


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



د ماهر احمد عاصي. ا    

 االهداف فً التدرٌب للمستوٌات العلٌا



 هو العميا المستويات في التدريب غاية ان         
 بالرياضيين وصوال الرياضية الفعالية في التخصص

 تحديد خالل من يتم وهذا االنجاز مستويات اعمى الى
 والمهارية البدنية القدرات برفع مايؤدي لكل الجهود

 عن فضال والتربوية والنظرية والنفسية والخططية
  التدريبية بالعممية الشامل لمنهوض الالزمة االمكانيات

. 



مفهوم الهدف   

 المجال تتٌح محددة لغاٌات المطاف نهاٌة هو : الهدف

 خطوات والنهاٌة البداٌة مابٌن وٌربط ، اخر لغاٌات

. بالترتٌب ومتسلسلة متكاملة مترابطة  

 واالستفادة الخبرة توجٌه ٌمكن الهدف خالل ومن

 ومنظم مرتب عمل وجود)) ٌعنً فالهدف اذن .  منها

 من لعملٌة التدرٌجً االكمال اساس وفق على

. (( المحتملة النهاٌة او للغاٌة تدبٌر مع العملٌات  

 واالداء السلوك انماط من لنمط دقٌق وصف )) وهو

. (( اداءه على قادرا الرٌاضً ٌصبح ان منه ٌراد  

 غاٌة او نتٌجة من طبٌعٌة عملٌة هو )) اٌضا وٌعرف

 مجرى تعٌٌن فً عامال ونتخذها العٌن نصب نضعها

 ٌدلنا الذي فهو العمل اسالٌب من مانختاره مالحظاتها
. (( وبصٌرة هدى على سائرا العمل ان من  



 هم اٌ انهذف َبثع يٍ انخجزح اوخبرج عُهب ؟

:التقلٌدٌون   

الهدف شًء خارج عن الخبرة ، الن الخبرة استمرار متذبذب                

لذا فان . التصلح ان تكون منبعا لالهداف الرٌاضٌة او موجها ذو فاعلٌة 

.الهدف ٌنبغً ان ٌرتفع عن مستوى الخبرة وان ٌكون خارجا عنها   

 

:المتقدمون   

تشكٌل الهدف الرٌاضً ٌجب ان ٌكون طبقا لحاجات البٌئة              

وهو نابع من الخبرة ، اي بمعنى اختصاصه بشخص المدرب وخبرته 

وهً تشمل الجانب المٌدانً وطرائق التفكٌر واالتجاهات والعادات 
.والمٌول والقٌم   



:تمسى االهذاف انً   

-:اهداف حسب المدى الزمنً منها : اوال   

.اهداف بعٌدة المدى – 1  

.اهداف متوسطة المدى  – 2  

.اهداف قصٌرة المدى  – 3  

-: اهداف حسب الدور منها : ثانٌا   

.اهداف رئٌسة  – 1  

(ضمنٌة ) اهداف ثانوٌة  – 2  

-: اهداف حسب المستوى التنظٌمً منها : ثالثا   

.اهداف عامة  – 1  

.اهداف خاصة  – 2  

.اهداف مرحلٌة  – 3  



-: المفاتيح السبع لخطوات وضع االهداف   

.وضع اهذاف يُبسجخ  – 1  

.تطىَز انجىاَت االثذاعُخ  – 2  

.تذنُم عمجبد تحمُك انهذف  – 3  

.ثُبء انخطظ  انتُفُذَخ  – 4  

.انحصىل عهً تغذَخ راجعخ يسبعذح نهتمذو ثبنهذف  – 5  

.تمىَى ثهىغ االهذاف  – 6  

.انتبكُذ عهً اتًبو انهذف انزئُس  – 7  



 يشبكم شبئعخ فٍ وضع االهذاف 

.انفشم فٍ وضع االهذاف خبصخ انًزحهُخ  – 1  

.تعذدَخ االهذاف وانسزعخ فٍ انتُفُذ  – 2  

.االخفبق فٍ تحمُك االهذاف  – 3  

.انفشم فٍ انتعزف عهً انفزوق انفزدَخ اثُبء انتذرَت  – 4  

.ضعف انًتبثعخ وانتمُُى  – 5  



 وضع االهذاف نهًستىَبد انعهُب

.تقسٌم االهداف الى طوٌلة ومتوسطة وقصٌرة المدى  – 1  

.عد االهداف كحجر اساس للنجاح  – 2  

.ان تكون متوافقة وامكانٌات الالعبٌن وٌمكن تحقٌقها  – 3  

.ان تتفاوت درجة صعوبتها مع وجد التحدٌات الحقٌقٌة  – 4  

.ان تكون قابلة للقٌاس لمعرفة مقدار النجاح  – 5  

.ان ٌراعى الخصوصٌة فٌها اثناء التدرٌب  – 6  



.تحمُك االَجبس انزَبضٍ انعبنٍ  – 1  

رفع يستىي االعذاد انجذٍَ وانًهبرٌ وانخططٍ وانذهٍُ  – 2

.وانُفسٍ   

.تىفُز االيكبَُبد انالسيخ وانضزورَخ نتحمُك االَجبس  – 3  

.تىفُز انجُئخ انتذرَجُخ واالجتًبعُخ انًُبسجخ وطجُعخ انغبَخ  – 4  

.تحمُك  يستىي عبل يٍ االَسجبو ثٍُ اعضبء انفزَك  – 5  

.سَبدح انثمخ ثبنُفس واالرتمبء ثًستىي انطًىح  – 6  

.تعشَش انثمخ انًتجبدنخ ثٍُ انًذرة وانالعجٍُ  – 7  

.انتخطُظ انسهُى وتجبوس انعمجبد  – 8  

.يزاعبح خصىصُخ انهعجخ وانفزوق انفزدَخ  – 9  



االهذاف هٍ تىلعبد يحذدح َبيم انًذرة يٍ العجُه يعزفتهب واٌ َكىَىا لبدرٍَ عهً تحمُمهب فٍ َهبَخ 

انًىسى ، وًَكٍ نهًذرة اٌ تكىٌ نذَه اهذاف يزحهُخ يتعذدح نكٍ االهذاف االكثز اهًُخ تمع ضًٍ 

-:انتصُُفبد االتُخ   

 تحدٌد االهداف للمستوٌات العلٌا

-:اهداف تقنٌة  – 1  

.اهداف اداء مهارات حركٌة جدٌدة اوضرورٌة للمستوى العالً                           

-:اهداف تكتٌكٌة  – 2  

.اهداف تكشف عن معرفة الطرائق التدرٌبٌة وخطط اللعب الحدٌثة                            

-:اهداف قانونٌة  – 3  

.معرفة القواعد واالجراءات الخاصة بقوانٌن اللعب واللوائح الخاصة بطبٌعة الفعالٌة                           

-:اهداف بدنٌة  – 4  

.زٌادة قدرات الالعبٌن البدنٌة بما ٌتالئم وطبٌعة المنافسة                           
-:اهداف نفسٌة وذهنٌة  – 5  

.االعداد النفسً والذهنً بما ٌمكن تحمل اعباء التدرٌب والتنافس                           

-:اهداف اخالقٌة  – 6  

.االرتقاء بتصرفات الالعبٌن بما ٌتوافق وطبٌعة الدور الملقى علٌهم كونهم ٌمثلون وطنهم                           
 



:انعىايم انتٍ تسبعذ فٍ انىصىل نهًستىي انعبنٍ   •  

-:العوامل العامة : اوال   

.التدرٌب الذي ٌستند على المعارف والخبرات العلمٌة  – 1  

.الثقة المتبادلة بٌن الالعب والمدرب مع توفر االرادة القوٌة  – 2  

.وجود الحماس والمثابرة وبذل الجهد لتحقٌق االهداف المنشودة  – 3  

.توافر االمكانٌات والعومل المساعدة لالرتقاء بالمستوى الرٌاضً  – 4  

-:العوامل الداخلٌة : ثانٌا   

.تكوٌن الجسم  – 1  

( .المزاج ، طبٌعة المٌول ) النمط العصبً للرٌاضً  – 2  

.سالمة االجهزة الوظٌفٌة للرٌاضً  – 3  

.القدرات البدنٌة والحركٌة والمهارٌة والذهنٌة  – 4  

-:العوامل الخارجٌة : ثالثا   

.تشتمل على التغذٌةالجٌدة والنوم الكافً والحٌاة المنتظمة واستثمار وقت الفراغ                                

-:العوامل البٌئٌة : رابعا   

.وتشمل السكن الصحً والحٌاة االسرٌة واالجتماعٌة واالستقرار                                

-:العوامل المادٌة : خامسا   

.تشمل جمٌع االمكانٌات من بشرٌة مساندة ومالعب واجهزة ومعدات ومعلومات                                

-:العوامل الطبٌعٌة والمناخٌة : سادسا   
تشمل كل الظروف الطبٌعٌة والمناخٌة وسبل التكٌٌف  ز                              



 معوقات تحقٌق االهداف فً المستوٌات العلٌا

.عدم وضوح االهداف  – 1  

.ضعف التخطٌط السلٌم  – 2  

.قصر الوقت الالزم لتحقٌق االهداف  – 3  

.ضعف الخبرة الفنٌة للمدرب  – 4  

.االنقطاع والتسٌب فً التدرٌب  – 5  

.عدم شمولٌة التدرٌب  – 6  

.التخفٌض المستمر فً الموازنات المخصصة  – 7  

.ضعف المتابعة الصحٌة والغذائٌة  – 8  

.عدم مالئمة االجهزة والمعدات والتجهٌزات الرٌاضٌة  – 9  

.تردي المستوى المعاشً والظروف الحٌاتٌة واالسرٌة  – 10  

.ضعف االستعداد بما ٌوازي المهمة  – 11  




