


 لنا إال ما علمتنا  لالوا سبحانن ال علم

 نت العلٌم الحكٌمأ إنن

 لنا إال ما علمتنا  لالوا سبحانن ال علم
 نت العلٌم الحكٌمأ إنن

 لنا إال ما علمتنا  قالوا سبحانك ال علم
 نت العليم الحكيمأ إنك



 د ماهر احمد عاص العيساوي . ا

 المدرب الرٌاصً



:المدرب   
 فً وتؤثر الالعبٌن وتدرٌب تربٌة عملٌة تتولى التً التربوٌة الشخصٌة هو   

 الالعب شخصٌة تطوٌر فً فعال دور وله ، مباشرا   تأثٌرا   الرٌاضً مستواهم

 فً به ٌحتذي أعلى مثال   المدرب ٌكون أن وجب لذلن ، متزنا   شامال   تطوٌرا  

 والهام األساسً العامل الرٌاضً المدرب وٌمثل ، ومعلوماته تصرفاته جمٌع

   التدرٌب عملٌة فً

 البدنٌة المدرات وتطوٌر المهارات تعلٌم على تمتصر ال واجباته ان ٌعرف ان هوعلٌ   

 التً وبالذهن بالجسم المتعلمة والعادات المدرات تلن ٌطور ان اٌضا علٌه وانما لرٌاضٌٌه

 مسٌرته خالل ادوار عدة المدرب ٌلعب ان ٌجب السبب لهذا .المستمبل فً تغنٌهم

 والذي السائك، والمسهل، والعراب، والصدٌك، والممٌّم، المدرس، مثل ادوار  .التدرٌبٌة

 والمنظر، المحفزوالمستشار، الحمائك، عن والباحث والداعم، المهارات،والناصح، ٌعرض

  .المعرفة وٌنبوع المخطط



 التدريب الرياضي علم وفن وموهبة

هنممان كممم كبٌممر مممن المعلومممات العلمٌممة تسممتند علممى البحمموث العلمٌممة : علممم

وتتممموفر   .التمممً أجرٌمممت ممممع الرٌاضمممٌٌن ٌمكمممن أن ٌعمممزز عممممل الممممدرب

معلومات التً تساند المدرب والرٌاضً فً مجاالت التدرٌب المختلفة مثل 

هنان عمدد ممن . علم الحركة ، والبٌومٌكانٌن، علم النفس، الفسلجة والطب

الحاسوب الذي ٌسماند : األسالٌب العلمٌة لمٌاس وتحلٌل أداء الرٌاضً مثل

لٌممماس الحمممد األلصمممى السمممتهالن األوكسمممجٌن ومسمممتوٌات تمممراكم حمممامض 
 .الخ..الالكتٌن وتكنٌن الركض 

إن فممن التممدرٌب ٌممأتً عنممدما ٌتحممتم علممى المممدرب أن ٌحلممل البٌانممات : فممن

العلمٌممممة ومممممن ثممممم تحوٌلهمممما الممممى بممممرامر تدرٌبٌممممة لتسمممماعد فممممً تطمممموٌر 

التحلٌل هذه تعتمد كلٌا على خبرة الممدرب ومعرفتمه   إن عملٌة  .الرٌاضً

 الرٌاضة والرٌاضً المعنً نفسه/ فً الفعالٌة 



دور المدرب والرٌاضً فً تحدٌد 

 متطلبات التدرٌب 

 فعالٌة ٌكون دور / عندما ٌبدأ الرٌاضً فً ممارسة رٌاضة
حكم )  المدرب هو توجٌه الرٌاضً فً جوانب التدرٌب كافة

 (.اوتولراطً

 عندما بتطور الرٌاضً وبرتفع مستوى اداءه فً الرٌاضة /
الفعالٌة ٌبدأ دور الدرب بالتبدل تدرٌجٌا الى دور ٌتنالش فٌه 

 (. الدٌمولراطً الحكم)المدرب والرٌاضً فً متطلبات التدرٌب 

 وعند ٌنضر الرٌاضً وٌبدي فهما حمٌمٌا لمبادىء التدرٌب ٌتمكن
وهنا ٌصبح دور المدرب . الرٌاضً من تحدٌد متطلبات التدرٌب

 .دور العراب ٌوفرالنصح والدعم عندما ٌطلب منه ذلن



ما  : المدرب المسٌطر همذا النموع ٌكثمر االهتممام بفمرض النظمام وٌسممى أٌض 

 المدرب الدكتاتور الذي ٌستخدم سلطته إلى أبعد حد 

-:أنواع املدربين حسب نوع القيادة  

هو ذلن الممدرب المذي ٌكمون صمدٌم ا لالعبمٌن وٌضمع  : المدرب الدٌممراطً

ثمته بهم وٌمٌم معهم عاللات وٌممدم لهمم اشرشماد وٌسممع ممترحماتهم وٌكمون 

 اجتماعً 
همذا النموع ممن الممدربٌن همو المذي ٌجممع بمٌن الصمفات  : الممدرب الموجمه

السابمة التً أشرنا إلٌها فهو الذي ٌممدم لالعبمٌن اشرشماد والنصمح وٌصمغً إلمى 

ممترحمماتهم وٌكثممر مممن االجتماعممات والمنافسممات وٌمكممن المممول إن مثممل هممؤالء 

 .المدربٌن هم مدربون ناجحون



النصح وتوجٌه الالعب نحو الطرٌمة الشرعٌة •

 . الستعمال األودٌة والمواد اإلضافٌة

 . تمٌٌم مستوى األداء فً المنافسة•

اإللمام التام بالمواعد والموانٌن والضوابط •

 .  العامة للمجتمع

التمتع بالشخصٌة الرٌاضٌة المتزنة حتى •

 .  ٌستطٌع أن ٌستحوذ على الثمة واالحترام

 .  أن ٌكون حسن المظهر•

االبتعاد عن الغضب واالنفعال والتمتع بالصبر •

 . وحسن الخلك

معاملة الالعبٌن كإخوة ومشاركتهم فً •

 .  موالفهم

تعلٌم الالعبٌن كٌفٌة احترام مبادئ االحتراف •

 .  وبنود العمود الخاصة بذلن

اإللمام بالعلوم المرتبطة بعلم التدرٌب •

والولوف على كل ما هو جدٌد فً عالم 

 .  التدرٌب

معرفة كٌفٌة التواصل الفاعل مع الالعبٌن •

 .  وذوٌهم

فهم الطرق التدرٌبٌة والمبادئ العلمٌة •

 .  للتدرٌب

 .  فهم وتطبٌك مناهج التعلٌم الخاصة•

 . نصح الالعبٌن نحو سالمة مسارهم الرٌاضً•

فهم األسباب والتعرف على مظاهر زٌادة •

 .  الحمل التدرٌبً

إعداد البرامج التدرٌبٌة لالحتٌاجات الخاصة •

 . بكل العب على حدة

 . مساعدة الالعبٌن لتعلٌم مهارات جدٌدة•

استعمال االختبارات التعمٌمٌة لسٌر البرنامج •

 .  ومرالبة األداء

نصح الالعبٌن نحو التغذٌة التً ٌحتاجون •

 . إلٌها

 . فهم كٌفٌة تطوٌر جهاز الطالة لدى الالعب•

المدرة على توجٌه الالعب باالسترخاء •

 .  والتحضٌر الذهنً للمهارات

 مهارات املدرب الرياض ي 



 خصائص املدرب الناجح
 ناجحا ، مدربا   ٌكون أن بإستطاعته نجم حتى أو ممٌز، رٌاضً كل لٌس ؛ الطبٌعٌة الموهبة•

 . وخبرة علم ثم موهبة وهو بالفطرة، ٌولد فالتدرٌب

 الرٌاضة، فً وخبرة معرفة من أوتً ما كل وبذل حدود، بال العطاء رغبة ؛ التعلٌم رغبة•

 .الحٌاة وحتى اإلدارة

 وإمكانٌاتهم أنفسهم، الرٌاضٌٌن من كثٌرة أحٌانا   بل الخبراء، من فمط لٌس التعلم ؛ التعلم رغبة•

 التدرٌب مع وتفاعلهم

  والمحلً الدولً ) تارٌخها حٌث من الرٌاضة بأبعاد العمٌك اإللمام ؛ العمٌمة الرٌاضٌة المعرفة•

 الموانٌن ( والحموق الواجبات اإلدارٌة، التراتبٌة اللجان، اإلتحاد، ) التنظٌمٌة تركٌبتها (

 . ،،الخ التمنٌات واألنظمة،

  الرٌاضة فً األسئلة أنواع لجمٌع الدلٌمة األجوبة إعطاء على المدرة وهً ؛ الرٌاضٌة لثمافة•

 (... المنشطات الغذاء، اإلصابات،)

 عن بعٌدا   ونجاحه، المدرب مستوى بلغ مهما التطور وتمبل جدٌد، كل على اإلنفتاح ؛ اشنفتاح•

 . اإلنغالق

 أو الفرٌك داخل شخصٌة، كانت سواء الضغوطات تحت العمل ٌتمن : الضغط تحت العمل ٌتمن•

 خارجه



؛ فال ٌمكن للمدرب النجاح فً أداء رسالته ما لم ٌكن له خبرة  الخبرة الشخصٌة•

شخصٌة كمتبار تجعله ٌلم إلماما  عمٌما  بكل المراحل التً ٌمر بها المتباري، بكل 

 .  إنفعاالته، مشاعره وهواجسه 

؛ إلكتشاف الصفات الجٌدة فً كل متبار وإستعمالها  الحساسٌة نحو الحاجات الفردٌة•

وتطوٌرها، فالمدرب الناجح هو من لدٌه خطة عامة لعمله، بجانب خطط فرعٌة لكل 

 رٌاضً وفما  لمزاٌاه وإمكاناته الطبٌعٌة 

 ؛ حل جمٌع أنواع المشاكل التً تعترض خطة اإلعداد التً ٌتبعها موهبة حل المشاكل•

غالبا  ما ٌمدم الرٌاضٌون ألصى ما لدٌهم تعبٌرا  عن إحترامهم :  كسب اشحترام والثمة•

 وتمدٌرهم لعمل مدربهم أو مدربٌهم، وهذا غالبا  ما ٌكون أحد أبرز الدوافع للفوز

 .         إنطاللا  من ذاته، ثم الرٌاضٌٌن وفرض السٌطرة على مجرٌات التدرٌب:  اشنضباط•

 .عادل بإستعمال سلطته وعادل فً خٌاراته:  عادال  •

تفهمه للرٌاضً ٌجب أن ٌكون نابعا  من العمك اإلنسانً، والتجربة :  أن ٌكون متفهم•

 . الغنٌة



 :أشكال ونوعيات املدربين الرياضيين 

وهوووو الوووذي ٌرغوووب فوووً التجدٌووود وزٌوووادة "  الممممدرب المجتهمممد* •

معلوماته ومعارفه من خالل اشتراكه فً الدورات التدرٌبٌة سوواء 

 " .بالداخل أو الخارج 

وهوو المودرب المثوالً فوً تفكٌوره وأخاللٌاتوه "  المدرب المثالً* •

 " .وفً تعامله مع الالعبٌن ومع المنافسٌن واإلدارة 

هووو الووذي ٌرغووب فووً سوورعة الوصووول إلووى "  الممدرب المتسمملك* •

المسووتوٌات العلٌووا دون بووذل الجهوود والعطوواء ، ودائمووا  مووا ٌسووتخدم 

 " .الطرق الملتوٌة فً الوصول إلً أغراضه ، ودائما  ما ٌفشل 

وهوو نوعٌوة مون المودربٌن ترغوب دائموا  فوً "  المدرب الطمموح* •

التجدٌد واإلطالع على أسالٌب التدرٌب الحدٌثة واالهتمام بالبحوث 

العلمً والتمٌٌم المستمر لعملٌة التدرٌب مع الوضع فً االعتبوار ، 

 " .اإلمكانٌات المتاحة 



 ، والعٌة بنظرة األمور إلً ٌنظر الذي المدرب وهو " الوالعً المدرب *•
 ٌوظف وبالتالً بها ٌعمل التً الهٌئة وإمكانٌات إمكانٌاته االعتبار فً واضعا  

 . " العبٌه لمدرات وفما   ذلن

 الوالعٌة وٌنمصها ، الحٌلة للٌل المدربٌن من النوعٌة وهذه " الحائر المدرب *•
 الدلة ٌنمصه المدربٌن هؤالء لدي التفكٌر مستوى أن نجد ولذلن ، وااللتزام
 . " األمور من بكثٌر والوعً

 فرٌك مع مستمرة غٌر المدربٌن من النوعٌة هذه وتكون " الطواف المدرب *•
 بعض ٌكون ولد للتدرٌب تنفٌذه فً كأساس المادي الجانب إلً وٌنظر واحد

 . "المهنة لهذه محترف (منهم والكثٌر والطموح والجاد المتمٌز) المدربٌن

 ترغب أنها نجد المدربٌن من النوعٌة وهذه " ( الحدٌث ) المودرن المدرب *•
 حضور إلى ٌسعى ودائما   ، أجنبٌة لغة من أكثر ٌجٌد وبعضهم ، التحدٌث فً

 الخاصة المجالت وٌراسل ، األجنبٌة الدول فً المتمدمة التدرٌبٌة الدورات
 الجدٌدة والمعلومات المعارف أحدث عن وٌستفسر العالمٌة الرٌاضً بالتدرٌب

 ( اإلنترنت ) العالمٌة المعلومات شبكة خالل من ، الرٌاضً المجال فً
 ، المسئولٌن من كبٌر استحسان المدربٌن من النوعٌة هذه تلمً ما وكثٌرا  

  . " خارجها أو دولته داخل سواء الكبٌرة األندٌة وتتخطفهم



دور املدرب خالل إعداد رياضيي املستويات 
 العليا

 , أ خرى بعد س نة يزداد امتلدم وهذا وامعاملية امعربية امرايضة يف كبريا تلدما هناك عام لك يف ان•

 بني اختالف هناك , ومثلفون وخملطون ملتدرون مدربون هناك يكن مل ما هذا يمت ان ميكن وال

عداد كيفية يف وأ خر مدرب  من مفهنم لآخر واحد من خيتلف هؤالء مس توى ان كام امالعبني ا 

 ال املتفاوت الاختالف هذا ومن , ذكل عكس هو من ومهنم اختطاضه يف ومتعمق خمتص هو

 ان اميويم امعمل خالل املدرب وعىل. الاجناز مس توى يف أ يضا اختالف هناك يكون أ ن بد

   : ويه امبعظ بعضها مع مرتبطة مسائل ثالثة تدرجيية بطورة يلرر

مياان بشعبه واال ميان نلوطن حمبهتم عىل امرايضيني برتبية يلوم ان•  . مطللا ا 

 .امناس وحمبة الآخرين وطاعة وامشجاعة وامرصاحة امطدق وتعلميه امالعب خشطية ببناء يلوم•

 معارف زايدة عىل وامعمل , امبدهية انلياكة عنارص بناء خالل من وذكل امراييض الاجناز حتسني•

 . متسابق ملك امنتاجئ من ال كىص احلد اىل نلوضول امراييض



 Coaching Skills  مهارات التدرٌب •
 

 .تعلم كٌف تتمكن من االتصال بشكل فعال مع رٌاضٌٌن•

 .ان تفهم عملٌة التعلم ةمبادىء التدرٌب -•

 .ان تفهم وتطبك الطرق التدرٌسٌة امالئمة -•

 .ان تفهم اسالٌب التدرٌب المختلفة -•

 .فهم امكانٌات االطفال اثناء النمو -•

 .توفٌر المشورة للرٌاضٌٌن حول مباديء السالمة فً اللعب -•

 .ان تفهم اسباب االفراط فً التدرٌب وتمٌٌز اعراضه -•

 .ان تفهم كٌف تملل خطورة االصابة من لبل الرٌاضٌٌن -•

 .اعداد برامر تدرٌبٌة لتلبٌة احتٌاجات كل رٌاضً -•

 .ساعد الرٌاضٌٌن لتنمٌة مهارات جدٌدة -•

 .استعمال اختبارات لمرالبة عملٌة التدرٌب وتولع االداء المستمبلً -•

 .تمدٌم المشورة للرٌاضٌٌن حول احتٌاجاتهم الغذائٌة -•

 .فهم مصادر الطالة ومعرفة طرق تطوٌرها لكل رٌاضً -•

 .نصح الرٌاضٌٌن فً مهاراة االسترخاء وا لتصور الذهنً -•

 .نصح الرٌاضٌٌن فً استعمال المكمالت الرٌاضٌة المسموح بها -•

 .تموٌم ادء الرٌاضً فً المنافسات -•

 تموٌم اداء الرٌاضً -•



 (الكفاءات التدرٌبٌة الواجب توفرها فً المدرب

 :كفاءة األكادٌمٌة و النمو المهنً  -•

 .وتشمل إتمان التخصص و إكتساب حصٌلة معرفٌة متنوعة، ومتابعة ما ٌستجد فً مجال التخصص•

 :كفاءة التخطٌط -2•

 تضم صٌاغة األهداف و تصنٌفها فً عدة مجاالت، تحدٌد خبرات الزمة لتحمٌك•

 .األهداف و تحدٌد الطرق المناسبة لتحمٌك األهداف

 : كفاءة التنفٌذ -3•

 .وفٌها إثارة إهتمام الالعبٌن بهد التدرٌب و ربط موضوع الحصص بالبٌئة و إشران الالعبٌن فً عملٌة التدرٌب•

 الفرٌككفاءات ضبط  -4•

 .و تعنً جذب الالعبٌن و تنمٌة الشعور لدٌهم و التعامل بحكمة مع المشكالت التً تنشأ أثناء الحصة التدرٌبٌة•

 :كفاءة التموٌم  -5•

 .فٌها إعداد االختبارات مع استخدام التموٌم الدوري ثم التحلٌل و تفسٌر النتائج و متابعة التمدم المستمر لالعبٌن•

 :كفاءات إدارٌة -6•

وتضم التعاون مع اإلدارة و المشاركة فً تسٌٌر االختبارات و تمدٌم اآلراء والممترحات التً ٌمكن أن تساهم فً •

 .تطوٌر العمل

 :كفاءة التواصل اشنسانً -7•

   - 1 .فٌها عاللات حسنة مع الالعبٌن، رؤساء و حتى األباء و تعرٌف الالعبٌن على أسلوب أداب المنالشة والحدٌث•



 فاعلٌة المدرب
 : والمدرب الالعب بٌن المعرفً واالنسجام المٌادي النمط : اوال•

 على تؤثر التً والمتغٌرات التعمٌدات تناولت التً البحوث حساسٌة زادت لمد•

 kuklinski ككلٌنسكً تعرف ولد لنفسه المدرب ٌختاره الذي المٌادي النمط

 واختالفات الموالف , الالعب , المٌادة انماط عن مماالته احدى فً 1990

 الالعبٌن رضا تحمٌك فً المٌادة انماط مختلف فعالٌة على تؤثر التً التدرٌب

 المٌادي النمط على تاثٌرها لها الالعبٌن بٌن االختالفات ان , ارائهم وتحسٌن

 المستوٌات العبً بٌن والمنافسة الالعبٌن وخبرات الجنس ذلن فً بما للمدرب

 المادي النمط على الموالف اختالف ٌؤثر كما , النضر ومستوى والسن العلٌا

 اختالف ٌؤثر وكذلن , والثمافة المهمة وتنوع المهمة على االعتماد حٌث من

 وسجالت , والسن , الالعبٌن خبرات حٌث من المٌادي النمط على المدربٌن

 اوضح وصفٌة دراسة 24 خالل ومن االتجاه هذا وفً , والهزٌمة الفوز

 االعتبار فً ٌضع ان ٌجب المدرب ٌستخدمه الذي المٌادي النمط ان ككلٌنسكً

 .الالعبٌن مع الموالف فً بها والعمل وصٌاغتها المتغٌرات هذه كل



 : التحلٌل الذاتً وانعكاساته: ثانٌا •

 الدٌنامٌكً التأثٌر على تعرفوا الباحثٌن من كثٌر هنان•

 على الالعبٌن واختالفات والمدرب والكائنات للبٌئة

 الخاصة الدراسات مع واتفالا المدرب سلوكٌات

 فهم الى حاجة هنان ان وجدوا فمد المدرب بصفات

 ان وافترضوا التدرٌب فً الوسٌطة للعملٌة كبٌر

 لدرات على لٌفعله الكثٌر لدٌه الفعال التدرٌب

 والتمٌٌم والتحلٌل الناجحة المالحظة فً المدربٌن

 الالعبٌن احتٌاجات تحمك حتى التدرٌب طرٌمة وتعدٌل

 العاملٌن تولعات تحمٌك الحاالت بعض وفً ورضاهم

 . التدرٌب فً



التطبٌك الفعال الدوات المالحظة : ثالثا 

 : المنظمة
 باستخدام المدربٌن لتحلٌل نظام بتطوٌر Franks et al 1988 واخرون فرانكس لام لمد•

 تم ولد , جداول فً او هندسً شكل فً البٌانات لامت ولد المدربٌن سلون لتسجٌل الكمبٌوتر

 بفلر وعرف , النظام وصدق صحة وثبت السلة وكرة المدم كرة مدربً بواسطة النظام اختبار

pflug وهً العلٌا المستوٌات مدرب فاعلٌة لتمٌٌم المساعدة والمعاٌٌر للفئات مفاتٌح اربعة : 

 , االخرٌن المدربٌن مع واالتصاالت , التدرٌب وتنظٌم , االدوات صٌاغة وتشمل : االدارة•

 . والتوجٌة العامة والعاللة

 واتصاالت , الرٌاضة فً والنظام العدل وترسٌخ , والعاملٌن التالمٌذ تحمٌس وتشمل : العاللات•

 . والفرٌك االفراد مع فاعلة

 , الفرٌك واتجاهات , الفرٌك وانجازات , والمبارٌات التدرٌب فً الفرٌك مظهر وتشمل : االداء•

 . المباراة اثناء المدرب وسلون

 . جدٌد هو ما كل على واالطالع , والندوات االجتماعات حضور وتشمل : الذاتٌة التنمٌة•



 : الحصر وتحلٌل المحتوى :رابعا 

  ودوشٌف Gould 1989 جولد من لكل دراسات ثالث هنان

Docheff المحتوى تحلٌل طرٌمة الستخدام امثلة تعتبر 

 وتتطلب , الفعال التدرٌب سلون لتعرٌف المعلومات وحصر

 المعلومات البٌانات جمع الباحثٌن من المحتوى تحلٌل طرٌمة

 حصر طرٌمة وتستخدم , بها موثوق ومصادر مراجع من

 اصحاب االشخاص من والحكمة السابمة الخبرات معلومات

 المعلومات وتجمع , الفعال التدرٌب هو ما على للولوف المعرفة

 االخرى الهٌئات من او المختصة الهٌئة من سواء نفسها
 . بها المتصلة



بدراسة حالة احد مدربً الركبً الذي استخدم مع مداخل  Gray 1989لمد لام جراي •

ولد , لتعلٌم المهارات الخاصة باستثناء لثالث مجموعات متجانسة من العبً الركبً 

اظهرت النتائر ان السلون التدرٌبً لفرٌك الذي كان ٌتلمى تعلٌمات شفهٌة كان اداءه 

 :وتتضمن سلوكٌات التدرٌب ثالث خطوات , احسن من الفرٌك الذي ال ٌتلمى توجٌهات 

 .والحكم على المهارة التً ٌتم تنفٌذها , وتملٌد المهارة الصحٌحة , نموذج المهارة •

وتتضمن التوجٌهات الشفهٌة توجٌهات ونداءات لالعبٌن ممب كل حركة لتحدٌد المرار •

 .وتشجٌع اللعب الجماعً 

هذه الدراسة مثال للتحلٌل الدلٌك للمولف وتعطً الضوء على المتطلبات الواجب توافرها •

وربما ال ٌحتاج المدرب الة التوجٌهات الشفهٌة فً اللعبات , فً بعض اللعبات الجماعٌة 

اما استراتٌجٌة التدرٌب فتختلف النداءات والتوجٌهات الشفهٌة فٌها وفما لنوع , الفردٌة 

ففً التجذٌف مثال تستخدم النداءات الشفهٌة كجزء اساسً لتوحٌد ضربة , كل لعبة 

اما فً الركبً فتختلف هذه النداءات ولذلن فان استراتٌجٌة النداءات , المجداف 

 والتوجٌهات الشفهٌة تختلف من لعبة الخرى

 : التحلٌل الدلٌك للمولف: خامسا 



 الغالب فً ٌشابه االداء من المطلوب التنبؤ ان

 الوالعٌة او بالمنالشة لرب عن االختبار شروط

 السلة كرة ملعب نصف فً واللعب , للشروط

 الملعب فً بالمثل اللعب لدرة عن للٌال ٌمل

 بواسطة التدرٌب فً والتصوٌب , كامال

 المباراة فً االداء كمثل لٌس نفسه الشخص

 التدرٌب وموالف المباراة



 ولكن ككل الفرٌك معاملة المدرب على الالعبٌن طبٌعة تحتم

 . الفردٌة للفروق ٌعطً لد خاص اهتمام هنان ٌكون ما غالبا

 باحتٌاجات التنبؤ على بمدرته تتحدد المدرب مهارة ان

 عالً مستوى الى ٌؤدي الذي فالمدرب , الفردٌة الالعبٌن

 ٌطور الذي الشخص هو اٌجابٌة ونظرة صلبة غٌر بمماٌٌس

 ٌنصت الن مستعدا الالعب ٌكون ان بشرط الحمٌمً البطل

 تاثٌر لها والالعب المدرب بٌن الفردٌة العاللات وان وٌتعلم

 الداء الشمولً المستوى وعلى الالعب بمستوى للرلً اٌجابً
 . الفرٌك

  

 : المعاملة الفردٌة لالعبٌن



 الرائجة والتعرٌفات المماالت من وكثٌر نسجت لد واالشاعات الحكاٌات من كثٌرا

 نفسه لالعب الذهنً والمولف , المباراة لبل لالعب الذهنً المزاج عن كتبت لد

 غٌر العٌوب الى تؤدي التً العوائك من كثٌر تالفً المدرب ٌستطٌع الفرٌك او

 كبرى اهمٌة له الرٌاضً والتدرٌب والمهارات الطبٌعٌة السمات  ان .المتولعة
 . للفوز هام كعنصر للمنافسة الجٌد الذهنً التجهٌز الى ٌشٌرون اٌضا ولكنهم

 ولكل , المولف هذا وتطوٌر الالعبٌن مساعدة كٌفٌة حول المدربون ٌتفك وال

 فً التاثٌر على ولدرته المدرب شخصٌة على ٌعتمد منها كثٌر , تكتٌكاته مدرب

 مكمل جزء هو تجهٌزه او ذهنً مولف تطوٌر فان ذلن ومع فرٌمه اعضاء موالف

 ان فً وٌثك فرٌمه وفً نفسه فً ٌثك ان ٌجب الفوز ٌرٌد ومن , الالعب لشكل

 فمط لٌس المولف هذا مثل ووجود  والع احتمال هو بل فحسب ممكنا لٌس الفوز

 وتعطً , السنة اثناء وحتى المختلفة االسابٌع اثناء ولكن المباراة ٌوم مهما

 ما عن مؤشرا والممارسة التدرٌب اثناء المستهلكة والطالة الحماس من كمٌات

 هو الفرٌك العضاء عالٌة المعنوٌة الروح على والحفاظ المباراة لٌوم ٌختزن
 المجموعة شعور ٌشكل وافعاله موالفه خالل والمدرب المدرب نجاح مفتاح

 المولف الذهنً والتفكٌر والتجهٌز للمباراة



 :   المدرب وكٌفٌة اعداد الفرٌك للمشاركة فً المباراة

 
 مستوى تضخٌم فً ٌفرط وال وموضوعً معمول بشكل المباراة اهمٌة لالعبٌه ٌوضح ان المدرب على ان•

 الن الحمٌمً مستواهم اظهار وعدم المباراة فً الالعبٌن اخفاق الى ٌؤدي ربما ذلن الن المنافس الفرٌك

 واالستعداد التركٌز من بدال الخسارة حالة فً تحدث التً العوالب عن بالتساؤل ٌبداون سوف الالعبٌن

 . المنافس لمواجهة االرادي

 وعلٌه , طالته خارج ولٌس انجازه ٌستطٌع الذي المباراة فً واجبه العب لكل ٌحدد ان المدرب على•

 معالجة كٌفٌة مع االستعداد ودرجة والضعف الموة جوانب حٌث من المنافس للفرٌك والعً تمٌٌم اعطاء

 فٌجب عالٌا وبدنٌا فنٌا مستوى ذا المنافس الفرٌك كان واذا الضعف مناطك استغالل وطرق لدٌه الموة نماط

 والناع والملك المخاوف واضعاف الزائد التوتر حالة تخفٌف بغٌة لدٌه الضعف نماط الى االنتباه توجٌه

   . الطالات كل جندت ما اذا علٌه والفوز المنافس مع المباراة خوض الممكن من بانه الالعبٌن

 نماط على التاكٌد الضروري فمن الفنً والمستوى االعداد ناحٌة من ضعٌفا المنافس الفرٌك كان اذا اما•

 الممكنة الجهود كل بذل وضرورة بالمسؤولٌة واشعارهم الالعبٌن لدى الحماس رفع لغرض لدٌه الموة

 فً لحظة الخر واالصرار الكفاح خالل من ٌتحمك وانما الٌد متناول فً لٌس الفوز وان الفوز لتحمٌك

 . المباراة

 المذكور الفرٌك مع مبرٌات خاضوا وا سبك الذٌن المدامى الالعبٌن خبرة من االستفادة الضروري ومن •

 . ضعفه نماط واستغالل المنافس الفرٌك لوة تحجٌم فً منها سٌتفاد ان ٌمكن التً النماط وتوضٌح لتحدٌد

•  

 



 : اشراف المدرب على فرٌمه اثناء سٌر المباراة

 
 الفرٌك لعب ٌحلل ان لٌستطٌع االنفعال وعدم بالهدوء ٌتمٌز ان ٌجب المدرب ان•

 االعتراضات عن باالبتعاد الالعبٌن ٌنبه وان , المناسبة الحلول واٌجاد المنافس

 على كبٌرة خطورة تشكل النها الالعبٌن بعض بها ٌموم التً المبررة غٌر

 الالعبٌن مع التكلم عدم المدرب على ٌجب الشوطٌن بٌن المدة وفً . الفرٌك

 التوتر من والتخلص االغتسال لغرض الحمامات الى الذهاب منهم ٌطلب انما

 بكالم ٌسمح وال معهم ٌجلس عودتهم وبعد المباراة تسببه الذي الشدٌد النفسً

 الالعبٌن فٌها ولع التً االخطاء وٌحدد . الحد اللوم توجٌة او الالعبٌن من أي

 على ذلن ٌساعد اذ بانفسهم ثمتهم لزٌادة الالعبٌن تشجٌع وعلٌه تالفٌها وطرق

 تجري المباراة واثناء . الثانً الشوط فً اكبر مجهود وبذل الحمٌمة لدرتهم رفع

 لغرض المدرب بها ٌهتم ان ٌجب مهمة عملٌة وهً الالعبٌن تبدٌل عملٌة

 لزٌادة الالعبٌن جمٌع واشران وامكانٌاتهم الالعبٌن طالات افضل استثمار

 . المناسب الولت فً الستغاللها المصروفة الطالة فً وااللتصاد الخبرة

 



 واجبات المدرب بعد انتهاء المباراة

 ان ٌجب انما فحسب المباراة وفً لبل ٌكون ال للمدرب المهم النفسً الدور•

 فً جهودهم على وٌثنً العبٌه ٌهنئ فاز فاذا , المباراة بعد ما حتى ٌستمر

 الرٌاضة الن الشدٌد بالحزن لالعبٌه ٌسمح فال الفرٌك خسر اذا اما , المباراة

 وموعده التالً التدرٌب على االحوال كل فً وٌحثهم وخسارة فوز هً

 الالعبٌن ٌظهر جادا الفوز حالة فً سٌما ال التدرٌب ٌكون ان وٌجب ومتطلباته

 شبح وابعاد تحمك الذي الفوز على للحفاظ الكثٌر الى ٌحتاجون مازالوا بانهم

 انتهاء بعد العبٌه مع المدرب ٌبمى ان الضروري ومن. انفسهم من الغرور

 تبدٌل اثناء معهم ٌبمى الخسارة او الفوز حالة فً سواءا ٌتركهم وال المباراة

 انتهاء وبعد. بٌوتهم الى اٌصالهم امكن واذا النادي الى معهم والرجوع المالبس

 ٌشكر ان وعلٌه سلبٌة او اٌجابٌة كانت سواء النتٌجة ٌنسى ان ٌجب المباراة

 ٌدعو وكذلن المنافس الفرٌك واعضاء والحكام االخر الفرٌك مدرب زمٌله

 .المباراة حول نماش باي ٌسمح وال نفسه بالواجب للمٌام العبٌه




