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 المدرب .(S4D" )الرياضة من أجل التنمية"ي تولى المدرب أحد أهم األدوار في

هو الشخص الذي سيكون على اتصال مباشر مع المشاركين الشباب ولن يكون له 

لذلك من . ا  ، بل على مجتمعاتهم أيضتأثير على األفراد أنفسهم فحسب

باألدوار والمسؤوليات العديدة التي على دراية كمدرب الضروري أن تكون 

 رشدينوكيفية نقلها بنجاح إلى الميجب على المدرب الجيد القيام بها 

 .للدورة بصفتك ميسرا  المستقبليين 

أن هناك خمسة مبادئ  عليك أن تضع بعين االعتبار، ا  دائم عليه كما هو الحال

 طاقاتها الكامنةيمكنها تطوير  ال (S4D" )الرياضة من أجل التنمية" رئيسية وأن

 .تطبيقهامن ثم االعتبار و بعينإال إذا تم أخذ جميع المبادئ  كاملة  

 

على تحسين المهارات الرياضية للمشاركين أن يكون قادرا   ليس (S4D" )الرياضة من أجل التنمية"ب مدر المطلوب من

اإلدراكية واالجتماعية والرياضية )جميع األبعاد األربعة  نميةت ضمانأي ، من ذلك أهم وما ه بل فحسب، الشباب

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع   (. S4D) "الرياضة من أجل التنمية" تدريبخالل جلسات ( والبدنية

 .التنمية متعددة األبعادالدورة األساسية حول 

دورة تحقيق ، هناك أربعة مجاالت كفاءة يجب على المدرب موازنتها باستمرار لضمان إلى الفهم الحديث للتدريس ا  تناداس

حتذى به داخل كنموذج ي   ا  دائم (S4D" )الرياضة من أجل التنمية"مدرب أن يعمل يتعين  قبل كل شيءو. تدريبية ناجحة

رغبة في التعلم المستمر والنمو ذلك تحمل المسؤولية عن المشاركين الشباب باإلضافة إلى ال شملي. وخارجه الملعب

عد اإلبداع والقدرة على التكيف من المهارات المهمة للمدربين من أجل تصميم عالوة على ذلك، ي  . كمدرب وكإنسان

يمكن ف إن أمكن. مشاركين والسياق المعنياحتياجات البما يتناسب مع  (S4D)" الرياضة من أجل التنمية"دورات تدريب 

 .(S4D)" الرياضة من أجل التنمية"للمدربين تحمل مسؤوليات أخرى داخل مجتمعهم إلى جانب تدريب جلسات تدريب 

  

...خبيرا  المدرب بصفته : تقنيا    

 والتكتيكية للمشاركين الشباب تقنيةالكفاءات الحركية وكذلك الكفاءات ال نميةقادر على تعليم وت 
  مفهوم استخدام الرياضة كأداة للتنميةقادر على شرح وتقييم وتطبيق 

 ... كمعلمالمدرب  :ا  منهجي
 التفكير المنضبط الذي يكون واضحا   للمشاركين الشباب لتعلم كيفية ا  خلق فرصي 

 باألدلة ا  ومستنير ومنفتحا   وعقالنيا  
   م المشاركين الشباب كيفية تقييم الموقف واختيار مسار العمل من عدة عل  ي

 احتماالت
  طبيقوتحليلها ووضع استراتيجيات لت ما المشاركين الشباب لتحديد مشكلةيوجه 

 وحل المشكلة قرار

 ...كمخطط ومنظملمدرب ا :تنظيميا  

 موسم / أسبوع / دورة تدريبية  هيكلةقادر على تنظيم وتخطيط و
 بشكل فعال وفي أجزاء متتالية

  عدد وادعلى سبيل المثال، الم)يعرف ما هو مطلوب للنشاط ،
 للظروف ا  النشاط وفقكييف وقادر على تعديل وت( المشاركين

...كمكون فريق وموجه وصديق ومستشارالمدرب  :اجتماعيا    

 وقيمهم وأنشطتهم نعقلية التضامن التي تدعم أفكار اآلخريوإدامة  نميةيسمح للمشاركين الشباب بت 
 خالل الدورات التدريبية حو فعالبن ينخرطونجعلهم يللمشاركين الشباب للتعبير عن آرائهم و ا  يوفر فرص 
 بالكرامة اإلنسانية كأساس للعيش المشترك، فضال  عن حماية السالمة الجسدية  قراريمك ن المشاركين الشباب من اإل

 والنفسية

  ومسؤولياتهأدوار المدرب 

 )  

  أدوار المدرب

 



 

:ةالفئة العمريالدور األساسي حسب   

  سلي م   :9دون سن

 (انترتينر)

 9-21 :معلم 

 21-21 :خبير 

  صديق: 21فوق 

 

إلى رجى الرجوع ي   (S4D)" الرياضة من أجل التنمية" مدربتتوفر في أن  تعينالكفاءات التي يالمزيد من على  لالطالع

"Sport for Development Resource Toolkit"  اإلنترنتفي: –S4D Competences  –Essentials  :

,Coach Competences و تحت : 

Tools For Your Practice – S4D Teaching and Learning Materials – Palestinian Territories – 

Manual ‘Kicking youth competences’ (p. 13-15). 

 

يجب  كما يام بالعديد من األدوار المختلفةعلى الق ا  يجب أن يكون المدرب قادر

تتم فيه للسياق االجتماعي والثقافي الذي  ا  اختيار األدوار المناسبة وفق ما  دائ

 على مرتكزةكون أن ت وعلى، (S4D" )أجل التنميةمن الرياضة " أنشطة

دوما  المدرب  تصرفيتوجب أن يفيه في الوقت الذي . المشاركين في التدريب

 ين،ضافية على الفئة العمرية للمشاركقد تعتمد الوظائف اإلف ،احتذى بهي   قدوةك

جميع األدوار  دوما  يتولى إذ أنه على المدرب أن  األدوار ليست حصرية إال أن

 .في مربع النص المستعرضةالضرورية مع مراعاة أهم األدوار 

 

طويلة و وتمكين التنمية المتوازنة دعمفي ( S4D)" الرياضة من أجل التنمية" تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لمدرب

 .، مع مراعاة االحتياجات الجسدية والنفسية والشخصيةللمشاركين الشباب المدى

من خالل تقديم مجموعة متنوعة  المشاركة المستمرة ورضا المشاركين الشبابضمان لمدرب على اعالوة على ذلك، 

 .التي تشكل تحديا  لهم من األنشطة

 

من أجل تحقيق هذه األهداف، تقدم الجداول التالية بعض اإلرشادات الهامة التي يجب على المدرب االلتزام بها عند 

 .هذه اإلرشادات حسب الحاجة وسيعيجب ت .التفاعل مع الشباب في بيئة الرياضة من أجل التنمية

 

وهذا يشمل االعتداء  .لمشاركين الشبابلاستخدام  سوءومنع أي نوع من اإلساءة أو إدراك أيضا  المدرب أنه من مسؤوليات كما 

مع المشاركين أداة مفيدة لمنع مثل هذا  ميثاق سلوكقد يكون االتفاق على . الجسدي والعاطفي والجنسي وكذلك اإلهمال أو التنمر

 Sport for‘ اإلنترنت على موقع ياتقواعد األخالق ثاقييمكن العثور على نموذج لم .بين الشباب نتماءالسلوك وخلق شعور باال

Development Resource Toolkit’ تحت:  S4D Tools for Implementing  –Tools For Your Practice 

’Player-Guideline ‘Code of Ethics Coach –Guidelines  – Activities and Events.                                                        

 

 حاول تجنب...  

 إقصاء المشاركين عن القرارات أو رفض أفكارهم 

 توجيه أصابع االتهام أو الصياح عند توجيه النقد 

  ز على يركالتبدال  من  -جعل المشاركين هدفا  لنقدك
 السلوكيات/ األفعال 

 معاملة المشاركين بشكل مختلف أو غير عادل 

 حاول تحقيق...  

 المشاركين في عملية التخطيط واتخاذ  انخراط
 القرار

 عية المشاركين باحتمال حدوث أزمات تو
 بشكل استباقي اكلومساعدتهم على حل المش

 تسهيل المناقشات المفتوحة وإبداء الرأي 

 تخطيط وتقييم الجلسات التدريبية 

 مسؤوليات المدرب
 

https://www.sport-for-development.com/essentials?id=2#cat2
https://www.sport-for-development.com/essentials?id=2#cat2
https://www.sport-for-development.com/tools?id=34#cat34
https://www.sport-for-development.com/tools?id=37#cat37
https://www.sport-for-development.com/tools?id=37#cat37
https://www.sport-for-development.com/tools?id=37#cat37

