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

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

 .الخبرة
وراء دراسة سلوك الفرد في الرياضة هو محاولة اكتشاف األسباب والعوامل النفسية التي تؤثر في  والهدف من

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

 .وتنمية الشخصية Maximum performance ناحية أخرى، األمر الذي يساهم في تطوير األداء األقصى
 :دور علم النفس الرياضي -2 

إن أهمية الممارسة الرياضية منصبة نحو تحقيق النتائج والوصول إلى النتيجة فعلم التربية البدنية في القسم يهتم 

بالتمرين الرياضي للوصول إلى تحقيق نتيجة في حركة بدنية معينة، فالهدف هو التمكين في الحركة المرغوب 

وحسن ممارستها أما المدرب هدفه الوصول إلى تحقيق أعلى نتيجة ممكنة في إطار النخبة الوطنية عن اكتسابها 

 . طريق التحضير البدني الخاص وفي مدة معينة
 .نالحظ مما سبق ذكره أن أهمية كل تدريب رياضي موجه نحو تحقيق نتائج بإمكانيات بدنية خاصة بكل ممارس

لرياضية اللجوء إلى نظريات علم النفس والتربية يساعد المعلم في فهم المشاكل وفي ميدان التربية البدنية وا

والحاالت التي تبرز الميدان العلمي، مثال عوامل الفشل في قسم التربية البدنية والرياضية، أما بالنسبة للمدرب 

في رياضة النخبة فاالهتمام بالجانب البدني فقط الذي أبرز بعض النقائص وحدود تأثيره. فأصبحت اليوم 

والمقابالت والفرق متكافئة من حيث القدرات والتحضير البدني و ال نفرقها القيم المعنوية والتحضير النفسي ،هذا 

ما أدى بالباحثين في الرياضة إلى االهتمام بعلم النفس الرياضي، التحليل السلوكي يعتمد على العوامل 

القتها بالممارسة الرياضية فالنتائج المحققة في الميدان التكتيكي النفسية،االجتماعية والتفاعلية للشخصية وع

والتقني تخضع إلى تأثيرات السلوك الشخصي . إذا قارنا علم النفس الرياضي وعلم النفس العام يمكن إيجاد تشابه 

لم النفس مواضيع دراستهما،لكن يمكن التمييز بينهما بالمنهج التجريبي حيث النظرية الجوهرية المكتبة من ع

 . تخضع للتجربة في الميدان الرياضي لتقويم هذه النظريات العلمية، وتطبيقها في المجال الرياضي
إلى جانب ذلك فلعلم النفس صلة وثيقة بالعلوم األخرى ،فتحليل الظاهرة السلوكية يعتمد على عوامل تبرز الصلة 

 .بين علم النفس الرياضي والفيزيولوجي وعلم االجتماع
  :ام علم النفس الرياضيمه -3

نظرا لتعدد الميادين الرياضية وما ينجز عنها من متطلبات وأهداف وعمليات تنظيمية وتسييرية ،يمكن تحديدا 

 :لعناصر األساسية لمهام علم النفس الرياضي على النحو التالي
 : الرفع في مستوى اإلنجاز الرياضي -1-3-1

شكالها وتعدد أنواعها وحتى لدى أفراد الفرق الرياضية ذو الحاالت وذلك لدى أعضاء الفرق الرياضية بشتى أ

الفيزيولوجية نجد أيضا لعلم النفس الرياضي دورا هاما، وذلك عن طريق إيجاد الدافعية المؤدية إلى شدة النشاط 

مدى استنقاذ البدني الرياضي وما يتبعها من ارتقاء في نوعية األداء الرياضي في هذا النطاق يتجلى المطلوب في 

احتياطي لقدرات اإلنتاج لدى الفرد الرياضي، بغرض تنمية مستوى اإلنجازات،ألن إذا كان الرياضي غير قادر 

و اإلحساس  االجتهادعلى توظيف إمكاناته وقدراته على أحسن وجه فال بد من وجود سبب معين لذلك،قد يكون 

اضي،أوقد يكون الخوف أو القلق النفسي أو أي سبب باإلرهاق عند الوصول إلى مستوى معين من التدريب الري

آخر، وبالتالي تأتي الحاجة إلى دور علم النفس الرياضي،في هذا الصدد ينبغي المراعاة بأن الرياضي ينمو من 

التدريب حتى يحقق التفوق على التفوق  وأثناءتواجد الخصم، بحيث إن لم يتواجد هذا الفرق المضاد في الفصل،

المكانة المعتبرة، أو التفوق على الخصم، ففي هذه الحالة يأتي دور المدرب في تخطيط التدريجات حتى للفوز ب

وتنظيمها لتحقيق عامل الدافعية من خالل توفير الباعث الالزم مع العلم أن التنظيم السليم يتوقف أساسا على مدى 

ائص الشخصية الرياضية السيما األخذ في الحسبان مطالب النمو الفردي واالجتماعي أيضا، ومختلف خص

 .النفسية والقيم االجتماعية والروحية واالهتماماتالبدنية والقدرات العقلية  االستعدادات
  :تنمية الصفات واالتجاهات النفسية -4

النفسية  واالتجاهاتيعتبر النشاط البدني الرفيع المستوى خاصة بين النشاطات التربوية المالئمة لتنمية الصفات 

ى الفرد الرياضي، نتيجة مدى إعداده على التكيف مع الحياة الطبيعية والمجتمع اإلنساني في هذا السياق نلتمس لد

 . خاصيتين متمرستين للنشاط الرياضي لما لهما من دور فعال في التدريب الرياضي
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شدة الحمل، ولكي تحصل  يرتبط النشاط البدني الرياضي عادة بالمجهود المبذول من الناحية البدنية ومدى ارتفاع

على إنجاز رياضي عالي المستوى ينبغي توفر عامل الدافعية وفق ما يناسب خصائص الشخصية التي تمكن من 

 .تحقيق إنتاج رياضي في مستوى الهيئة البدنية أي المتطلبات العضلية والفيزيولوجية العصبية
   :توطيد مستوى اإلنجاز -5

ثال الرياضي أو الفريق الرياضي الذي يكون في حالة بدنية عالية أثناء التدريبات إال يتجلى هذا البعد الهام في الم

أنه أثناء النافسة نالحظ عدم تسجيل النتائج المتوقعة، مما يؤدي بهذه النتائج الفاشلة إلى عواقب وخيمة ، بحيث 

ثقة ، وغياب األسباب الواضحة يتحمل فيما بعد أن يفقد الرياضي الرغبة في التدريب الرياضي نتيجة فقدان ال

المؤدية للنجاح أثناء المنافسات الرياضية ، فالمطلوب من السيكولوجي الرياضي أن يبحث عن مشكلة التحمل 

النفسي وأن يساهم بشكل فعال في تعزيز مستوى اإلنجاز وتثبيته بنجاحه مع الفرد والفريق الرياضي وذلك عن 

 .ئص كل حالةطريق اإلعداد الرياضي المناسب لخصا
 :تنمية االهتمامات والحاجيات النفسية- 1-3-4

لقد دلت بعض البحوث العلمية في السنوات الحديثة على أن فئة الشباب التي تمارس الرياضة بكثرة وشدة قد 

يضعف اهتمامها بالرياضة وميلها إليها مع تقدمها في العمر، من هذا المنطلق كان من واجب السيكولوجي 

بحث في محتوى وبناء الميل الرياضي، وكذلك في اتجاهاته النفسية نحو الرياضة ، حتى يتمكن من الرياضي ال

افتراض النشاط التدريبي والتربوي المالئم لكل رياضي ، و الهدف األسمى في هذا الشأن يمكن إيجاد الحاجة 

متطور ويستحسن أن يكون العامل النفسية الثابتة نسبيا لدى الرياضي نحو ممارسة الرياضة بانتظام وفي اتجاه 

المحرك للرياضي نابع من الداخل أكثر مما هو مرتبط بالعوامل والضرورة المادية والخارجية عن شخصية 

  .الرياضي
 :عالقة الدافعية بعلم النفس الرياضي  -6

عديد من البالغ من ال باالهتماممن بين أهم الموضوعات التي تحضى  Motivation يعتبر موضوع الدافعية

 .العلماء والباحثين في علم النفس بعامة وعلم النفس الرياضي بخاصة
وغيره إلى أهمية دراسة  woodworth > (1908) ودورث >وقد أشارت مجموعة من العلماء منذ أوائل القرن 

ن علم الدافعية من حيث أنها المحرك األساسي لجميع أنواع السلوك البشري ، كما ظهر إلى حيز الوجود فرع م

وارتبط ذلك بظهور عدد من النظريات  " Motivology النفس أطلق عليه "علم النفس الدافعي" أو "علم الدافعية

والنماذج واالفتراضات التي حاولت تحديد مفهوم الدافعية وحاالتها المختلفة وكيفية دافعية الفرد إلنجاز تحقيق 

 .األهداف في معظم المجاالت الحياتية
النفس الرياضي منذ بداياته الباكرة في أواخر الخمسينات من هذا القرن مكتوف اليدين أمام االهتمام ولم يقف علم 

البالغ بموضوع الدافعية إذ فطن العديد من الباحثين إلى أن الدافعية هي مفتاح الممارسة الرياضية على مختلف 

عب الرياضي لتحقيق اإلنجازات الرياضية الدولية مستوياتها ، كما أنها المتغير األكثر أهمية التي تحرك وتثير الال

 . و العالمية
 وفي ضوء ذلك ازدادت البحوث المرتبطة بالدافعية في الرياضة وشغلت حيزا واضحا وملموسا في المؤتمرات

العالمية وفي المجالت العلمية المتخصصة في علم النفس الرياضي أو في التربية الرياضية والرياضة أو 

 .بحث في رسائل الماجستير أو الدكتوراه في كليات ومعاهد التربية الرياضية وعلوم الرياضةكموضوعات 
  :التدريب الرياضي -7
 :تعريف اإلعداد النفسي  -7-1

والثقة بالنفس  واالتجاهاتهو عملية تربوية تحت نطاق الممارسة اإليجابية لالعبين بهدف خلق وتنمية الدوافع 

والعمل على تشكيل وتطوير السمات اإلدارية باإلضافة إلى التوجيه واإلرشاد  فعاليواالنواإلدراك المعرفي 

 .التربوي والنفسي لالعبين
ويعرف التحضير النفسي أيضا على أنه سيرورة التطبيق العلمي لوسائل ومناهج معينة ومحدودة موجهة نحو 

 .التكوين النفسي للرياضي
عبارة عن مجموعة مراحل ، وسائل ومناهج التي من خاللها التحضير النفسي هو  >>: "وعرف "فورينوف

ودائما حسب فورينوف ، نجد أن التشخيص السيكولوجي كان دائما ينظر إليه  .<<يصبح الرياضي مستعدا نفسيا 

وكأنه جزء من التحضير النفسي، وهذا األمر في الحقيقة غير صحيح، ذلك أن التحضير بهذه الصفة يمثل جملة 

 .ات التي تؤثر على الرياضي الذي تؤخذ منه المعلومات التي تأتي من المحيط الرياضيمن التأثير
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: "التحضير النفسي يمثل التقدم في التكوين والتحسين في الصفات النفسية 1982حسب فليب موست عام 

 ."للرياضي
من الطرق المباشرة أو بالتحضير النفسي إذ هو عبارة عن وحدة موحدة  االهتمامويرى ماراك الفاك : أنه يجب 

 .الغير مباشرة متمكنة من تحسين القدرات النفسية للرياضي
  :أهداف اإلعداد النفسي -7-2

 : تتحدد األهداف األساسية لإلعداد النفسي للرياضي فيما يلي
طوير اإليجابية للرياضي نحو الممارسة الرياضية عامة والنشاط النوعي خاصة ت واالتجاهاتبناء وتشكيل الميول 

 . دوافع الرياضي نحو التدريب المنتج والتنافس الفعال
 .تنمية مهارات الرياضي العقلية األساسية للممارسة الرياضية والتخصصية لنوع النشاط

 .تبعا لمتطلبات التدريب والمنافسات في النشاط الرياضي الممارس االنفعاليةتطوير وتوظيف سمات الرياضي 
 . .عبئة وتنظيم طاقاته البدنية والنفسية خالل التدريب والمنافساتتنمية قدرة الرياضي على ت

إعداد الرياضي المؤهل نفسيا لخوض غمار المنافسات في تخصصه الرياضي القادر على التكيف مع المواقف 

 . الطارئة التي تظهر من خاللها والنتائج المتباينة التي يتم تحقيقها
ورفع الروح  االجتماعيضية وزمالئه في اللعبة أو الفريق بهدف التماسك تنمية انتماء الرياضي لمؤسسته الريا

 .المعنوية خالل التدريب والمنافسات
توجيه الرياضي وتوجيهه نفسيا لمساعدته على الموائمة النفسية بين األحمال البدنية والنفسية في التدريب 

 .ية المرتبطة بالممارسة الرياضية التنافسيةوالمنافسات مع حياته العملية واالجتماعية لتجنب الضغوط النفس
 :أنواع اإلعداد النفسي -7-3
 :من حيث مدته -أ

 .اإلعداد النفسي الطويل المدى -
 .اإلعداد النفسي القصير المدى -
 :من ناحية نوعيته -ب
  .اإلعداد النفسي العام-
 .اإلعداد النفسي الخاص-
 :اإلعداد النفسي من حيث المدة -7-3-1
 :اإلعداد النفسي طويل المدى -7-3-2

 االقتناعاتاإليجابية التي تركز على أن تكون  واالتجاهاتهو ذلك التحضير الذي يسعى إلى خلق وتنمية الدوافع 

الحقيقية والمعارف العلمية والقيم الخلقية الحميدة، ومن ناحية أخرى العمل على تشكيل وتطوير السمات اإلرادية 

ضيي كرة القدم ، األمر الذي يساهم في قدرتهم في مجابهة المشاكل التي تعترضهم ، العامة والخاصة لدى ريا

 .والقدرة على حلها حال سليما
 :المبادئ الهامة في اإلعداد النفسي طويل المدى -7-3-3

 :يرى البعض أن أهم المبادئ التي يتأسس عليها اإلعداد النفسي طويل المدى في كرة القدم هي
 .الفرد الرياضي بأهمية المنافسة )المباراة( الرياضيةضرورة اقتناع  -
 .المعرفة الجيدة لالشتراطات وظروف المنافسة والمنافس -
 .الفرح لالشتراك في المباراة -
 . عدم تحميل اللعب بأعباء أخرى خارجية -
 .مراعاة الفروق الفردية -
 . تنمية وتطوير السمات اإلرادية والخلقية -
 :يهات العامة في اإلعداد النفسي طويل المدىبعض التوج -7-3-4

في ما يلي بعض التوجيهات العامة التي يجب على المدرب الرياضي مراعاتها في غضون عملية اإلعداد النفسي 

 :طويل المدى للمنافسات الهامة
ومحاولة  يجب العمل على الزيادة في الدافعية لدى الفرد الرياضي لالستمرار في ممارسة النشاط الرياضي -

 .الوصول إلى أعلى المستويات الرياضية
يجب أن يقتنع الفرد الرياضي بصحة طرق ونظريات التدريب المختلفة ، وأن يثق تمام الثقة في األساليب التي  -

 .المدرب الرياضي باستخدامهايقوم 
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دم التأثر بالمثيرات لحل الواجبات التي يكلف بها وع اهتمامهينبغي تعويد الفرد الرياضي على تركيز كل  -

 .الخارجية سواء في أثناء التدريب الرياضي أو أثناء الممارسة الرياضية
يراعى تعويد الفرد الرياضي على الكفاح الجدي تحت نطاق أسوء الظروف ،أو في حالة تفوق مستواه على  -

  .مستوى منافسيه
من المغاالة في ذلك ، وإال انقلبت الثقة بالنفس إلى يجب تقوية الثقة بالنفس لدى الفرد الرياضي مع مراعاة الحذر  -

  .غرور مع مراعاة ضرورة تقدير الفرد لمستواه ومستوى المنافس على أسس موضوعية
 :النفسي قصير المدى اإلعداد -7-3-5

وهو محاولة إعداد )الفريق ( الالعب للمنافس القادمة ورفع درجة استعداده لكي يتمكن من بذل أقصى جهده 

 . حقق الفوزلي
ويقصد به أيضا اإلعداد النفسي المباشر للفرد قبل اشتراكه الفعلي في المنافسات الرياضية، بهدف التركيز على 

تهيئته وإعداده وتوجيهه بصورة تسمح بتعبئة كل قواه وطاقته لكي يستطيع استغاللها ألقصى مدى ممكن أثناء 

 .( المنافسات الرياضية )المباريات
النفس أن حالة ما قبل المنافسة ما هي إال ظاهرة طبيعية يمر بها كل فرد رياضي وتهدف أساسا إلى ويرى علماء 

العمل على انتقال الفرد من حالة الراحة إلى حالة العمل ، أي من حالة الإلنتظار السلبي إلى حالة الإلشتراك 

 . بما سيقوم به من جهد الفعلي ، أو الممارسة الفعلية ، وتساهم بدرجة كبيرة في إعداد الفرد
  :العوامل المؤثرة في حالة ما قبل بداية اإلعداد النفسي قصير المدى -7-3-6

في المقابلة ، فيستطيع أن يكون الالعب في حالة حمى البداية وفي مقابلة أخرى  اشتراكهتختلف حالة الفرد قبل 

الفرد الرياضي قبل بداية المنافسة )المباراة( من يمكن أن نجده في حالة "االستعداد للكفاح "، وهكذا تختلف حالة 

 .مباراة ألخرى
 :ومن بين العوامل التي تساهم بدرجة كبيرة في التأثير على حالة الفرد قبل إشتراكه الفعلي في المباراة هي

 : النمط العصبي للفرد   -7-3-7

تميز بالهدوء والقدرة على ضبط عواطفهم يختلف نوع النمط العصبي من فرد ألخر قبل بداية المقابلة، فهناك من ي

 .وانفعاالتهم، والبعض األخر نجدهم يتميزون باالستثارة السريعة وهؤالء غالبا ما تنتابهم حالة حمى البداية
 : الخبرة السابقة -7-3-8

تختلف من العب ناشئ إلى العب دولي ، فالالعب الناشئ تنقصه العديد من التجارب والخبرات ، والعكس 

لنسبة لالعب الدولي، الذي يتمتع بخبرات ومَر بعدة تجارب تكسبه القدرة على التكيف والمالئمة لمختلف با

 . المواقف ، ويرى البعض أن الناشئ يمر غالبا بحالة حمى البداية
 :الحالة التدريبية للفرد -7-3-9

محضر جيدا نتوقع أن يمر بحالة مغايرة للتحضير البدني لالعب تأثير كبير على الحالة التي يكون فيها، فالالعب ال

 . عن الالعب الذي يكون في حالة تدريبية منخفضة
 : مستوى المنافسة وأهميتها -7-3-10

تختلف حالة الالعب طبقا لمستوى المنافسة ، إذ تختلف حالة الالعب عندما يكون منافسه قوي أو ضعيف ، كما 

 . الته في المباريات التحضيريةتختلف حالة الالعب في المباريات الرسمية عن ح
 : الحالة المناخية -7-3-11

تختلف حالة الالعب في المردود للحاالت المناخية ، فالالعب يتميز بمردود معين في الجو الذي يتميز في البرودة 

  . والجو الذي يتميز بالحرارة
 :اإلعداد النفسي من حيث النوعية -7-3-12
 :اإلعداد النفسي العام-7-3-13

 :يمكن تلخيص أهداف هذا النوع من األعداد فيما يلي
تطوير العمليات لالعب:ويقصد بالعمليات النفسية ماهو مرتبط بتحقيق الغرض من ممارسة كرة القدم مثل  -

 االستجابةوالتطور الحركي والتذكير وكذلك القدرة على  االنتباهاإلدراك الحسي بأنواعه المختلفة وعمليات 

 . لها وأنواعها المختلفةالحركية بأشكا
االرتقاء بسمات الشخصية لالعب:وذلك بالمساعدة على بث الثقة في نفوس الالعبين على تحمل مشاق التدريب  -

 .باستثماره الحالة الدفاعية لديهم والصفات اإلرادية والخصائص االنفعالية الكامنة لديهم
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تثبيت الحالة النفسية لالعب:حيث تتميز بعدم الثبات واالختالف المتباين في الشدة والطول حيث أن ثبات الحالة  -

النفسية مركب من مجموعة ظواهر نفسية )التفكير،االنفعال،اإلرادة(وهي تؤثر إلى حد كبير على نشاطات الالعب 

ب للتحكم فيها وتوجيهها ويجب أن تسير هذه المبادئ جنبا سلبيا أو إيجابيا ويحتاج الالعب لفترات طويلة من التدري

  .إلى جنب مع النواحي التدريبية األخرى أثناء عملية التدريب
 اإلعداد النفسي الخاص: -7-3-14

 :هذا النوع من اإلعداد يهدف إلى استخدام اإلعداد النفسي لحالة معينة لها خصوصياتها
 . اإلعداد النفسي الخاص لمنافسة معينة -1
 . اإلعداد النفسي لالعب واحد -2
 . اإلعداد النفسي الخاص لالعب ضد خصم معين -3
  .اإلعداد الخاص لمنافسة معينة -4

 : التوجيهات العامة -7-4

ينبغي على المدرب الرياضي أن يبحث عن أهم الطرق والوسائل المختلفة التي يستطيع إستخدامها لضمان عدم 

ة على مستوى الالعبين ،يجب على المدرب مراعاة عامل الفروق الفردية التأثير السلبي لحالة ما قبل المنافس

بالنسبة لالعبين،وكذلك عامل الفروق بالنسبة للمرافق المختلفة التي ترتبط بكل مقابلة رياضية ومن ناحية أخرى 

في  شتراكهايجب مراعاة أن:"اإلعداد النفسي قصير المدى الذي يتمثل في اإلعداد النفسي المباشر للفرد قبل 

 ."المباراة لن يؤدي إلى النتائج المرجوة في حالة إفتقاد للتحضير النفسي طويل المدى
  :الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة -8
 :القلـق-8-1

لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم في تعريف القلق وتنوعت تفسيراتهم له كما تباينت آرائهم حول الوسائل التي 

 . للتخلص منه خدامهااستيمكن 
علماء النفس حول هذه النقاط ، إال أنهم قد اتفقوا على أن القلق هو نقطة البداية لألمراض  اختالفوعلى الرغم من 

  .النفسية والعقلية
 انعدامويرى الدكتور عبد الظاهر الطيب أن القلق هو ارتياح نفسي وجسمي ويتميز بخوف منتشر وشعور من 

 .كارثة ، ويمكن أن يتصاعد القلق إلى حد الذعراألمن وتوقع حدوث 
مركب من التوتر الداخلي والشعور بالخوف وتوقع الشر  انفعالويقول الدكتور محمد حسن عالوي أن القلق 

  .والخطر
   :أبعاد القلق -8-2

ات يعتبر القلق من بين أبرز هذه المظاهر التي تنتاب الالعب الرياضي والذي قد يظهر في صورة متغير

فسيولوجية )قلق بدني( أو في صورة متغيرات معرفية )قلق معرفي( أو متغيرات انفعالية )كسرعة وسهولة 

 .( االنفعال
   :القلق البدني -8-2-1

مختلف األعراض الفسيولوجية للقلق كمتاعب المعدة وزيادة ضربات القلق والتوتر الجسمي وزيادة إفرازات 

 . الخ.العرق ..............
 :القلق المعرفي -8-2-2

وتصور  واالنتباهالتوقع السلبي ألداء الالعب وسوء المستوى والفشل وعدم اإلجادة في المنافسة واالفتقار للتركيز 

 . الهزيمة
 :وتتمثل أعراضه في كثير من الظواهر المعرفية مثل

 . ـ ضعف االنتباه والتركيز في الواجبات الحركية المطلوبة
 . يجة التنافسـ التوقع السلبي لنت

 .ـ زيادة األفكار السلبية نحو الخصم والتنافس
  . ـ عدم القدرة على التقييم المناسب للموقف الرياضي

   :القلق االنفعالي -8-2-3
  .واالكتئاب واالضطراباتسرعة وسهولة حاالت التوتر النفسي ، والعصبية 

   :أسباب القلق -8-3
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ى القلق وغالبا ما تكون هذه العوامل تمس سالمة الفرد واطمئنانه مما يؤدي هناك عوامل عديدة بمكنها أن تؤدي إل

 . إلى الشعور باإلزعاج على حالته ووضعه الشخصي االجتماعي
 :ويمكن استخالص أهم هذه العوامل والنقاط التالية

تي تفوق تحمل الفرد أو ـ عوامل متعلقة بالحياة العامة من مشاكل عائلية ، و مالية ومهنية والمسؤوليات الضخمة ال

تسهم في زوال المشجعات واإلسناد السابق الذي تقود إليه كما أن بعض األمراض الحادة و المزمنة من شأنها أن 

 .للقلق كما هو الحال في اإلصابات باألمراض المزمنة االستجابةتمهد 
الظروف البيئية بالنسبة لمكانة  ـ الضعف النفسي العام والشعور بالتهديد الداخلي والخارجي الذي تفوضه بعض

  . الفرد وأهدافه
   :التوتر -9

يعتبر التوتر النفسي من أهم المشكالت التي تواجه معظم الرياضيين ، وله العديد من اآلثار السلبية مثل: تبديد 

قة بممارسة الرياضة ، كذلك فإن التوتر قد يضعف من ث االستمتاعالطاقة البدنية ، والحرمان من لحظات 

أو التفكير بأنه غير كفء ، إضافة إلى أنه قد يسبب حدوث الصراع  االعتقادالرياضي في نفسه عندما يتملكه 

في  االعتزالالداخلي ، كما قد يسبب حدوث اإلصابة البدنية ، وفي الغالب يكون سببا رئيسيا للعزوف أو 

  .الممارسة
  :أسباب التوتر -9-1

ازن واضح بين ما يدركه الرياضي أنه مطلوب منه في البيئة وما يدركه بالنسبة يحدث التوتر عندما يوجد عدم تو

 :إلى استعداداته وقدراته إضافة إلى ذلك إدراكه أهمية ذلك الموقف وعلى ذلك فان التوتر يتضمن ثالث عناصر
ما يمر شخص ما البيئة،اإلدراك واستجابات الرياضي لذلك في شكل استشارة)تنشيط العقل(فعلى سبيل المثال عند

بخبرة التوتر ، فانه سرعان ما يحاول اكتشاف السبب وعادة ما يوجه اللوم على البيئة مثل زيادة عدد الجمهور 

 .الذي يحضر المباراة، عدم مالئمة األماكن التي تؤدى فيها المباراة .....الخ
ث مسببة للتوتر بشكل آلي بعيد عن إننا غالبا نميل إلى توجيه اللوم إلى األحداث الموجودة في بيئتنا كأحدا

 . التفكير.إضافة إلى ذلك فان البيئة ليست وحدها التي تمثل سببا لحدوث التوتر
ولكن كيف يدرك الرياضي األحداث ، فمثال أحد الرياضيين عندما يشاهد جمهورا كبيرا يحضر المباراة فانه يعتبر 

اء له، بينما رياضي آخر يكون خائفا ومرتبكا من الخطأ أو ذلك فرصة سانحة أن يشاهد هذا الجمع الوفير أحسن أد

التقصير في األداء أمام هذا الجمهور الوفير ، إن مثير البيئة واحد وهو حضور جمهور كبير إلى المباراة ، ولكن 

 .بينما أحد الرياضيين يدرك ذلك بشكل ايجابي فان الرياضي اآلخر يدركه على نحو سلبي
تر هو استجابة األفراد للبيئة في شكل استثارة ،وهو البعد المرتبط بشدة السلوك: ويستخدم والعنصر الثالث للتو

مصطلح االستثارة هنا أكثر من الطاقة النفسية، ويرجع ذلك إلى أن االستثارة ال تعني الطاقة النفسية، أو التنشيط 

 . الذهني للشخص فقط ، ولكن تشمل التنشيط الفسيولوجي والسلوك كذلك
 :الضغط النفسي -10

الضغط النفسي بأنه : "عدم التوازن الواضح بين المتطلبات )بدنية  Mac Grain1977 "عرف "ماك جران

ونفسية ( والمقدرة على االستجابة ، تحت ظروف عندما يكون الفشل في االستجابة لتلك المتطلبات يمثل نتائج 

 ." هامة
  :الخوف -11

ن يزود به عند الوالدة ويظهر هذا االنفعال خالل األشهر الثالثة من حياة يعد الخوف انفعال فطري ألن اإلنسا

 الطفل ، ومن أهم مثيرات هذا االنفعال األصوات المرتفعة وفقدان السند ورؤية الوجوه الغريبة التي لم يتعود عليها
.  

 االستجابةحيان ومما هو جدير بالذكر أن الخاصية المميزة للخوف هي االنكماش واالنسحاب ،في بعض األ

الهروبية ، هذا فضال عن أنه مع نمو الطفل فانه يتعلم مثيرات جديدة للخوف ، وتجارب عالم النفس "واسطن" 

 . خير مثال على ذلك
 ويرتبط الخوف بعدد من المتغيرات كالعمر والجنس والمستوى االقتصادي و االجتماعي...الخ

ومخاوف الفقراء هي غير  اإلناث،الذكور غير مخاوف  ومخاوف الصغار،فمخاوف الكبار هي غير مخاوف 

 . مخاوف األغنياء وهكذا
  :عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة  -12

 . يجب قراءة هذه الصفات ومناقشتها وتوضيحها للرياضي
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  :الالمباالة -12-1
النسبة له وعندما يخسر يشعر الرياضي بعدم اإلثارة أو االهتمام بالمسابقة، فالمنافسة ال تتمثل أهمية ب

 .ذلكالمسابقة)المباراة ( ال يبدي أي رد فعل سلبي نحو 
 :اإلعداد الغير مالئم -12-2

ليس عند الرياضي الوقت أو المقدرة إلعداد نفسه ، بدنياً وعقلياً للمسابقة وهنا يولد له الشعور بأن هناك شيء خطأ 

 .ديه الشك في استعداده للمنافسةفي إجراءات اإلعداد للمسابقة ،ونتيجة لذلك يكون ل
 : عدم الصبر -12-3

يرغب الرياضي في بدأ المسابقة أسرع مما هو محدد ويمثل وقت االنتظار نوعا من اإلحباط فالرياضي يشعر بأنه 

 .المنافسةمستعد للمنافسة وقت مأل قائمة الصفات النفسية هذه الخمس أو العشر دقائق قبل 
 : العدوان -12-4

يفتقد التعامل مع المنافسين بروح الصداقة  هاآلخرين، إنالذي يتسم بهذه الصفة ال يحب المنافسين  الرياضي 

 .والحب
 االرتعاش )االرتجاف(: -12-5

 .أو بعض أجزاء الجسم ن، الرجلييالحظ الرياضي ارتعاش اليدين 
 : التفكير السلبي )عدم األداء الجيد( -12-6

بل يتوقع أن هناك فرصا جيدة ألداء أفضل مما هو  منه،اء الجيد لما هو متوقع يعتقد الرياضي بالتأكد من األد 

 . متوقع
 :إلى الثقة االفتقار -12-7

 . يشعر الرياضي أنه لم يستعد أو يفتقد القدرة على األداء في المسابقة القادمة
 :  عدم الشعور الجيد -12-8

  .المرضاد هذا الشعور تزداد حدة يشعر الرياضي إلى المرض أو المرض الخفيف وعندما يزد
إن هذه الحاالت النفسية تؤثر بشكل سلبي على الرياضي ويمكن أن تؤدي بالبعض إلى التخلي عن ممارسة 

 . األنشطة الراضية
لكن علماء النفس اقترحوا بعض الطرق واألساليب للتقليل من هذه الحاالت النفسية ، وأصروا على تعليمها 

 . وهذه الطرق واألساليب هي ما تعرف بالمهارات النفسية وتعريفها للرياضي ،
  :المهارات النفسية -13
  النفسية:تعريف المهارة  -13-1

  .عبارة عن قدرة يمكن تعلمها وإتقانها عن طريق التعلم والتدريب
 : تحديد المهارات النفسية المرتبطة بالرياضة -13-2

ياضي إلى أن هناك عددا كبيرا من المهارات النفسية المرتبطة أشار العديد من الباحثين في علم النفس الر

 : بالرياضة، ومن بينها نذكر ما يلي
 : التركيز -13-3

وتثبيته على مثير معين أو االحتفاظ باالنتباه على مثير محدد" .ويرى البعض  االنتباه،يعرفه البعض أنه "تضييق 

ى التالي:"المقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثير محدد اآلخر أن مصطلح التركيز يجب أن يقتصر على المعن

  .» لفترة من الزمن وغالبا ما تسمى هذه الفترة بمدى االنتباه
 :االنتباه -13-4

يعني تركيز العقل على واحد من بين العديد من الموضوعات الممكنة ، أو تركيز العقل على فكرة معينة من بين  

ن االنتباه ،االنسجام أو االبتعاد عن بعض األشياء حتى يتمكن من التعامل بكفاءة مع العديد من األفكار ، ويتضم

بعض الموضوعات األخرى التي يركز عليه الفرد انتباهه ، وعكس االنتباه هو حالة االضطراب ، والتشويش 

 . والتشتت الذهني
ترادف ، والواقع أن هناك فرقا بينهما هذا وقد يستخدم مصطلح التركيز واالنتباه في المجال الرياضي على نحو م

من حيث الدرجة وليس النوع:فاالنتباه أهم من التركيز والتركيز نوع من تضييق االنتباه وتثبيته على مثير معين ، 

فالتركيز على هذا النحو بمثابة انتباه انتقائي يعكس مقدرة الفرد على توجيهه االنتباه ودرجة شدته وكلما زادت 

  . ضي على التركيز في الشيء الذي يقوم بأدائه كامال و استجابة أفضلمقدرة الريا
 :التصور العقلي -13-5
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وسيلة عقلية يمكن من خاللها تكوين تصورات الخبرات السابقة،أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل بغرض  

، بحيث كلما كانت هذه  اإلعداد العقلي لألداء ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية الخريطة العقلية

 . الخريطة واضحة في عقل الالعب أمكن للمخ إرسال إشارات واضحة ألجزاء الجسم لتحديد ما هو مطلوب
والتصور العقلي على النحو السابق ليس مجرد رؤية بصرية ، بالرغم من أن حاسة البصر تمثل عنصرا هاما ، 

 . ، السمع ، الشم ،وتركيبات من هذه الحواسولكن يعتمد على استخدام الحواس األخرى مثل اللمس 
 :  الثقة بالنفس -13-6

الثقة بالنفس هي توقع النجاح ، واألكثر أهمية االعتقاد في إمكانية التحسن ، وال تتطلب بالضرورة تحقيق المكسب 

 . ، فبالرغم من عدم تحقيق المكسب أو الفوز يمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسن األداء
  :االسترخاء -31-7

هي الفرصة المتاحة لالعب إلعادة تعبئة طاقته البدنية والعقلية واالنفعالية بعدم القيام بنشاط ، وتظهر مهارة 

الالعب في االسترخاء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء الجسم المختلفة لمنع أو لتحقيق من حدوث 

  .التوتر
 :النفسيةالمسؤول عن تدريب المهارات  -13-8

برنامج تدريب المهارات النفسية ينبغي أن يخطط له، ويشرف عليه ويقوم بتقييمه أخصائي نفسي رياضي ، وذلك 

 :في حالة عمله طوال الوقت مع الالعبين أو مع الفريق الرياضي وهم
ة في مجال األخصائي النفسي الرياضي التربوي: تتضمن هذه الفئة األشخاص الذين لديهم خلفية علمية متسع -

العلوم الرياضية والنشاط البدني ، إضافة إلى دراسات مكثفة في بعض فروع علم النفس مثل علم النفس الرياضي 

 .وعلم النفس اإلرشادي...الخ
 :ويتركز دوره في جانبين أساسيين هما

 . تعليم واكتساب الالعبين المفاهيم التربوية والنفسية الصحيحة
 . (التصور العقلي –االنتباه  -التركيز-لمهارات النفسية المتعددة مثل )االسترخاءتعليم واكتساب الالعبين ا

 :األخصائي النفسي اإللكنيكي الرياضي -13-9

تتضمن هذه الفئة األشخاص المختصين في علم النفس اإللكنيكي أو الطب النفسي ولديهم إجازة معتمدة لهذا النوع  

رة وفهم عميق بالخصائص النفسية المرتبطة بالرياضة من خالل دراسات من العمل كما يجب أن يكون لديهم الخب

 . علمية مكثفة لعلوم الرياضة
ويتعامل األخصائي النفسي اإللكنيكي الرياضي عادة مع نسبة ضئيلة من الرياضيين الذين قد يعانون من مشكالت 

 (واضطرابات نفسية مثل) االكتئاب والخوف...الخ
 :ي للبحث في الرياضةاألخصائي النفس -13-10

ويعتمد تطور علم النفس الرياضي باعتباره أحد فروع العلوم اإلنسانية على استمرار النمو المعرفي من خالل 

إجراء الدراسات والبحوث لتدعيم البنية المعرفية )النظرية( مواجهة المشاكل التطبيقية وإيجاد الحلول لها، وذلك 

 . تقدير لهحتى يحظي بالمزيد من االعتراف وال
  :أسباب عدم االهتمام بالمهارات النفسية -13-11

 . نقص المعارف والمعلومات حول تدريب المهارات النفسية
 . االفتقار للوقت الكافي للتدرب على المهارات النفسية

 .الالعبالنظرة للمهارات النفسية على أنها فطرية لدى 
 .ت النفسيةبعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتدريب المهارا

 .تدريب المهارات النفسية يصلح فقط لالعبين ذوي المشكالت
 .تدريب المهارات النفسية يصلح فقط لالعبين المتفوقين

  .تدريب المهارات النفسية ليس لديها فائدة كبرى
عداد : يجب أن يعرف المدرب أن هناك واجبات تعمل على زيادة إواجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم -14

الالعب نفسيا لخوض غمار المنافسة وأن هناك مستوى أمثل من التعبئة النفسية يجب أن يتميز به أداء الالعب قبل 

 : المنافسة لتحقيق أفضل أداء ومن هذه الواجبات
المساعدة في تحسين العمليات النفسية الهامة التي تساعد على الوصول إلى أعلى مستوى من المهارات التكتيكية 

 .لتكنيكية لكرة القدموا
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تكوين وتحسين السمات الشخصية لالعب والتي تأثر بوضوح في الثبات االنفعالي للعمليات العقلية العليـا، 

 . واالحتفاظ مع رفع مستوى الكفاءة الحيوية والحركية وخاصة في الظروف الصعبة أثناء التدريب والمباريات
 .تتميز بالصعوبة والواقعية مساعدة الالعب على إنجاز أهداف أداء شخصية

 .. تكوين وبناء حالة انفعالية مثالية أثناء التدريب والمباريات
 .استخدام تدريبات اإلحماء قبل المنافسة للعمل على تنظيم التوتر النفسي وتعبئة الطاقة النفسية لالعب

  .تحسين القدرة على تنظيم الحالة النفسية في الظروف الصعبة من التنافس
ه انتباه الالعب إلى أهمية المباراة من خالل اإلعداد المعرفي والوعي الكامل لمتطلبات المباراة وأهمية الفوز توجي

 . وما يصاحبه من مكاسب والهزيمة وما يصاحبها من خسائر وفشل
 . ةتكوين مناخ نفسي إيجابي في الفريق من خالل دعم ومساعدة الجمهور ووسائل اإلعالم وبيان أهمية المبارا

أهمية اقتناع الالعب بأن التحدي والنجاح ال يعني بالضرورة المكسب والفوز ولكن المهم تحقيق أهداف أداء 

 .شخصية الالعب
التخطيط الجيد لحمل التدريب وفترة الراحة والتهدئة التي تسبق المنافسة بما يسمح باستعادة الطاقة الكامنة يوم 

 . المباراة
صفات النفسية لالعب كرة القدم ومنها تطوير التفكير ، الذاكرة ،اإلرادة، التطوير المستمر لجميع ال

 .االنتباه،التصور
  .القابلية على التحكم في االنفعاالت خالل اللعب

ويجب أن يشتمل التخطيط لإلعداد النفسي العمل على تحقيق أهداف بناء وتطوير السمات الشخصية اإلرادية 

مواقف الضغوط النفسية والتوتر من خالل برامج تدريب المهارات النفسية وتطوير  والدافعية الستخدامها لمجابهة

  مباريات وفق الدورة التدريبية . األداء أثناء اإلعداد النفسي العام واإلعداد النفسي الخاص بال

اصر األربعة ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن لإلعداد النفسي عالقة وطيدة بكل النواحي والتي تلخصها في العن

 : التالية
 . الناحية النفسية •. الناحية الخططية •. الناحية المهارية •. الناحية البدنية •


