس ونظرتهم الى الرياضة كأساس للصحة والمتعة واالنجاز. 
 وهنا البد من االشارة الى ان التخطيط العلمي والمبرمج والدقيق والمدعوم هو الطريق

الوحيد للوصول برياضينا الى المستويات العالمية، وخير مثال على ذلك هو دول عربية اتبعت 
ذلك ومنها قطر والجزائر ومصر واستطاعت ان تحصل على العديد من الميداليات في 
مستويات والعاب مختلفة، من المنصف القول ان الوضع العراقي هو غير مستقر واالسباب 

زء من العراق فال بد ان تتأثر بوضع البالد العام ولكن يجب علينا ان معروفة والرياضة هي ج



ال نجعل ذلك الشماعة التي نعلق عليها تردي المستوى الرياضي فما كان يقدم من دعم مالي 
في الستينات وسبعينات القرن الماضي ال يكاد ان يشكل جزءًا من االلف مما يقدم االن لقطاع 

 الحالي. الرياضة والشباب في الوقت
وبشكل دقيق نحدد الخطوات او االسلحة السرية التي اتبعتها الكثير من الدول المتقدمة 
والرائدة في المجال الرياضي مثل الصين وامريكا ودول اوربا، وهذه الخطوات يمكن ان تتحدد 

 -بما يأتي:
ذه المدارس انتشار المدارس الرياضية فى انحاء ومحافظات البلد جميعها على ان تتمتع ه -1

الرياضية بشروط جيدة من االقامة والطعام والعالج الطبى، ولها منشآت رياضية على 
 أعلى المستويات  حيث ان هذه المدارس تعد القاعدة االساس واالهم في صناعة االبطال.

تنشيط ودعم الرياضة المدرسية التي تعد الرافد االهم للرياضة في العراق فقد انجبت  -2 
المدرسية في السابق الكثير من االبطال على المستويين القطري والعربي فضال الرياضة 

 عن الدولي.
الثقافة الرياضة وهنا البد من تسخير االعالم ومؤسسات الدولة الجل توعية وأفهام الناس  -3

بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها الصحية واالجتماعية فضال عن اسهامها في اعداد 
 منجزًا في محيطه.المواطن ليكون 

يجب النظر الى كل البحوث االكاديمية التي تجري من قبل االكاديمين ورسائل الماجستير  -4
والدكتوراه من جانب تطبيقي والعمل على دعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا وكما هو 

الرياضي  معمول به في الدول المتقدمة، وهنا البد من التأكيد على العلوم المرافقة للتدريب
مثل الفسلجة والبايوميكانيك ..الخ وكيفية تسخير التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير 

 االنجاز الرياضي.
االعتماد على االبطال السابقين وقدماء الرياضيين في تدريب واختيار المبتدئين والموهوبين  -5

واصل مع آخر واالستفادة من خبراتهم فضال عن اشراكهم في دورات مستمرة لغرض الت
 التطورات في المجال الرياضي.



 
 

  


