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.دور المدرب في تماسك الجماعة الرياضية•

.دور الالعب في تماسك الجماعة الرياضية•

.تعزيز تماسك الجماعة الرياضية وتوجيهات لتنمية •

                              

 (الفصل الثالث )                                  



-:من هو المدرب الرياضي

 هووو الصيصووية التر ويووة التووي تتووولب عم يووة تر يووة

وتوودريب الالع ووين وتوو ثر فووي مسووتواهت الرياضووي توو ثيرا  

م اصووورا  ل ولوووف دور فعوووال فوووي تلووووير صيصوووية الالعوووب 

تلويرا  صوامال  متزنوا  ل لو لك وجوب كن ياوون المودرب موثال  

فوي جميوت تصورفاتف ومع وماتوف ل ويمثول   وفكع ب يحتو   

المووودرب الرياضوووي العامووول اهساسوووي والهوووات فوووي عم يوووة 

التدريب



سمات المدرب الناجح 

ولاي ينجح المدرب الرياضي في تحقيق الهدف المرجو 

منف ال د من  توافر سمات صيصية تميزه عن  اقي 

-:كعضاء الفريق ويمان ت ييص كهت ت ك السمات في 

.الث ات االنفعالي *

.تحمل المس ولية *

.التناغت الوجداني والتعلف*



.اإل داع               *

.المرونة           *•

.الثقة  النفس             *

.اللموح              *

.لقيادةا *  •

.القدرة ع ب اتيا  القرار*•



.المدرب في تماسك الجماعة الرياضيةدور ومن هنا يظهر 

يسوووتليت المووودرب القيوووات  ووودور فعوووال فوووي تحقيوووق 

:التماسك ل فريق و لك من يالل عدة لرق هي

.تفسير األدوار الفردية في نجاح الفريق -1

.تنمية االعتزاز بالنفس لدى الالعبين -2

.وضع أهداف تثير تحدى الفريق -3

.تشجيع هوية الفريق -4



.االجتماعية" ك  العص ة"تجنب تصايل اهحزاب  -5

.تجنب التحوالت الاثيرة -6

.عقد اجتماعات دورية ل فريق لحل الصراع القائت -7

.االستمرار في مناخ الفريق -8

. اهحداث الصيصية لال عضو في الفريق الوعب -9

(33للتوضيح ص)



الالعووب مووت الموودرب فووي تحقيووق وحوودة الفريووق يصووترك 

وتماسووافل وهنوواك العديوود موون اللوورق التووي يماوون موون 

ياللهووا تحسووين االتصوواالت  ووين كعضوواء الفريووق موون 

ناحيةل و ينهت و ين المدرب من ناحيوة كيورو واو لك 

:  ناء وحدة قوية متماساة وت ك اللرق هي

-:من يالل الفريقالالعب في تماسك دور ويظهر



.التعرف على زمالء الفريق -1

.مساعدة زمالء الفريق -2

.تقديم تعزيز إيجابي لزمالء الفريق -3

.تحمل المسئولية -4

.االتصال بالمدرب -5

.حل الصراعات -6

             (36 صل توضيح )                   .بذل الجهد -7





 تعواونهت  ومعرفة ال العوب مسوئولياتف ومسوئوليات زموالءه

.في انجاز المل وب منهت معا  

 المسا قات  والمرح  اس وب واستيدات العالقات االجتماعية

الترويحية مما ينعاس ع ي دوافت ورغ ات الالع ين ع ي 

  ل  الجهد



 ين غي االستيدات المناسب لتصجيت الفريق الرياضوي  صوورة

لفظيووة كو غيوور لفظيووة سووواء التصووجيت الجموواعي ل فريووق كو 

تصجيت  عض كفراد الفريق عند وضوح  و لهت كقصوب الجهود 

.لصالح الفريق الرياضي اال

 من المناسب كن ياون المودرب الرياضوي ع وب درايوة وصو ة

وثيقوووة موووت الع يوووف وكن يعووورف  عوووض اهموووور الصيصوووية 

. المرت لة  ال العب في الفريق



حماية حقوق ال العب في الفريق .

 اسوووتغالل  والحووود مووون التجمعوووات المصووواغ ة دايووول الفريوووق
.لاقات الالع ين في ادوار رئيسية

 ين غي ع ب المدرب الرياضي التعامل  صورة إنسانية مت
جميت الالع ين سواء كاانوا كساسيين كو احتياليين وكن 

. يس ك تجاههت جميعا  صورة متاافئة وعادلة

االتصال المفتوح الواضح  ين المدرب والالع ين  .

 اما لمن المفضل قيات المدرب  تنمية القيادة  ين الالع ين
كن ع يف كن يت ار كن الالع ين قد يستجي ون  صورة كفضل 

(38 صل توضيح )                          .لقيادة الزمالء


