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املصادر
 استناد مبعلومات من دراسة عن الشباب UNGT FOLK 2016 واهداف اتحاد الرياضة والشباب  

ISI, رياضة االطفال عام 2015. ارشف عىل هذه املادة د. فورديس جيسال دوهرت. 

ايفا دوغ جوزموندسدهرت, حاصلة عىل شهادات عليا يف علم الثقافات واالجانب جوزرون بيتوسودوهرت مديرة 

مؤسسة ما بني الثقافات االيسلندية وسيام ايرتال سرتدار مديرة منتدى الشباب نوجه لهن جزيل الشكر.  



املشاركة يف الرياضة أمر ممتع.  عن طريق اشرتاك طفلكم بها يتعرف عىل أصدقاء جدد. تعمل الرياضة عىل 

تحسني صحة طفلكم وتطوير مهارته باللغة األيسلندية. األطفال الذين ميارسون 

الرياضة املنظمة يكون أدائهم التعليمي أفضل ومن خالل الرياضة يَكون األطفال وأهاليهم شبكة  اجتامعية أكرب. 

الرياضة ال تقترص عىل أحد, يستطيع الجميع مامرستها بغض النظر عن لون البرشة, الجنس, 

الديانة أو الثقافة. االهتامم واملشاركة يف الرياضة يعزز االشخاص عىل خلق النقاش. لغة الرياضة هي لغة عاملية, 

الكرة تقفز لألعىل بنفس الطريقة بااليسلندية والبولونية وتطري أيضا بنفس املسافة  باالسبانية والتايلندية.



بحسب االحصائيات فان الرياضة هي أكرث هواية مفضلة لدى األطفال اضافة اىل ذلك فانه 

يف عمر  الثانية عرش ميارس أكرث من %80 من األطفال الرياضة يف النوادي الرياضية. 

يف أيسلندا يوجد حوايل 500 نادي ريايض فعال يف جميع البالد, أنواع وكمية الرياضات 

تختلف بني النوادي يف املدن والقرى الكربى احتاملية تواجد انواع رياضات اكرث لالطفال 

لالختيار منها, ولكن يف القرى الصغرية تكون االختيارات محدودة. اهتاممات االطفال 

والشباب مختلفة و-متنوعة- بعض االطفال يناسبهم العمل ضمن مجموعة وبعض اخر 

يناسبهم اكرث العمل الفردي ولذلك من الرضوري اعطاء االطفال الفرصة لتجربة الرياضات 

املختلفة ليك يستطيعو اختيار الرياضة املفضلة لديه, معظم النوادي تسمح لالطفال 

لحضور تدريبات لفرتة زمنية معنية لتمكنهم من اختيار  الرياضة املناسبة لهم. 

 الرياضة املنظمة
مبامرسة  الرياضة بالتساوي وتقييم ادائهم وليس بسبب اصولهم, وضعهم االجتامعي, 

لون برشتهم او جنسهم. املقصود يف الرياضة املنظمة هو مامرسة الرياضة ضمن نادي 

ريايض حيث يتدرب االطفال والشباب تحت ارشاف مدرب, تتنافس االندية الرياضية عىل 

تقديم تدريبا وممتع ولذلك يتطلب عىل املدربني ان تكون لديهم خربة عالية عىل تعليم 

املشرتكني مبستوى عايل والسامح لهم باملشاركة بحسب رغبتهم. يف اغلب االوقات تكون 

النوادي الرياضية مبثابة منزل اخر لالطفال والشباب لذا ننصح االهايل بالفحص والتعرف 

عىل مستوى التعليم وخربة املدربني العاملني يف هذه االندية الرياضية, وباالرجح ان 

يشمل النادي مدربني اناث وذكور عىل حد سواء يف مختلف  املجاالت الرياضية. 

االبحاث تظهر ان مامرسة الرياضة املنظمة تؤثر ايجابيا عىل شعور وترصف االطفال 

والشباب وتساعدهم عىل تفريغ الطاقات مام يقلل لجوءهم الستخدام التبغ والكحول او 

اي مواد مرضة اخرى. ومن االرجح ان يكونو بصحة بدنية ونفسية واجتامعية افضل من 

الذين ال ميارسون الرياضة  امل نظمة. 

تؤثر ايجابيا عىل بناء الشخصية ونضوج الشخص وباالضافة تعلمهم االخالق واالمانة 

واالحرتام والعمل املشرتك وايضا االلتزام باملشاركة. باالضافة لذلك تعملهم تقبل الفوز 

والخسارة وان يضعو هدف لهم وان يظهروا التفاهم واملشاركة. العمل ضمن مجموعة 

يعزز احرتام رأي االخرين واتباع التعليامت وايضا تنمي حب االنتامء للمجموعة 

والتسامح والعدل.  وبذلك تكون الرياضة عامل رضوري ملشاركة االجانب يف املجتمع. 

رسوم التدريب ودعم النشاط الالمنهجي
ضية رسوم التدريب للرياضة املنظمة, الرسوم مختلفة بني النوادي واعامر املشاركني 

وعددهم وفرتة التدريب االسبوعي مختلفة. اسعار التدريب موجودة عىل صفحات  

النوادي الرياضية املختلفة. 

باالمكان تقديم طلب للدعم الريايض والنشاط الالمنهجي لالطفال والشباب لدى 

معظم املجالس املحلية يف البالد. يستطيع اولياء االمور استخدام الدعم للنشاطات 

الرياضية والرتفيهيةالطفالهم برشط ان يكون النشاط لفرتة ال تقل عن عرشة اسابيع. 

يختلف حجم الدعم بني املجالس املحلية وايضا حسب اعامر االطفال. ميكن الحصول 

عىل معلومات مفصلة عن الدعم لدى مكاتب املجالس  املحلية وايضا عىل صفحاتهم 

االلكرتونية وكثريا ما تكون بعدة لغات. 



املالبس
مالبس خفيفة مثل بنطال قصري,بنطال ريايض وقميص تقوم بالحاجة بالعادة يف معظم 

الرياضات يف التدريبات الخارجية يجب ان يلبس املشاركون بحسب الحالة الجوية, 

مالبس املباريات تكون  مميزة بالعادة ويجب الحصول عليها عند املبارزة. النوادي 

الرياضية تبلغكم بالتفاصيل يف حينه ا تختلف الحاجة اىل حذاء ريايض ام ال بحسب نوع 

الرياضات واعامر االطفال والشباب. 

مشاركة االهايل
بامكان االهايل واولياء االمور املشاركة املتنوعة يف االعامل الرياضية والرتفيهية. اغلب 

االحيان تكون املشاركة تطوعية ويقدمها االشخاص بارادتهم الخاصة وبال مقابل نادي.  

مثل هذه االعامل هي تقديم وجمع الدعم املادي والجلوس يف مجلس اداري او لجنة, 

االرشاف والرعاية يف نشاطات  واعامل اخرى ضمن عمل النادي الريايض. 

من اهداف مشاركة االشخاص من خالل العمل التطوعي هو التعرف عىل اهايل االخرين 

والتعرف عىل املدربني يف النادي وبذلك يغذي حاجاته االجتامعية ويساهم بتحقيق 

اهداف النادي. وايضا تكون للمشارك فرصة تعلم قوانني اللعبة وكيفية عمل النادي 

وادارته. مشاركة االهل ودعمهم مهمة  جدا لالطفال والشباب ويزيد من احتاملية 

استمراريتهم مبامرسة الرياضة. 

اسئلة دارجه 
كيف متكن من ارشاك طفيل يف الرياضة؟ 

االتصال مبدرب النادي او االدارة. بالغالب وجود بريد الكرتوين او رقم هاتف عىل 

املوقع االلكرتوين للنادي ويف  كثري من االوقات يكون لدى املوظفني يف النوادي 

الرياضيه معلومات عن اسم ورقم هاتف املدرب. 

هل يتوجب عيل بكوين ام ان اتواجد دامئا اثناء التدريب؟ 

يتوقف عىل نوعية الرياضة واعامر املشاركني بها ان يتواجد اولياء االمور اثناء 

التدريب ام ال. 

ماذا ان كان طفيل ال يتكلم االيسلندية؟ 

لغة الرياضة هي لغة عاملية, بامكان االطفال والشباب مامرسة الرياضة حتى لو مل 

يتكلمو االيسلندية. 

هل هنالك رسوم اشرتاك اذا حرض ابني لهدف التجربة؟

يف كثري من االحيان يسمح لالطفال والشباب الحضور واملشاركة التجريبية باملجان, 

من االفضل االتصال بالنادي وتلقي املعلومات املفصلة. 



فيوال شاال - كوسوفو البانيا

كرة القدم - بريذابليك 
الرياضة كونت شخصيتي. لقد ساعدتني 

ا اميش يف الطريق الصحيح يف حيايت. 

من خالل الرياضة سافرت لبالد عديدة 

و تعرفت عىل أشخاص مذهلة. فريقي 

الريايض هو كعائلتي.

ماتشني باجينسيك - بولندا 

كرة السلة - نيارذفيك
عندما بدأت مبامرسة الرياضة اصبح عيل اسهل 

ان اتعلم اللغة األيسلندية. تعلمت الكثري 

من األطفال الذي كت اتدرب معهم.تعرفت 

عىل كثري من االشخاص املمتازة و اصبح لدي 

أصدقاء كرث جدد. ساعدتني الرياضة ان اصبح 

جزء من املجتمع يف أيسلندا.

ستيفني توبار فالينسيا - كولومبيا
مشاركتي يف الرياضة حولتني اىل شخص 

اصح وساعدتني بتقوية شخصيتي.

ايفانا يوردانوفا - بلغاريا 

كرة السلة - ه.س.ف
تعطني كرة السلة هدف يف حيايت. انا 

اسعد من قبل، كسبت أصدقاء جدد و 

اعطتني الفرصة السافر. وايضا تحسنت يف 

دراستي بعد ان بدات مبامرسة الرياضة. 

 ماذا كسبت من 

مامرسة الرياضة؟



فوك اوسكاردمييرتيفيتش - رصبيا 

كرة القدم - ليكنري 
لقد تعلمت كثري اشياء جديده من خالل 

الرياضة. الرياضة زادتني قوة و حسنتني 

وكسبت أصدقاء جيدين.اكرث يشء ممتع 

اعمله هو الذهاب لتدريب كرة القدم مع 

زماليئ.

مينيال كرناك - البوسنة 

كرة القدم - سنايفيتل 
الرياضة اكرث بكثري من ان تكون الذهاب 

اىل التدريب فقط. بعد ان بدات ان 

اتدرب كرة القدم اصبح لدي أصدقاء اكرث 

من قبل و اصبح لدي دامئا ما استطيع ان 

أفعله. ان امارس الرياضة هو افضل قرار 

اتخذته يف حيايت. انصحك بان تجرب.

بكري انور نارص- العراق/فلسطني

كرة القدم - اي ا
كرة القدم هي كعامل اخر بالنسبه يل، 

ديانة اخرى. عندما بدأت ان اتدرب كرة 

القدم متكنت افضل يف اللغة األيسلندية. و 

كسبت ايضا أصدقاء ملدى الحياة. جعلت 

اختالطي باملجتمع اسهل. دون كرة القدم 

ملا كنت نفس الشخص اليوم.

ارون هوينه - فيتنام

كاراتيه - اي ار
ساعدتني الرياضة ان احقق احالمي. ان 

صعبت الحياة فنستطيع دامئا ان نلجأ 

اىل الرياضة. هنالك الدعم و الطريق اىل 

السعادة 

سامار اي زاهيدا - الباكستان

تايكوندو - ارمان
سجلني اهيل يف دورة تايكوندو عندما كنت 

يف التاسعة. و يف التدريب االول عشقت 

هذه الرياضة ومل اتنح عنها ابدا منذ ذلك 

الوقت. عشت تجارب عديدة من خالل 

الرياضة، تعلمت ان انظم نفيس،سافرت 

لبالد اخرى،فزت يف مباريات صغرية وكبرية و 

تعرفت عىل اناس رائعني

 ماذا كسبت من 

مامرسة الرياضة؟



 معلومات اضافية
حركة الرياضة يف ايسلندا عبارة عن مؤسستني: اتحاد الرياضة 

وااللعاب االولومبية االيسلندية من جهة ونادي الشباب 

االيسلندي من جهة اخرى. ميكنك الحصول عىل معلومات 

عن النوادي الرياضية يف منطقتك عن طريق التواصل مع 

مكت  اتحاد الرياضة وااللعاب االولومبية ISI هاتف رقم 

5144000 او مع مركز خدمات نادي الشباب االيسلندي  

UMFÍ هاتف رقم 5682929 مواقعهم االلكرتونية هي 

www.isi.is. و www.umfi.is


