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الرياضة من أجل "

 (S4D" )التنمية

 
 

 إحدى (S4D) "الرياضة من أجل التنمية"بنية الدورة التدريبية تشكل في الوقت الذي فيه 

بعض الدورات األساسية  يكون المشارك قد أتممأن  فمن المفيد ،األساسية الدورات

عتبر الدراسة الدقيقة وفهم الدورة ت  . هذه الدورةبمتابعة الوالمتقدمة األخرى قبل 

المهارات والدورة المتقدمة في  تنمية المهارات الحياتيةالتدريبية األساسية حول 

تضع وكالعادة عليك أن . ذات أهمية خاصة الحياتية وأهداف التنمية المستدامة

" الرياضة من أجل التنمية"ن خمسة مبادئ رئيسية وأ نصب أعينك بأنه توجد

(S4D)  العتبار ابعين إال إذا تم أخذ جميع المبادئ  كاملة   طاقاتها الكامنة نميةيمكنها تال

 .وتطبيقها

فالبد في التغلب على التحديات في الحياة اليومية،  مجديةلكي تقدم الرياضة مساهمة 

موجهة ومستهدفة بنحو خاص  (DS4)" الرياضة من أجل التنمية" أنشطةمن أن تكون 

 .الحياتيةالمهارات لتنمية 

 ا  ناء الجلسات التدريبية ولكن أيضالمشاركين ليس فقط من تطبيق مثل هذه المهارات على أرض الملعب أث تمكينيعتبر 

 .أمرا  حاسما   لنقلها خارج الملعب إلى حياتهم اليومية

 .ا  لذلكتباعوهيكلتها تخطيط الدورات التدريبية  يتوجب، ذلكتحقيق للمساعدة في 

والخطوة األكثر األكثر أهمية  األمر التدريب إلى سياقات الحياة اليومية هو حقل، فإن نقل المهارات الحياتية من ومع ذلك

 .النقل ي تسهيل ذلكأن تساعد فمن  ةواضحتدريب  بنيةتوفر  من شأن. على حد سواء صعوبة  

  :هي كالتالي( S4D" )الرياضة من أجل التنمية"تدريب البنية المثلى لدورة 

 (%52)مرحلة االفتتاح ( آ

 %(51) حساساإل وإيقاظالترحيب  (1)

 %(51)اإلحماء  (2) 

 %(52)المرحلة الرئيسية ( ب

 األلعاب والتمارين التعليمية( 3) 

 %(03) االختتام مرحلة( ج

 %(51)التبريد ( 4) 

 %(21) التأمل( 1) 

من لرياضة ا" وصى به للدورات التدريبيةالم   بنيةال يه هحين أن هذ في

الرياضة من "مثال  ) دوما   ة  ممكن هكون هذتفقد ال  (S4D)" أجل التنمية

لذلك  سيكونالهدف (. التربية البدنية في دروس (S4D) "أجل التنمية

من  بالقرب أكبر قدر ممكنوبمحاولة البقاء ومع الظروف  بنيةتكييف ال

 .(S4D)" الرياضة من أجل التنمية"ة لدور اوصى بهالم   البنية

 

التي  تحدياتالحيث يتم نقل الخبرة المكتسبة على أرض الملعب إلى  الجزء األكثر أهميةدوماً النهائي  أملالت يشكل

إلى  نهاية الجلسة التدريبيةواحد في  تأملومع ذلك، فمن المستحسن أن يكون لديك . في الحياة اليومية يواجهها المشاركون

 المكتسبة فيوإال فقد يكون المشاركون قد نسوا الخبرات  ،لعبة/ واحد إضافي قصير مباشرة بعد كل تمرين  تأملجانب 

الرياضة من " ومدربيجب أن يكون  .قد بلغ النهاية (S4D) "الرياضة من أجل التنمية"عندما يكون تدريب بداية التدريب 

رين المعتادة والمألوفة اتتجاوز تعليمات التم هذه العملية بفعالية ألن التأمللقيادة  متقنا  مدربين تدريبا   (S4D)" أجل التنمية

  .في الغالب

  

 "الرياضة من أجل التنمية"إطار بنية دورة تدريبية في



 

 

 :التالية باإلرشاداتعلى المدرب محاولة االلتزام  يتعينفي بداية الجلسة التدريبية،  يقاظ اإلحساسإخالل مرحلة 

وما هي األهداف التعليمية  اليوم (S4D)" الرياضة من أجل التنمية" تدريبما سيتم عمله في جلسة  ف  ص    (5

 (اإلدراكية واالجتماعية والرياضية وكذلك البدنية)

لدورة التدريب اليوم ( الخاصة بأهداف التنمية المستدامة)شرح سبب أهمية المهارات الحياتية المختارة قم ب  (2

 (الشباب)بالنسبة للمشاركين 

سواء )التي تكون فيها المهارات الحياتية المختارة مفيدة بشكل خاص  حاالتال سويا  مع المشاركين ناقش   (3

 (في الرياضة أو في الحياة اليومية

 .أمل التابعيجب أن يساعد اتباع هذه الخطوات في إعداد المشاركين وتوعيتهم لجلسة التدريب القادمة والت

لتعزيز وتحسين األبعاد األربعة للتنمية بما في  ا  على األلعاب التعليمية التي تم اختيارها خصيص المرحلة الرئيسيةتركز 

تحتاج . أنه ال يكفي استخدام لعبة تعليمية واحدة لكل مهارة حياتية عليك أن تضع نصب أعينك. ذلك المهارات الحياتية

باستخدام وهذا عبر عدة جلسات تدريبية،  ةالمستدام التنميةإلى  ،مثل المهارات المتعلقة بالرياضة ،المهارات الحياتية

 تنمية المهارات الحياتيةفي الدورة التدريبية حول  عن ذلكلى المزيد ع لالطالع. تمارين وألعاب وتقنيات مختلفة

 .وأهداف التنمية المستدامة والمهارات الحياتية

لضمان نقل المهارات من مجال التدريب إلى سياقات الحياة  خطوة حيوية عتبرن ي  تمري بعد كل أملالت فإن تم ذكره آنفا  كما 

لتشجيع عملية التالية، وطرح أسئلة على المشاركين  باإلرشاداتيجب أن يحاول المدرب االلتزام . اليومية للمشاركين

 :مل الفعالةالتأ

 .جلسة التدريب/ صف ما تم إنجازه وتحدث عما تم مالحظته خالل التمرين  (5

 ماذا الحظت؟ ؟(S4D) "الرياضة من أجل التنمية" بجلسة تدري/ ماذا فعلنا خالل هذا التمرين  :س

 .اشرح لماذا تم القيام بأشياء معينة وناقش عواقب القرارات  (2

 لماذا حدث هذا؟ ماذا كانت العواقب؟ ما الذي كان يمكن تحسينه أو القيام به بشكل مختلف؟ :س

إلى تحديات مماثلة في  (S4D" )الرياضة من أجل التنمية" اختبارها من أنشطةنقل التحديات التي تم  (3

 .مجاالت أخرى من الحياة

حياتك؟ هل تنطبق هذه المشكلة  في ما د  رك بتحجلسة التدريب ذك  / أثناء التمرين  ا  هل واجهت تحدي :س

 أو توجد في مجاالت أخرى من الحياة؟ كيف ستتمكن من حل مثل هذه المشاكل في المستقبل؟ ا  أيض

 علىجلسة التدريب وكيف يمكن تطبيق الدروس في المستقبل / ما تم تعلمه من هذا التمرين  ستذكرا  (4

 .مواقف الحياة اليومية

س: ماذا اكتسبت من هذه التجربة؟ ما الذي ستفعله بشكل مختلف في المستقبل بناء  على ما 

 تعلمته اليوم؟

من أجل تقديم ( الشباب)إلى سياقات الحياة اليومية للمشاركين  لمهاراتل نقلهذا ال تشجيع أمر جوهري أن يتمإنه 

 موقع اإلنترنت يرجى الرجوع إلى، على مزيد من المعلومات حول هذا لالطالع. في نجاحهم الشخصي مجديةمساهمة 

‘Sport for Development Resource Toolkit’ تحت :From  – S4D Competences –Essentials 

.Theory to Practice: Competences as Part of a Training Session 
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