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 مدخل لعم النفس الرياضي

 :مدخل لعلم النفس الرياضي

 :مفهوم علم النفس الرياضي

 .، بأنه العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان الرياضي la psychologie du sport يعرف علم النفس الرياضي

استجابات الفرد التي يمكن مالحظتها وتسجيلها، ولكن توجد استجابات أخرى ال يمكن ويعني السلوك 

مالحظتها من الخارج وال يمكن رؤيتها كالتفكير واإلدراك واالنفعال وما إلى ذلك، وهذه األوجه من النشاط 

 .يطلق عليها الخبرة

سباب والعوامل النفسية التي تؤثر والهدف من وراء دراسة سلوك الفرد في الرياضة هو محاولة اكتشاف األ

في سلوك الرياضي، هذا من ناحية، وكيف تؤثر خبرة الممارسة الرياضية ذاتها على جوانب الشخصية 

    Maximum للرياضي من ناحية أخرى، األمر الذي يساهم في تطوير األداء األقصى

  performance  وتنمية الشخصية. 

أثناء  لم النفسي الرياضي " بأنه العلم الذي درس حركة الفرد،تعرف ع» Raymond» "رايموند»وحسب 

 .التمرين البدني، والمنافسة الرياضة أو النشاط الترويج في الهواء الطلق

وهو من العلوم اإلنسانية التي تقوم بإعطاء المعلومات والمعارف والخبرات التي تحقق األهداف والواجبات 

 اضي.التي يسعى اليها علم التدريب الري

 وأيضا: هو العلم الذي يهتم بدراسة الحركة لإلنسان مرتبطا بعلوم الرياضة مثل فيسيولوجيا الرياضة

 ......بيو ميكانيك الرياضة، التدريب الرياضي

 أهداف علم النفس الرياضي

 :يهدف علم النفس الرياضي إلى تحقيق جملة من األهداف، هي

 .ومعرفة أسباب حدوث السلوك الرياضي، والعوامل التي تؤثر فيهفهم السلوك الرياضي وتفسيره،  –

التنبؤ بما سيكون عليه السلوك الرياضي، وذلك استنادً إلى معرفة العالقات الموجودة بين الظواهر  –

 .الرياضية ذات العالقة بهذا المجال

ب فيه، وغالبًا ما تكون ضبط السلوك الرياضي والتحكم فيه بتعديله وتوجيهه وتحسينه إلى ما هو مرغو –

اكتساب  –اآلراء حول كيفية ضبط وتوجيه الحياة، مثل: معرفة أفضل الطرق لتنشئة األطفال رياضيًا 

 .ضبط الغضب –التأثير على اآلخرين  –األصدقاء 

 :وتنصب الغاية من دراسة السلوك الرياضي في جملة أهداف، منها

 :الصحة النفسية

الرياضي بالصحة النفسية بجانب الصحة البدنية في وقت واحد، فالرياضي القلق والمتردد ال يهتم علم النفس 

 .يمكن أن يحقق أي إنجاز رياضي مهما تدرب أو تلقى من المفاهيم والنظريات التدريبية

وعليه يظهر هنا جليًا دور هذا العلم في تحديد هذه األمراض النفسية، والتخلص منها قدر اإلمكان عبر 

 .االستخدام األمثل لنظريات الصحة النفسية

 :تطوير السمات الشخصية
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 :تعد الرياضة بشكل عام فرصة ثمينة لتطوير وتعديل بعض السمات الشخصية عند الرياضي، مثل

 .الثقة بالنفس ·

 .التعاون ·

 .احترام القوانين ·

 :رفع المستوى الرياضي

الدافعية نحو تحقيق إنجاز أفضل وذلك من خالل مراعاة حاجات يسهم علم النفس الرياضي في زيادة مستوى 

الرياضيين ورغباتهم والتذكير بالمكاسب المهمة والشهرة التي يمكن أن يحصلوا عليها عند تحقيق اإلنجازات 

 .العالية

 :ثبات المستوى الرياضي

 كثيًرا ما يختلف مستوى الالعب في التدريب عن مستواه في المباراة

دور اإلعداد النفسي للرياضي من قبل األخصائي النفسي التربوي الرياضي في البرنامج التدريبي  وهنا يظهر

 .للتخلص من الرهبة التي تصيب الالعب أمام الجمهور، وخصوًصا في المباريات المصيرية

 :تكوين الميول والرغبات

لمختلف الفئات العمرية للجنسين تساهم بشكل إن الدراسة التي يقدمها علم النفس الرياضي للميول والرغبات 

جدى في تنمية االتجاهات وتطويرها نحو ممارسة األنشطة الرياضية التي تخدم اإلنسان والمجتمع على حٍد 

 .سواء

ومن خالل ما سبق، يتبين أن المهتمين بالسلوك الرياضي مازالوا يدرسون موضوعات مهمة في علم النفس 

العنف الرياضي  –االحتراف  –االحتراق النفسي  –الضغوط النفسية  –الدافعية  –الرياضي، مثل: الشخصية 

والعديد من األبعاد األخرى الناتجة … أفكار ومشاعر الرياضيين  –حركة الجماعة  –العدوان الرياضي  –

 عن االشتراك في الرياضة والنشاط البدني
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 الشخصية في المجال الرياضي

 

 الرياضي المجال في الشخصية: الخامسة المحاضرة

  

  :للشخصية السيكولوجي المفهوم

 بالثبات ميزها من فمنهم سيكولوجيا، لها تعريفهم حول الشخصية نفس علماء اختلف

 تعقيد إلى االختالف لهذا السبب ويعود .بالديناميكية ميزها من ومنهم والتكامل النسبي

 .تعريفهم في التقاء نقاط وجود يعني ال هذا الشخصية مفهوم

 وحتى خاطئ، وآخر صحيح تعريف يوجد فال افتراضية، مسألة هو الشخصية وتعريف

 مختلف دراسة عليه يجب ومنطقي مقبول تعريف إلى الشخصية مسألة في الباحث يصل

 .للشخصية المفاهيم

 كافة يشمل مفهوم الشخصية الن تعقيدا، المفاهيم لألكثر الشخصية مفهوم ويعتبر"

 الفرد داخل البعض بعضها مع المتفاعلة والوجدانية والعقلية الجسمية والخصائص الصفات

 الشخصية لمعنى معالجتها في اآلراء تعددت ولهذا

 :الشخصية تعريف

 : ’ " al bort‘ "البوت جوردون" تعريف-

 الطابع تحدد التي جسمية النفس لألجهزة الفرد داخل ديناميكي تنظيم هي الشخصية"

 .."وسلوكه لتفكيره المميز

 "واطسون" تعرف-

 خالل من الفرد عند مالحظتها يمكننا الذي النشاط أنواع مختلف عن عبارة هي"

 معرفة عليها تتعرف الن كافية تكون الزمن من طويلة لمدة الخارج من الفعلية المالحظة

 تميز أن يمكن التي العادات من لجملة النهائي الناتج هي الشخصية فان آخر وبمعنى تامة

 ."الفرد

 طابعه تحدد التي والجسمية النفسية األجهزة لتلك الفرد داخل الديناميكي التنظيم ذلك هي"

 ."لبيئته توافقه في الخاص

 :وآخرون بيرنستين تعريف-

 بها يضاهي التي الدائمة والسلوكية النفسية المميزات من الفريد النمط هي الشخصية "

 ."عنهم يختلف أو غيره، الشخص

 : الشخصية" ايزنك" تعريف

 والعقلي الجسمي وتكوينه الفرد ومزاج لطباع شامل نسبيا، ثابت و دائم تنظيم هي "

 ."للفرد التنظيمية الناحية من مميز بشكل البيئة مع توافقه وأساليب طرق ويحدد

 : بيرت تعريف-

 تعد والتي نسبيا، الثابتة والعقلية الجسمية واالستعدادات الميول في الكامل النظام هي "

 .."واالجتماعية المادية بيئته مع التوافق في الخاصة طريقته وتحدد للفرد مميزة

 :الرياضية الشخصية

 السمات تلك عن والدرجة النوع في السمات من بمجموعة الرياضية الشخصية تتميز
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 بسمات يتصفون الفردية األلعاب العبوا أن حيث الرياضية، غير الشخصية تميز التي

 مختلفة بسمات يتميزون الواحد النشاط العبي أن كما الجماعية، األلعاب العبي عن تميزهم

 .خاصة طبيعة رياضي نشاط فلكل الملعب، في وواجباتهم لمراكزهم تبعا

 دقيقة تعميمات إلى التوصل هو اإلنسانية الشخصية دراسة من العام الهدف يعتبر كما

 . ذلك أمكن ذا به والتنبؤ اإلنسان سلوك لتفسير واإلمكانيات الفرصة تعطي

 هو االختالف وجه وإنما الرياضة، في الشخصية دراسة عن كثيرا األمر يختلف وال

 في وذلك الرياضي، المجال في بالسلوك والتنبؤ الفهم محاولة في الخاص التركيز وجهة

 : هما أساسيين هدفين

 .الشخصية تغيير أو تطوير في الرياضة تأثير تحديد -

 .الرياضي األداء في الشخصية تأثير تحديد -

 إلى وتهدف الرياضيين، حسب مختلفة وهي دراسات في عولجت السمات بعض هناك

الريا تميز ال السمات من الكثير هناك أن منها استخلص والتي الرياضيين غير عن وتميزها شخصياتهم معرفة

 .مشتركة وهي غيرهم عن ضيين

 .وتنميتها للشخصية بيئة خلق في تتأثر الرياضية الممارسة -

 ونوع القدم، كرة العبي نوع فيوجد الرياضة من أنواع يناسب الشخصية أنواع بعض -

أن  .عليه يؤكد الذي الشيء وهو السلة، كرة العبي ونوع.الطائرة الكرة العبي

معالم  تتضح أنها ال الرياضية، ممارستهم قبل األفراد جل فيها يشترك قاعدية شخصية هناك

 .الرياضة نوع اختيار بعد

  

 :الرياضة نوع واختالف الشخصية السمات

 اختالف أساس على الشخصية سمات في فروق هناك هل بمعرفة الباحثين بعض اهتم

 karoll "كرول" من كل دراسة المثال سبيل على ذلك ومن الممارسة الرياضة نوع

س هناك أن وأظهرت والكاراتيه والجمباز والمصارعة كرة،القدم " لرياضات العالي المستوى رياضي على ،

 "... والكاراتيه الجمباز رياضي تميز نفسية مات

  

 االنفعالية السمات درجة بارتفاع المباشر الجسماني االحتكاك ذات األنشطة رياضي يتميز -

 األنشطة برياضي مقارنة الذاتي والضبط الشخصية والمسؤولية باإلصرار الخاصة

 .المتوازنة

 واالستثارة الرياضية المنافسة قلق سمة درجة بارتفاع الفردية األنشطة رياضي يتميز -

 .الجماعية األنشطة برياضي مقارنة االنفعالية

 درجة بارتفاع طويلة فترة مسابقتها أداء زمن يتطلب التي األنشطة رياضي يتميز -

 بالنفس والثقة الذاتي والضبط الشخصية والمسؤولية باإلصرار الخاصة االنفعالية السمات

 .قصيرة فترة مسابقتها أداء من زمن يتطلب التي األنشطة برياضي مقارنة

 سمة درجة بارتفاع قصيرة فترة مسابقتها أداء زمن يتطلب التي األنشطة رياضي يتميز -

 التي الرياضية األنشطة برياضي مقارنة االنفعالية، واالستشارة الرياضية المنافسة قلق

 .طويلة فترة مسابقتها أدائها زمن يتطلب

في  الرياضيين وبين )بول و البس الطائرة والكرة السلة، كرة القدم، كرة ( أيضا بالنسبة للرياضة الجماعية 

 إذا ،)والجولف التنس المصارعة، السباحة، القوى، العاب الجمباز،( الفردية األنشطة



في  الرياضيين حصول عن النتائج أسفرت

 واالستقاللية القلق متغيرات في أعلى درجات على ذكرها السابق الجماعية األلعاب

 .الحساسية متغير في اقل ودرجات واالنبساطية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرياضي المجال في تابع الشخصية : السادسة المحاضرة

  

  :الرياضية الشخصية دراسة أهمية

 فان الرياضية للشخصية الوظيفية المكونات على يعتمد الرياضي الحركي األداء الن نظرا -

 األمور من والنفسية البدنية المكونات حيث من الرياضية للشخصية المستفيضة الدراسة

 .ممكن حركي أداء أفضل للتقديم إمكاناته كل توظيف من المتمكن الرياضي إعداد في الهامة

 عملية تعتبر معين رياضي نشاط للممارسة المالئمين األفراد اختيار عملية كانت لما -

 هذا في المميزة الرياضة الشخصية دراسة فان إعدادهم في بالغة أهمية ذات اقتصادية

 والالعبين الناشئين اختبار ضوءها على يجب التي الصحيحة المؤشرات تعطي النشاط

 األفراد نحو مركزة تكون حيث فعالية أكثر الرياضي التدريب عملية يجعل الذي األمر,

 .النجاح مؤهالت يمتلكون الذين

 والعقلية والحركية البدنية خصائصها حيث من الرياضية الشخصية دراسة عملية تساعد -

 إلى الهادف والخططي و المهاري البدني اإلعداد برامج وضع على نشاط من معين نوع في

 .للنشاط الخاصة الحركية القدرات اكتسابهم

 دراسة مع النفسية الناحية من معين نشاط في النموذجية الرياضية الشخصية دراسة تعتمد -

 الذي المركز لنوع المطلوبة النفسية الخصائص اكتسابه إلى الهادفة الالعب شخصية طبيعة

 .الجماعية األلعاب إلحدى ممارسا كان إذا يشغله

 إعداد في المناسبة واألساليب الطرق تحديد في الرياضية الشخصية دراسة تعتمد -

 وأساليب طرق استخدام دون تحول والتي الرياضيين بين الفردية للفروق نظرا الرياضي

 .التدريب أثناء موحدة

 البدنية األعمال تنظيم على األول المقام في تعتمد الرياضي التدريب عملية لكون نظرا -

 هذه دراسة أصبحت والنفسية البدنية والقدرات الخصائص على تتفوق البدنية األعمال وان

 تدريب في والنفسية البدنية األعمال لتنظيم الرئيسي المدخل هي للرياضي السمات

 .الرياضي

 تحديد في إعداده على القائمين تساعد الرياضية الشخصية من النفسي الجانب دراسة إن -

 ما ضوء على وذلك الرياضي الموسم في يخوضها أن يجب التي المنافسات وشدة حجم

 لبعض تنمية من النفسي اإلعداد إليه يهدف وما نفسية خصائص من الرياضي به يتمتع

 .النفسية والخصائص الصفات

 بعض يرى حيث اإلنساني السلوك تطوير في الرياضية األنشطة أهمية -

 من والتخلص العدواني، السلوك خفض إلى يؤدي الرياضي النشاط ممارسة أن العلماء

 .االكتئاب مثل النفسية األمراض

 النفسية العوامل معرفة في اإلسهام الهدف هذا يمثل الرياضة على الشخصية تأثير تحديد -

 .الناشئين الرياضيين انتقاء وعملية الرياضي، األداء في المؤثرة

  :العالي الرياضي والمستوى الشخصية

 على لإلجابة محاولة هي الرياضي للمستوى طبقا لالعبين الشخصية عوامل تحديد إن

 األقل الرياضيين بين الشخصية مكونات في إحصائية دالة فروق توجد هل :التالي السؤال

 .)مثال الهاوي المستوى على (.مستوى

 وكذلك صحيح، والعكس المعرفية العقلية السمات في تؤثر الوجدانية االنفعالية فالسمات



 ارتباط حيث من السمات من النوعين هذين على يعتمد الرياضي المجال في األداء فان

 الرياضي، به يقوم ممكن أداء أفضل بها ويقصد األقصى باألداء المعرفية العقلية السمات

 بالفعل الرياضي يؤديه ما وهو المميز، باألداء الوجدانية االنفعالية السمات ترتبط بينما

 األدب وراء الكامنة النفسية والعوامل وميوله الرياضي دوافع يظهر انه أي أدائه وطريقة

 .معينة طريقة أو بأسلوب

 بالنفس سمت هي ويطورها الرياضي البدني النشاط يكسبها التي السمات بين ومن

 عند تظهر سمات عدة وهناك الحياة، في االحترام أيضا ويكسبها الذات تأكيد وسمت

 ..الرياضي للنشاط ممارسة من بعد الرياضي

 ممارس أي لدى تتوفر أن يجب عامة سمات إلى للرياضي الشخصية سمات تصنيف تم

 النشاط بنوع خاصة أخرى وسمات يمارسها، التي الرياضة نوع كانت أيا الرياضي للنشاط

 نشاط لكل واالنفعالية والعقلية البدنية المتطلبات توصيف في التعمق اثر وذلك يمارسه الذي

 : يلي كما عرضها ويمكن

 :العامة البدنية السمات -

 نوع كانت أيا رياضي كل لدى تتوافر أن يجب التي البدنية الصفات تلك بها ويقصد

 والحالة الجسم، أعضاء بين التناسق في السمات هذه وتتمثل يمارسها، التي الرياضة

 .العامة البدنية واللياقة أعضائه، من عضو لكل الطبيعية الوظيفية

 :الخاصة البدنية السمات -

 البناء كل الرياضي، يمارسه الذي النشاط لنوع المطلوبة البدنية الصفات تلك وهي

 .اللعبة متطلبات مع تتوافق التي والحركية البدنية واللياقة الوظيفية والحالة الجسمي،

 :العامة المعرفية السمات -

 على القدرة مثل الرياضي غيره عن الرياضي تميز التي المعرفية الصفات تلك ويعني

 والمسافات األشكال إدراك على القدرة وكذلك الحركي، والتصور واإلدراك االنتباه

 وغيرها الجسم أعضاء حركة واتجاهات العضلي الدفع قوى وتقدير واألزمنة واالتجاهات

 .والعقلي البدني كاالسترخاء

 :الخاصة المعرفية السمات 4-3-

 نشاط فلكل الممارس، النشاط وطبيعة لنوع المطلوبة المعرفية الصفات تلك وتعني

 سمات تتطلب الفردية فاأللعاب الرياضية، األنشطة باقي عن تميزه التي المعرفية خصائصه

 الخططي التفكير يكون والتي الجماعية لأللعاب المطلوبة السمات تلك عن تختلف معرفية

 .للتفوق أساس فيها

 :للرياضيين االنفعالية السمات 11-

 : العامة االنفعالية السمات 1-11-

 السمات من مجموعة يتطلب يحتويه الذي النشاط كان أيا الرياضي الحركي األداء إن

 .العامة االنفعالية

 االنفعالي األساس على التعرف نحو موجهة كانت التي العلمية الدراسة أسفرت ولقد

 الرياضي غير عن يتصف الرياضي أن النشاط، نوع عن النظر بصرف الرياضة للممارسة

 مجموعة مع الهدف حيث من الدراسة هذه اتفقت وقد االنفعالية، السمات من بمجموعة

 الرياضية الممارسة أن على جميعها اتفقت حيث واألجنبية المعرفية الدراسات من كبيرة

 الحياتية للممارسة المطلوبة السمات تلك غير االنفعالية السمات من مجموعة تتطلب



 .األخرى

 أساس على التعرف إلى الهادفة العلمية الدراسات من أخرى مجموعة خالل ومن

 تمكن التي االنفعالية السمات أن النشاط نوع عن النظر بصرف الرياضي للتنافس االنفعالي

 :هو الرياضي التنافس من

 الضغوط تحت الكفاح -

 االستثارة في التحكم -

 النفسية الطاقة تنظيم -

 .النفسية التعبئة -

  

 :الخاصة االنفعالية السمات 2-11-

 الختالف تبعا وآخر تنافسي رياضي نشاط كل ممارسي بين االنفعالية السمات تختلف

 .للنشاط االنفعالية المتطلبات

 في لواجباتهم تبعا االنفعالية سماتهم كذلك تختلف الواحد الرياضي النشاط ممارسي أن كما

 .الملعب

 ونفس الدفاع العبة سمات عن تختلف القدم كرة في الهجوم لالعبي االنفعالية فالسمات

 القوى ألعاب في وكذلك الجماعية، األلعاب من وغيرها والهوكي واليد السلة كرة في الحال

 .والجري الرمي العبي عن تختلق انفعالية بسمات الوثب العبوا يتمتع

 في تباينا الحال بطبيعة يفرض الواحد النشاط في الرياضية الحركية الواجبات في فالتباين

 .االنفعالية المتطلبات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السابعة:الدافعية في المجال الرياضيالمحاضرة 

تعتبر الدافعية أحد مجاالت البحث الرئيسية في علم النفس التي تسعي إلى التعرف على محددات السلوك 

اإلنساني والحيواني. فالدافعية لهذا التعريف هي عملية إثارة السلوك واالحتفاظ به في حالة استمرار، كذلك 

ك. وقد تم تعريف الدافعية أيضاً على أنها االسم العام الذي يعبر عن حقيقة أن هي عملية تنظيم نمط هذا السلو

السلوك اإلنساني يتحدد جزئياً نتيجة لطبيعة الفرد وتكوينه الداخلي. لذا فقد تناول المقال الحالي فئات الدافعية 

 .في السلوك اإلنساني

 :مفهوم الدافعية في المجال الرياضي

ما وفاعال في سلوك الالعب فهي تقوم بإثارته وتحريكه وتحافظ على دوامه واستمراره تؤدي الدافعية دورا ها

 :ما دامت الحاجة قائمة لذلك ، وهناك عدة تعريفات للدافعية سنتعرف عليها وهي

 ."مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الالعب من اجل إعادة التوازن الذي اختل " -

ة السلوك والمحافظة علية لتحقيق هدفعملية استثار " - " 

 ."مجموعة القوى التي تحرك السلوك وتوجهه وتعضده نحو هدف من األهداف " -

 ."حالة داخلية في الفرد تستثير سلوكه وتعمل على استمرار هذا السلوك وتوجيهه نحو تحقيق هدف معين" -

التكامل مع أن هذا العامل ال يالحظ مباشرة وإنما عامل داخلي يستثير سلوك اإلنسان ويوجهه لتحقيق  " -

 ."نستنتجه من السلوك أو نفترض وجوده لتفسير ذلك السلوك

ويعرف الدافعية أيضا بأنها " مجموعه عوامل داخلية وخارجية تؤدي بالفرد إلى القيام بمختلف النشاطات لسد 

التصميم والمثابرة واإلرادة حاجاته ومواجهه التحديات التي تواجهه والتغلب عليها من خالل ". 

 وظائف الدافعية

 هناك ثالث وظائف أساسيه للدافعية هي

1- تحريك وتنشيط السلوك بعد أن يكون في مرحلة من االستقرار أو االتزان النسبي ، فالدوافع تحرك السلوك  

 .أو تكون عي نفسها دالالت تنشط األجهزة العضوية إلرضاء بعض الحاجات األساسية

2- وجيه السلوك نحو وجهة معينة دون أخرى ، فالدوافع بهذا المعنى اختياريه ، إي أنها تساعد الفرد في ت 

اختيار الوسائل لتحقيق الحاجات عن طريق وضعه على اتصال مع بعض المثيرات المهمة ألجل بقائه مسببة 

 .بذلك سلوك أقدام

3- عا أو طالما بقيت الحاجة قائمه، فالدوافع فضال عن المحافظة على استدامة السلوك طالما بقي اإلنسان مدفو 

 .أنها تحرك السلوك تعمل على المحافظة عليه حتى تشبع الحاجة

 

 تصنيف دوافع النشاط الرياضى

بمثابة دوافع اجتماعية مكتسبة من المجتمع؛ حيث يمكن  -الداخلية أو الخارجية  -تعد دوافع األداء الرياضي 

 واكتسابها.تعلمها، 

 وفيما يلي أهم الدوافع العامة، التي تدفع اإلنسان لممارسة النشاط الرياضي، وهى:

 الخبرات السارة نتيجة اكتساب الرياضي للياقة البدنية كالقوة العضلية والسرعة والتحمل.· 

الرشاقة والمرونة الخبرات السارة نتيجة إتقان الفرد الرياضي للمهارات الحركية التي تتطلب مزيد من · 

 وخاصةً لدى اإلناث.

، -من خالل تسجيل األرقام القياسية والفوز بالبطوالت  -االستمتاع بالنتائج اإليجابية للمنافسة الرياضية · 

 والتي تسهم في إشباع دوافع التفوق واإلنجاز.

في تمرينات العروض  الخبرات السارة نتيجة إدراك الفرد لجمال التوقيت واإليقاع الحركي الذي يتمثل· 

 الرياضية في المناسبات الوطنية المختلفة.



الشعور بالسرور نتيجة النجاح في التغلب على بعض التمارين الرياضية وخاصةً التي تتميز بالصعوبة أو · 

 التي تتطلب الشجاعة والجرأة وقوة اإلرادة، وهذا النجاح يولد مزيد من الحاجة للنجاح.

وحاجته إلى االعتراف  -نادي معين -جة إشباع الرياضي لحاجته لالنتماء لجماعة معينة الخبرات السارة نتي· 

والشهرة، وإثبات الذات؛ حيث يسعى ألن يكون عضًوا فعاالً في الجماعة، وأن يظهر نفسه كنموذج يقتدي به، 

 وأن يتحمل مسئولية رفع علم وطنه عاليًا في المنافسات والبطوالت الدولية.

م الدوافع التي تعمل على توجيه الفرد نحو ممارسة النشاط الرياضي إلى دوافع مباشرة وأخرى وهكذا تنقس

 . Rudic غير مباشرة حسب تقسيم رويدك

 الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي:

 تتلخص أهم الدوافع المباشرة للنشاط الرياضي فيما يلي:

 اإلحساس بالرضا كنتيجة للنشاط الرياضي.· 

 رقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز.تسجيل األ· 

 المتعة الجمالية بسبب رشاقة وجمال مهارة الحركات الذاتية للفرد.· 

 الشعور باالرتياح كنتيجة للتدريبات الصعبة، والتي تتطلب شجاعة وجرأة وقوة إرادة.· 

أركان النشاط الرياضي وما يرتبط به من االشتراك في المنافسات الرياضية والتي تعتبر ركنًا هاًما من · 

 خبرات انفعالية متعددة.

 الدوافع غير المباشرة للنشاط الرياضي:

 تتلخص أهم الدوافع غير المباشرة للنشاط الرياضي فيما يلي:

 رفع مستوى قدرة الفرد على العمل واإلنتاج.· 

 ي.اكتساب الصحة واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط الرياض· 

االشتراك اإلجباري للفرد في ممارسة النشاط الرياضي، والذي يتمثل في حضور حصص التربية الرياضية · 

 أثناء مراحل التعليم المختلفة.

الوعي بالدور االجتماعي للرياضة من خالل اشتراك الفرد في النشاط الرياضي واالنتماء لجماعة معينه · 

 وتمثيلها رياضيًا.

 ة ذات العالقة بالنشاط الرياضي، ما يلي:ومن الدوافع الهام

 دوافع االنتماء: -

وتعرف بأنها االقتراب واالستمتاع بالتعاون مع الفريق، والحصول على إعجاب وحب موضوع مشحون 

 عاطفيًا والتمسك بصديق واالحتفاظ بالوالء له.

 دافع االستطالع: -

كن إذا كانت الِجدَّةُ تامة أو إذا عرض المثير بشكل مفاجئ، إذا كان المثير جديدًا، فإنه يثير دافع االستطالع، ول

 فقد يستثير الخوف أو اإلحجام.

 دوافع التنافس والحاجة إلى التقدير: -

أثبتت التجارب أن الرياضي يزيد من مقدار الجهد المبذول حينما يتنافس مع غيره، وحينما يعرف أنه 

 سيحصل على التقدير االجتماعي بعد فوزه.

 دافع اإلنجاز الرياضي: -

 ويعرف بأنه الرغبة في الفوز بالمنافسة الرياضية.

لدافع لإلنجاز، هو: الحاجة للنجاح وتجاوز الصعوبات، ويتباين من شخص آلخر، و من ثقافة ألخرى،  -

 ويعتمد جزئيًا على التنشئة االجتماعية.



في الشخصية يحدد مدى سعى اإلنسان ومثابرته  ويعرف أتكنسون الدافعية لإلنجاز، بأنها: استعداد ثابت نسبيًا

في سبيل تحقيق نجاح أو بلوغ هدف، يترتب عليه درجة معينة من اإلشباع، وذلك في المواقف التي تتضمن 

 تقييم األداء في ضوء مستوى معين لالمتياز.

عددة األبعاد تعمل ، بأنها: منظومة متالدافعية لإلنجاز في المجال الرياضي -عمرو بدران  -ويعرف المؤلف 

على إثارة الجهد المرتبط بالمجال الرياضي واإلنجاز وتحدد طبيعته ووجهته وشدته ومدته بهدف اإلنجاز 

 المميز لألهداف.

إن اإلنسان في يقظته يعيش حياة شعورية متكاملة ترتبط فيها المؤثرات الخارجية بالداخلية، وتظهر لنا صورة 

التأثر الداخلي على صورة نشاط سلوكي حركي في المجال الرياضي، أو غير التفاعل بين المؤثر الخارجي و

 حركي في مجاالت الحياة األخرى, سواًء من خالل القيام بأداء التمرينات أو أثناء سير المباراة.

من أثر على اإلنجاز الذي يشمل  -  Self Talkالحديث مع النفس -ويجب أن ندرك ما للتحدث الداخلي 

 لرئيسيين في العملية التدريبية، وهما:الجانبين ا

 اإلنجاز التدريبي -أثناء التمرين · 

 اإلنجاز التنافسي -أثناء المباراة · 

إن اإلنجاز في ذاته إنما هو نتيجة حديث مع النفس قد يكون مباشًرا يرتبط بالحركة نفسها أو يرتبط بما يحيط 

 بالحركة من ظروف خارجية,

فس مع شدة األداء، سواء في صورة سرعة حركية أو في صورة التغلب على مقاومة كما يرتبط الحديث مع الن

خارجية ليدل على اإلدراك اإلرادي لألداء ودرجة المعرفة به، ولذلك نجد أن أية صورة من صور التذكر 

يات الرقمية الحركي في المراجعة المهارية لألداء تختلف اختالفًا كبيًرا في الحديث مع النفس في تمارين الفعال

 وبين الفعاليات القتالية والفعاليات الفرقية.

إن إعداد الرياضي وتوجيهه وضبط اإلثارة العصبية الموجهة لإلنجاز تجعله يحدث نفسه كجانب أو شكل من 

 أشكال اإلدراك الشعوري للعمل.
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