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عتبر الرياضة أكثر من مجرد ، ت  خصوصا  في سياق الرياضة من أجل التنمية 

يجسد مفهوم التنمية متعددة األبعاد هذا . تمرين بدني وتدريب على المهارات

من خالل التركيز على التنمية المرتبطة بالرياضة ليس فقط الشعور 

الكامل لألبعاد التي تساهم  طيفال من خالل شمله وإنما( الشباب)ركين للمشا

 .(الشباب)في التنمية الشاملة للمشاركين 

أن هناك  عليك أن تأخذ بعين االعتبارعليه دوما ، كما هو الحال و

ال  (S4D) "الرياضة من أجل التنمية"ن خمسة مبادئ رئيسية وأ

 بعينإال إذا تم أخذ جميع المبادئ  كاملة   طاقاتها الكامنة نميةيمكنها ت

 .تطبيقهامن ثم االعتبار و

الرياضة من أجل " يجب على مدربي مبدأ شامل ياألبعاد ه دةمتعد تنميةال

من المهم  . الدورات التدريبيةجلسات مراعاته في جميع  (S4D" )التنمية

على  ا  ركز كثيرتي تال( الشباب)مشاركين البعد لل ةأحادي نميةللمدرب تجنب الت

التقدم  .المرتبط بالرياضة

 .األبعاد األربعة التالية نميةت ا  دائم (S4D)" الرياضة من أجل التنمية"ة في إطار يجب أن تعزز الدورة التدريبي

   

 التنمية اإلدراكية

التقدم الذي يحرزه الشباب في فهم العالم وعالقاته، فضال   تنطوي التنمية اإلدراكية على

 نميةعن عمليات التعلم التي يكتسب البشر من خاللها المعرفة ببيئتهم وبالتالي ت

التي تساهم في تنمية التفكير  اإلدراكيةتحسين المهارات  فيتتمثل الغاية . ذكائهم

 .النقدي

 التنمية االجتماعية

جتماعية على أنها عملية التنشئة االجتماعية التي تنطوي يمكن تعريف التنمية اال

، والمعرفة االجتماعية واألعراف، الروابط العاطفية، واكتساب القيم تكوينعلى 

تتمثل . وعادات التعلم، واألدوار والسلوكيات االجتماعية من أجل تسهيل التكيف

 .تعزيز المهارات الشخصية التي تساهم في تطوير البنية االجتماعية الغاية في

 التنمية ذات الصلة بالرياضة

يجب أن يهدف التطوير المرتبط بالرياضة إلى تحسين المهارات الفنية والتكتيكية والحركية المطلوبة 

  .يزللرياضة المعنية وتشجيع السعي لتحقيق األداء الرياضي المتم

البدنيةالتنمية   

التي يمر بها كل إنسان والتي لها  بدنيةرات الالتغي ة علىالبدني نميةالت تنطوي

 جسدتت. تأثير خاص على الوزن والطول، بما في ذلك نمو العظام والعضالت

تعزيز المهارات الحركية العامة والعادات الصحية في التنمية البدنية غاية 

 .والرفاهية البدنية

 "الرياضة من أجل التنمية" فهم الدورة التدريبية توجبفي هذا الصدد يو

(S4D)  على أنها وحدة تربوية منهجية تسعى إلى تعزيز جميع أبعاد التنمية

من تحقيق نتائج محسنة في سياقات ( الشباب)يتمكن المشاركون  لكياألربعة 

األنسب في إيجاد التوازن أن يقوم مهمة المدرب  اإنه. الحياة اليومية المختلفة

 .(الشباب)واالجتماعية والرياضية والبدنية للمشاركين  دراكيةبين التنمية اإل

  للمشاركين األبعاد ةنمية متعددالت  (



 
 كيف ياترى سيصمم المشاركون

 
النشاط ألنفسهم؟في دورتي   

يتم تعريف المتعة بشكل 
 فردي ومختلف 

من شأن التنويع أن يضمن 
 جاذبية األنشطة

يمكن أن يؤدي إنهاء الدورات 
التدريبية بتجربة ناجحة إلى 

 زيادة الحافز

خلق بيئة إيجابية من 
شأنه أن يؤدي إلى 
زيادة في الحضور 

 والتحفيز

يمكن لألنشطة المناسبة 
 أن تزيد من المتعة

 والقدرة على التعلم

على تحقيق هذا  جلسة التدريب بنيةالتركيز بشكل واضح على على في ذلك واإلبقاء  تنمية المهارات الحياتية إدماج يمكن أن يساعد 

. بل مكملة لبعضها البعضا البعض، همع بعضإلى أبعاد التنمية المختلفة على أنها متعارضة  هو عدم النظراألمر األمثل . التوازن

في ( الشباب)سيكون المشاركون . لمنمطةا نميةعني التتاألبعاد ال  ةمتعدد نميةالتأن نصب أعينهم بيجب على المدربين أن يضعوا 

. للسياق الشخصي واالجتماعي للمشاركين ا  تطبيق األبعاد األربعة وفق مواءمة، مما يعني أنك ستحتاج إلى التنميةل مختلفة من مراح

 .لألهداف التعليمية المناسبةالدورة األساسية  رجى الرجوع إلىي   ،المزيد حول هذا للحصول على

الرياضة "ة يجب أن يكمن في قلب جميع أنشطا  مهما  مفهومي عد  لى المتعةالتعلم القائم عمن التنمية متعددة األبعاد فإن  بصفته جزءا  

 .(S4D) "من أجل التنمية

اعتبارها ( S4D) "من أجل التنمية الرياضة"ب ويجب على مدر ،ببعضها البعضربط المبادئ الخمسة الرئيسية  علىيساعد  هإن

 .جميع األنشطةالمركزية في  المكانة المشاركين الشباب ءيالإ الحرص علىبشكل أساسي، يجب و. ميزة أساسيةعلى الدوام و

 

يجب أن يكونوا ، ف(S4D)ل كي يتمكن المشاركون من الشباب من تطوير إمكاناتهم الكاملة واكتساب مهارات حياتية مهمة من خالل

إنه . وغاية في حد ذاته ،وسيلة لتحقيق غايةهو تعة التعلم القائم على الم. أثناء التعلم شعور بالمتعةقادرين على االستمتاع بأنفسهم وال

  .اتيحفز المشاركين الشباب على حضور الدورات التدريبية ويعزز العملية طويلة المدى واستدامة تنمية الكفاءفي األساس 

األطفال والشباب والكبار على حد سواء،  ومن شأن الرياضة أن تجذب ،تعةالتعلم القائم على الم سخيرة لتتوفر الرياضة فرصة رائع

ويجب أال يؤخذ على أنه أمر  بديهيا   ا  ليس أمر تعةلكن التعلم القائم على المو ،التعليمية التقليدية القيام بها بطريقة ال تستطيع التدابير

 .مضمون

يأخذ بعين االعتبار عند التخطيط لجلسة تدريبية وتطويرها، يجب على المدرب أن 

 .األنشطة من وجهة نظر المشاركين الشباب

الفوائد . القائم على المتعةمن خالل التعلم  سيستفيد المشاركون من الشباب كثيرا  

 :تشمل على سبيل المثال

 لدورات التدريبيةل كبرحضور أ 

 أثناء الدورات التدريبية نتباهالحافز واال تنامي 

 تنمية أكثر استدامة للمهارات الحياتية 

 .االعتبار والتي يمكن أن تزيد من نجاح الدورات التدريبية وتجعلها أكثر متعة بعينلذلك يجب أخذ بعض النصائح المفيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير أهداف وحول  ومسؤولياته أدوار المدربالدورات األساسية حول  رجى الرجوع إلى، ي  على مزيد من المعلومات للحصول

 .تعليمية مناسبة

 

 

 

 

 

انخراط المجموعة  من شأن

وصنع القرار بصورة مجتمعة 

إدامة الحافز وقوة المالحظة 

 عالية


