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ر الالعب�ة تطوُّ

التوع�ة 
�احت�اجات ومشاعر اآلخ��ن

اعات � • إدارة ال��
�
�    • التقي�م الذا�� � الج�س�� • الو�� �المساواة ب��
• تقدير اآلخر                      • ال�رم   • المرونة

• روح الم�ادرة / واإل�داع      • الق�ادة
� • التمك��

• االتصال

ال�شجيع ع� التحرك 
� اللع�ة

واالستمتاع ��

• إتقان القواعد األساس�ة
� ع�    ك�� � القدرات الحرك�ة مع ال�� • تحس��

   القدرات التوافق�ة
• تط��ر المهارات األساس�ة (الجري 

 ،    �ال�رة�تنط�ط ال�رة ، الر��
   التم��ر، إلخ)

تط��ر 
المهارات 

ال��اض�ة �ط��قة 
ممتعة

• التعرف ع� مرا�ز اللعب المختلفة وتج��تها
• مفاه�م الهجوم ضد الدفاع

� المهارات األساس�ة (الجري �ال�رة/ تنط�ط ال�رة،    • تمك��
، التم��ر، إلخ)         الر��

تحقيق استقرار 
األداء وتحس�نه وفهم أ��� اللع�ة

ات�ج�ة التكت�ك�ة • تطبيق االس��
ب  • تطب�قات مختلفة للمهارات األساس�ة (مثل ��

� كرة السلة، 
ال�رة بوجه القدم، أو التم��رة االلتفاف�ة ��

� كرة 
� الت�مت، أو التم��ر المرتد ��

�� �
أو الر�� الخل��

ال�د)
• المهارات ال��اض�ة األساس�ة تحت الضغط

• قراءة �اللع�ة • التعرف ع� مرا�ز اللعب

� ع� األداء  ك�� ال��
والمنافسة

• التطبيق واسع النطاق الزائدة
• إتقان المهارات األساس�ة تحت الضغط

� المهارات الخاصة �مرا�ز اللعب
�� � ن الف�� • التحسُّ

 �
ات التكت�ك�ة وتغي�� �شك�لة الف��ق �� • التغي��

منتصف الم�اراة

المدرب�ة �صفته نموذج �حتذى
ف وُمحفز �ه وم��

� التمار�ن �ش�ل
• �شارك المدرب�ة ��

   فعال
• يراقب المدرب�ة التطور الفردي
� �ع�� عنها األطفال    والمشاعر ال��

• خطر اإلصا�ة �س�ب القدرة ال�دن�ة
   المحدودة

• روا�ة القصص للتع��ف �التمار�ن

المدرب�ة �صفته معلم�ة وقدوة
ُ�حتذى بها

ام القواعد، المسؤول�ة، اله��ة • اح��
   وروح الف��ق، التضامن داخل المجموعة

• �شجع المدرب�ة األطفال ع�
   التعب�� عن المشاعر

• تمار�ن متدرجة من األسهل إ� األصعب

المدرب�ة �صفته خب�� وقدوة 
ُ�حتذى بها

� ع� مهارات االتصال والق�ادة    ك�� • ال��
ام وال�سامح     والتعاطف واالح��
� ال�حث عن اله��ة

   لتوجيههم ��

المدرب�ة �صفته موّجه ورفيق

� ع� االتصال والق�ادة    ك�� • ال��
   والمسؤول�ة و�م�ان�ة االعتماد ع�    

   الالعب للسماح �التطور المستقل
• ألعاب ذات طب�عة معقدة للغا�ة:    

� ات���    تع��ز الفهم التكت��� واالس��

تمار�ن فن�ة متعلقة �ال��اضة المحددة

�
• األوالد والبنات �لعبون معا

� ع� التمار�ن الفرد�ة ودينام�ك�ات ك�� • ال��
� تحتوي ع� اللعب والمتعة؛ �شمل     الف��ق ال��

   ال�طوالت والمنافسات
• تف��ض المسؤول�ات واألدوار (الح�م، المدرب�ة 

   المساعد�ة، إلخ) لتع��ز تنم�ة المسؤول�ة
   الذات�ة والتعاطف

تع��ز االستقالل الشخ�� والم�ادرة والثقة 
�النفس والمشاركة داخل الملعب وخارجه

�
• ز�ادة تعق�د األلعاب والتدر�ب الجما�� تدر�ج�ا
   تحد�د احت�اجات المجتمع وتنظ�م األ�شطة   

   المجتمع�ة
ن ع� التدر��ات  : التمرُّ � • ز�ادة مسؤول�ة الالعب��
   �ش�ل مستقل؛ االتفاق ع� القواعد والعادات   
   واتخاذ القرار �شأن العق��ات عن خرق القواعد؛ 

   تنظ�م الفعال�ات�ال�طوالت

� من خالل  تع��ز السمات الفرد�ة لالعب��
التدر�ب حسب االحت�اجات الفرد�ة

� محطات تكت�ك�ة   
• تمار�ن متعلقة �الم�اراة ��

� الهجوم والدفاع)    (التن��ــــع ب��
• أهداف وحاالت متعلقة �الم�اراة أ��� تعق�دا� 

  �
• ممارسة التمار�ن تحت ضغط الوقت و��

   المواقف الصعب
• مقارنة ومنافسة أ��� شموً� مع األند�ة األخرى،   

   ح�ث تتجاوز الرؤ�ة المنطقة المحل�ة

أ�شطة مرحة تحتوي ع�
حر�ات متعددة ومتنوعة

• تمار�ن متنوعة ت�سم �ال�ث�� من
� ع� المتعة ك��    الحركة وال��

’ مجموعات ة – ملعب صغ�� • أقدام صغ��
ة أو أزواج    صغ��

• تمار�ن مرحة �شجع ع� اإل�داع

�• أهداف وتمار�ن �س�طة
• األوالد والبنات �لعبون معا

أنواع المنافسة

• ضد ٤، ملعب صغ�� 
ة    مجموعات صغ��

� نها�ة
• �طوالت �فائز ��

   الحصة � ال تعتمد ع� نظام الدوري

• ت�د�ل المهام واألدوار (الح�م، المساعد�ة، 
   المدرب�ة) لتغي�� المنظور ودعم التعاطف

• العمل الجما�� لوضع القواعد وقواعد
   السلوك؛ تطبيق الطقوس

• إسناد ‘المهام’ لألطفال (مثل تحد�د أما�ن
ل؛ ومراق�ة حاالت     � � ط��قهم إ� الم��

   الخطر ��
� الب�ئة االجتماع�ة)

   اس�ثناء األفراد ��

أنواع المنافسة

• أش�ال م�ار�ات �د�لة 
   مثل، نظام الثالثة أنصاف،

   أو نظام اللعب النظ�ف)

: حل مواقف اللع�ة المعقدة �
ر ال��ا�� • التطوُّ

أنواع المنافسة

• �طوالت ع� ملعب صغ�� أو
   ملعب �امل الحجم

• أش�ال م�ار�ات �د�لة (مثل،
   نظام الثالثة أنصاف، أو نظام

   اللعب النظ�ف)

• التدر�ب الفردي والجما�� المتخصص
• تحد�د احت�اجات المجتمع وتنظ�م

   األ�شطة المجتمع�ة

أنواع المنافسة

• نظام الدوري وال�طوالت
• �طولة ع� مالعب �املة الحجم

مرحلة التأس�س
� للتعلم) (الُعمر الذه��

الفئة العم��ة
٩–١٢سنة

مرحلة التوج�ه
الفئة العم��ة
١٣–١٦ سنة

� مرحلة التمك��
الفئة العم��ة فوق

سن ١٦ سنة

حافز للتعلم واألداء

ام الذات • تط��ر الثقة �النفس�اح��
• تنم�ة القدرة ع� التواصل والو�� 

�
   الذا��

• التعامل مع اإلح�اط 
 � • ز�ادة الحساس�ة تجاە الفروق ب��

   األوالد والبنات

سن ال�ل�غ: الشعور �عدم األمان 
النف�� واالجتما�� وال�حث عن 

اف والتقدير االع��

• �ستمتعون �اهتمام اآلخ��ن 
• روا�ط الصداقة الق��ة

• ال�حث عن اله��ة
• اإلعجاب واالنجذاب 

االنتقال إ� مرحلة ال�ل�غ: ال�حث
عن االستقالل�ة

• قدرة أ��� ع� التفك�� والتغذ�ة
   الراجعة الذات�ة

• مهارات اتصال أفضل
• الم�ل إ� مواجهة اآلخ��ن

• ال�حث عن االستقالل
• القدرة ع� الق�ادة

• �مكن �سهولة أن يتأثروا 
   �اآلخ��ن�يركزون ع� رأي المجموعة
� ب�ئتهم االجتماع�ة 

• الو�� �العنف ��
• انتهاك العادات والقواعد: خطر ارت�اب 

   جرائم جنائ�ة وعن�فة

• إدراك العالقات المعقدة والمجردة
اف�ة وطم�ح    • لديهم قدرة تنافس�ة اح��

   لتحقيق أهدافهم
 �

• السلوك المنحرف: خطر التورط ��
   التنظ�مات اإلجرام�ة والجرائم الج�س�ة    

   والتخ��ب
اف�ة مع التفك��  �التعل�م  • رؤ�ة اح��
   األ�اد��� أو االلتحاق �سوق العمل

• دخول مرحلة التمركز حول اآلخ��ن:    
� ت�فاتهم وفهم   

   مراعاة اآلخ��ن ��
   األشخاص من حولهم

�
• التنظ�م الذا��

اعات �ش�ل  � • تنم�ة مهارات حل ال��
   مستقل

وعة  (مثل  • االهتمام �المواد غ�� الم��
 ( � � التدخ��

الرغ�ة ��
• العزلة

 والسلوك المتضارب
• ز�ادة مهارات االتصال

• شعور قوي �التنافس�ة
• جدير �الثقة 

� تط��ر الحر�ات األ��� تعق�دا
م ��ــــع �� تقدُّ

� الملعب
• رؤ�ة أوسع ��

• اللعب مع اآلخ��ن�مستوى تكت���
   أع� ظهور مهارات مختلفة

• ال يوجد فروقات جسد�ة واضحة
� األوالد والبنات    ب��

اف �القدرة      � الحجم والوزن االع��
• اختالف كب�� ��
   الفسيولوج�ة

• ز�ادة القدرات الحرك�ة

�
� التطور ال�د��

ة �� اختالفات كب��

� الحجم والوزن
• اختالف كب�� ��

� األوالد والبنات  ب��
�
• الفروق ال�دن�ة أ��� وضوحا

� القدرات التوافق�ة والحرك�ة
• مشا�ل ��

• ظهور مهارات معينة
ر القدرات الحرك�ة • ز�ادة تطوُّ

� ات��� • مست��ات عال�ة من الفهم التكت��� واالس��

 � ات��� � والسلوك االس��
� ال�د�� التمك��

� و داخل اللع�ة � الج�س�� � ب��
� ال�د�� • التمي��

اف�ة � منافسات اح��
• اللعب لتحقيق أهداف محددة و��

• ز�ادة القدرة ال�دن�ة والقدرة ع� التحمل
ات�ج�ة أ��� • قدرة تكت�ك�ة واس��

• مستوى عاٍل من المعرفة الفن�ة
� التحر�ات

• الدقة ��

• خوض التجارب من خالل اللعب 
   الحر

� التعلم
• الفضول والرغ�ة ��

• تط��ر القدرة ع� التفك�� والتغذ�ة 
   الراجعة الذات�ة

 � • ق�ل ال�ل�غ: عدم االستقرار الذه��
�
   والعاط��

• �قارنون أنفسهم مع أقرانهم    
   و��نافسون معهم

• قادرون ع� �شجيع أنفسهم
اف) �القواعد • الو�� (االع��

� ب�ئتهم االجتماع�ة
• الو�� �العنف ��

ل الضح�ة إ� شخص  • خطر تحوُّ
�
   عدوا��

القدرات
التوافق�ة 

القوة 

التحمل

القوة

ال�عة

الرشاقة
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التحمل 

ال�عة 

الرشاقة

القدرات
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تع��ز المسؤول�ة 
الذات�ة والمسؤول�ة عن الف��ق

• معرفة العمل�ات المتعلقة �دينام�ك�ات الف��ق
�
• معرفة الحقوق والواج�ات • التقي�م الذا��

• اإلتصال • التخط�ط للح�اة / العنا�ة 
اعات  • روح  � الشخص�ة  • إدارة ال��

الم�ادرة / اإل�داع  • االستماع 
الفعال • حس المسؤول�ة

• الق�ادة

دعم 
نمط ح�اة ص�� 

مستقل
• االتصال

اف�ة • الرؤ�ة االح��
• المسؤول�ة و�م�ان�ة االعتماد ع� 

الالعب• روح الم�ادرة واالبت�ار
 � � الج�س�� • تع��ز المساواة ب��

ام �المثابرة � • االل��
� / التغذ�ة الراجعة

 • التقي�م الذا��
• القدرة ع� الق�ادة واتخاذ القرارات  
 � • التضامن •األمتناع عن التدخ��

 •األمتناع عن االفعال 
األجرام�ة 

 �
التمركز حول الذات: �ع�شون ��

عالمهم الخاص

• لديهم قدرة تنافس�ة عال�ة
• عف��ون وصادقون

قدرات حرك�ة و�دن�ة وفن�ة محدودة

• يركزون ع� أنفسهم أثناء اللعب دون رؤ�ة   
   تكت�ك�ة

� األوالد والبنات � القدرات ال�دن�ة ب��
• ال فرق ��

• انخفاض مستوى القدرات ال�دن�ة والتحمل
• انخفاض مستوى القدرات التوافق�ة والتوازن

� الملعب 
• رؤ�ة محدودة ��

هم و�ش�يتهم � • �سهل تحف��
• �ستمدون الف�ح والمتعة من اللعب 

   والتحرك
� األشخاص  • يتعرفون ع� العنف ب��

 تجاهه
�
   و�ظهرون وع�ا
• السلوك الهائل

• حب التملك 
  � � الشخص�ات ال��

• الثقة األساس�ة ��
   تتمتع �السلطة

• يركزون ع� المدرب�ة و �قلدون   
   اآلخ��ن

� واالن��اە ك�� • قدرة محدودة ع� ال��
  � • لديهم توقعات عال�ة، فضولي��

   وواسعو الخ�ال

ال�شجيع ع�
التفاعل االجتما��

ام المواع�د • اح��
• الصدق

• القدرة ع� التعب�� عن المشاعر
� األوالد والبنات • المساواة ب��

• متعة المشاركة واللعب داخل المجموعة

مرحلة اللعب
الفئة العم��ة لغا�ة

سن ٩سنوات


