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 ماىية عمم النفس الرياضي: المحاضرة األولى_ 1  

: ماىية عمم النفس الرياضي _ 1_1

 مف العمـو الحديثة عمى المجتمعات العربية ولكنيا ليا تاريخ الرياضة نفسيا وييتـ الرياضيعمـ النفس     
المشتغموف بيا بالميارات العقمية والنفسية المختمفة والتى تساعد الرياضييف عمى الوصوؿ إلى أعمى المستويات 

، وعند النظر إليو كفرع مف عمـ الرياضة والتدريب، فيو يتضمف بؤرة الدراسة محاولة وصؼ التنافسيفي األداء 
 . السموؾ وتفسيره والتنبؤ بو في المواقؼ الرياضية

 عمـ مارتنزويعد مفيوـ عمـ نفس الحركة، وجية نظر شاممة لدراسة السموؾ في الرياضة؛ حيث يعرؼ     
وانطالًقا مف ىذا  .دراسة الحركة اإلنسانية، وخاصًة النشاط البدنى في كافة األشكاؿ والمجاالت: الحركة عمى أنو

، يتضمف دراسة الجوانب الحركيالمفيـو الشامؿ، فعمـ نفس الحركة، عمـ النفس الرياضى والتعمـ والضبط 
فسيولوجيا الحركة والتدريب، الميكانيكا الحيوية في عمـ الحركة : النفسية لمحركة البشرية، وتشمؿ الجوانب األخرى

. الحركي، الحركة والنمو، النمو الرياضي، عمـ االجتماع الثقافي، عمـ الحركة االجتماعيوالرياضة، عمـ الحركة 

عمـ النفس الرياضي يركز اىتماماتو عمى الالعبيف واأللعاب، وىو بمعنى آخر دراسة أثر الرياضة نفسيا عمى 
 .السموؾ البشرى أو أنو ييدؼ إلى تقديـ إجابة لتساؤالت عف السموؾ البشرى في الرياضة

أحد فروع عمـ النفس، والذى ييتـ بدراسة العوامؿ النفسية : ومما سبؽ نرى أف عمـ النفس الرياضى ىو
واالجتماعية والتربوية المؤثرة في السموؾ الرياضى نحو تحقيؽ مستوى عاٍؿ مف األداء واإلنجاز الرياضى 

 . األفضؿ

: ييدؼ عمـ النفس الرياضى إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ ىي

.  ، والعوامؿ التى تؤثر فيوالرياضيفيـ السموؾ الرياضى وتفسيره، ومعرفة أسباب حدوث السموؾ *- 

، وذلؾ استناًد إلى معرفة العالقات الموجودة بيف الظواىر الرياضية الرياضيالتنبؤ بما سيكوف عميو السموؾ *- 
.  ذات العالقة بيذا المجاؿ

ضبط السموؾ الرياضى والتحكـ فيو بتعديمو وتوجييو وتحسينو إلى ما ىو مرغوب فيو، وغالًبا ما تكوف *- 
. معرفة أفضؿ الطرؽ لتنشئة األطفاؿ رياضًيا: اآلراء حوؿ كيفية ضبط وتوجيو الحياة، مثؿ

. اكتساب األصدقاء*- 

 .التأثير عمى اآلخريف*- 
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 : أىداف عمم النفس الرياضي_ 2_1

 ييتـ عمـ النفس الرياضى بالصحة النفسية بجانب الصحة البد نية في وقت واحد، :الصحة النفسية- 1-2-1
فالرياضى القمؽ والمتردد ال يمكف أف يحقؽ أى إنجاز رياضى ميما تدرب أو تمقى مف المفاىيـ والنظريات 

وعميو يظير ىنا جمًيا دور ىذا العمـ في تحديد ىذه األمراض النفسية، والتخمص منيا قدر اإلمكاف . التدريبية
 . عبر االستخداـ األمثؿ لنظريات الصحة النفسية

 تعد الرياضة بشكؿ عاـ فرصة ثمينة لتطوير وتعديؿ بعض السمات :تطوير السمات الشخصية- 1-2-2
 (الثقة بالنفس، التعاوف، احتراـ القوانيف : ، مثؿالرياضيالشخصية عند 

 يسيـ عمـ النفس الرياضى في زيادة مستوى الدافعية نحو تحقيؽ إنجاز :الرياضيرفع المستوى - 1-2-3
أفضؿ وذلؾ مف خالؿ مراعاة حاجات الرياضييف ورغباتيـ والتذكير بالمكاسب الميمة والشيرة التى يمكف أف 

 . يحصموا عمييا عند تحقيؽ اإلنجازات العالية

. كثيًرا ما يختمؼ مستوى الالعب في التدريب عف مستواه في المباراة: الرياضيثبات المستوى - 1-2-4

 إف الدراسة التى يقدميا عمـ النفس الرياضى لمميوؿ والرغبات لمختمؼ :تكوين الميول والرغبات- 1-2-5
الفئات العمرية لمجنسيف تساىـ بشكؿ جدى في تنمية االتجاىات وتطويرىا نحو ممارسة األنشطة الرياضية التى 

 .تخدـ اإلنساف والمجتمع عمى حٍد سواء

تعتري الالعب ضغوط نفسية ويصاحبيا قمؽ وتوتر اثناء أثناء المنافسة : الحاالت النفسية لالعب_ 3_1
 :المنافسات الرياضية وىي كما يمي

وىي عبارة عف عمميات اإلثارة والكؼ في المخ وتنقسـ إلى ثالث : يجب تعريف حالو ما قبل البداية- 1-3-1
  .االستعداد لمكفاح- 3الالمباالة ،   -2حمى البداية، - 1: حاالت وىي 

  .وىي عبارة عف زيادة في عمميات اإلثارة وقمو في عمميات الكؼ: حمى البداية- 1-3-1-1
. وىكذا (عندما يشعر الالعب بأف جزء مف جسمو يؤلمو أو يعاني مف شد عضمي  )مثال 

.   وىي عبارة عف ىبوط في عمميات اإلثارة وزيادة في عمميات الكؼ:الالمباالة- 1-3-1-2
عندما يكوف قد حاف وقت المنافسو وىذا الالعب يشعر بعدـ االستعداد لممنافسة أو عندما يكوف الالعب )مثال 

  .(بالمنافسة  المشاركةغير راغب في 

.  وىي عبارة عف توازف بيف عمميات اإلثارة والكؼ في المخ: االستعداد لمكفاح- 1-3-1-3
 .(اف يشعر الالعب بأنو مستعد وجاىز لممنافسة إلى اكبر حد ممكف )مثال 

 : والبدنية النفسيةحالو كل منيم - 1-3-2
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.   باستعجاؿ وكثير األخطاءأدائو يكوف متوتر ومتسرع ويكوف :البداية حمى -1-3-2-1
.  يكوف فيو خموؿ تقريبا وأداءه بطيء وكثير األخطاء :الالمباالة- 1-3-2-2
. يخطئنشيط ومستعد نفسيا ونادرا ما  : لمكفاحاالستعداد -1-3-2-3

:   وأقساميا الثالث نبحث عف الحموؿالبداية عرفنا حالو ما قبؿ أفواآلف بعد        
 والطريقة الالمباالة أو البداية والذكاء مف المحيطيف بالالعب قد تكوف الحؿ لمتغمب عمى حمى  المعاممةإف

 الذاتية وىي أف يتغمب الالعب بنفسو عمى ىذه الحاالت ولكي يكوف الالعب قادر عمى أف الطريقة ىي األخرى
يييء نفسو ويبعدىا عف حمى البداية او الالمباالة يجب اف يكوف أوال يعرؼ ماىي الحاالت الثالث لحالة ما 

ذا شعر بأف االستعدادقبؿ البداية وأف يختار أف يكوف في حالو   أكثر مف الكؼ يحاوؿ تيدأت اإلثارة لمكفاح وا 
ذانفسو   . يجب أف يشجع ويحمس نفسواإلثارة شعر بأف الكؼ أكثر مف وا 
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  األخصائي النفسي التربوي الرياضي:المحاضرة الثانية_ 2

 التربوى الرياضى النفسي األخصائييمكف تعريؼ : ماىية األخصائي النفسي التربوي الرياضي_ 1_2
ذلؾ الشخص الذى لديو خمفية عممية بعمـو التربية البدنية والرياضة، وتمقى دراسات محددة في تخصص : بأنو

 . عمـ النفس وعمـ النفس التربوى الرياضى
، المسئوؿ عف Mental Coachوينظر إلى األخصائى النفسى التربوى الرياضى عمى أنو المدرب العقمى

 . الميارات النفسية المختمفة لمرياضييف

فيما يمى بعض السمات التى يجب أف يتصؼ بيا  :الرياضي التربوي النفسي األخصائيسمات _ 2_2
 : وىىالرياضي  التربوي النفسي األخصائي

 .  يجب أف يكوف ذو مظيًرا حسًنا ومرتًبا ونظيًفا -

 . ينبغى أف يكوف ناضًجا عقمًيا متزًنا في أموره كميا -

 .  أف يكوف حسف التصرؼ والمرونة وسرعة البديية -

 . يجب أف يكوف بشوش الوجو حميًما وحسف الخمؽ -

 . أف يكوف مطمع عمى جميع العمـو والمعارؼ المختمفة -

 .  يجب أف يعرؼ كيفية التعامؿ مع المجتمع الذى يعيش فيو -

 . أف يتحمى بسعة الصدر والقدرة عمى ضبط النفس في جميع المواقؼ -

 . يجب أف يظير دوره في المنشأة الرياضية التى يعمؿ بيا بالشكؿ المطموب -

 . يجب أف يتحمى باألخالؽ الحميدة في تعاممو مع اآلخريف، وأف يكوف قدوة حسنة ليـ -

 . يجب أف يحتـر ويقدر العمؿ الذى يقـو بو، وىو خدمة اآلخريف ومساعدتيـ عمى حؿ مشكالتيـ -

الالعب ، فالكؿ فريؽ واحد ويعمؿ - المدرب - الرئيس : النادييجب أف يتعاوف مع الجميع، فمثاًل في  -
 .لمصمحة واحدة

 :الرياضي التربوي النفسي األخصائي مبادئ_ 3_2

: وىىالرياضي التربوي النفسي األخصائي أىـ المبادئ التى يجب أف يتحمى بيا يميفيما   
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 وىو صيانة وحفظ أسرار الرياضييف وتجنب انتشارىا بيف الناس، ويعد ىذا المبدأ مف :مبدأ السرية- 2-3-1
 .  الشعور بالثقة واالطمئناف في نفس الرياضىيأىـ المبادئ التى تنـ

 .سمي بالحب والتسامح نحو الرياضى :مبدأ التقبل- 2-3-2

وىو ترؾ الحرية لمرياضييف لتوجيو ذاتيا نحو األىداؼ العامة والخاصة : مبدأ حق تقرير المصير- 2-3-3
 . التى تراىا في صالحيا

 . مشاركة الرياضييف في دراسة مشكالتيـ ووضع الحموؿ المناسبة ليا:مبدأ المشاركة- 2-3-4

 وىى حالة مف االرتباط اليادؼ تتفاعؿ فييا مشاعر الرياضييف واألخصائى :مبدأ العالقة المينية- 2-3-5
 .خالؿ عممية المساعدة وتتسـ ىذه العالقة بالموضوعية وعدـ التحيز، وبأنيا عالقة مؤقتة تنتيى بانتياء المشكمة
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   الدافعية في المجال الرياضي:المحاضرة الثالثة_ 3

يشير مصطمح الدافعية إلى مجمعة الظروؼ الداخمية والخارجية التي تحرؾ الفرد مف اجؿ  :تمييد_ 1_3 
الػػدافع بيذا المفيـو يشير إلى نزعة لموصوؿ إلى ىدؼ معيف وىػذا اليدؼ قد يكوف ، إعادة التػػوازف الذي اختؿ

إلرضاء حاجات داخمية، أو رغبات داخمية، إما الحاجة فيي حالة تنشْا لدى الكائف الحي لتحقيؽ الشروط 
البيػػػولوجية والسيكػولوجية الػػالزمة المؤدية لحفظ بقاء الفرد اما اليدؼ فيو ما يرغب الفرد في الحصوؿ عميو، 

  .ويؤدي في الوقت نفسو إلى إشباع الدافع

     وموضوع الدافعية يعد مف بيف أىـ الموضوعات النفسية إثارة لالىتماـ سواء لمباحثيف في عمـو النفس 
  وىنػاؾ في التراث الغربي قوؿ مأثور منذ القدـ ىػو المختمفة أو بيف اإلفػػراد عمى مختمؼ نوعياتيـ

(you can lead the horse to the river  but you can’t force him to drink)  أي يمػكنػؾ آف تقػود
ألنو سيشػػرب مف تمقاء نفسو عندما يكوف في حاجة  (الحصاف إلى النير، لكنؾ الستطيع إف تجبره عمى الشرب 

وفي مجػاؿ عمـ النفس الرياضي يمكف استعارة المقػولة  إلى الماء، أي عندما يكوف لديو الدافعية إلى الشرب
ف تقػود الػالعب إلى الممعب لالشتراؾ في أيمكنؾ  )السػابقة وتطبيقيػا في المجػاؿ الرياضي عمى النحو األتي

. ف تجبره عمى اإلجادة وبذؿ أقصى الجيدأمنافسة رياضية ولكنؾ الستطيع 

ىو حالة مف التوتر الداخمي تعمؿ عمى إثارة السموؾ و توجييو ف كما ينظر إليو عمى أنو  :الدافع- 3-1-1
. حالة أو قوى داخمية تسيـ في تحريؾ السموؾ و توجييو لتحقيؽ ىدؼ معيف

 يقصد بيا حالة فطرية تحدث دائما أو بصورة منتظمة استجابات معينة ومركبة بيف جميع :الغريزة- 3-1-2
 .افراد الجنس الواحد عند حدوث أنماط مميزة أو معينة مف المثيرات

 يستخدـ عمماء النفس مصطمح الحافز كبديؿ لمصطمح الغريزة عمى أساس أف الغريزة ما ىي :الحافز- 3-1-3
. إال حافز فطري يعمؿ عمى إثارة أنواع معينة مف السموؾ لتحقيؽ أىداؼ معينة

 بينو االرتباط، وأىـ ما يميزه الفسيولوجيةكما أشار بعض الباحثيف عمى أف الحافز حالة ناتجة عف الحاالت 
 .وبيف مثير معيف يسمى مثير الحافز والذي يحدد سموؾ الكائف الحي عند نشوء حاجة معينة

تشيػػر الحػاجة إلى شعور الكػائف الحي باالفتقاد إلى شيء معيف ويستخدـ مفيـو الحاجة  :الحاجة- 3-1-4
. لمداللة عمى مجرد الحالة التي يصؿ إلييا الكائف نتيجة حرمانو مف شيء معيف، إذا ما وجد تحقؽ اإلشباع

وتدفعو في االتجاه   وبناءا عمى ذلؾ فإف الحاجة ىي نقطة البداية إلثارة دافعية الكائف الحي، والتي تحفز طاقتو 
. الذي يحقؽ إشباعيا

 تدفع الفرد نحو سموؾ معيف في ظروؼ ةونفسيأ ةالدافعية ىي حالو داخميو جسمي :تعريف الدافعية_ 2_3
 .معينو وتوجيو نحو إشباع حاجو أو ىدؼ
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  فالدافع إذف ىو حالو مف حاالت التوتر الناتجة عف حاجات أساسية تدفع الفرد لمممارسة وتعمـ ميارة
وكذلؾ يقػوؿ عوض بأنو حالو داخميو بدنيو أو نفسية توترية تثير السموؾ في ظروؼ معينو متواصمة 

حتى ينتيي إلى ىدؼ معيف أو رغبة ومفيـو الدافعية لمتعمـ حالة داخمية في المتعمـ تدفعو إلى االنتباه 
    إلى الموقؼ تعممي والقياـ بنشاط موجو واالستمرار في ىذا النشاط حتى يتحقؽ التعمـ كيدؼ لمتعمـ

  وتعرؼ الدافعية أيضا عمى أنيا القوة الذاتية التي تحرؾ سموؾ الفرد وتوجيو لتحقيؽ غاية معينة يشعر
وكذالؾ الدوافع ىي الطاقات التي  .بالنسبة لو (النفسية )او المعنوية ة ديمابالحاجة إلييا وبأىميتيا اؿ

ترسـ لمكائف الحي أىدافو وغاياتو لتحقيؽ التوازف الداخمي او تييئ لو احسف تكيؼ ممكف مع البيئة 
 .الخارجية

 .ىناؾ ثالث وظائؼ أساسية لمدافعية :الوظائف األساسية لمدافعية_ 3_3

تحرؾ   بعد أف يكوف في مرحمة مف االستقرار أو االتزاف النسبي فالدوافع:تحريك وتنشيط السموك- 3-3-1
   .السموؾ أو تكوف ىي نفسيا وتنشيط األجيزة العضوية إلرضاء بعض الحاجات األساسية

 نحو وجيو معينو دوف أخرى، فالدوافع بيذا المعنى اختيارية أي  أنيا  تساعد الفرد :توجيو السموك-3-3-2
في اختيار الوسائؿ لتحقيؽ الحاجات عف طريؽ وضعو عمى اتصاؿ مع بعض المثيرات الميمة ألجؿ بقائو 

  .مسببو بذالؾ سموؾ إقداـ وعف طريؽ إبعاد الفرد عف مواقؼ تيدد بقائو مسببو بذالؾ سموؾ إحجاـ

أو طالما بقيت الحاجة قائمة فالدوافع   طالما بقي اإلنساف مدفوعا،:المحافظة عمى استدامة السموك3-3-3
  .فضال عمى أنيا تحرؾ أسموؾ تعمؿ عمى المحا فضو عمية حتى تشبع الحاجة

  :وىناك وظائف أخرى لمدافعية ومنيا 

إف لمدوافع دور كبير في إثارة نشاط الفرد اليومي ويشعر اإلنساف بأنو بحاجو مستمرة إلشباع نشاطو - اْ  •
 .طالما ىو لـ يشبع حاجاتو اليومية وشعوره لمحركة الدائمة في الفراغ

  .تعتبر الدوافع مسئولة مسؤولية مباشرة عف توزيع السموؾ الحركي نحو مادة أو حركة ما- ب •

 .تمعب الدوافع وظيفة كبيرة في تأخير ظيور التعب خالؿ الممارسة المستمرة والتدريب- ج •

   .يزداد االنتباه عند المتعمـ عندما تكوف الدوافع موجودة واالنتباه يمعب دورا ىاما في عممية اإلدراؾ- د •

كاد ييمكف تصنيؼ الدافعية إلى العديد مف تصنيفات المختمفة وفي الوقت الحالي  :تصنيف الدافعية_ 4_3
يتفؽ العديد مف الباحثيف في عمـ النفس الرياضي عمى إف يكف مفيـو الدافعية في المجاؿ الرياضي فانو يمكف 

  .تصنيفيما مف حيث مصادرىا إلى دافعيو داخميو ودافعيو خارجية
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يقصد بالدافعية الداخمية المرتبطة بالرياضة الحاالت الداخمية النابعة مف داخؿ  : الدافعية الداخمية-3-4-1
 (الرضا  والسرور والمتعة  )الفرد نفسو والتي تشبعو الممارسة الرياضية أو األداء الرياضي كيدؼ بحد ذاتو مثؿ

تميز بصعوبتيا أو تالناتجة مف الممارسة الرياضية والشعور باالرتياح كنتيجة لمتغمب عمى التدريبات البدنية الذي 
 وقوة األداء أو سبب المتعة الجميمة الناتجة مف رشاقة تناسؽ األداء أةالتي تتطمب المزيد مف الشجاعة والجر

 والتحدي في مواجيات بعض العقبات أو الصعوبات المرتبطة باألداء فكاف ثارة وكذلؾ اإل،الحركي الذاتي لالعب
 .  ذاتوفي حدقيمة  الإىو  الدافعية الداخمية تشير إلى إف االشتراؾ الرياضي أو األداء الرياضي ما

 :الدافعية الخارجية -3-4-2

ير وتوجو السموؾ ثابعة مف داخؿ الفرد نفسو والتي تف اؿريغيقصد بالدفعية المرتبطة بالرياضة الحاالت الخارجية 
 سبيؿ المثاؿ يمكف اعتبار المدرب الرياضي أو اإلداري ىفعؿ.  واألداء الرياضيةنحو الممارسة الرياضي

الرياضي أو الوالديف أو األصدقاء بمثابة دافعيو خارجو لالعب الرياضي كما يدخؿ في إعداد الدافعية الخارجية 
مختمؼ الوسائؿ عمى تحقيؽ غاية وىدؼ خارجي مثؿ الحصوؿ عمى مكاسب ماديو أو معنوية كالحصوؿ عمى 

 .ياقة أو غيرىاؿمكافئو أو جوائز أو الحصوؿ عمى التدعيـ أو التشجيع الخارجي أو اكتساب الصحة واؿ

يوضح مصادر الدافعية   (1)شكؿ رقـ 
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 النظريات المفسرة لمدافعية: المحاضرة الرابعة_ 4

    إف أي سموؾ إرادي يصدر عف الفرد البد أف يكوف مدفوعا بدافع معيف أو عدد مف الدوافع وقد تختفي 
وفيما يمي . الدوافع الحقيقية أحيانا خمؼ دوافع ظاىرية يعتقدىا الفرد، وليذا تعددت النظريات التي تفسر الدوافع

. تفسير تمؾ النظريات

  Maslow1970بأف أبراىاـ ماسمو  (1998,محمد حسف عالوي)يشير  :نظرية مدرج الحاجات_ 1_4
قدـ ىذه النظرية التي حدد فييا سمسمة متدرجة مرتبة مف أدنى مراتب الحاجات اإلنسانية إلى أعالىا وأشار 

 وقسـ ىذه األولويات عمى )أولويات الجسـ والعقؿ (األفراد يشبعوف حاجاتيـ طبقًا لنظاـ طبيعي  ماسمو إلى أف
: فئتيف ىما

تتضمف حاجات ضرورية حياتية أو الحاجات األساسية لمحياة التي تتضمف حاجات  :حاجات النقص- 4-1-1
. استيالؾ الطاقة، والحاجة لمشعور باألماف التي ليا أولوية في حياة اإلنساف

وتتضمف الحاجات النفسية واالجتماعية مثؿ حاجة الحب واالنتماء والصداقة “ : حاجات النمو-4-1-2
اشتيرت في ميداف الدوافع بسبب  (ماسمو)ونظرية “، ” والحاجة إلى تقدير الذات والحاجة إلى تحقيؽ الذات

ابتعادىا عف الغريزة في تفسير السموؾ اإلنساني، مما ولدت الكثير مف الدراسات وىذا دليؿ عمى أف النظرية 
. ”أثارت اىتماـ الدارسيف والباحثيف في ميداف عمـ النفس بشكؿ خاص

وأف ىذه النظرية يمكف أف تجد ليا تفسير مف حيث النشاط الرياضي بشكؿ مباشر أو غير مباشر فالعب     
المحترؼ يحتاج إلى استيالؾ الطاقة وىنا نقصد باستيالؾ الطاقة األكؿ والشرب، وىذا يتحقؽ لمحارس المحترؼ 
مف خالؿ المعب مف أجؿ الماؿ، عمى إف الدافع ىنا قد يكوف إلى جانب ذلؾ نابع مف حاجات النمو مف حيث 

. تحقيؽ الذات وتقديره مف خالؿ التفوؽ في النشاط الممارس

 
 02شكل رقم 
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: نظرية الغرائز_ 2_4
   أصحاب نظرية الغرائز حاولوا تفسير دوافع السموؾ عمى أساس الغرائز، وأشاروا إلى ارتباط كؿ نشاط يقـو بو 
اإلنساف بغريزة مف الغرائز، والغريزة مصدرىا وظيفة بدنية ألنيا تصدر عف حالة إثارة بدنية أو دافع ممح أو توتر 
داخؿ الجسـ والتي تتجو نحو موضوع معيف لبموغ ىدؼ ما لكي يتحقؽ إزالة اإلثارة والتوتر، وبالتالي حدوث المذة 

وحددىا بػ  (1908)في سنة    Mcdogelو اإلشباع، وقد تبنى ىذه النظرية العديد مف العمماء مثؿ مكدوجؿ 
غريزة  (42)فقد عرض   Thorndikeغريزة، منيا المقاتمة وانفعاالتيا والغضب والخوؼ، أما ثورندايؾ     (14)

صنؼ الغرائز إلى   Fruedغريزة، وفرويد  James (32)مثؿ األكؿ والضحؾ ، كما عرض وليـ جيمس 
 .غرائز الحياة وتتمثؿ بالحاجات الجسمية وغرائز الموت وتتجمى بقوى التدمير والعدواف

 تصدر عف حالة إثارة بدنية أو دافع ممح أو توتر داخؿ ألنياويرى فرويد أف الغريزة في مصدرىا وظيفة بدنية 
الجسـ والتي تتجو نحو موضوع معيف لبموغ ىدؼ ما لكي يتحقؽ إزالة اإلثارة و التوتر وبالتالي حدوث المذة 

 .واإلشباع وأشار كذلؾ أف اإلنساف يكوف مدفوعا طوؿ حياتو بالطاقة الغريزية التي أطمؽ عمييا مصطمح الميبيدو

 ألنيا وعمى حسب  محمد حسف االنتقاداتأما حديثا فقد تخمى العمماء عف ىذه النظرية لمواجيتيا العديد مف 
. عالوي مبنية عمى أسس غيبية وليست عممية  وتفتقر إلى التفسير العممي لدوافع السموؾ

: االستثارة- نظرية التنشيط_ 3_4
( االستثارة- التنشيط)إلى أف الفرد لديو مستوى معيف مناسب مف  (1992)في سنة  (Wittig)(ويتج )أشار    

وىذا يعني بأنو إذا كانت مثيرات البيئة عالية لدرجة .واف السموؾ يكوف موجيا لمحاولة االحتفاظ بيذا المستوى
منخفضًا  (االستثارة- التنشيط)أما إذا كاف مستوى ،(االستثارة- التنشيط)كبيرة فإف السموؾ يكوف مدفوعًا لمحاولة 

ويمكف إف نجد لنظريتي . (االستثارة- التنشيط)جدًا فإف السموؾ عندئذ يكوف مدفوعًا لمحاولة االرتقاء بمستوى 
فنظرية ، (االستثارة- التنشيط) تفسير لػ 1990و آخروف  BAKKERالمقموب لباكرUالحافز ونموذج حرؼ 

واألداء عالقة طردية خطية، وكمما ارتفعت مستويات الدافعية  (الحافز )الدافعية الحافز تشير إلى أف العالقة بيف
المقموب يشير بصفة أساسية إلى  Uفي حيف إف نموذج حرؼ . لدى الفرد كمما تحسف السموؾ واألداء (الحافز)

كمما زادت جودة السموؾ أو األداء إلى نقطة  (الدافعية )        (االستثارة- التنشيط)كمما ارتفعت مستويات  انو
تؤدي إلى ىبوط  (الدافعية) (االستثارة- التنشيط)الزيادة في  معينة يصؿ فييا األداء إلى األفضؿ وبعد ذلؾ فإف

  .مستوى جودة السموؾ واألداء

 :نظرية التعمم االجتماعي_ 4_4
فشؿ استجابة معينة تؤدي إلى التعرؼ  وتشير نظرية التعمـ االجتماعي في مجاؿ الدافعية إلى إف نجاح أو    

عمى الجوانب التي يمكف أف تؤدي إلى نتائج ايجابية أو نتائج سمبية وبالتالي تنشئة الرغبة والدافع في تكرار 
وقد أشار . الدافعية كما أف التعمـ بمالحظة نجاح أو فشؿ اآلخريف قد يكوف كافيًا إلنتاج حاالت. السموؾ الناجح
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بالنمذجة أو القدوة أي التعمـ بالتقميد،  إلى أف نظرية التعمـ االجتماعي تتأسس عمى التعمـ (1990)باندور 
حركية فإف الالعب بمالحظتو ليذا النموذج يكوف مدفوعًا لتعممو  فعندما يقـو المدرب الرياضي بأداء ميارة

االجتماعي  بصورة دقيقة قدر اإلمكاف، ويضيؼ باندورا إلى إف التعمـ االجتماعي يرتبط بالتعزيز ومحاولة تقميده
دافع أو حافز أو باعث لمفرد لتكرار  عمى أساس أف السموؾ أو األداء الذي يتـ تعزيزه أو تدعيمو يكوف بمثابة

  .مثؿ ىذا السموؾ أو األداء مرة أخرى

فمثال عندما يقـو المدرب بإثابة العب ما عمى سموؾ قاـ بو فإف الالعب يقـو بتكرار السموؾ أو األداء مرارا 
 .وعمى العكس في حالة العقاب مع عدـ التكرار

   :تطور دافعية الممارسة الرياضية_ 5_4
إف الدافعية نحو ممارسة النشاط البدني ىي سمسمة متصمة الحمقات وتتمثؿ أوالىا في ممارسة الناشئ    

لمرياضة مف أجؿ اكتساب مختمؼ الخبرات البدنية والحركية والميارية التي تساعده عمى الميؿ نحو نشاط بدني 
. رياضي معيف و محاولة التخصص فيو و رفع مستواه تدريجيا لموصوؿ ألعمى المستويات الرياضية

  إلى أف ىناؾ أنواع و حاالت مف الدافعية ترتبط بالمراحؿ األساسية لمممارسة puni   1980وقد أشار بوني 
 :الرياضية وىي كما يمي

تبدأ في ىذه الرحمة المحاوالت األولى لمممارسة  : دافعية المرحمة األولية لمدراسة الرياضية- 4-5-1
 :الرياضية مف طرؼ األطفاؿ الناشئيف وىـ مدفوعوف بفعؿ كؿ مف

 .الميؿ نحو النشاط البدني •

 .العوامؿ البيئية •

 .درس التربية الرياضية •

 .النشاط الخارجي •

تظير رغبة الممارس لمرياضة الرغبة في الخوض  :دافعية مرحمة الممارسة الرياضية التخصصية- 4-5-2
إلخ محاوال ...والغوص في أعماؽ الرياضة مف خالؿ التخصص في رياضة معينة  كرة قدـ، كرة سمة، سباحة 

 :وتتمثؿ خصائص ىذه المرحمة فيما يمي. الوصوؿ لمستوى رياضي جيد في ذلؾ التخصص

 .ميؿ خاص نحو نشاط رياضي معيف •

 .اكتساب قدرات خاصة •

 .اكتساب معارؼ جّيدة •
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 (.المباريات) في المنافسات االشتراؾ •

 االحتراؼفي ىذه المرحمة يرقى مستوى الرياضي إلى مستوى  :دافعية المستويات الرياضية العالية- 4-5-3
 :العالي أي مرحمة البطولة الرياضية وتتميز الدافعية في ىذه المرحمة ب

 .محاولة تحسيف المستوى •

 .محاولة الوصوؿ إلى المستويات العالمية •

 .المكاسب الشخصية •

 .أوبرايف في رمي الجمة أو فوسبري في الوثب العالي.  بمستوى النشاط الرياضياالرتقاء •

 .الحاجة إلى تعميـ اآلخريف •
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   الدافعية لإلنجاز:المحاضرة الخامسة_ 5

يرجع استخداـ مصطمح الدافع لإلنجاز في عمـ النفس مف الناحية  :تعريف الدافعية لإلنجاز_ 1_5
  الػػػذي أشار إلى أف الحػػػاجة لإلنجاز ىي دافع تعويضي مستمد مف Alfred Adlerالتاريخية إلى ألفرد أدلر 

وذلؾ .   الذي عرض ىذا المصطمح في ضوء تناولو لمفيـو الطموحLevin Kلفن  كورتخبرات الطفولة، و 
وعمى الرغـ مف ىذه البدايات المبكرة إال أف الفضؿ يرجع .  لمصطمح الحاجة لإلنجازموراي ىنريقبؿ استخداـ 

  في أنو أوؿ مف قدـ مفيـو الحاجة لإلنجاز بشكؿ دقيؽ H.Murrayإلى عالـ النفس األمريكي ىنري موراي 
بوصفو مكونا ميما مف مكونات الشخصيات، وذلؾ في دراستو بعنواف استكشافات في الشخصية والتي عرض 

 .فييا عدة حاجات نفسية كاف مف بينيا الحاجة لإلنجاز
انيا استعداد الفرد لتحمؿ المسئولية " في كتابو الدافعية لإلنجاز عبد المطيف محمد خميفة. حيث يعرفيا د

 معينة والمثابرة لمتغمب عمى العقبات والمشكالت التي قد تواجيو والشعور أىداؼوالسعي نحو التفوؽ لتحقيؽ 
". بأىمية الزمف والتخطيط لممستقبؿ

استعداد الفرد لمتنافس في موقؼ ما "  في كتابو مدخؿ لعمـ النفس الرياضي أنيا حسن عالوي محمدكما يعرفيا 
 وكذلؾ الرغبة في الكفاح االمتيازمف مواقؼ اإلنجاز في ضوء معيار أو مستوى معيف مف معايير أو مستويات 

. والنضاؿ لمتفوؽ في مواقؼ اإلنجاز والتي ينتج عنيا نوع معيف مف النشاط والفاعمية والمثابرة

أما في المجاؿ الرياضي يمكف اعتبار أف موقؼ المنافسة الرياضية مف بيف أىـ مواقؼ اإلنجاز الرياضي ويعتبر 
بمثابة موقؼ انجاز نوعي أو خاص ولذا يرى بعض الباحثيف في عمـ النفس الرياضي استخداـ مصطمح 

. التنافسية لإلشارة إلى دافعية اإلنجاز

وبذلؾ يمكف تعريؼ دافعية اإلنجاز الرياضي بأنيا استعداد الالعب الرياضي لمواجية مواقؼ المنافسة الرياضية 
 عف طريؽ إظيار واالمتياز في ضوء مستوى أو معيار مف معايير أو مستويات التفوؽ واالمتيازومحاولة التفوؽ 

 في واالمتيازقدر كبير مف النشاط والفاعمية والمثابرة كتعبير عف الرغبة في الكفاح والنضاؿ مف اجؿ التفوؽ 
. مواقؼ المنافسة الرياضية

: أف مؤشرات الدافعية لإلنجاز مف حيث قوتيا أو ضعفيا تتمثؿ في اآلتي" أتكنسوف"وأوضح 

. محاولة الوصوؿ لميدؼ واإلصرار عميو – 1

. التنافس مع اآلخريف وما يعنيو ذلؾ مف سرعة الوصوؿ لميدؼ وبذؿ الجيد – 2

 . أو الجودة في األداءاالمتيازأف يتـ ذلؾ وفقا لمعيار  – 3

:   بأف الدافعية لإلنجاز تعني بشكؿ محدد الجوانب التاليةمييرويتسؽ ذلؾ مع ما أشار إليو 
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. ، وىو ما يمكف تقويمو في ضوء النجاح أو فشؿاالمتيازالسموؾ الذي يحدث في ضوء معيار  – 1

. سموكوا يترتب عف احساس الفرد بأنو مسئوؿ عف نتائجو أو ـ – 2

. مستويات التحدي واإلحساس بعدـ التأكد  -  3

  ىرمانز وحدد Hermans 1970 مظاىر الدافع لإلنجاز في عشرة جوانب ىي   :

 الزمف، التوجو إدراؾ، المثابرة، توتر العمؿ أو الميمة، االجتماعيمستوى الطموح، سموؾ تقبؿ المخاطرة، الحراؾ 
. جازفلممستقبؿ، اختيار الرفيؽ، سموؾ التعرؼ، سموؾ اإل

  إلى احدى عشرة سمة تعبر عف الدافع لإلنجاز وىي1981 الشربيني زكريا وتوصؿ   :

. االجتماعية، قدر النفس، اإلتقاف، الحيوية، الفطنة، التفاؤؿ، المكانة، الجرأة االستغالؿالطموح، المثابرة، 

  مف خالؿ استقرائو لمدراسات السابقة إلى أف ىناؾ ثالثة دوافع 1978 القادر عبد محمود كما توصؿ 
فرعية لإلنجاز تتمثؿ في الطموح العاـ، والنجاح بالمثابرة عمى بذؿ الجيد، والتحمؿ مف أجؿ الوصوؿ 

 .لميدؼ
:  بيف نوعيف اساسييف مف الدافعية لإلنجاز وىماسميث شارل و فيروفوقد ميز 

.  و يقصد بيا تطبيؽ المعايير الداخمية أو الشخصية مواقؼ اإلنجاز:دافعية اإلنجاز الذاتية – 1
، االجتماعيةوتتضمف تطبيؽ معايير التفوؽ التي تعتمد عمى المقارنة : االجتماعيةدافعية اإلنجاز  – 2

. أي مقارنة أداء الفرد باآلخريف
 أكثر سيادة ألييماويمكف أف يعمؿ كؿ مف ىذيف النوعيف في نفس الوقت، ولكف قوتيما تختمؼ وفقا 

وسيطرة عمى الموقؼ، فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية ليا وزف أكبر وسيطرة في الموقؼ  فإنو غالبا ما 
.  والعكس صحيحاالجتماعيةيتبعيا دافعية اإلنجاز 

:  أف الدافعية لإلنجاز تتضمف خمسة مكونات أساسية ىيحمزة محمد عبد المطيف. دوفي ضوء ما سبؽ يرى 

. المثابرة – 3/ السعي نحو التفوؽ لتحقيؽ مستوى طموح مرتفع  – 2/ الشعور بالمسئولية  – 1

 .التخطيط لممستقبؿ – 5/ الشعور بأىمية الزمف  – 4
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 الشخصية الرياضية: المحاضرة السادسة_ 6

 المفاىيـ بأنياتميز الفرد عف غيره، كما تعرؼ  ىي ذلؾ النظاـ المتكامؿ مف الصفات التي: الشخصية _ 1_6
 المعقدة التنظيـ والػتي تميػزه عف غيره مف الناس واإلدراكيةالسموكية  التي تصؼ الفػرد مف حيث االسػاليب

الصفة أو   الصفػات الجسمية والعػقمية والخمقػية والوجدانية وىيأيضا وأنياالمواقؼ االجتماعية،  وبخاصة في
فالشخصية تمثؿ النظاـ المتكامؿ مف الخصائص الميزة  .الخمؽ وحقيقة وجود االنساف متميزًا عف االشياء االخرى

 لذلؾ نجد ،لمفرد والعالقة بيف ىذه الخصائص والتي تساعد الفرد عمى موائمة نفسو مع اآلخريف والبيئة مف حولو
 .أف ىناؾ العديد مف السمات التي تميز الشخصية وفقا لنوع النشاط الرياضي

والشخصية عبارة عف تنظيـ متكامؿ يجمع ثالث تنظيمات أساسية ىي التنظيـ البدني والتنظيـ المعرفي والتنظيـ 
نب ا الرياضية أف نتناوليا مف الجواألنشطة، ومف ثـ البد عند الحديث عف الشخصية الرياضية في االنفعالي

: الثالث وىي

 . الحركية اثناء التفاعؿ مع مواقؼ المنافسة الرياضيةاالستجابات ويظير ىذا في :التنظيم البدني-6-1-1
 أثناء كالتفكير والتخيؿ واإلدراؾ والتعمـ وغيرىا مف العمميات العقمية المطموبة :التنظيم المعرفي-6-1-2

 .التدريب والمنافسة
 عمييا مف االستدالؿ المصاحبة لمسموؾ ويمكف االنفعالية وىو ما يرتبط بالحالة :االنفعاليالتنظيم -6-1-3

وقد اتفؽ العديد مف العمماء عمى أف الشخصية ىي المجموع المنظـ  .خالؿ المواقؼ التي يتعرض إلييا الالعب
  بأنيا Alport  و ألبورت werrenلمعمميات النفسية و الحاالت التي تخص الفرد وترجع اليو، وقد حددىا وارف 

 .جسمية التي تقرر الطابع الفريد لمشخص في السموؾ والتفكير  النفسلألجيزةالنظاـ الدينامي داخؿ الفرد 

 إلى وجود جوىر يتضمف مكونات أشار نموذج لمحاولة فيـ الشخصية و Hollanderوقد قدـ  ىوالندر   
 ىناؾ بعض الخصائص الطرفية أو السطحية أف، كما أجزائوالشخصية يتميز بالثبات وعدـ التغير في معظـ 

:  التي تنبعث مف ىذا الجوىر وأوضح ذلؾ في نموذج يتضمف المكونات التاليةلمشخصية

 الجوىر النفسي 
 االستجابات النمطية 
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                         البيئة الخارجيةالسموكات المرتبطة بالدور 
 البيئة اإلجتماعية 

 لشخصيةؿ نموذج ىوالندر :03شكؿ رقـ            

وفي ضوء ىذا . ويعتبر الجوىر النفسي ىو محور الشخصية ويتضمف مفيـو الفرد عف نفسو وعف ذاتو    
النموذج يمكف القوؿ أف أنواع السموؾ المرتبطة بالدور بالنسبة لالعبيف يمكف توقع حدوثيا كنتيجة العالقة 

المركبة بيف خصائص الجوىر النفسي لالعب وطبيعة استجاباتو النمطية والخصائص الفريدة لمبيئة أو المواقؼ 
وقد أكد العديد مف الباحثيف أف التفوؽ في رياضة معينة مرتبط بمدى مالئمة . المرتبطة بالحدث الرياضي

السمات الشخصية لمفرد بطبيعة المتطمبات والخصائص النفسية المميزة لنوع الرياضة ومف ىنا نجد اختالؼ في 
 في مجاؿ أجريتويتضح مف نتائج البحوث التي .  الفردية عف األنشطة الجماعيةلألنشطةالسمات الشخصية 

  Kane و كيف cooperالسمات الشخصية اف ىناؾ فروقا بيف الرياضييف عف غير الرياضييف مثؿ دراسة كوبر 
 االستقرار– المنافسة - اإلنبساكية– الثقة بالنفس :   في السمات Morgan، مورغاف Schurrو شور 
.  انخفاض القمؽ- االنفعالي

 إلى أف ىذا النموذج يحاوؿ فيـ الشخصية متسقة Gould  1995  و جولد weinbergوقد اشار واينبرغ      
 ومف حيث أنيا داخمية ولكنيا تالحظ مف الناحية الظاىرية والخارجية، كما أنيا داخؿ الفرد ولكنيا ةدينامكيو

 ىوالندر  إلى أنسب الطرؽ لفيـ شخصية الفرد تكوف عمى أشاروفي ضوء ذلؾ . االجتماعيةتتأثر بالبيئة 
أما محاولة فيـ الشخصية عمى مستوى .  النمطية باستخداـ استخبارات الشخصية المقننةاالستجاباتمستوى 

 ىذا النوع الفتقارىا اإلسقاطية فإنيا ترتبط بالعديد مف جوانب القصور نظرا االختباراتالجوىر النفسي باستخداـ 
.  لمصدؽ والثبات بدرجة مقبولةاالختباراتمف 

أما في مجاؿ اختالؼ السمات الشخصية تبعا الختالؼ نوع الرياضة فإف ىناؾ تحفػظا كبيرا لعدـ وضوح     
ىذه الفػػروؽ وفي مجػػاؿ اختالؼ السمات الشخصية تبعا لمستوى الميارة فقد توصؿ كوبر إلى أف ىناؾ سمات 

  .تحمؿ األلـ– انخفاض القمؽ – المنافسة – الثقة بالنفس – اإلنبساطية : نفسية ترتبط باألداء الرياضي وىي 
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أو نمط  ىي عاطفة أو اتجاه تخضع لمقياس وتتمتع بالثبات النسبي وتفّرد الشخص عف غيره :السمة_ 2_6
ونحف ال نشاىدىا وأننا نستنتجيا مف مشاىداتنا المظاىر السموكية  )سموكي أو موقؼ مستقر في الشخصية 

 .(وعمى أساسيا بأنيا سموؾ الفرد في المستقبؿ القريب سيمضي باتجاه معيف 

ويمكف التمييز بيف الرياضييف وغير الرياضييف مف خالؿ السمات المركبة التي تعتمد عمى أكثر مف بعد واحد 
: وىي

 سمة اليادفية . 
 سمة المثابرة. 
 سمة الشجاعة والجرأة. 
 الثقة بالنفسسمة . 
 سمة السيطرة . 
  االستقالليةسمة. 
 سمة ضبط النفس. 
 سمة صالبة العود. 
 سمة التدريبية. 
  االجتماعيةسمة. 

 التي قاـ بيا األجنبية بالنسبة لمشخصية والمستوى الرياضي فقد أكد مف خالؿ عرض بعض الدراسات اأـ  
  ولعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف Kane و كيف Schour و شور Rushal و روشاؿ Singerسنجر 

 .صيةخ في بعض جوانب الشاألقؿالرياضييف ذوي المستوى العالي والرياضييف ذوي المستوى 
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 النظريات المفسرة لمشخصية   :المحاضرة السابعة_ 7

تقوؿ النظرية السموكية إف الفرد في نموه يكتسب : (نظرية المثير واالستجابة)النظرية السموكية _ 1_7
 .أساليب جديدة عف طريؽ عممية التعمـ ويحتفظ بيا

. وقد بنيت النظرية السموكية عمى أساس مف البحوث التجريبية المعممية بيدؼ تفسير السموؾ اإلنساني -
 .ومف أوائؿ أقطاب ىذه النظرية ويمياـ جيمس -
وقد ساىـ إيفاف بافموؼ إسيامًا ىامًا حيف أوضح عممية االقتراف الشرطي وما يتصؿ بيا مف عمميات  -

 .التعزيز والتعميـ
 .وقضي روبرت واطسوف عمى الذاتية في تفسير الظاىرات النفسية -
 .ووضح ثورنديؾ قانوف األثر واالستجابة -
 .وجاء بعد ذلؾ كالرؾ ىؿ، ثـ جسوف دوالرد ونيؿ ميممر وغيرىـ -

 (نظرية كالرؾ ىؿ)وكاف مف أىـ تطبيقات نظرية التعمـ 

 السموكية المتعممة الثابتة نسبيًا األساليبىي التنظيمات أو  :الشخصية حسب النظرية السموكية- 7-1-1
 .التي تميز الفرد عف غيره مف الناس

مركزًا أساسيًا في النظرية السموكية باعتبار أف العادة مفيوـ يعبر عف رابطة بيف  (العادة)ويحتؿ مفيـو  -
. المثير واالستجابة

لى انحالليا أو إحالؿ أخرى  - واىتمت ىذه النظرية بتحديد الظروؼ التي تؤدي إلى تكويف العادات وا 
 .محميا 

 .والعادة عند أصحاب ىذه النظرية ىي تكويف مؤقت وليست تكويف دائمًا نسبياً  -
كما أف العادات متعممة ومكتسبة وليست موروثة، وعمى  ىذا فإف بناء الشخصية يمكف أف يتعدؿ  -

 .ويتغير
 .وأبرزت النظرية أىمية الدافع أو الباعث- 7-1-2

 .وىو مثير قوي بدرجة كافية لدفع الفرد وتحريكو إلى السموؾ -
 :ومف الدوافع ما ىو -

 .(الجوع ، العطش، الجنس، األلـ)أولي موروث يتصؿ بالعمميات الفسيولوجية مثؿ  -7-1-2-1
 .(الخ...  إلى جماعة واالنتماءالحاجة إلى األمف )ثانوي مكتسب متعمـ مثؿ - 7-1-2-2

 

: نظرية التحميل النفسي_ 2_7
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 : مفاىيم عامة في نظرية التحميل النفسي-7-2-1

ف الجياز النفسي يتكوف فرضيًا مف اليو أ يقوؿ سيغموند فرويد مؤسس ىذه النظرية، :الشخصية- 7-2-1-1
 . واالناىواألنا األعؿ

 ( id /ça): اليو_ أ

ىو أقدـ قسـ مف أقساـ ىذا الجياز، وىو منبع الطاقة الحيوية والنفسية التي يولد الفرد مزودًا بيا، وىو يحتوي - 
. عمى ما ىو ثابت في تركيب الجسـ

. فيو يضـ الغرائز والدوافع الفطرية الجنسية والعدوانية- 

. وىو الصورة البدائية لمشخصية قبؿ أف يتناوليا المجتمع بالتيذيب والتحوير- 

وىو مستودع القوى والطاقات الغريزية وىو جانب ال شعوري عميؽ ليس بينو وبيف العالـ الواقعي صمة مباشرة  - 

. وىو ال شخصي وال أردي، لذلؾ فيو بعيد عف المعايير والقيـ االجتماعي، ال يعرؼ شيئًا عف المنطؽ- 

ويسيطر عمى نشاطو مبدأ المذة واأللـ، أي أنو يندفع إلى إشباع دوافعو اندفاعًا عاجاًل في أي صورة وبأي - 
. ثمف

(. Super – ego / surmoi):  األنا االعمي _ب

ىو مستودع المثاليات واألخالقيات والضمير والمعايير االجتماعية والتقاليد والقيـ والصواب والخير والحؽ - 
. والعدؿ والحالؿ

. وىو ال شعوري إلى حد كبير، وينمو مع نمو الفرد (رقيب نفسي)فيو بمثابة سمطة داخمية أو - 

المربيف والشخصيات المحبوبة في الحياة  (مثؿ).  في نموه بالوالديف ومف يحؿ محميـىويتأثر االنا األعؿ- 
. العامة والمثؿ االجتماعية العميا

. وىو يتعدؿ ويتيذب بازدياد ثقافة الفرد وخبراتو في المجتمع- 

 . عمى ضبط اليو وكؼ دفاعاتوىويعمؿ االنا األعؿ

 ( ego/ moi): األنا _ ج

. فيو مركز الشعور واإلدراؾ الحسي الخارجي واإلدراؾ الحسي الداخمي، والعمميات العقمية- 
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وىو المشرؼ عمى جيازنا الحركي اإلرادي، ويتكفؿ االنا بالدفاع عف الشخصية، ويعمؿ عمى توافقيا مع البيئة - 
حداث التكامؿ وحؿ الصراع بيف مطالب اليو وبيف مطالب األنا األعؿ .  وبيف الواقعىوا 

واالنا لو جانباف شعوري، وال شعوري ولو وجياف، وجو يطؿ عمى الدوافع الفطرية والغريزية في اليو وأخر - 
. يطؿ عمى العالـ الخارجي عف طريؽ الحواس

 .وظيفة االنا ىي التوفيؽ بيف مطالب اليو والظروؼ الخارجية وينظر إليو فرويد كمحرؾ منقذ لمشخصية- 

. ويعمؿ االنا في ضوء مبدأ الواقع- 

وينمو عف طريؽ الخبرات التربوية التي يتعرض . ويقـو مف أجؿ حفظ وتحقيؽ قيمة الذات والتوافؽ االجتماعي- 
. ليا الفرد مف الطفولة إلى الرشد

ويقوؿ فرويد إف الجياز النفسي البد أف يكوف متوازنًا حتى يكفؿ لمفرد طريقة سميمة لمتعبير عف الطاقة - 
 .وحتى تسير الحياة سيرًا سوياً  (الحيوية الجنسية)الميبيدية 

 : الشعور والالشعور وما قبل الشعور-7-2-2

ىو منطقة الوعي الكامؿ واالتصاؿ بالعالـ  ( Consciousness/ conscience): الشعور- 7-2-2-1
 .الخارجي وىو الجزء السطحي مف الجياز النفسي

يكوف معظـ الجياز النفسي، وىو ( Unconsciousness/ inconscience)الالشعور  -7-2-2-2
. يحوي ما ىو كامف ولكنو ليس متاحًا ومف الصعب استدعاؤه

. الف قوى الكبت تعارض ذلؾ- 

. وحدد فرويد الرغبات المكبوتة التي يحتوييا الالشعور بأنيا ذات طابع جنسي

ويقوؿ إف المكبوتات تسعى إلى شؽ طريقيا مف الالشعور إلى الشعور نحو األحالـ وفي شكؿ إعراض األمراض 
. العصابية

يحتوي عمى ما ىو كامف ( Pre consciousness/ pré conscience)ما قبل الشعور - 7-2-2-3
 .المعارؼ– الذكريات – مثؿ الكالـ . وما ليس في الشعور ولكنو متاح ومف السيؿ استدعاؤه إلى الشعور

(  Instinct): الغرائز- 7-2-3

وتمثؿ مطمب  (حاجات اليو)عبارة عف قوة نفترض وجودىا وراء التوترات المتأصمة في حاجات الكائف الحي 
. الجسـ مف الحياة النفسية
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 .وىدفيا القضاء عمى ىذا التوتر، وموضوعيا ىو األداة التي تحقؽ اإلشباع -
 .وقد حدد فرويد عددًا قمياًل مف الغرائز األساسية تضـ عددًا أكبر مف الغرائز -
 (.thanatos)ويقابميا غريزة الموت  (eros)يقوؿ فرويد بوجود غريزة الحياة  -
 .ويوجد صراع دائـ بيف ىاتيف الغريزتيف االساسيتيف -
والسموؾ حسب ىذه اآلراء مزيج متوافؽ أو متعارض مف غريزة الحياة وغريزة الموت، ويؤدي فساد ىذا  -

 .المزيج إلى اضطراب السموؾ
 .فيي القوى التي تعمؿ عمى حفظ االنا، وىي القوى المعارضة لمغريزة الجنسية: أما عف غرائز األنا -
 .والصراع بيف غرائز األنا والغريزة الجنسية يؤدي إلى العصاب -
. والكبت ىو نتيجة تغمب غرائز األنا -

تحتؿ مركزًا خاصًا في نظرية التحميؿ النفسي، فقد ركز فرويد عمى أىمية  :الغريزة الجنسية- 7-2-3-1
 .الغريزة الجنسية في توجيو السموؾ

. وأبرز عالقة اضطراب الغريزة الجنسية والمشكالت الجنسية باألمراض النفسية

: النواحي االجتماعية والثقافية والبيئية والدينية- 7-2-4

. يعزي فرويد أكثرية العوامؿ االجتماعية إلى دوافع غريزية- 

فيو يرجع االضطرابات العاطفية إلى الغريزة الجنسية ، واإلبداع إلى إعالء الغريزة الجنسية والحرب إلى غريزة - 
 .الموت
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: مفاىيم خاصة في نظرية التحميل النفسي: المحاضرة الثامنة_ 8

صدمة الميالد عمى أنيا صدمة نفسية  (Rank) ذكر رانؾ :(Birth Trauma)صدمة الميالد - 8-1
رىيبة في بداية حياة الفرد الف االنفصاؿ بالميالد أي انفصاؿ الجنيف الذي كاف داخؿ الرحـ جزءًا مف االـ يعيش 

. في سعادة أساسية

ويكوف الميالد بمثابة عممية طرد وانفصاؿ وىذه أقصى خبرة يجتازىا اإلنساف ويخشى الفرد أف تتكرر عممية 
 .انفصاؿ أخرى في مستقبؿ حياتو

. في مرحمة ما قبؿ الميالد (السرور األولى)الذي يطمس حالة  (القمؽ األولي)ويعتبر الميالد عمى ىذا 

. ويقضي االنساف بقية حياتو الستبداؿ فردوسو المفقود (كبت أولي)وىكذا يوضح أساس 

ذا فشؿ أصبح عصابياً  . وقد يحتاج الفرد إلى مرحمة الطفولة كميا حتى يتغمب عمى صدمة الميالد وا 

 أىتـ ادلر بدور عقدة النقص نتيجة لوجود قصور (:Inferiority Complex)عقد النقص _ 2_8
عضوي أو اجتماعي أو اقتصادي مما يؤثر عمى حياة الشخص النفسية ويشعره بالنقص والدونية وعدـ االمف 

. ويتبع ذلؾ تعويض أو عدواف لتخفيؼ الشعور بالنقص. وعدـ الكفاية

 أبرز أدلر فكرة أسموب الحياة الذي يدور حوؿ السعي إلى التفوؽ (:Life Style): أسموب الحياة_ 3_8
 :ويتخذ الناس أساليب حياة عديدة لتحقيؽ ىذا اليدؼ منيا .وتحقيؽ الذات

. أسموب العمـ -
 .النشاط االقتصادي -
 .العالقات االجتماعية -
 .النشاط الرياضي -

ويؤكد ادلر أىمية إمكانات الفرد الموروثة وخبرات الطفولة في تشكيؿ وتحديد أسموب حياتو الذي يصعب 
. تغييره فيما بعد

(: Finalism): الغائية_ 4_8

. أىتـ ادلر أيضًا بفكرة الغاشية أو ىدؼ الحياة- 

وقاؿ إف الشخصية ال يمكف أف تتكوف وتنمو إال إذا كانت النفس اإلنسانية تتجو في نشاطيا اتجاىًا ىادفًا - 
. يوجييا

. غاية معينة ويقوؿ ادلر أف ىدؼ الحياة ينظـ حياة الفرد وسموكو الذي يكوف دائمًا موجيًا نحو- 
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ويؤكد أدلر أف المرض النفسي ينتج مف اتجاه الفرد اتجاىًا جامدًا نحو غاية وىمية أو ىدؼ ال يستطيع - 
. تحقيقو

وأف االنساف عبارة . تناوؿ رانؾ مفيـو اإلرادة، ويعني بو القوة المتكاممة لمشخصية( Will): اإلرادة _ 5_8
 .عف عالقة صحية نشطة خالقة ممؤىا الكفاح بيف نفسو وبيف العالـ

يستطيع أف يعطي ويأخذ وأف يغير ويتغير وأف يحوؿ ويتحوؿ وجوىر وجود الفرد ىو عالقتو االيجابية بنفسو 
. إنيا إرادتو... وبالعالـ الذي يعيش فيو 

بناء الشخصية حسب نظرية التحميؿ النفسي لدى فرويد: 04شكؿ رقـ   
 

: مؤسس ىذه النظرية كارؿ روجرز وأىـ معالـ النظرية :نظرية الذات_ 6_8

 Se if: الذات - 8-6-1

وتتكوف بنية الذات نتيجة . ؿ تدريجيًا عف المجاؿ اإلدراكيصىي كينونة الفرد أو الشخص، وتنمو الذات وتنؼ- 
. لمتفاعؿ مع البيئة

. الذات المدركة – وتشمل

. الذات االجتماعية -
 .الذات المثالية -

وتنمو نتيجة لمنضج والتعمـ وتصبح المركز الذي . وتسعي إلى التوافؽ واالتزاف والثبات . وقد تمتص قيـ االخريف
. تنتظـ حولو كؿ الخبرات 

(الضمير)اآلنا األعلى   

القيم والمعايير المتعلمة من األسرة والمجتمع 
 والدين

 اآلنا

(شعوري  )  

مواجهة الواقع+ توفيق  )  
 

(الجنس)الحياة  (العدوان)الموت   شعوري الهو ال  

ل) q (شعوري  
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ىو تكويف معرفي منظـ ومتعمـ لممدركات الشعورية   De If – Concept: مفيوم الذات - 8-6-2
 .والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات ، يبموره الفرد ، ويعتبره تعريفًا نفسيًا لذاتو

ويتكوف مفيـو الذات مف أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة األبعاد عف العناصر المختمفة لكينونتو  -
. الداخمية والخارجية 

وتشمؿ ىذه العناصر المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات كما تظير إجرائيًا في وصؼ  -
 ( .مفيوم الذات المدرك)الفرد لذاتو كما يتصورىا ىو 

والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أف االخريف في المجتمع يتصورونيا والتي يتمثميا  -
 ( .مفيوم الذات االجتماعي)الفرد مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي مع االخريف 

 ( .مفيوم الذات المثالي)والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالية لمشخص الذي يود أف يكوف  -
وظيفة دافعية وتكامؿ وتنظيـ وبمورة عالـ الخبرة المتغير الذي يوجد الفرد  :وظيفة مفيوم الذات -8-6-2-1

 .في وسطو
. فيو ينظـ ويحدد سموكو  -
 .وينمو مفيوـ الذات تكوينيًا كنتاج لمتفاعؿ االجتماعي جنبًا إلى جنب مع الدافع الداخمي لتأكيد الذات  -
 .وبالرغـ مف أنو ثابت إلى حد كبير إال أنو يمكف تعديمو وتغييره تحت ظروؼ معينة -
ويعتبر أىـ مف الذات الحقيقية في تقرير السموؾ، وأنو عبارة عف كؿ، وأف الفرد يسعى دائمًا لتأكيد  -

 .وتحقيؽ وتعزيز ذاتو وىو يحتاج إلى مفيـو موجب لمذات
 .أف مفيـو الذات مفيـو شعوري يعيو الفرد، بينما قد تشتمؿ الذات عناصر ال شعورية ال يعييا الفرد -

 :الخبرة-8-6-3
. يمر الفرد في حياتو بخبرات عديدة - 

الخبرة ىي كؿ شيء، أو موقؼ يعيشو الفرد في زماف ومكاف معيف ويتفاعؿ الفرد معيا وينفعؿ بيا، يؤثر - 
. ويتأثر بيا

والخبرة متغيره، ويحوؿ الفرد خبراتو إلى رموز يدركيا ويقيميا في ضوء مفيـو الذات وفي ضوء المعايير - 
إذا كانت غير متطابقة مع )أو ينكرىا أو يشوىيا  (عمى أنيا ال عالقة ليا بنية الذات)االجتماعية أو يتجاىميا 

. (بنية الذات

والخبرات التي ال تتفؽ مع الذات ومفيـو الذات أو التي تتعارض مع المعايير االجتماعية تدرؾ عمى أنيا - 
حباط مركز الذات والتوتر  تيديد ويضفي عمييا قيمة سالبة وعندما تدرؾ الخبرة عمى ىذا النحو تؤدي إلى تيديد وا 

جمود اإلدراؾ وتشويو المدركات واإلدراؾ غير الدقيؽ )والقمؽ وسوء التوافؽ النفسي وتنشيط وسائؿ الدفاع 
 .(لمواقع
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الفرد لديو القدرة عمى تقييـ خبرتو وسموكو ، وقد يرمز أو يتجاىؿ أو ينكر خبرتو الميددة  :الفرد- 8-6-4
 .فتصبح شعورية أو ال شعورية

وىو إذا خبر صراعًا بيف تقييمو وتقييـ اآلخريف فإنو قد يضحي بتقييمو وينكر أو يشيوه خبرتو ويغير سموكو 
ليطابؽ إدراؾ وتقييـ األخرييف وىذا اإلنكار والتشويو لخبرات الفرد يؤدي إلى القمؽ والمجوء إلى  حيؿ الدفاع 

. وسوء التوافؽ النفسي

. في إطار ميمو لتحقيؽ ذاتو (واقعة)ويتفاعؿ مع . والفرد لديو دافع أساسي لتأكيد وتحقيؽ وتعزيز ذاتو
ويشمؿ الحب واالحتراـ والتعاطؼ والقبوؿ مف جانب )لمتقدير الموجب  (رغـ أنيا متعممة)ولديو حاجة أساسية 

 (.اآلخريف
وىذا التقدير الموجب لمذات متبادؿ مع االخريف الميميف في حياتو وتحدد حاجات الفرد ودوافعو كما يدركيا أو 

 .كما يخبرىا جانبًا مف سموكو
شباع حاجاتو كما يخبرىا في  :السموك- 8-6-5 السموؾ ىو نشاط موجو نحو ىدؼ مف جانب الفرد لتحقيؽ وا 

 .المجاؿ الظاىري كما يدركو 

ويتفؽ السموؾ مع مفيـو الذات ، ومع المعايير االجتماعية ، وبعضو ال يتفؽ مع بنية الذات والمعايير 
. االجتماعية

 (تبني السموؾ أو إنكاره)وعندما يحدث تعارض ىنا يحدث عدـ التوافؽ النفسي ، ويمكف تغيير السموؾ وتعديمو 
 .ويصحبو االنفعاؿ ويسيمو 

 .ةوقد يحدث نتيجة لمخبرات أو الحاجات العضوية التي لـ تأخذ صورة رمزية لكونيا غير مقبوؿ
وىؿ ىذا السموؾ قد يكوف غير متطابؽ مع بنية الذات ومفيـو الذات وفي ىذه الحالة قد ينفصؿ الفرد منو  وىذا 

 .قد يؤدي إلى التوتر وسوء التوافؽ النفسي
  Phenomenal Field: المجال الظاىري - 8-6-6

يوجد الفرد في وسط مجاؿ ظاىري، ويسمؾ الفرد ككؿ منظـ في ىذا المجاؿ الظاىري، أي المجاؿ الشعوري - 
. كما يدركو وكما يخبره

 .المجاؿ الظاىري ىو عالـ الخبرة المتغير باستمرار وىو كؿ الخبرات أو مجموعيا وىو عالـ شخصي ذاتي- 

، Albert Banduraومف مؤسسي ىذا اإلتجاه  :social learningنظريات التعمم االجتماعي - 8-6-7
تتكوف مف خالؿ سياؽ اجتماعي تنمو فيو، ويتـ مف خاللو التعمـ بطريقة المحاكاة والتقميد :" ويقوؿ إف الشخصية
 (.1998حنورة، ) Modelingوالمالحظة والنمذجة 
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، ويرى Walter Michelومف مؤسسي ىذا االتجاه  :Siuationismtالنظرية الموقفية - 8-6-7-1
أصحاب ىذا االتجاه أف المنظـ األساسي لمسموؾ ىو الظروؼ الموقفية وليست العوامؿ الداخمية في الشخصية 

 (.1998حنورة، )

تتشكؿ مف خالؿ : " إلي أف الشخصيةأيفاريذىب  :Interaciionismالنظريات التفاعمية - 8-6-7-2
بما يؤدي إلي أف يكوف كؿ إنساف ىو . االستعدادات البيولوجية والنفسية والظروؼ البيئية واالجتماعية وغيرىا

حنورة ). وحدة مفردة تتشابو أو ال تتشابو مع غيرىا بمقدار تماثؿ تمؾ المظاىر، وتماثؿ مواقؼ التفاعؿ فيما بينيا
 (6 : 7ص  :1998:

الشخصية لدى  :Phenomological Theoriesنظريات المجال أو النظريات الظاىراتية - 8-6-7-3
 :ىذه النظريات تعمؿ مف الناحية الحركية عمى تحقيؽ ثالث عمميات ضرورية لمنمو والتطور، وىي

الخارجية،  العيش بطريقة مناسبة لمواقع بحيث تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ، وىو ما يعني التطابؽ بيف الحقائؽ (أ
. وخصائص عالـ الفرد الداخمي

وىي دعوة إلى ضرورة توفر المرونة الكافية لدى الفرد لمراجعة : Maintenanceالمحافظة عمى الذات  (ب 
. خبراتو الذاتية، ونظمو الداخمية وتعديميا بشكؿ يتماشى مع العالـ المحيط بو

وقد . وىو ما يعني اتجاه الفرد إلي األماـ بعد ما يترؾ دفاعاتو النفسية خمفو: Enhancementالتعزيز  (ت
يحدث في بعض الحاالت نوع مف النكوص مف أجؿ التعزيز، وىو ما يخدـ الذات، ولعممية التعزيز عالقة وثيقة 

 .بنمو الفرد وتطوره

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

  اإلعداد النفسي:المحاضرة التاسعة_ 9
ىو عممية تربوية تحت نطاؽ الممارسة اإليجابية لالعبيف بيدؼ خمؽ  :تعريف اإلعداد النفسي- 9-1

 والعمؿ عمى تشكيؿ وتطوير السمات واالنفعالي والثقة بالنفس واإلدراؾ المعرفي واالتجاىاتوتنمية الدوافع 
 .اإلدارية باإلضافة إلى التوجيو واإلرشاد التربوي والنفسي لالعبيف

ويعرؼ التحضير النفسي أيضا عمى أنو سيرورة التطبيؽ العممي لوسائؿ ومناىج معينة ومحدودة موجية نحو 
 .التكويف النفسي لمرياضي

التحضير النفسي ىو عبارة عف مجموعة مراحؿ، وسائؿ ومناىج التي مف خالليا يصبح  >>: "فورينوؼ"وعرؼ 
ودائما حسب فورينوؼ ، نجد أف التشخيص السيكولوجي كاف دائما ينظر إليو وكأنو   <<الرياضي مستعدا نفسيا 

جزء مف التحضير النفسي، وىذا األمر في الحقيقة غير صحيح، ذلؾ أف التحضير بيذه الصفة يمثؿ جممة مف 
 .التأثيرات التي تؤثر عمى الرياضي الذي تؤخذ منو المعمومات التي تأتي مف المحيط الرياضي

التحضير النفسي يمثؿ التقدـ في التكويف والتحسيف في الصفات النفسية : "1982حسب فميب موست عاـ 
 ."لمرياضي

 بالتحضير النفسي إذ ىو عبارة عف وحدة موحدة مف الطرؽ المباشرة أو االىتماـأنو يجب : ويرى ماراؾ الفاؾ 
 .الغير مباشرة متمكنة مف تحسيف القدرات النفسية لمرياضي

 : تتحدد األىداؼ األساسية لإلعداد النفسي لمرياضي فيما يمي: أىداف اإلعداد النفسي- 9-2
 اإليجابية لمرياضي نحو الممارسة الرياضية عامة والنشاط النوعي خاصة واالتجاىاتبناء وتشكيؿ الميوؿ _ 

 . تطوير دوافع الرياضي نحو التدريب المنتج والتنافس الفعاؿ
 .تنمية ميارات الرياضي العقمية األساسية لمممارسة الرياضية والتخصصية لنوع النشاط_ 
 . تبعا لمتطمبات التدريب والمنافسات في النشاط الرياضي الممارساالنفعاليةتطوير وتوظيؼ سمات الرياضي _ 
 .تنمية قدرة الرياضي عمى تعبئة وتنظيـ طاقاتو البدنية والنفسية خالؿ التدريب والمنافسات_ 
إعداد الرياضي المؤىؿ نفسيا لخوض غمار المنافسات في تخصصو الرياضي القادر عمى التكيؼ مع _ 

 . المواقؼ الطارئة التي تظير مف خالليا والنتائج المتباينة التي يتـ تحقيقيا
 ورفع الروح االجتماعيتنمية انتماء الرياضي لمؤسستو الرياضية وزمالئو في المعبة أو الفريؽ بيدؼ التماسؾ _ 

 .المعنوية خالؿ التدريب والمنافسات
توجيو الرياضي وتوجييو نفسيا لمساعدتو عمى الموائمة النفسية بيف األحماؿ البدنية والنفسية في التدريب _ 

 .والمنافسات مع حياتو العممية واالجتماعية لتجنب الضغوط النفسية المرتبطة بالممارسة الرياضية التنافسية
 :أنواع اإلعداد النفسي- 9-3
 :من حيث مدتو- 9-3-1
 .اإلعداد النفسي الطويؿ المدى -
 .اإلعداد النفسي القصير المدى -
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ىو ذلؾ التحضير الذي يسعى إلى خمؽ وتنمية الدوافع  :اإلعداد النفسي طويل المدى- 9-3-1-1
 الحقيقية والمعارؼ العممية والقيـ الخمقية الحميدة، االقتناعات اإليجابية التي تركز عمى أف تكوف واالتجاىات

ومف ناحية أخرى العمؿ عمى تشكيؿ وتطوير السمات اإلرادية العامة والخاصة لدى رياضيي كرة القدـ ، األمر 
 .الذي يساىـ في قدرتيـ في مجابية المشاكؿ التي تعترضيـ، والقدرة عمى حميا حال سميما

يرى البعض أف أىـ المبادئ التي يتأسس  :المبادئ اليامة في اإلعداد النفسي طويل المدى -9-3-1-1-1
 :عمييا اإلعداد النفسي طويؿ المدى في كرة القدـ ىي

 .الرياضية (المباراة)ضرورة اقتناع الفرد الرياضي بأىمية المنافسة  -
 .المعرفة الجيدة لالشتراطات وظروؼ المنافسة والمنافس -
 .الفرح لالشتراؾ في المباراة -
 . عدـ تحميؿ المعب بأعباء أخرى خارجية -
 .مراعاة الفروؽ الفردية -
 . تنمية وتطوير السمات اإلرادية والخمقية -
في ما يمي بعض التوجييات  :بعض التوجييات العامة في اإلعداد النفسي طويل المدى- 9-3-1-1-2

العامة التي يجب عمى المدرب الرياضي مراعاتيا في غضوف عممية اإلعداد النفسي طويؿ المدى لممنافسات 
 :اليامة

يجب العمؿ عمى الزيادة في الدافعية لدى الفرد الرياضي لالستمرار في ممارسة النشاط الرياضي ومحاولة  -
 .الوصوؿ إلى أعمى المستويات الرياضية

يجب أف يقتنع الفرد الرياضي بصحة طرؽ ونظريات التدريب المختمفة ، وأف يثؽ تماـ الثقة في األساليب  -
 . المدرب الرياضيباستخدامياالتي يقـو 

 لحؿ الواجبات التي يكمؼ بيا وعدـ التأثر بالمثيرات اىتماموينبغي تعويد الفرد الرياضي عمى تركيز كؿ  -
 .الخارجية سواء في أثناء التدريب الرياضي أو أثناء الممارسة الرياضية

يراعى تعويد الفرد الرياضي عمى الكفاح الجدي تحت نطاؽ أسوء الظروؼ،أو في حالة تفوؽ مستواه عمى  -
  .مستوى منافسيو

ال انقمبت الثقة بالنفس  - يجب تقوية الثقة بالنفس لدى الفرد الرياضي مع مراعاة الحذر مف المغاالة في ذلؾ، وا 
 . إلى غرور مع مراعاة ضرورة تقدير الفرد لمستواه ومستوى المنافس عمى أسس موضوعية

الالعب لممنافس القادمة ورفع درجة  (الفريؽ )وىو محاولة إعداد  :اإلعداد النفسي قصير المدى- 9-3-1-2
 . استعداده لكي يتمكف مف بذؿ أقصى جيده ليحقؽ الفوز

ويقصد بو أيضا اإلعداد النفسي المباشر لمفرد قبؿ اشتراكو الفعمي في المنافسات الرياضية، بيدؼ التركيز عمى 
عداده وتوجييو بصورة تسمح بتعبئة كؿ قواه وطاقتو لكي يستطيع استغالليا ألقصى مدى ممكف أثناء  تييئتو وا 

 (المباريات)المنافسات الرياضية 
ويرى عمماء النفس أف حالة ما قبؿ المنافسة ما ىي إال ظاىرة طبيعية يمر بيا كؿ فرد رياضي وتيدؼ أساسا 
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إلى العمؿ عمى انتقاؿ الفرد مف حالة الراحة إلى حالة العمؿ ، أي مف حالة الإلنتظار السمبي إلى حالة 
 الإلشتراؾ الفعمي، أو الممارسة الفعمية ، وتساىـ بدرجة كبيرة في إعداد الفرد بما سيقـو بو مف جيد

تختمؼ حالة الفرد قبؿ : العوامل المؤثرة في حالة ما قبل بداية اإلعداد النفسي قصير المدى- 9-3-1-2-1
إشراكو في المقابمة، فيستطيع أف يكوف الالعب في حالة حمى البداية وفي مقابمة أخرى يمكف أف نجده في حالة 

 .مف مباراة ألخرى (المباراة)االستعداد لمكفاح، وىكذا تختمؼ حالة الفرد الرياضي قبؿ بداية المنافسة "
 :ومف بيف العوامؿ التي تساىـ بدرجة كبيرة في التأثير عمى حالة الفرد قبؿ إشراكو الفعمي في المباراة ىي

 يختمؼ نوع النمط العصبي مف فرد ألخر قبؿ بداية المقابمة، فيناؾ مف يتميز باليدوء :النمط العصبي لمفرد- أ
والقدرة عمى ضبط عواطفيـ وانفعاالتيـ، والبعض األخر نجدىـ يتميزوف باالستثارة السريعة وىؤالء غالبا ما 

 .تنتابيـ حالة حمى البداية
 تختمؼ مف العب ناشئ إلى العب دولي، فالالعب الناشئ تنقصو العديد مف التجارب :الخبرة السابقة- ب

والخبرات، والعكس بالنسبة لالعب الدولي، الذي يتمتع بخبرات ومَر بعدة تجارب تكسبو القدرة عمى التكيؼ 
 . والمالئمة لمختمؼ المواقؼ ، ويرى البعض أف الناشئ يمر غالبا بحالة حمى البداية

لمتحضير البدني لالعب تأثير كبير عمى الحالة التي يكوف فييا، فالالعب  :الحالة التدريبية لمفرد - ج
 . المحضر جيدا نتوقع أف يمر بحالة مغايرة عف الالعب الذي يكوف في حالة تدريبية منخفضة

 تختمؼ حالة الالعب طبقا لمستوى المنافسة، إذ تختمؼ حالة الالعب عندما :مستوى المنافسة وأىميتيا- د
يكوف منافسو قوي أو ضعيؼ، كما تختمؼ حالة الالعب في المباريات الرسمية عف حالتو في المباريات 

 . التحضيرية
 تختمؼ حالة الالعب في المردود لمحاالت المناخية، فالالعب يتميز بمردود معيف في الجو :الحالة المناخية- و

  .الذي يتميز في البرودة والجو الذي يتميز بالحرارة
 :من ناحية نوعيتو- 9-3-2
  .اإلعداد النفسي العاـ-
 .اإلعداد النفسي الخاص-
 :يمكف تمخيص أىداؼ ىذا النوع مف األعداد فيما يمي :اإلعداد النفسي العام- 9-3-2-1
ىو مرتبط بتحقيؽ الغرض مف ممارسة كرة القدـ مثؿ  ويقصد بالعمميات النفسية ما:تطوير العمميات لالعب _

 الحركية االستجابة والتطور الحركي والتذكير وكذلؾ القدرة عمى االنتباهاإلدراؾ الحسي بأنواعو المختمفة وعمميات 
 . بأشكاليا وأنواعيا المختمفة

 قةوذلؾ بالمساعدة عمى بث الثقة في نفوس الالعبيف عمى تحمؿ مش:االرتقاء بسمات الشخصية لالعب _
 .التدريب باستثماره الحالة الدفاعية لدييـ والصفات اإلرادية والخصائص االنفعالية الكامنة لدييـ

حيث تتميز بعدـ الثبات واالختالؼ المتبايف في الشدة والطوؿ حيث أف ثبات :تثبيت الحالة النفسية لالعب _
وىي تؤثر إلى حد كبير عمى نشاطات (التفكير،االنفعاؿ،اإلرادة)الحالة النفسية مركب مف مجموعة ظواىر نفسية 
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الالعب سمبيا أو إيجابيا ويحتاج الالعب لفترات طويمة مف التدريب لمتحكـ فييا وتوجيييا ويجب أف تسير ىذه 
 .المبادئ جنبا إلى جنب مع النواحي التدريبية األخرى أثناء عممية التدريب

ىذا النوع مف اإلعداد ييدؼ إلى استخداـ اإلعداد النفسي لحالة معينة  :اإلعداد النفسي الخاص- 9-3-2-2
 :ليا خصوصياتيا

 . اإلعداد النفسي الخاص لمنافسة معينة -
 . اإلعداد النفسي لالعب واحد -
 . اإلعداد النفسي الخاص لالعب ضد خصـ معيف -
  .اإلعداد الخاص لمنافسة معينة -
ينبغي عمى المدرب الرياضي أف يبحث عف أىـ الطرؽ والوسائؿ المختمفة التي  :التوجييات العامة- 9-3-3

يجب عمى المدرب   لضماف عدـ التأثير السمبي لحالة ما قبؿ المنافسة عمى مستوى الالعبيف،استخداميايستطيع 
وكذلؾ عامؿ الفروؽ بالنسبة لممرافؽ المختمفة التي ترتبط بكؿ  مراعاة عامؿ الفروؽ الفردية بالنسبة لالعبيف،

اإلعداد النفسي قصير المدى الذي يتمثؿ في اإلعداد النفسي :"مقابمة رياضية ومف ناحية أخرى يجب مراعاة أف
 لمتحضير النفسي طويؿ افتقادالمباشر لمفرد قبؿ إشراكو في المباراة لف يؤدي إلى النتائج المرجوة في حالة 

 ."المدى
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  الحاالت النفسية المضطربة قبل المنافسة:المحاضرة العاشرة_ 10
لقد اختمؼ عمماء النفس فيما بينيـ في تعريؼ القمؽ وتنوعت تفسيراتيـ لو كما تباينت آرائيـ  :القمـق- 10-1

 عمماء النفس حوؿ ىذه النقاط، إال اختالؼوعمى الرغـ مف .  لمتخمص منواستخدامياحوؿ الوسائؿ التي يمكف 
  .أنيـ قد اتفقوا عمى أف القمؽ ىو نقطة البداية لألمراض النفسية والعقمية

 انعداـويرى الدكتور عبد الظاىر الطيب أف القمؽ ىو ارتياح نفسي وجسمي ويتميز بخوؼ منتشر وشعور مف 
 .األمف وتوقع حدوث كارثة، ويمكف أف يتصاعد القمؽ إلى حد الذعر

 مركب مف التوتر الداخمي والشعور بالخوؼ وتوقع الشر انفعاؿويقوؿ الدكتور محمد حسف عالوي أف القمؽ 
  .والخطر

يعتبر القمؽ مف بيف أبرز ىذه المظاىر التي تنتاب الالعب الرياضي والذي قد يظير  :أبعاد القمق- 10-1-1
أو متغيرات انفعالية  (قمؽ معرفي)أو في صورة متغيرات معرفية  (قمؽ بدني)في صورة متغيرات فسيولوجية 

 .  (كسرعة وسيولة االنفعاؿ)
مختمؼ األعراض الفسيولوجية لمقمؽ كمتاعب المعدة وزيادة ضربات القمؽ  :القمق البدني- 10-1-1-1

 . الخ...والتوتر الجسمي وزيادة إفرازات العرؽ 
التوقع السمبي ألداء الالعب وسوء المستوى والفشؿ وعدـ اإلجادة في المنافسة  :القمق المعرفي- 10-1-1-2

 :وتتمثؿ أعراضو في كثير مف الظواىر المعرفية مثؿ.  وتصور اليزيمةواالنتباهواالفتقار لمتركيز 
 . ضعؼ االنتباه والتركيز في الواجبات الحركية المطموبة* 
 . التوقع السمبي لنتيجة التنافس* 
 .زيادة األفكار السمبية نحو الخصـ والتنافس* 
  .عدـ القدرة عمى التقييـ المناسب لمموقؼ الرياضي* 
  .واالكتئاب واالضطراباتسرعة وسيولة حاالت التوتر النفسي ، والعصبية  :القمق االنفعالي- 10-1-1-3
ىناؾ عوامؿ عديدة بمكنيا أف تؤدي إلى القمؽ وغالبا ما تكوف ىذه العوامؿ تمس  :أسباب القمق -10-1-2

 . سالمة الفرد واطمئنانو مما يؤدي إلى الشعور باإلزعاج عمى حالتو ووضعو الشخصي االجتماعي
 :ويمكف استخالص أىـ ىذه العوامؿ والنقاط التالية

عوامؿ متعمقة بالحياة العامة مف مشاكؿ عائمية، ومالية ومينية والمسؤوليات الضخمة التي تفوؽ تحمؿ الفرد _ 
أو تسيـ في زواؿ المشجعات واإلسناد السابؽ الذي تقود إليو كما أف بعض األمراض الحادة والمزمنة مف شأنيا 

 . لمقمؽ كما ىو الحاؿ في اإلصابات باألمراض المزمنةاالستجابةأف تميد 
الضعؼ النفسي العاـ والشعور بالتيديد الداخمي والخارجي الذي تفوضو بعض الظروؼ البيئية بالنسبة لمكانة _ 

  . الفرد وأىدافو
يعتبر التوتر النفسي مف أىـ المشكالت التي تواجو معظـ الرياضييف، ولو العديد مف اآلثار  :التوتر- 10-2

 بممارسة الرياضة، كذلؾ فإف التوتر قد االستمتاعتبديد الطاقة البدنية، والحرماف مف لحظات : السمبية مثؿ
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 أو التفكير بأنو غير كؼء، إضافة إلى أنو قد يسبب االعتقاديضعؼ مف ثقة الرياضي في نفسو عندما يتممكو 
حدوث الصراع الداخمي، كما قد يسبب حدوث اإلصابة البدنية، وفي الغالب يكوف سببا رئيسيا لمعزوؼ أو 

  . في الممارسةاالعتزاؿ
يحدث التوتر عندما يوجد عدـ توازف واضح بيف ما يدركو الرياضي أنو مطموب  :أسباب التوتر- 10-2-1

منو في البيئة وما يدركو بالنسبة إلى استعداداتو وقدراتو إضافة إلى ذلؾ إدراكو أىمية ذلؾ الموقؼ وعمى ذلؾ 
 :فاف التوتر يتضمف ثالث عناصر

فعمى سبيؿ المثاؿ عندما يمر شخص ما (تنشيط العقؿ)البيئة،اإلدراؾ واستجابات الرياضي لذلؾ في شكؿ استشارة
بخبرة التوتر ، فانو سرعاف ما يحاوؿ اكتشاؼ السبب وعادة ما يوجو المـو عمى البيئة مثؿ زيادة عدد الجميور 

 .الخ.....الذي يحضر المباراة، عدـ مالئمة األماكف التي تؤدى فييا المباراة 
إننا غالبا نميؿ إلى توجيو المـو إلى األحداث الموجودة في بيئتنا كأحداث مسببة لمتوتر بشكؿ آلي بعيد عف 

 . إضافة إلى ذلؾ فاف البيئة ليست وحدىا التي تمثؿ سببا لحدوث التوتر.التفكير
ولكف كيؼ يدرؾ الرياضي األحداث، فمثال أحد الرياضييف عندما يشاىد جميورا كبيرا يحضر المباراة فانو يعتبر 
ذلؾ فرصة سانحة أف يشاىد ىذا الجمع الوفير أحسف أداء لو، بينما رياضي آخر يكوف خائفا ومرتبكا مف الخطأ 
أو التقصير في األداء أماـ ىذا الجميور الوفير ، إف مثير البيئة واحد وىو حضور جميور كبير إلى المباراة ، 

 .ولكف بينما أحد الرياضييف يدرؾ ذلؾ بشكؿ ايجابي فاف الرياضي اآلخر يدركو عمى نحو سمبي
ويستخدـ : والعنصر الثالث لمتوتر ىو استجابة األفراد لمبيئة في شكؿ استثارة ،وىو البعد المرتبط بشدة السموؾ

مصطمح االستثارة ىنا أكثر مف الطاقة النفسية، ويرجع ذلؾ إلى أف االستثارة ال تعني الطاقة النفسية، أو التنشيط 
  .الذىني لمشخص فقط ، ولكف تشمؿ التنشيط الفسيولوجي والسموؾ كذلؾ

عدـ التوازف الواضح : "الضغط النفسي بأنو  Mac Grain1977 "ماؾ جراف"عرؼ  :الضغط النفسي- 10-3
والمقدرة عمى االستجابة، تحت ظروؼ عندما يكوف الفشؿ في االستجابة لتمؾ  (بدنية ونفسية )بيف المتطمبات 

 ." المتطمبات يمثؿ نتائج ىامة
يعد الخوؼ انفعاؿ فطري ألف اإلنساف يزود بو عند الوالدة ويظير ىذا االنفعاؿ خالؿ األشير  :الخوف -10-4

الثالثة مف حياة الطفؿ، ومف أىـ مثيرات ىذا االنفعاؿ األصوات المرتفعة وفقداف السند ورؤية الوجوه الغريبة 
  .التي لـ يتعود عمييا

 االستجابةومما ىو جدير بالذكر أف الخاصية المميزة لمخوؼ ىي االنكماش واالنسحاب ،في بعض األحياف 
" واسطف"اليروبية، ىذا فضال عف أنو مع نمو الطفؿ فانو يتعمـ مثيرات جديدة لمخوؼ، وتجارب عالـ النفس 

 . خير مثاؿ عمى ذلؾ
 الخ...ويرتبط الخوؼ بعدد مف المتغيرات كالعمر والجنس والمستوى االقتصادي واالجتماعي

فمخاوؼ الكبار ىي غير مخاوؼ الصغار، ومخاوؼ الذكور غير مخاوؼ اإلناث ، ومخاوؼ الفقراء ىي غير 
. امخاوؼ األغنياء وىكذ
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  عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة:المحاضرة الحادية عشر_ 11
  يجب قراءة ىذه الصفات ومناقشتيا وتوضيحيا لمرياضي

 :عناصر الصفات النفسية قبل المنافسة -11-1
يشعر الرياضي بعدـ اإلثارة أو االىتماـ بالمسابقة، فالمنافسة ال تتمثؿ أىمية بالنسبة لو : الالمباالة- 11-1-1

 . ال يبدي أي رد فعؿ سمبي نحو ذلؾ (المباراة )وعندما يخسر المسابقة
ليس عند الرياضي الوقت أو المقدرة إلعداد نفسو، بدنيًا وعقميًا لممسابقة وىنا  :اإلعداد الغير مالئم -11-1-2

يولد لو الشعور بأف ىناؾ شيء خطأ في إجراءات اإلعداد لممسابقة ،ونتيجة لذلؾ يكوف لديو الشؾ في استعداده 
 .لممنافسة

 يرغب الرياضي في بدأ المسابقة أسرع مما ىو محدد ويمثؿ وقت االنتظار نوعا مف :عدم الصبر- 11-1-3
اإلحباط فالرياضي يشعر بأنو مستعد لممنافسة وقت مأل قائمة الصفات النفسية ىذه الخمس أو العشر دقائؽ قبؿ 

 . المنافسة
 الرياضي الذي يتسـ بيذه الصفة ال يحب المنافسيف اآلخريف ،إنو يفتقد التعامؿ مع :العدوان- 11-1-4

 . المنافسيف بروح الصداقة والحب
 . يالحظ الرياضي ارتعاش اليديف،الرجميف أو بعض أجزاء الجسـ:(االرتجاف)االرتعاش - 11-1-5
 يعتقد الرياضي بالتأكد مف األداء الجيد لما ىو متوقع منو  :(عدم األداء الجيد)التفكير السمبي - 11-1-6

 . بؿ يتوقع أف ىناؾ فرصا جيدة ألداء أفضؿ مما ىو متوقع
. يشعر الرياضي أنو لـ يستعد أو يفتقد القدرة عمى األداء في المسابقة القادمة : إلى الثقةاالفتقار- 11-1-7

 يشعر الرياضي إلى المرض أو المرض الخفيؼ وعندما يزداد ىذا الشعور :عدم الشعور الجيد- 11-1-8 
  .تزداد حدة المرض

إف ىذه الحاالت النفسية تؤثر بشكؿ سمبي عمى الرياضي ويمكف أف تؤدي بالبعض إلى التخمي عف ممارسة 
 . األنشطة الراضية

لكف عمماء النفس اقترحوا بعض الطرؽ واألساليب لمتقميؿ مف ىذه الحاالت النفسية، وأصروا عمى تعميميا 
 . وتعريفيا لمرياضي، وىذه الطرؽ واألساليب ىي ما تعرؼ بالميارات النفسية

 : الميارات النفسية- 11-2
تقانيا عف طريؽ التعمـ والتدريب:تعريف الميارة النفسية- 11-2-1   . عبارة عف قدرة يمكف تعمميا وا 
أشار العديد مف الباحثيف في عمـ النفس الرياضي  :تحديد الميارات النفسية المرتبطة بالرياضة- 11-2-2

 : إلى أف ىناؾ عددا كبيرا مف الميارات النفسية المرتبطة بالرياضة، ومف بينيا نذكر ما يمي
تضييؽ االنتباه، وتثبيتو عمى مثير معيف أو االحتفاظ باالنتباه عمى "يعرفو البعض أنو  :التركيز- 11-2-2-1

المقدرة عمى :"ويرى البعض اآلخر أف مصطمح التركيز يجب أف يقتصر عمى المعنى التالي" .مثير محدد
  . " االحتفاظ باالنتباه عمى مثير محدد لفترة مف الزمف وغالبا ما تسمى ىذه الفترة بمدى االنتباه



- 35 - 
 

 يعني تركيز العقؿ عمى واحد مف بيف العديد مف الموضوعات الممكنة، أو تركيز :االنتباه- 11-2-2-2
العقؿ عمى فكرة معينة مف بيف العديد مف األفكار، ويتضمف االنتباه ،االنسجاـ أو االبتعاد عف بعض األشياء 

حتى يتمكف مف التعامؿ بكفاءة مع بعض الموضوعات األخرى التي يركز عميو الفرد انتباىو، وعكس االنتباه ىو 
 . حالة االضطراب، والتشويش والتشتت الذىني

ىذا وقد يستخدـ مصطمح التركيز واالنتباه في المجاؿ الرياضي عمى نحو مترادؼ، والواقع أف ىناؾ فرقا بينيما 
فاالنتباه أىـ مف التركيز والتركيز نوع مف تضييؽ االنتباه وتثبيتو عمى مثير معيف، :مف حيث الدرجة وليس النوع

فالتركيز عمى ىذا النحو بمثابة انتباه انتقائي يعكس مقدرة الفرد عمى توجييو االنتباه ودرجة شدتو وكمما زادت 
  .مقدرة الرياضي عمى التركيز في الشيء الذي يقـو بأدائو كامال واستجابة أفضؿ

 وسيمة عقمية يمكف مف خالليا تكويف تصورات الخبرات السابقة،أو تصورات :التصور العقمي- 11-2-2-3
جديدة لـ تحدث مف قبؿ بغرض اإلعداد العقمي لألداء ويطمؽ عمى ىذا النوع مف التصورات العقمية الخريطة 
العقمية، بحيث كمما كانت ىذه الخريطة واضحة في عقؿ الالعب أمكف لممخ إرساؿ إشارات واضحة ألجزاء 

 . الجسـ لتحديد ما ىو مطموب
والتصور العقمي عمى النحو السابؽ ليس مجرد رؤية بصرية، بالرغـ مف أف حاسة البصر تمثؿ عنصرا ىاما، 

 . وتركيبات مف ىذه الحواس ولكف يعتمد عمى استخداـ الحواس األخرى مثؿ الممس، السمع، الشـ،
الثقة بالنفس ىي توقع النجاح، واألكثر أىمية االعتقاد في إمكانية التحسف، وال : الثقة بالنفس -11-2-2-4

تتطمب بالضرورة تحقيؽ المكسب، فبالرغـ مف عدـ تحقيؽ المكسب أو الفوز يمكف االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع 
 . تحسف األداء

ىي الفرصة المتاحة لالعب إلعادة تعبئة طاقتو البدنية والعقمية واالنفعالية بعدـ  :االسترخاء- 11-2-2-5
القياـ بنشاط ، وتظير ميارة الالعب في االسترخاء بقدرتو عمى التحكـ وسيطرتو عمى أعضاء الجسـ المختمفة 

  .لمنع أو لتحقيؽ مف حدوث التوتر
برنامج تدريب الميارات النفسية ينبغي أف يخطط لو،  :المسؤول عن تدريب الميارات النفسية - 11-3

ويشرؼ عميو ويقـو بتقييمو أخصائي نفسي رياضي، وذلؾ في حالة عممو طواؿ الوقت مع الالعبيف أو مع 
 :الفريؽ الرياضي وىـ

تتضمف ىذه الفئة األشخاص الذيف لدييـ خمفية عممية : األخصائي النفسي الرياضي التربوي -11-3-1
متسعة في مجاؿ العمـو الرياضية والنشاط البدني، إضافة إلى دراسات مكثفة في بعض فروع عمـ النفس مثؿ 

 .الخ...عمـ النفس الرياضي وعمـ النفس اإلرشادي
 :ويتركز دوره في جانبيف أساسييف ىما

 . تعميـ واكتساب الالعبيف المفاىيـ التربوية والنفسية الصحيحة_ 
 (.التصور العقمي– االنتباه - التركيز-االسترخاء)تعميـ واكتساب الالعبيف الميارات النفسية المتعددة مثؿ _ 
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تتضمف ىذه الفئة األشخاص المختصيف في عمـ النفس  :نيكي الرياضيلاألخصائي النفسي اإلك- 11-3-2
نيكي أو الطب النفسي ولدييـ إجازة معتمدة ليذا النوع مف العمؿ كما يجب أف يكوف لدييـ الخبرة وفيـ ؿاإلؾ

 عميؽ بالخصائص النفسية المرتبطة بالرياضة مف خالؿ دراسات عممية مكثفة لعمـو الرياضة
نيكي الرياضي عادة مع نسبة ضئيمة مف الرياضييف الذيف قد يعانوف مف ؿويتعامؿ األخصائي النفسي اإلؾ
 (.الخ...االكتئاب والخوؼ )مشكالت واضطرابات نفسية مثؿ

ويعتمد تطور عمـ النفس الرياضي باعتباره أحد فروع  :األخصائي النفسي لمبحث في الرياضة- 11-3-3
 (النظرية)العمـو اإلنسانية عمى استمرار النمو المعرفي مف خالؿ إجراء الدراسات والبحوث لتدعيـ البنية المعرفية 

يجاد الحموؿ ليا، وذلؾ حتى يحظي بالمزيد مف االعتراؼ والتقدير لو  . مواجية المشاكؿ التطبيقية وا 
 : أسباب عدم االىتمام بالميارات النفسية- 11-4
 . نقص المعارؼ والمعمومات حوؿ تدريب الميارات النفسية_ 
 . االفتقار لموقت الكافي لمتدرب عمى الميارات النفسية_ 
 . النظرة لمميارات النفسية عمى أنيا فطرية لدى الالعب_ 
 .بعض المفاىيـ الخاطئة المرتبطة بتدريب الميارات النفسية_ 
 .تدريب الميارات النفسية يصمح فقط لالعبيف ذوي المشكالت_ 
 .تدريب الميارات النفسية يصمح فقط لالعبيف المتفوقيف_ 
  .تدريب الميارات النفسية ليس لدييا فائدة كبرى_ 
يجب أف يعرؼ المدرب أف ىناؾ واجبات تعمؿ عمى زيادة : واجبات اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم- 11-5

إعداد الالعب نفسيا لخوض غمار المنافسة وأف ىناؾ مستوى أمثؿ مف التعبئة النفسية يجب أف يتميز بو أداء 
 : الالعب قبؿ المنافسة لتحقيؽ أفضؿ أداء ومف ىذه الواجبات

المساعدة في تحسيف العمميات النفسية اليامة التي تساعد عمى الوصوؿ إلى أعمى مستوى مف الميارات _ 
 .التكتيكية والتكنيكية لكرة القدـ

تكويف وتحسيف السمات الشخصية لالعب والتي تأثر بوضوح في الثبات االنفعالي لمعمميات العقمية العميػا، _ 
 . واالحتفاظ مع رفع مستوى الكفاءة الحيوية والحركية وخاصة في الظروؼ الصعبة أثناء التدريب والمباريات

 .مساعدة الالعب عمى إنجاز أىداؼ أداء شخصية تتميز بالصعوبة والواقعية_ 
 .. تكويف وبناء حالة انفعالية مثالية أثناء التدريب والمباريات_ 
 .استخداـ تدريبات اإلحماء قبؿ المنافسة لمعمؿ عمى تنظيـ التوتر النفسي وتعبئة الطاقة النفسية لالعب_ 
  .تحسيف القدرة عمى تنظيـ الحالة النفسية في الظروؼ الصعبة مف التنافس_ 
توجيو انتباه الالعب إلى أىمية المباراة مف خالؿ اإلعداد المعرفي والوعي الكامؿ لمتطمبات المباراة وأىمية _ 

 . الفوز وما يصاحبو مف مكاسب واليزيمة وما يصاحبيا مف خسائر وفشؿ
  تكويف مناخ نفسي إيجابي في الفريؽ مف خالؿ دعـ ومساعدة الجميور ووسائؿ اإلعالـ وبياف أىمية المباراة_ 
أىمية اقتناع الالعب بأف التحدي والنجاح ال يعني بالضرورة المكسب والفوز ولكف الميـ تحقيؽ أىداؼ أداء _ 
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 .شخصية الالعب
التخطيط الجيد لحمؿ التدريب وفترة الراحة والتيدئة التي تسبؽ المنافسة بما يسمح باستعادة الطاقة الكامنة يـو _ 

 . المباراة
التطوير المستمر لجميع الصفات النفسية لالعب كرة القدـ ومنيا تطوير التفكير، الذاكرة،اإلرادة، _ 

 .االنتباه،التصور
  .القابمية عمى التحكـ في االنفعاالت خالؿ المعب_ 
تخطيط التدريب ىو أولى الخطوات التنفيذية في عممية التوجيو  :تخطيط اإلعداد النفسي في كرة القدم- 11-6

وتعديؿ مسار مستوى اإلنجاز في كرة القدـ لموصوؿ بالالعب إلى أعمى المستويات الفنية مف خالؿ اإلعداد 
الكامؿ في جميع الجوانب البدنية والميارية الخططية والنفسية والذىنية، وال يمكف فصؿ أي جانب مف ىذه 

الجوانب عف اآلخر، يعتبر التخطيط ليـ جميعا بالغ األىمية في ظؿ إطار ونيج عممي سميـ يضمف الوصوؿ 
  .بعممية التدريب إلى أفضؿ النتائج وأرقى المستويات

ومف ىنا تأتي أىمية التخطيط لإلعداد النفسي لالعب كرة القدـ بيدؼ تنمية الظواىر النفسية اليامة لرفع درجة 
استعداده وتجييزه لممسابقة مف خالؿ خطة زمنية تتراوح ما بيف التخطيط لإلعداد النفسي طويؿ المدى واإلعداد 
النفسي قصير المدى ويتـ تنفيذ ىذيف النوعيف مف التخطيط مف خالؿ أنواع خططية يندرج فييا اإلعداد النفسي 
ويتـ تقسيميا إلى خطة تدريب لموحدة التدريبية اليومية ثـ خطة التدريب النصؼ سنوية ثـ خطة التدريب طويمة 

 . (عديدة السنوات)المدى 
ويجب أف يشتمؿ اإلعداد النفسي خالؿ التخطيط لو عمى بناء وتطوير السمات الشخصية واإلرادية خالؿ 

 . المراحؿ المختمفة لعممية اإلعداد النفسي وكذلؾ بناء وتطوير الدافعية
ويجب أف يشتمؿ التخطيط لإلعداد النفسي العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ بناء وتطوير السمات الشخصية اإلرادية 

والدافعية الستخداميا لمجابية مواقؼ الضغوط النفسية والتوتر مف خالؿ برامج تدريب الميارات النفسية وتطوير 
 .األداء أثناء اإلعداد النفسي العاـ واإلعداد النفسي الخاص بالمباريات وفؽ الدورة التدريبية

إف تطوير الناحية النفسية ألي العب كرة قدـ  :عالقة اإلعداد النفسي بالنواحي التدريبية األخرى- 11-7
، وبالنظر الختالؼ مستويات العبي (التكتيؾ)والخططية (التكتيكية)مرتبط ارتباطا وثيقا بالنواحي البدنية والفنية 

الفريؽ في النواحي البدنية والفنية والخططية فيذا معناه أنو يجب تطوير الناحية النفسية عند كؿ العب بصورة 
ف الالعب متى ما أصابو التعب فإف ىذا يخفض حالتو المعنوية في استمرار  فردية والتي ترتبط بحاالت معقدة وا 
ذا الالعب إذا لـ يكف يجيد أنواع الضربات فإنو سيشعر باالرتباؾ النفسي في الحاالت المحرجة ، كما  السابؽ وا 
أف الالعب الذي لـ يتدرب عمى الخطط الالزمة فإنو يرتبؾ ويبقى في حيرة كمما أراد أف ينتخب خطة مالئمة 
وبالعكس فإذا تحسنت مطاولة الالعب وضبطو لمخطط فإنو يشعر بثقة نفسية جيدة مما يجعمو يؤدي واجباتو 

 . بصورة أحسف
بإضافة إلى ما تقدـ فإف المركز الذي يمعب فيو الالعب وطبيعة المتطمبات الفنية والخططية والبدنية تحتاج إلى 

 .إف مف يممؾ نفسية مياجـ ال يصمح أف يكوف حاميا لميدؼ وبالعكس وىكذا...إعداد نفسي خاص بيا
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ومف خالؿ ما سبؽ ذكره نستنتج أف لإلعداد النفسي عالقة وطيدة بكؿ النواحي والتي تمخصيا في العناصر 
 : األربعة التالية

 . الناحية البدنية •
 . الناحية الميارية •
 . الناحية الخططية •
 الناحية النفسية •
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