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 المهارات نميةت في سياق عمليةذات أهمية حاسمة مسألة المناسبة  هداف التعليمأوضع 

. وببساطة فإن األنشطة التي يختارها المدرب الحياتية للمشاركين الشبابوالرياضية 

أن يتم يجب  (S4D) أجل التنمية"من تدريب في إطار "الرياضة ا من جلسة لتكون جزء  

 ةوالثقافي ةواالجتماعي ةالشخصيوالخلفية لسياق ا يتناسب مع بماتعديلها 

 .محاولة إلدارة التنوعوذلك في  لمشاركين الشبابل

أن هناك خمسة مبادئ  تأخذ بعين االعتبارعليه دوما  فإنه عليك أن كما هو الحال و

طاقاتها الكامنة  حقيقال يمكنها ت (S4D) أجل التنمية"من "الرياضة  رئيسية وأن

 لها. ا  وتطبيق مراعاة  جميع المبادئ وجدت كاملة إال إذا 

من الناحية العملية. المدرب الجيد قادر  ا  قد يكون صعب ،على الورق مستسهل  ما قد يبدو 

جميع المشاركين الشباب على قدم  نميعلى تصميم جلسة تدريبية بطريقة تشجع وت

 مستوى مهاراتهم الفردية  مراعيا  في ذلك دوما  المساواة، 

لعديد من العوامل مدركا  لعليك أن تكون ف من أجل تحقيق ذلكوالشخصية.  واحتياجاتهم

  .تحدد احتياجات المشاركين الشباب الرئيسية التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .للمشاركين الشباب على احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل الحياة الخلفية الشخصيةتؤثر 

من األنشطة التي تركز بشكل خاص  نزعة عنيفة ييستفيد أحد المشاركين الشباب ذ على سبيل المثال، قدو

ات نفسية من مجموعة العنف. من ناحية أخرى، قد يستفيد الجنود األطفال المصابون بصدم الوقاية منعلى 

على  (S4D) أجل التنمية"من ب الكفوء لدورات "الرياضة مدرالمن المهارات الحياتية.  ا  مختلفة تمام

أن المشاركين بأن يدرك  االمدرب أيض علىلذلك.  ا  وفق ألنشطةادراية بهذه الظروف الشخصية ويخطط 

بما  (S4D) أجل التنمية"من "الرياضة  أنشطة ميصموأنه عليه تأهداف شخصية مختلفة كون لديهم تس

 .كاملة الكامنة بصورة الشخصية قدراتهم تحقيقالمشاركين الشباب على  يساعد
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إلدراكية )ا(S4D) أجل التنمية"من  اضةل "الريمن خل األبعاد األربعة للتنميةإلى  مستوى المهارةيشير 

 (.واالجتماعية والرياضية والبدنية

من حيث هذه األبعاد ويجب تنظيم األنشطة بطريقة  نميةسيكون المشاركون الشباب في مراحل مختلفة من الت

قد يشمل ذلك إعداد أنشطة مختلفة للمشاركين كاملة.  الكامنةقدراتهم  بتحقيقتسمح لجميع المشاركين 

رة .بمستويات مهارات مختلفة
ها
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 .في تشكيله ا  مهما  دور( S4D) أجل التنمية"من "الرياضة  في إطار جبرنامل ةالثقافي البيئةتلعب 

، أو ثقافة التعلم أو مدى صرامة أو مرونة الهياكل األدوار والعلقات الجندريةسواء كان األمر يتعلق بو

 أجل التنمية"من ة "الرياضة الثقافية عند تطوير أنشط البيئة من مراعاة فلبد وبصورة دائمةالهرمية، 

(S4D.) 

البيئة 

 الثقافية

على اإلرشادات  للطلعاحتياجاتهم.  في حكمتالشباب المشاركين من أكثر العوامل المؤثرة التي ت سن عتبري  

في مراحل  عامةالخصائص واألهداف األساسية للمشاركين بناء  على الظروف الجسدية والعقلية ال برزالتي ت

  نترنتموقع اإل يرجى الرجوع إلى مختلفة من الحياة،

 ‘Sport for ‘Development Resource Toolkit’  :تحت  

Tools For Your Practice – S4D Teaching and Learning Materials – South Africa – 

YDF Manual for Coaches, South Africa. 
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         (Appropriate Educational Goals) أهداف التعليم المناسبة

 

https://www.sport-for-development.com/tools?id=34#cat34


 

دقيقة90

20-17سن 
(المرحلة األخيرة للشباب)

دقيقة80

16-13سن 
(مرحلة تكوينية)

دقيقة70

12-10سن 

(مرحلة تاسيسية)

دقيقة60

9-6سن 

(مرحلة المرح)

على المدرب أن يكون على بشكل عام، يمكن تقسيم المشاركين الشباب إلى أربع فئات عمرية بأهداف رئيسية مختلفة 

  معرفة بها.

 

الرياضية  هممهاراتمن حيث  هذاو نميةيكونوا في مراحل مختلفة من الت األطفال من نفس العمر يمكن أنتذكر أن 

.على احتياجاتهم أيضا   والحياتية، وأن العوامل الرئيسية، مثل الخلفية الشخصية، تؤثر دائما    

"في اطار برنامج  ومناسبة للسن ب في أنواع رياضة مختلفةجلسة تدريعلى كيف يمكن أن تكون على أمثلة  للطلع

  Sport for Development Resource" إلنترنتع موق رجى الرجوع إلىي   ،(S4D) أجل التنمية"من "الرياضة 

Toolkit"  تحت: 

Tools For Your Practice – S4D Teaching and Learning Materials – Namibia. 

 

في آخذا  مجموعة معينة من اإلرشادات للمساعدة في تحديد األهداف التعليمية المناسبة  تبعأن يهو المطلوب من المدرب 

 .ا  جميع المعلومات المذكورة سابقبعين االعتبار  ذلك

اإلرشادات ليست شاملة أو كاملة بأي على المدرب مراعاة األمور التالية: )هذه ف، ن أجل تطوير دورات تدريبية ناجحةم

 للحتياجات والظروف الشخصية للمشاركين الشباب( ا  وفقكملتها ويجب تحال من األحوال 

  إنجازات المشاركين السابقة وخلفيتهم الشخصية؟ماهي 

 ماهي مستويات المشاركين الحالية بخصوص المهارات الرياضية والحياتية؟ 

 جى الرجوع إلى الدورة ر)للمزيد من المعلومات عن ذلك، ي   تناولهاتم يحدد المهارات الرياضية والحياتية التي س

 (تنمية المهارات الحياتيةاألساسية عن 

  تهااأولوي حسبضع قائمة باألهداف 

القدرة على ومدى االنتباه و اإلدراكيةمن حيث مهاراتهم  نميةألن المشاركين سيكونون في مراحل مختلفة من الت نظرا  

 المشاركين لمتطلبات ا  اإلطار الزمني لجلسة التدريب وفق وليفيجب تفعلى سنهم،  التحمل وما إلى ذلك اعتمادا  

 .هموأعمار

"الرياضة  جلسة تدريب مدةـ محاولة االلتزام بالتوصيات التالية فيما يتعلق بهو المدربين  فإن المطلوب منكإطار عام، و

 (. S4D) أجل التنمية"من 

 

 

 

:9-6سن 

مرحلة المرح

التركيز على الدعم متعدد•
األبعاد للشخصية

ف التعليم كيف تربح وكي•
تخسر

تنمية واسعة النطاق دون •
التركيز على أي مهارة 
رياضية أو كفاءة حياتية 

معينة

:12-10سن 

مرحلة التأسيس

ى التركيز التفصيلي عل•
ات التقنيات األساسية والمهار

الحياتية

ية تنمية الخصائص الشخص•
اإليجابية

ريجي التعليم والترسيخ التد•
لجميع العناصر األساسية 
يةللتقنيات والمهارات الحيات

:16-13سن 

المرحلة التكوينية

كية التقوية التقنية الدينامي•
.وترسيخها

التركيز على التنمية •
المنهجية لتكتيكات 

واستراتيجيات المجموعة

تقوية المهارات الحياتية•

التركيز على مهارات •
رياضية وحياتية معينة

:20-17سن 

المرحلة النهائية للشباب

دعم التمتع بالرياضة•

ي تعليم المشاركين التأمل ف•
الذات

إشراك المشاركين في •
تحديد األهداف وتشجيع 
التفكير النقدي واتخاذ 

القرارات

ل التعامل مع المشاركين مث•
التعامل مع الكبار

https://www.sport-for-development.com/tools?id=34#cat34

