
 

 

 S4D الرياضة من أجل التنمية كفاءات مدربي

الرياضة أكثر من مجرد ممارسة الحركة البدنية؛ تتعلق الرياضة بالتنمية الشخصية واالجتماعية للشباب. األنشطة 

قدم بطريقة قّيمة من الناحية   الرياضية
ُ
ي ت
بوية، تنقل وتعززالت  ي   الث 

 
ي يحتاجها األطفال والشباب ف

الكفاءات المختلفة الت 

ط المسبق .حياتهم اليومية وري ليطوروا األطفال والشباب هذه الكفاءات، هو عىل أن تكون الدورات التدريبية  الشر و الض 

ي يجري  ها  S4D للرياضة من أجل التنمية
ي  S4D, مدرب   ، الت  . مدرب 

ً
دوار ومسؤوليات لديهم أ  S4Dمصممة ومنفذة جيدا

 : هو / هي 1مختلفة

/ة - ي يمارسها/تمارسها والمجموعة المستهدفة من النشاطات ونهج خبير
، أي، يجب أن يعرف/تعرف نوع الرياضة الت 

 .الرياضة من أجل التنمية

ويحتاج/تحتاج إىل معرفة منهجية  ة/بمسؤولياته/ها كمدرس، أي أنه/أنها يجب أن يكون/تكون عىل دراية معلم/ة -

 وتعليمية. 

 S4D، أي أنه/ها قادر/ة عىل تخطيط وتنظيم وتنفيذ جلسات تدريب الرياضة من أجل التنمية  مخطط/ة و منظم/ة -

ا للمواقف والظروف المختلفة الراهنة. 
ً
 وتكييفها / تعديلها  وفق

 شباب داخل وخارج الملعب. لألطفال وال  مكون/ة فريق وموجه/ة -

لألطفال والشباب ، أي أنه/ها يجب أن يتضف/تتضف كما يتوقع/تتوقع من فريقه/ها أن يتضف )عىل سبيل  قدوة -

ي ، مستعد/ة  للتعلم ، إلخ(. 
ي مراعاة المواعيد ، يطبق/تطبق النقد الذاب 

 
 المثال ، أن يكون/تكون دقيق/ة ف

  2: إىل أنواع مختلفة من الكفاءات ويمكن إسناد هذه األدوار المختلفة

 الكفاءات المنهجية
 

 الكفاءات اإلجتماعية
 

 3المهنية  الكفاءات الكفاءات الذاتية

... تمكن المدرب/ة من 

تخطيط وتنظيم دورات تدريب 
 S4Dالرياضة من أجل التنمية 

بشكل فعال. فهي تشمل 
التدريس / التعلم وكذلك 

مراجعة / تحليل 
اتيجيات.   االسث 

ي 
 
... تساعد المدرب/ة ف

التعامل والتعاطف مع األطفال 
والشباب الذين يعمل/تعمل 
معهم. الكفاءات اإلجتماعية 

تساعد المدرب/ة عىل التواصل 
معهم والحفاظ عىل العالقات 

 معهم. 

...هي المواقف والخصائص 

الشخصية. إنها تمكن 
المدرب/ة من التعامل بوعي 
مع إمكانياته/ها ومطالبه/ها 

 سبيل المثال ، أن )عىل
يكون/تكون قدوة لألطفال 

 والشباب(. 

هي المعرفة والكفاءات  ...
ي المهنة 

 
المطلوبة للعمل ف

كمدرب الرياضة من أجل 
وهي تشمل  .S4D التنمية

أنماط العمل واألنظمة 
ي تنفيذ 

 
ي تساهم ف

الروتينية الت 
بشكل  S4D دورات التدريب

ي وبطريقة قّيمة من 
 
اف احث 

بوية، من أجل الناحية الث  
تطويرالكفاءات 

الحياتية و الرياضية   المهارات/ 
من .لدى األطفال والشباب

أجل تطوير الحياة والكفاءات / 
المهارات الرياضية لألطفال 

 والشباب. 

                                                           
ي  1 ي  الجزء األول، راجع  S4Dلمزيد من المعلومات حول أدوار / مسؤوليات مدرب 

 
ار مبدأ "اأدو ، و &InstructorsGuideline Coaches  ف

 من المبادئ الخمسة.  المدرب و مسؤولياته"
  الرياضة لبناء األجيال تم دمج التعاريف من مصادر مختلفة ، عىل سبيل المثال2
ي مواضيع مختلفة ، )مثل الصحة والمساواة استنتجنا 3

 
مجموعات خاصة بأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالكفاءات المهنية للمدرب ف

ي مجموعة أدوات موارد  هنا بي   الجنسي   وما إىل ذلك( ، انظر
 
 . S4Dف

https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Manuale/giz-s4da2019-en-guideline-coaches-and-instructors.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/5%20Principles/3%20Roles%20and%20responsibilities%20of%20a%20Coach/giz2020-ar-5-principles-roles-and-reponsibilities-of-a-coach.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/5%20Principles/3%20Roles%20and%20responsibilities%20of%20a%20Coach/giz2020-ar-5-principles-roles-and-reponsibilities-of-a-coach.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/5%20Principles/3%20Roles%20and%20responsibilities%20of%20a%20Coach/giz2020-ar-5-principles-roles-and-reponsibilities-of-a-coach.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/5%20Principles/3%20Roles%20and%20responsibilities%20of%20a%20Coach/giz2020-ar-5-principles-roles-and-reponsibilities-of-a-coach.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Manuale/giz2019-ar-manual-sport-builds-generations.pdf.pdf
https://www.sport-for-development.com/essentials?id=2#cat2
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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ي مجال الرياضة من أجل التنمية، الذين لديهم خلفية رياضية خاصة و هم مجهزين بالكفاءات الرياضية، قد 
 
المدربي   ف

وري أن تكون/ي   من الرياضة. لكن ليس من الض 
ً
ا محددا

ً
ة خاصة إذا كانوا يعلمون نوع يكون يملكون قيمة مضافة أو مث  

 لكي تصبح/ي مدربً 
ً
ا/تا

ً
ف  محث 

ً
ي الرياضة من أجل التنميةرياضًيا/رياضية

 
 ف

ً
  لهذا السبب قررنا   S4D . ا/مدربة

 
عدم النظر ف

ي إطار كفاءات المدربي    الكفاءات الرياضية
 
 .ف

 المهنية والذاتية واالجتماعية والمنهجية الالزمة عىل مستوى التدريبعطي اإلطار التاىلي لمحة عامة عن الكفاءات ي

 و علينا التذكر أنه ال يتم اكتساب جميع لتعزيز تطور الكفاءات عىل مستوى الم
ً
ستفيدين. ال يجب اعتبار إطار الكفاءة كامال

ي مجال 
 
. بشكل عام ، يجب أن يتم تأهيل المدربي   وتمكينهم من كفاءاتهم ف الكفاءات تلقائًيا من قبل جميع المدربي  

ي  S4D الرياضة من أجل التنمية
 
ي يقدمها  للمدربير   S4D لورش عم ، من خالل تدابث  لتنمية القدرات. ف

الت 

 4. هو الهدف األكثر أهمية تطوير الكفاءات، يجب أن يكون   S4Dمدربون/معلمون

                                                           
 Guideline منإىل الجزء األول والثالث  حلقات عمل للمدربي   ، انظر و S4D مسؤوليات معلمي   /لمزيد من المعلومات حول أدوار4

Instructors&Coaches ي التعليم جودة ضمان"، و  
 
 . التنمية أجل من الرياضة" ف

https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Manuale/giz-s4da2019-en-guideline-coaches-and-instructors.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Manuale/giz-s4da2019-en-guideline-coaches-and-instructors.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/Ensuring%20Quality%20Education/giz-dshs2021-ar-guidelines-ensuring-quality-education-in-s4d.pdf
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ي   S4D5كفاءات مدرب 

ح وتقييم وتطبيق  )عىل سبيل المثال اإلشارة إىل أهداف التنمية المستدامة والتعلم القائم عىل  مفهوم استخدام الرياضة كأداة للتنمية... شر
 الكفاءة وما إىل ذلك(. 

ح وتقييم وتطبيق معارفهم من حيث الكفاءات الرياضية )الحركية والتقنية والتكتيكية( و بية ... شر الرياضية بشكل عام )عىل سبيل أصول الير
ي وما إىل ذلك( المثال ، كيفية تطوير التدريب المنا  سب للعمر ، سلسلة من التمارين المطورة بشكل منهج 

 الكفاءات المهنية: 
 قادرون عىل ...  S4Dمدربو 

 

 
 

اتيجية( 1... ... دعم و تنمية ) ي و األطفال والشباب لدى 6 الكفاءات الرياضية( 2و ) الكفاءات الذاتية واالجتماعية والمنهجية / االسير
 
، ف

 : 7 الخاصة بهم S4Dجلسات التدريب الرياضة من أجل التنمية  مراحلعث  كل 

ي    ((2  قادرون عىل ...  S4Dمدرب 

قدرة التحمل ، القوة ،   الكفاءات الحركية العامة )الشعة ،... تعليم وتطوير 
، بشكٍل مناسب اعتمادا عىل  التنسيق الحرك  ، المرونة( لألطفال والشباب

 سنهم وقدرتهم. 

الكفاءات الفنية األساسية )الخاصة بالرياضة( لألطفال ... تعليم وتطوير 
 بشكٍل مناسب اعتمادا عىل سنهم وقدرتهم.  والشباب

 
بشكٍل  الكفاءات التكتيكية األساسية لألطفال والشباب... تعليم وتطوير 

 . مناسب اعتمادا عىل سنهم وقدرتهم
  
 

ي  (1)  قادرون عىل ...  S4Dمدرب 
، توعية ، تعليم ، توجيه ، تنشيط ،  ...دعم ، تشجيع

 مساعدة ، تحفث   ، تأهيل ، قيادة ، رفع / بناء / زيادة الوعي 

 ...تعزيز المعرفة ، توفث  الفرص لألطفال / الشباب ... 

 

كفاءات حت  يتمكن األطفال والشباب من تطوير (3) ...
اتيجية فيما يتعلق  ذاتية واجتماعية ومنهجية / إسير

 : بموضوعات الرياضة من أجل التنمية المختلفة

 
 
 
 
 

                                                           
  .GIZ ورشات العمل الداخلية لدى ووثائق مواد التدريس والتعلم ، مختلفGuideline Ensuring Quality Education in S4D الكفاءات التالية من مصادر مختلفة ، عىل سبيل المثال تم جمع5
  . لألطفال والشباب S4Dإطار اختصاص  للحصول عىل مزيد من المعلومات ، ألق نظرة عىل6
 . S4Dدورة جلسة التدريب التوجيهي أنظر إىل  7
 

https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/giz-dshs2021-en-guidelines-ensuring-quality-education-in-s4d.pdf
https://www.sport-for-development.com/tools?id=34#cat34
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-general-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/5%20Principles/5%20Structure%20of%20an%20S4D%20Training/giz2020-ar-5-principles-structure-of-an-s4d-training.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Coaches/giz-dshs2021-en-professional-competences-coaches-sdg3.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Coaches/giz-dshs2021-en-professional-competences-coaches-sdg8.pdf
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 SDG -يرج  النقر عىل رموز أهداف التنمية المستدامة --> 
للوصول إىل أطر عمل الكفاءات الخاصة بأهداف 

 التنمية المستدامة للمدربي   

 الثقة بالنفس والثقة
 وبالتاىلي يمكنهم أن يكونوا قدوة مهمة لألطفال / الشباب. ... الوثوق بقدراتهم وصفاتهم وغرائزهم ، 

ا لذلك. 
ً
 لألطفال / الشباب والتضف وفق

ً
 ... التقبل بأن يكونوا قدوة

 الذاتية:  الكفاءات
 قادرون عىل ... S4D مدربو 

 التحفير  

 ... تحفث   أنفسهم ليكونوا قدوة جيدة لألطفال / الشباب كل يوم. 

ي أنشطة 
 
 . S4D... تحفث   األطفال / الشباب عىل المشاركة بانتظام/بإستمرار ف

ام بعملهم... إظهار مستوى ع  .، وتعزيز تنمية األطفال / الشباب  اٍل من الحماس وااللث  

 المسؤولية

ي الرياضة من أجل التنمية 
 
ٍ عىل مواضيع أهداف التنمية المستدامة.  S4D... تنفيذ جلسات تدريبية منتظمة ف

 مع تركث  

ي تدريبات الرياضة من أجل التنمية 
 
 بانتظام/بإستمرار.  S4D... اإلعتناء بكل مشارك و الحرص عىل مشاركتهم ف

 ...تحمل مسؤولية التنمية الشاملة للشباب. 

اعات  القدرة عىل النقد ، القدرة عىل إدارة الي  
اعات مع  (. ... إدارة الث   هم من األشخاص )مثل األهاىلي  األطفال / الشباب وغث 

 ... التفكث  بنقد بأدوارهم ومسؤولياتهم وتنفيذهم للجلسات التدريبية. 
ي إطار

 
 S4D.الرياضة من أجل التنمية  ... تقبل النقد البناء فيما يتعلق بدورهم كمدربي   وبتنفيذ التدريب بطريقة مناسبة ف

 المرونة النفسية
 التعامل مع المواقف الصعبة أو المسببة للتوتر بطريقة مناسبة. ... 

ي المواقف الصعبة دون السماح لمشاعرهم الشخصية بالتعارض مع هذه اإلجابية. 
 
ي ف  ... الحفاظ عىل موقف/سلوك إيجاب 

 التوجيه نحو الهدف
ي الرياضة من أجل التنمية وضع أهداف واضحة من حيث التنمية الشخصية  ... 

 
 . S4Dكمدربي   ف

 .  ... وضع هدف واضح من حيث التنمية الشاملة لكفاءات المشاركي  
ي الرياضة من أجل التنمية 

 
.  موجهة نحو S4D... تنفيذ جلسات تدريبية ف  هدف معي  

 القدرة عىل التكيف
ي من أجل التنمية 

 واحتياجات األطفال والشباب بشكل مرن. وفقا لظروف   S4D... تغيث  تدريبهم الرياض 
 ... التعامل مع الحوادث غث  المتوقعة )بمرونة(. 

 ... تعديل التدريب حسب توافر المواد ، والمساحة ، وعدد الالعبي   ، وما إىل ذلك ؛
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  8.لمستدامةالمتعلقة بموضوعات محددة من أهداف التنمية ا S4D... التكيف وتعديل األنشطة الرياضية من أجل التنمية 

 اإلبداع
 . S4Dتدريب الرياضة من أجل التنمية  لتطبيق... توليد أفكار إبداعية 

 تغيير المنظور والتعاطف
 لألفراد وتفضيالتهم التعليمية ال... تقييم احتياجات األطفال واالستجابة لها )عىل سبيل المثال ، تكييف أسلوب وطرق 

ً
تعليم وفقا

 المختلفة(. 

 االجتماعية:  الكفاءات
 قادرون عىل ...  S4Dمدربو 

يه والتسامح ام واللعب الي    االحير
اآلخرن بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الميول الجنسية أو الدين أو العمر أو الحالة االجتماعية  ... أخذ اآلخرين عىل محمل الجد وتقدير

ي أو 
 
ء أو الحالة األشية أو األصل القومي و / أو العرف ي

 يحتذى بهم لألطفال / الشباب لفعل الشر
ً
، يصبح المدربون قدوة اإلعاقة ؛ وبالتاىلي

 نفسه. 
ام؛  ... أن يكونوا منفتحي   ومهذبي   وصادقي     مع األطفال والشباب ، و أن يعاملوا كل منهم بتساٍو بإحث 

ات األطفال )طرح األسئلة واالستماع( وتقدير مداخالتهم.  اك خث   ... إشر
 للمشاركي   ... التحىلي 

ً
 جيدة

ً
ام تجاه التنوع ، وبذلك يصبحون قدوة  . بالتسامح واالحث 

 التضامن
 واالهتمام باألطفال / الشباب وأشهم وأصدقائهم والمجتمع.   ... إبداء موقفهم من الشمولية والدمج

 التواصل
 لتواصل مع األطفال والشباب بطريقة مناسبة ؛ ا ... التفاعل و

 لهم قدر اإلمكان.   إىل إهتمامات و مخاوف المشاركي   داخل الملعب وخارجه عىل حد سواء ، والسعي لدعمهم وإسداء النصائحاإلستماع   ... 
افية ومتباينة.   ... تقديم المالحظات والتعليقات البناءة وتلقيها بطريقة احث 

ي  ... توفث  فرص لألطفال/الشباب للتعبث  
 
  9. ئهمتجارب  هم وآرا  عن و إلمعان النظر ف

 التعاون
 .  ... تبادل األفكار والعمل مع المدربي   اآلخرين لتحقيق هدف فردي و/ أو جماعي

اك األطفال/ الشباب بنشاط وفعالية خالل الدورات التدريبية.   ... إشر
 
 

                                                           
ي   S4Dانظر إىل أمثلة أنشطة 8

 
 .   S4D موارد و مجموعة أدواتالخاصة بأهداف التنمية المستدامة ف

/التأمل لجلسات التدريب أنظر إىل  9  . S4Dدليل التفكث 

https://www.sport-for-development.com/home
https://www.sport-for-development.com/home
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/giz-dshs2021-en-s4d-reflection-guideline.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/giz-dshs2021-en-s4d-reflection-guideline.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/giz-dshs2021-en-s4d-reflection-guideline.pdf
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  10الكفاءات التنظيمية / اإلدارية
ي أجزاء متسلسلة )سالسل منهجية(.  S4Dالجلسات التدريبية الرياضية من أجل التنمية  تنسيق... تنظيم وتخطيط و 

 
 بشكل فعال وف

 )جميع األطفال / الشباب نشيطون( و استخدام المساحة والمعدات المتاحة بطريقة فعالة.  األحجام... التعامل مع مجموعات مختلفة 
 ... إدارة الوقت المتاح بفعالية وكفاءة. 

ورة وإستخدام نتائج التق...   م للتخطيط للجلسات اآلتية. ييمراقبة وتقييم جلسات التدريب الخاصة بهم ، وتعديلها عند الض 

 المنهجية:  الكفاءات
 قادرون عىل ...  S4Dمدربو 

 صناعة القرار
ي و

 
 حول الجلسات التدريبية واختيار مسار العمل من بي   عدة احتماالت.  ... تقييم الوضع ف

 خيارات المتاحة لصنع القرار، والنتائج المرتبطة بكل منها ، لتحديد الخيار األفضل لموقف ما. ال... توقع 

 حل المشاكل
 ... التعامل مع المشاكل والضاعات / التوترات داخل مجموعة. 

اتيجيات لتنفيذ حل ي و  ما ... تحديد مشكلة وتحليلها ووضع اسث 
 
  التدريبية. حول الجلسات  وحل المشكلة ف

 

                                                           
ي  S4Dودورات تدريبية نموذجية   Planning a Training Session“Guideline”  ؛Template Planning and Reviewing Sheet for S4D Training Sessionsأنظر إىل  10

موارد  و  مجموعة أدواتف 

S4D .  

https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/giz-dshs2018-planning-and-reviewing-sheet-for-s4d-training-sessions.docx
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/giz2017-guideline-planning-a-training-session.pdf
https://www.sport-for-development.com/home
https://www.sport-for-development.com/home

