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تمهيد :
تعترب مهنة التدريب عبارة عن تنظيم وإدارة للخربة التعليمية للرياضة لتصبح خربة تطبيقية و يتوقف ىذا
بدرجة أوذل على كفاءة و خربة و ثقافة ادلدرب ،حيث جيب على ادلدرب أن يكون على دراية ومقدرة عالية لفهم
التدريب وكذا كيفية استخدام الطرق واألساليب واإلجراءات ادلتصلة بتنظيم و توجيو خامات وقدرات الالعبُت
فالتدريب الرياضي احلديث أصبح يعتمد بشكل كبَت على مبادئ وأسس علمية استمدت من علم التشريح
ووظائف األعضاء وعلم احلركة وعلم النفس واالجتماع الرياضي ....و غَتىا من العلوم اليت تساعد يف إعداد
ادلدرب الكفء الذي يساىم يف تطوير كرة الطائرة و االرتقاء بقدرات الالعبُت الفردية و اجلماعية .
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 – 1المدرب الرياضي
 .1.1ماذا تعني كلمة التدريب :

كلمة "التدريب" ال ختص فقط التدريب الرياضي فحسب بل تشمل التدريب على األجهزة واألدوات

ادلختلفة  ،وقد جاءت ىذه الكلمة من اللغة اإلصلليزية أصال ( ،)Trainingتعٍت ىذه الكلمة على أداء شيء
ما وتستخدم أيضا يف تدريب احليوانات على شلارسة شيء معُت  ،وقد جاءت ىذه الكلمة من الفعل ()Train
ومن الكلمة الالتينية ( )Tranoومن الكلمة أن يسحب الشيء دلسافة معينة أو أن الفرد مغرم مبشاىدة شيء
ما ،ويرى البعض أن ىذه الكلمة تعٍت (تربوي) ويف الزمن القدمي كانوا يستخدمون ىذه الكلمة التدريب اخليل
حيث كان اإلصلليز حيبون اخليل وسرعان ما انتشرت ىذه الكلمة وقد كانت تستخدم أيضا جلميع األلعاب اليت
كانت موجودة ىناك مثل ألعاب القوى ،سباحة.......اخل ( .كمال ،2004 ،ص.)09

 .1.1تعريـف التدريـب :
التدريب ىو العملية الشاملة للتحسُت اذلادف لألداء الرياضي والذي يتحقق من خالل برنامج سلطط
لإلعداد وادلنافسات  ،وىو عملية شلارسة منظمة تتميز بالديناميكية والتغَت ادلستمر ،وال بد أن يديرىا مدرب
متخصص يتمثل دوره القيادي يف خلق إطار عمل مالئم يستطيع من خاللو الالعب والفريق تنمية وتطوير قدراتو
الكامنة( .نبيلة  -سلوى عز الدين  ،2002 ،ص.)23

 .1.1أىداف التدريب :
 االرتقا ء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلسم اإلنسان من خالل التغَتات اإلجيابية للمتغَتات الفيزيولوجية،
النفسية و االجتماعية.
 زلاولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية لتحقيق أعلى فًتة مبستويات إصلاز يف اجملاالت الثالث ( الوظيفية،
النفسية االجتماعية).
و ديكن حتقيق أىد اف عملية التدريب الرياضي بصفة عامة من خالل جانبُت أساسيُت على مستوى واحد
من األمهية  ،مها اجلانب التعليمي ( التدريس والتدريب)  ،اجلانب الًتبوي و يطلق عليهما واجبات التدريب
الرياضي ،فاألول يهدف إذل اكتساب وتطوير القدرات البدنية و ادلهارية و اخلططية وادلعرفية ،أو اخليارات
الضرورية لالعب يف النشاط الرياضي ادلمارس والثاين يتعلق يف ادلقام األول بإيديولوجية اجملتمع ويهتم بتكميل
الصفات الضرورية لألفعال الرياضية معنويا و إراديا  ،ويهتم بتحسُت التذوق و التقدير وتطوير الدوافع وحاجات
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و ميول ادلمارس و اكتسابو السمات اخللقية و اإلرادية احلميدة كالروح الرياضية وحب الوطن و ادلثابرة وضبط
النفس و الشجاعة.....إخل وذلك من خالل ادلنافسات( .أمر اهلل ،3998 ،ص.)04

 .1.4شخصية المدرب وخصائصو:
تلعب شخصية ادلدرب اجليد دورا يف صلاح عملية التدريب ،والبد لكل من يريد أن يشغل وظيفة مدير
فٍت أن يتصف خبصائص وشليزات تتمثل يف ما يلي ( 4أبو العال ،1331 ،ص.)11
 الذكاء االجتماعي وىذا يعٍت قدرتو على التعامل اجليد مع الغَت ،وخاصة الذين ذلم عالقة بعملية
التدريب من إدارة النادي وأعضاء األجهزة الفنية والطبية للمعاونة لو ومع احلكام واجلمهور إذل غَت ذلك.
 الذكاء يف وضع خطط التدريب واللعب اجليدة والذكاء يف حل ادلشاكل اليت تقابلو خالل العمل.
 احلكم الصائب على األمور والعدالة يف تصرفاتو وحكمو على ادلشاكل والناس .
 النضج االنفعارل والثقة بالنفس والطموح دون طمع .
 ادلعرفة اجليدة بكرة القدم كمعلم وادلعرفة اجليدة للعلوم اليت تتعلق بعملية التدريب.
 اخلربة السابقة كالعب .
 ادلظهر العام ادلوحي باالحًتام والثقة وقوة تأثَته االجيايب على الغَت .
 اللياقة البدنية والصحة النفسية .
 الصوت القوي ادلقنع والواضح .
 القدرة على التعبَت وتوصيل ادلعلومات بسهولة إذل الالعبُت ومجيع من يتعاملون معو .
 أن تكون قدراتو العقلية زلل تقدير الالعبُت ومجيع أفراد األجهزة ادلعاونة لو ,شلا يًتتب عليو أن تكون
تعليماتو ذات قناعة لديهم ،و بذلك يكون تأثَته قويا على الالعبُت  (.حنفي ،ص.)00

 .1.4صفات المدرب الناجح :
ومن بُت الصفات اليت دتيز ادلدرب الرياضي الناجح ما يلي

4

 الصحة اجليدة وادلظهر احلسن وادلثل اجليد. القدرة على القيادة وحسن التصرف ورلاراة ادلشاكل. االتصاف بروح العطف وادلدح وتفهم مش اكل الالعبُت وادلشاركة االجيابية يف حلها. االقتناع التام بدوره الًتبوي . الثقة بالنفس واالقتناع التام بالعمل الذي يؤديو.26
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 -رلموعة ادلعارف وادلعلومات العامة واخلاصة.

 -رلموعة القدرات وادلهارات اخلاصة) www.elhiwar .info ,18/02/2017 18:13( .

 واقعية ادلستوى ،ادلرونة ،االبداع ،التنظيم ،ادلثابرة ،موضع الثقة ،حتمل ادلسؤولية ،القدرة على النقد ،القدرةعلى اصدار األحكام ،الثقة بالنفس ،الثبات االنفعارل.

 .1.4دور المدرب العام :
أىم معادل الدور ادلميز للمدرب العام ديكن أن نلخصها يف النقاط التالية 4
 القيادة التخصصية لفريق ادلدربُت ادلساعدين ،القيادة العملية يف عمليات التوجيو التدرييب اجلماعي وغَتىا . تشخيص وحل وعالج ادلشكالت النفسية والفنية الرياضية ادلتعلقة بالالعبُت . اإلشراف على إعداد وسائل وحفظ السجالت اخلاصة بالالعبُت . العمل على اإلرشاد والتوجيو فهو األخصائي اخلبَت ادلسؤول عن ىذه العملية وتقدمي التوجيو واإلرشادالعالجي بصفة خاصة وخدمات التوجيو الفٍت بصفة عامة سواء كان ذلك بطريقة تربوية أو اجتماعية .
 توذل مسؤولية متابعة حاالت الالعبُت . مساعدة زمالئو أعضاء اجلهاز استشاريا فيما يتعلق ببعض نواحي التخصص حيث أهنم أكربىم ختصصا يفادليدان .
 االشًتاك يف عملية التدريب بإجيابية تامة وال يقف دورة عن رلرد التوجيو وتوجيو النقد فهو أقدر األخصائيُتعلى توذل ىذه ادلسؤولية .
 اإلسهام يف نظرية العملية التدريبية وطرق التدريب وإدماج وتكامل برنامج التدريب فيها .(زكي ،2002 ،ص.)222

 .1.4واجبـات المـدرب الرياضـي :
 - 1تخطيـط التدريـب:
التدريب الرياضي عملية هتدف إذل الوصول بالالعب إذل أعلى مستوى شلكن تسمح بو قدراتو
و استعداداتو ،و كلما دتيز ادلدرب الرياضي بالتأىيل التخصصي العارل و ازداد إتقانو للمعارف النظرية و طرق
تطبيقها ،كان أقدر على التخطيط لعملية التدريب بصورة علمية تسهم إذل درجة كبَتة يف تطوير و تنمية ادلستوى
الرياضي لالعبُت إذل أقصى درجة ،و تتطلب عملية التخطيط اإلدلام التام باألسس النظرية و العلمية لعلم التدريب
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الرياضي ،باإلضافة إذل العديد من ادلعارف و ادلعلومات العلمية يف عدد من العلوم اإلنسانية و الطبيعية .
() http:www.alhiwar.info / topic.asp

 - 1أداء عمليـة التدريـب :
يرتكز التدريب على عملية انتقال ادلعلومات من ادلدرب إذل الالعب حىت يتمكن من اكسابو األسس
الفنية و البدنية اليت تسهم يف االرتقاء مبستواه إذل أقصى درجة شلكنة .
ففي بعض مواقف األداء الصعب يصبح ادلدرب مبثابة مساعد لالعب ،و كلما استطاع ادلدرب تقدمي التوجيهات
إذل الالعب بصورة صحيحة كلما أصبح الالعب أقدر على استقباذلا و االستفادة منها و يسعى ادلدرب لتكوين
اجتاىات اجيابية لدى الالعب ضلو عملية التدريب و ذلك يف زلاولة لالرتقاء مبستوى تركيزه و انتباىو و االرتقاء
دلستوى قدراتو الفعلية و التأثَت مبستوى الدافعية ىذا باإلضافة إذل رفع مستوى التفاعل االجتماعي بُت الالعبُت
 - 1تقييـم النجاح في عملية التدريب:
إن رياضة ادلستويات العالية مبا تتميز بو من طابع مركب و معقد ال تقتصر على تقييم عملية التدريب
طبقا للنجاح والفشل يف ادلنافسات الرياضية فقط بل ينبغي استخدام أنواع متعددة من وسائل التقومي مثل
اختبارات القدرات البدنية و ادلهارية و اخلططية واالختبارات النفسية و مقاييس العالقات االجتماعية حىت ديكن
حتديد نوع ومدى االضلراف عن األىداف ادلوضوعة للتدريب .
وبذلك ديكننا تصويب وتصحيح مسار عملية التدريب بصورة مستمرة ،ىذا باإلضافة إذل ضرورة استعانة
ادلدرب الرياضي بادلعلومات والتقارير اليت يقدمها الطبيب ادلختص بعلم النفس أو اإلداري عن حاالت الالعبُت
وضرورة مقارنتها بفكرة ادلدرب عن كل العب يف أثناء التدريب أو يف ادلنافسات.
 -4رعايـة الالعـب:
إن التدريب و ادلنافسة من ادلواقف اليت حتتاج إذل ادلزيد من التعب العصيب فقد يستجيب الالعب ذلذه
ادلواقف إما بصورة اجيابية تسهم يف تعبئة طاقاتو و قدراتو أو بصورة سلبية تسهم يف خفض مستوى قدراتو
وطاقاتو وينبغي على ادلدرب أن يتعرف إذل ادلؤثرات ادلتعددة اليت تؤثر على الالعبُت يف سلتلف مواقف التدريب أو
ادلنافسة حىت يضمن بذلك صلاح عملية الرعاية لالعب .
 - 5توجيـو الالعب و إرشاده:
يقصد بالتوجيو كل األساليب ادلصاحبة لعملية التدريب و اليت جيب أن تساعد الالعب على فهم نفسو
و فهم مشكالتو و استغالل إمكاناتو الذاتية من قدرات و مهارات و استعدادات و اجتاىات و استغالل
إمكانات بيئتو ليحاول حتقيق األىداف اليت تتفق مع ىذه اإلمكانات و أن خيتار الطرق و الوسائل و األساليب
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الصحيحة اليت حتقق لو الوصول حىت يتمكن من التغلب على مشكالتو و يستطيع التكيف مع نفسو ومع اجملتمع
الذي يعيش فيو كي حيقق أقصى ما يستطيع من منو متكامل يف شخصيتو.
()http://www.alhiwar.info/topic.asp

وديكن للمدرب حتقيق ىذه األىداف عن طريق خدمات التوجيو و عن طريق اإلرشاد الفردي الذي
يقصد بو العالقة ادلتبادلة اليت تقوم بُت ادلدرب و الالعب حملاولة مساعدة الالعب وتوجيهو.

()http://www.alhiwar.info/topic.asp
 .1.4سلوك المدرب الرياضي :
يف ضوء الدراسة اليت قام هبا العديد من الباحثُت يف رلال القيادة اإلدارية مت التوصل إذل حتديد نوعُت
ىامُت من القادة اإلداريُت ومها 4
 سلوك القائد اإلداري ادلهتم – بالدرجة األوذل – بالناس Concern for people 4
 سلوك القائد اإلداري ادلهتم – بالدرجة األوذل – باإلنتاج Concern for production 4
واستطاع كل من روبرت بليك  )5891( Blakeوجُت موتون  Moutonتطوير نتائج ىذه
الدراسات وأشار إذل إن ىذين النوعُت من السلوك ديكن توضيحهما على ىيئة شبكة ذات زلورين4
احملور األول االىتمام بالناس ,واحملور الثاين االىتمام باإلنتاج ,وذلك فيما يعرف بنموذج "الشبكة اإلدارية
""" Managérial Gridكما مت التمييز بُت مخسة أنواع رئيسية لسلوك القيادة طبقا دلوقعها على
الشبكة اإلدارية .
 وقد قام بعض الباحثُت يف علم النفس الرياضي (مارتينز  )5881 Martensكوكس Cox
( ،) 5881عالوي ،باقتباس مفاىيم منوذج الشبكة اإلدارية وزلاولة تطبيقها على القادة الرياضيُت يف
اجملال الرياضي وبصفة خاصة ادلدربُت الرياضيُت ويف ضوء ذلك أمكن حتديد نوعُت ىامُت لسلوك ادلدرب
الرياضي ومها4
 سلوك ادلدرب الرياضي ادلهتم بالالعبُت .Concern for athlètes 4
 سلوك ادلدرب الرياضي ادلهتم باألداء .Concern for performance 4
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االىتمام باألداء
9/3

9/9

اإلىتمام بالالعبين

5/5

3/3

3/9

الشكل ( :)11يوضح أنواع سلوك المدرب الرياضي في ضوء نموذج الشبكة اإلدارية.
عن بليك و موتون (مع التعديل)( .زلمد ،2002 ،ص.)95
ومن ناحية أخرى استطاع كل من صاحل و "شيال دوراي" . salah end chelladurai
يف ضوء دراستهما لتحديد أنواع سلوك ادلدرب الرياضي التوصل إذل حتديد مخسة أبعاد رئيسية دتثل أساليب سلوك
ادلدرب الرياضي.
ويف إطار الدراسات اليت قام هبا زلمد عالوي مت التوصل إذل حتديد أربعة أبعاد رئيسية من األبعاد اليت
أشار إليها "صاحل و شيال دوراي" و األبعاد الرئيسية اليت دتثل أساليب السلوك الرياضي ىي 4
 السلـوك التدريبـي:
وىو السلوك الذي يهدف إذل زلاولة تطوير أداء الالعبُت عن طريق التدريب الرياضي الذي يتميز بالتكرار
والشدة العالية و االىتمام الواضح بتعليم ادلهارات والقدرات احلركية واخلططية ويشرح اسًتاتيجيات اللعب
واالىتمام بقيادة الالعبُت يف ادلنافسات الرياضية.
 السلـوك الديمقراطـي:
ىو سلوك ادلدرب الرياضي الذي يسمح بدرجة كبَتة يف اشًتاك الالعبُت يف حتديد األىداف وطرق التدريب
وخطط اللعب اليت جيب ديكن استخدامها يف احلاالت ادلختلفة .
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 السلـوك األوتوقراطـي:

ىو السلوك الذي يعكس ميل ادلدرب الرياضي إذل وضع نفسو يف مكانة بعيدة عن الالعبُت و يصدر القرارات
مبفرده دون مشاركة الالعبُت .
 السلـوك االجتماعـي المساعـد:
و ىو سلوك ادلدرب الرياضي الذي يهتم بالالعبُت و رعايتهم و الذي دينـح ادلزيـد من التدعيم و اإلثابة لالعبُت
عن طريق االعًتاف الدائم بأدائهم( .زلمد ،2002 ،ص.)96

 .1.4المدرب الرياضي كقائـد :
يعتمد وصول الالعب/الفريق الرياضي إذل أعلى ادلستويات الرياضية بعدة عوامل  ،و من بُت أىم ىذه
العوامل ادلدرب  ،إذ يرتبط الوصول إذل ادلستويات الرياضية العالية ارتباطا وثيقا مبدى قدرات ادلدرب على إدارة
عملية التدريب الرياضي  -من ختطيط و تنظيم و تقومي – و على قدراتو يف إعداد الالعب للمنافسات الرياضية
و إدارتو ذلذه ادلنافسات ،و كذلك قدرتو على رعاية و توجيو و إرشاد الالعبُت/الفريق قبل و بعد و أثناء و بعد
ادلنافسات ( .علي -عماد الدين ،2002 ،ص.)29

 4..4المـدرب و اتخـاذ القـرار:
إن مجيع اإلجراءات أو العمليات اليت يقوم هبا ادلدرب الرياضي و هتدف إذل وصول الالعب و الفريق إذل
ادلستويات الرياضية العالية حتتاج إذل اختاذ قرارات  ،فادلدرب الرياضي – على سبيل ادلثال  -األىداف ادلطلوب
حتقيقها خالل توليو مهمة تدريب الالعبُت و الفريق  ،و حيدد الربامج و اإلجراءات و العمليات اليت ديكن هبا
حتقيق ىذه األىداف  ،كما أن ادلدرب ىو الذي يقرر كيفية إختيار الالعبُت لالشًتاك يف ادلنافسات و مراكزىم و
واجباهتم  ،و يقرر خطط اللعب و تغيَتىا إذا استدعى األمر و غَت ذلك من اجلوانب اليت حتتاج من ادلدرب اختاذ
القرا رات فكأن عمل ادلدرب ما ىو إال سلسلة متصلة من القرارات  ،و كل قرار من ىذه القرارات قد يؤثر بصورة
واضحة على الالعبُت أو الفريق إجيابا أو سلبا( .علي -عماد الدين ،2002 ،ص.)29
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 .44.4دافعيـة المدرب الرياضي:
أشار زلمد عالوي ( )3999إذل أنو ديكن النظر إذل الدافعية على أهنا مصطلح عام يشَت إذل العالقة
الديناميكية بُت الشخص وبيئتو وتشتمل على العوامل واحلاالت ادلختلفة اليت تعمـل على بـدء وتوجيو واستمرار
السلوك -وبصفة خاصة – حىت يتحقق ىدف ما.
فكأن الدافعية يف ضوء التعريف السابق تعترب مبثابة حالة بادئة و باعثة و موجهة و منشطة للسلوك
وتعمل على دفع الشخص ضلو زلاولة حتقيق ىدف أو أىداف معينة و االحتفاظ باستمرارية ىذا السلوك.
ومن ناحية أخرى فإن الدافعية ليست شيئا ماديا أي أهنا ليست حاالت أو قوى ديكن رأيتها مباشرة  ،إمنا ىي
حاالت يف الشخص يستنتج وجودىا من أمناط السلوك ادلختلفة و من نشاط الشخص نفسو  ،و ليس معٌت ىذا
أن الدافعية ىي نوع السلوك الذي نالحظو  ،و إمنا ىي حالة وراء ىذا السلوك  ،أي أهنا احلالة اليت تثَت و تنشط
و توجو السلوك نفسو و تعمل على استمراريتو( .زلمد  ،2002 ،ص.)28
وقد أشار كل من أرفن ىان  ، )3996( Hahnو باومان  ، )3996( Baumanو عالوي
( )3992إذل الدوافع التالية اليت ديكن اعتبارىا من بُت أىم دوافع ادلدرب الرياضي أو ادلدير الفٍت.
 .1دوافـع رياضيـة:
قد صلد بعض الالعبُت الرياضيُت يشعرون  -عقب اعتزاذلم ادلمارسة الرياضية  -أن من واجبهم اإلسهام
يف تطوير نوع الرياضة اليت ختصص فيها وزلاولة العمل مع الناشئُت إلكساهبم خرباهتم الشخصية و االرتقاء
مبستوياهتم الرياضية .
 . 1دوافـع مهنيـة :
كثَتا ما صلد خرجيي كليات الًتبية الرياضية يعملون يف رلال التدريب الرياضي كنتيجة لدراستهم الرياضية
التخصصية على أساس أن مهنة التدريب الرياضي ىي مهنتهم ادلناسبة لطبيعة دراستهم.
 .1دوافـع اجتماعيـة:
مثل االجتاه ضلو االشًتاك يف اجملاالت االجتماعية و زلاولة تكوين عالقات و صداقات اجتماعية والسعي
ضلو التقبل االجتماعي كنتيجة لعملهم يف رلال التدريب الرياضي.
 .4تحقيـق و إثبـات الـذات :
قد يرى الفرد أن عملو يف رلال التدريب الرياضي حيقق لو إثبات ذاتو يف إحدى اجملاالت اليت يرى أنو
كفء ذلا و كذلك الشعور مبدى أمهيتو( .زلمد ،2002 ،ص.)29
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خـ ـ ــالصة
من خالل ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل صلد أن ادلدرب ىو العمود الفقري للفريق فعلى عاتقو تقع مسؤولية وقيادة
الفريق  ،فادلدرب ىو القادر على محاية أعضاء الفريق من التيارات الفاسدة واألىواء الشخصية وإعدادىم للحياة
عن طريق شلارسة النشاط الرياضي من خالل عملية التدريب اليت يتحدد هبا أداء فريقو ،ويرتبط ذلك مبدى قدرة
ادلدرب على إدارة وتنفيذ عملية التدريب وصلاحو باالرتقاء وبقدرات العبيو وغالبا ما حيتل ىذا النوع من ادلدربُت
مكانة عالية يف نفوس أفراد الفريق واجلمهور وادلسؤول ــُت .
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