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(10المحاضرة رقم )  

.مدخل إلى عمم النفس الرياضي  

 :مقدمة 

يعتبر عمـ النفس الرياضي فرعا مف فروع عمـو الرياضة، وىو ييتـ بدراسة السموؾ اإلنساني في الرياضة       
لة التنبؤ بو، وكذلؾ التعرؼ عمى تأثير الممارسة بيدؼ وصفو والتعرؼ عمى العوامل المؤثرة فيو وتفسيره ومحاو 

الرياضية، عمى شخصية الرياضي مما يسيـ في تطوير أدائو وتنمية شخصيتو، ويحوؿ ىذا العمـ اكتشاؼ مختمف 
العوامل المؤثرة عمى السموؾ االنساني في الرياضة، حيث يعرؼ بأنو العمـ الذؼ يدرس السموؾ االنساني في 

عالوؼ أنو الدراسة العممية لمسموؾ والخبرة والعمميات العقمية المرتبطة بالرياضة عمى مختمف الرياضة، كما يرػ 
مجاالتيا ومستوياتيا وممارساتو، بيدؼ وصفيا وتفسيرىا والتنبؤ بيا والتحكـ فييا لإلفادة مف المعارؼ والمعمومات 

 ألعمى المستويات. المكتسبة في التطبيق العممي، بيدؼ االرتقاء بمستوػ األداء الرياضي

 استجابات السموؾ كما يعرؼ عمـ النفس الرياضي بأنو العمـ الذؼ يدرس سموؾ االنساف الرياضي، ويعني      
 رؤيتيا يمكف وال الخارج مف مالحظاتيا ال يمكف أخرػ  استجابات توجد ولكف وتسجيميا، مالحظاتيا يمكف التي الفرد

 .الخبرة عمييا يطمق النشاط مف األوجو  وىذا ذلؾ، الى وما واالنفعاؿ واالدراؾ كالتفكير

 في تؤثر النفسية التي والعوامل االسباب اكتشاؼ محاولة ىو الرياضة في الفرد سموؾ دراسة وراء مف واليدؼ     
 مف لمرياضي جوانب الشخصية عمى ذاتيا الرياضية الممارسة خبرة تؤثر وكيف ناحية، مف ىذا الرياضي، سموؾ
 األداء األقصى وتنمية الشخصية. تطوير في يساىـ الذؼ األمر رػ،أخ أ ناحية

 :التطور التاريخي لعمم النفس الرياضي 
ينظر إلى عمـ النفس الرياضي كأحد المجاالت االكاديمية عمى أنو حديث النشأة وأنو مازاؿ في مرحمة النمو،       

في اجراء أوؿ بحث في عمـ النفس  1897سنة  Norman Triplettويرجع الفضل الى "نورماف تريبمت" 
الجماىير عمى تحسيف أداء  حضورالرياضي، اعتمد عمى المالحظة المنتظمة لفترة مف الوقت بغرض معرفة أثر 

العبي الدراجات، كما يعتبر كولماف جريفت الذؼ يطمق عميو المؤسس األوؿ لعـ النفس الرياضي في أمريكا أوؿ 
، ولقد درس 1925عاـ  University Of Illinoisضي في جامعة ألينويز مف أسس معمال لعمـ النفس الريا



  ...............................السنة األولى ماسترعلم النفس الرياضي.............. 

 

 
2 

جريفث خالؿ فترة ليست قصيرة موضوعات مرتبطة بالجانب النفسي الرياضي مثل طبيعة الميارات النفسحركية، 
 التعمـ الحركي، العالقة بيف متغيرات الشخصية واالداء الحركي.

بعض الجامعات األمريكية عمـ النفس الرياضي ضمف برامجيا التكوينية وبعد الحرب العالمية األولى أدرجت       
في إطار معرفي يقتصر عمى مواضيع التعمـ الحركي، وقد شيدت فترة الستينات بداية العديد مف األعماؿ 
والدراسات، وتأسيس المنظمات المينية المتخصصة في عمـ النفس الرياضي، مما ساعد عمى استقاللية ىذا العمـ، 
وتمييزه وتفرده وتخصصو، أما فيما يخص المنظمات والييئات الرسمية فقد تأسست الجمعية الدولية لعمـ النفس 

، 1967، باإلضافة إلى تشكيل جمعية شماؿ أمريكا لعمـ النفس الرياضي والنشاط البدني سنة 1965الرياضي سنة 
ياضي" في الواليات المتحدة األمريكية كفرع لمجمعية أما فترة السبعينات فقد شيدت تكويف " أكاديمية عمـ النفس الر 

الدولية لمرياضة والتربية البدنية، وفي الوقت الحالي أصبحت مادة عمـ النفس الرياضي مف المواضيع اليامة التي 
 تدرس في برامج اعداد المدربيف والمربيف والرياضييف وأساتذة التربية البدنية والرياضية.

  ياضي:مفهوم عمم النفس الر 
ىو الدراسة العممية لمسموؾ والخبرة والعمميات العقمية المرتبطة بالرياضة عمى مختمف مجاالتيا ومستوياتيا      

 وممارساتيا، بيدؼ وصفيا وتفسيرىا والتنبؤ بيا، واإلفادة مف المعارؼ والمعمومات المكتسبة في التطبيق العممي.

سة العوامل النفسية واالجتماعية والتربوية المؤثرة في السموؾ الرياضي ىو أحد فروع عمـ انفس، الذؼ ييتـ بدرا     
 نحو تحقيق مستوػ عاؿ مف األداء واإلنجاز الرياضي األفضل.

وىو العمـ الذؼ يبحث في الموضوعات النفسية المرتبطة بالنشاط الرياضي عمى مختمف مجاالتو ومستوياتو،      
ة لمشخصية التي تشكل األساس الذاتي لمنشاط الرياضي بيدؼ تطوير كما يبحث في الخصائص والسمات النفسي

 ىذا النوع مف النشاط البشرؼ والوصوؿ بالرياضي لممستويات المتقدمة.

 :أهداف عمم النفس الرياضي 
الوصف تقرير عف الظواىر الرياضية القابمة لممالحظة وبياف عالقتيا بعضيا ببعض، وىو اليدؼ الوصف:  -

مـ، ففي عمـ النفس الرياضي يقوـ المختصوف بجمع الحقائق عف السموؾ لمتوصل عمى صورة دقيقة األساسي ألؼ ع
ومتماسكة عنو، ويستخدموف في سبيل ذلؾ كل الوسائل والطرؽ الفنية منيا المالحظة واالختبارات وغيرىا مف 

 الطرؽ.
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اسية، يكوف ىدؼ عمـ النفس الرياضي بعد وصف أنواع السموؾ المختمفة وتصنيفيا وىذه خطوة أولى أس التفسير: -
تفسير الظواىر وجمع الحقائق والوقائع وتكويف المبادغ العامة التي يمكف مف خالليا فيـ السموؾ فيما جيدا، 
وتساعدنا عمى فيـ أنفسنا وسموؾ اآلخريف، مثاؿ ذلؾ فيـ العوامل التي تيسر التعمـ الجيد بطريقة اقتصادية 

 ير االنحراؼ والسموؾ العدواني لمرياضييف.وتفسيرىا وكذا محاولة تفس

يؤدؼ التفسير إلى امكانية التنبؤ الدقيق بالسموؾ مثل التنبؤ بأف رياضيا ما سينجح إذا اختص برياضة  التنبؤ: -
 ما، والتي دلت االختبارات النفسية عمى أنو بحوز القدرات والسمات الالزمة لمتفوؽ بنوع الرياضة التخصصية.

وؿ عالـ النفس التنبؤ بالسموؾ عمى ضوء الظروؼ المحددة التي تسبقو، أما فيما يخص ضبط يحاالضبط:  -
السموؾ أو التحكـ فيو فنستطيع عف طريق إعداده بشكل جيد أف نضبط سموكو أثناء المنافسات الرياضية متى تمكنا 

الرياضي المصاب بصدمة  مف وضع البرامج التي تعد الرياضي لخوض ىذه المنافسات، وكذلؾ يمكف تعديل سموؾ
 نفسية عف طريق عالجو النفسي.

ييدؼ عمـ النفس الرياضي إلى محاولة الوصوؿ بالفرد الى أعمى مستوػ ممكف في نوع المستويات العميا:  -
النشاط الرياضي المختار، وتحقيق ىذا اليدؼ يرتبط ارتباطا وثيقا بتربية الفرد الرياضي تربية شاممة متزنة، أؼ 

تطوير مختمف قدرات وميارات وصفات وسمات ومعارؼ ومعمومات الفرد الرياضي بصورة تسيـ في قدرتو تنمية و 
 عمى تحقيق أعمى المستويات الرياضية.
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 (:10المحاضرة رقم )

 دراسة الشخصية في المجال الرياضي.

المختمفة  لما  بفروعو واليامة في مجاؿ عمـ النفسيعتبر موضوع الشخصية مف الموضوعات األساسية       
لمشخصية مف دور عبر مراحل الحياة المختمفة لدػ االنساف، ونظرا ألىمية موضوع الشخصية اتجو عمماء النفس 
نحو قياس ىذه الشخصية والتعرؼ عمى سماتيا اإليجابية والسمبية بيدؼ مساعدة الفرد عمى التكيف السوؼ مع 

فتاح األساسي لمتعامل مع المشكالت النفسية لألطفاؿ والشباب مجتمعو االنساني، فيعتبر فيـ الشخصية الم
والراشديف وبالتالي تزداد الحاجة الى اعداد المقاييس الالزمة لفيـ الشخصية والتعامل معيا مف قبل المختصيف في 

 ىذه المجاؿ.

 ويحدد مشاعره، ونمط الفرد وطريقة  تفكيره سموؾ يميز الذؼ ما، حد الى الثابت االسموب فالشخصية ىي        
 والتفكير، السموؾ، :ىي التعريف ىذا في والجوانب االساسية واالجتماعية، الطبيعية البيئة مع التفاعل في طريقتو

 االجتماعية واالحواؿ الشخصية خواص بيف التفاعل نتاج سموؾ االنساف اف والبيئة، النسبي، والثبات والمشاعر،
 الخاصة(. البيئة(خارجية وعوامل )الشخصية خواص(داخمية  عوامل موؾفي الس الطبيعية، وتتحكـ والبيئة

الشخصية ىي التنظيـ الدينامي داخل الفرد لألجيزة النفس جسمية التي تقرر الطابع الفريد لمشخص في         
 السموؾ والتفكير.

ت دقيقة تعطي الفرصة ويبدو أف اليدؼ العاـ مف دراسة الشخصية االنسانية ىو التوصل الى تعميما         
واالمكانيات لتغيير سموؾ االنساف والتنبؤ بو اذا أمكف ذلؾ، ىذا وال يختمف األمر كثيرا عند دراسة الشخصية في 
نما وجو االختالؼ ىو وجية التركيز الخاص في محاولة الفيـ والتنبؤ بالسموؾ في المجاؿ الرياضي،  الرياضة، وا 

 في الرياضة في ضوء اليدفيف التالييف:وتبدو الحاجة الى دراسة الشخصية 

 أ/ تحديد تأثير الرياضة في تطوير أو تغيير الشخصية.

 ب/ تحديد تأثير الشخصية في األداء الرياضي.

 وتبدو أىمية ىاذيف اليدفيف عند دراسة الشخصية في المجاؿ الرياضي لالعتباريف التالييف:
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شخصية الفرد قيمة اجتماعية، ويببف أىمية الرياضة في تطوير أ/ يمثل اليدؼ االوؿ تأثير السموؾ الرياضي عمى 
السموؾ االنساني ومف ذلؾ بعض عمماء نفس الرياضة يروف أف ممارسة الرياضة تؤدؼ إلى خفض السموؾ 
العدواني باعتبار أنيا وسيمة لتنفيس الطاقة، وأف ممارسة النشاط البدني تساعد عمى التخمص مف بعض األمراض 

 االكتئاب، وأف تطوير المياقة البدنية يؤثر في تحسيف مفيـو وتقدير الذات لدػ الفرد. النفسية مثل

ب/ يمثل اليدؼ الثاني تأثير الشخصية عمى الرياضة، قيمة تطبيقية وخاصة بالنسبة لممدربيف والميتميف بتطوير 
ي، ومف ثـ يمكف االىتماـ بيا األداء الرياضي، حيث يسيـ في معرفة العوامل النفسية المؤثرة في األداء الرياض

سواء في عممية انتقاء الرياضييف الناشئيف أو عند إعداد وتطوير برامج التدريب لمرياضييف بشكل عاـ، أو تدريب 
 الميارات النفسية خاصة.

 ومن خالل ما سبق نذكر مالمح الشخصية: كما يمي:

د إلى آخر بالرغـ مف تشابو األفراد في بعض الشخصية تتميز بالتفرد بالتفرد، أؼ تختمف مف فر الخصوصية:  -
 النواحي بحكـ البيئة والثقافة، إال انيا تمثل شيء خاص بالفرد ذاتو.

الشخصية تمثل العالقة الدينامية بيف الفرد وبيئتو وىي بالتالي مكتسبة، فيي ليست شيئا موجودا عند  التفاعمية: -
اعي فنحف نخمق ألنفسنا شخصياتنا بالمواقف التي نمقاىا، والمشاكل الطفل منذ والدتو إنما ىي نتاج لمتفاعل االجتم

 التي نقوـ بحميا، وتغير شخصياتنا تبعا لتفاعمنا مع اآلخريف.

إف الشخصية ليست السموؾ الظاىرؼ لمفرد، أؼ أف الشخصية ليست مثيرا وال استجابة ولكنيا استعداد  االستعداد: -
مف المواقف المتعددة، وىذا االستعداد يتكوف مما يسمى بالعادات والسمات لنوع معيف مف السموؾ يظير في كثير 

 والخصائص أو القيـ واالتجاىات والدوافع وما ألييا.

 الشخصي تنظيـ أو نضاـ متكامل مف األجيزة المتعددة تتفاعل وتتعاوف معا ألداء الوظائف الحيوية.التكاممية:  -

 :سيكولوجية الشخصية الرياضية 

الشخصية لجميع الدراسات النفسية المختمفة نقطة البدء ونقطة النياية، فيي نقطة بدء ألننا نريد أف نكشف  تمثل    
فاعمية الرياضي في مجالو، وعف أحسف الشروط الكفيمة بتحقيق ىذه الفاعمية، وىي نقطة النياية ألف فيمنا 

نفسية، وال شؾ أف تفرغ عمـ النفس نتج عف لمشخصية يؤدؼ بدوره إلى وضع القوانيف التي تخضع ليا الظواىر ال
قدرة الشخصية عمى التكيف لمواقف مختمفة متعددة، فالشخصية كما تنمو وتتعمـ وتتدرب يعالجيا عمـ النفس 
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الرياضي، وما نسميو بالشخصية ىو في الواقع كل ما يتصف بو الفرد مف صفات وسموؾ ناتجيف مف تفاعل ذلؾ 
فييا، فالشخص المبتدغ في مجاالت التدريب والتعمـ سيالقي مشكالت كثيرة عندما الفرد مع البيئة التي يعيش 

يتعامل مع الشخصيات متعددة ومختمفة والسبب في ذلؾ ىو أف االختالؼ في ىذه الشخصيات سيجعل سموؾ 
ل محدد اإلنساف ال يخضع لقوانيف ثابتة تساعدنا عمى توقع ىذه التصرفات قبل حدوثيا أو محاولة معالجتيا بشك

 عند حدوثيا.

تساىـ الصعوبات التي يتعرض ليا الرياضي في التدريب والمنافسات وتعدد المواقف التي يتعرض ليا في       
بناء وصقل صفاتو الشخصية وتجعمو شخص يتميز عف غيره بمجموعة مف الصفات الحميدة الناتجة مف مزاولتو 

 سطا مع غيره مف الناس.لمنشاط الرياضي فتراه شخصا متسامحا متعاونا منب

ويعتقد بعض الباحثيف الميتميف بدراسة الشخصية في المجاؿ الرياضي أف التفوؽ في رياضة معينة مرىوف      
إلى حد كبير بمدػ مالئمة السمات الشخصية لمفرد بطبيعة المتطمبات والخصائص النفسية المميزة لنوع الرياضة، 

ص النفسية لرياضة مثل التنس فإنيا رياضة تعتمد عمى األداء الفردؼ وال وكمثاؿ لذلؾ عندما نحمل طبيعة الخصائ
تعوؿ أىمية كبيرة عمى تضافر الجيد أو التعاوف مع اآلخريف مثل رياضات أخرػ ككرة القدـ أو كرة السمة..الخ، 

ة المباراة بيف افراد كذلؾ فإف نتيجة المباراة مسؤولية فردية يتحمميا الالعب بشكل محدد، بينما تتوزع مسؤولية نتيج
عديديف في الرياضات الجماعية، ويمكف عمى ضوء ىذه التحميل المبدئي لخصائص ىذه الرياضة اف نتوقع أىمية 
تميز العب التنس بدرجة مرتفعة في سمات نفسية مثل السيطرة، وتحمل المسؤولية...الخ، وفي المقابل نتوقع 

 بالنسبة لو.انخفاض سمات مثل االنبساطية أو االجتماعية 

  :يرػ بعض العمماء أف ىناؾ عالقات ايجابية بيف األنماط أثر األنماط الجسمية في الشخصية الرياضية
الجسمانية وبيف القدرات الحركية ، فاألداء الحركي في مرات كثيرة ما ىو إال تعبير لتصميـ شكل جسـ الفرد، إذ 

يا بالنسبة لممتطمبات التي يحتاجيا كل نوع مف أنواع أف االختالفات في تناسق الجسـ ترتبط بكفاءة استجابت
النشاط البدني  وطبقا لذلؾ يعتقد الكثيروف في أمكانية اختيار نوع النشاط البدني المناسب طبقا لمنمط الجسماني 

 الذؼ يميز الفرد، ويبب ذلؾ يعود:

يف الذيف حققوا أعمى المستويات في ضوء الدراسات التي أجريت عمى األنماط الجسمية لبعض األبطاؿ الرياضي -
الرياضية لمختمف أنواع االنشطة الرياضية وجد اف لكل نشاط رياضي نمط جسماني معيف يتميز وقد يشترؾ مع 

 غيره في أواع األنشطة األخرػ في ذلؾ.



  ...............................السنة األولى ماسترعلم النفس الرياضي.............. 

 

 
7 

اط الرياضي نوع النمط الجسماني الذؼ يتميز بو الفرد يولد لديو الرغبة وينمي لديو الميل لممارسة نوع مف النش -
 يتناسب مع نوع نمطو الجسماني.

وعمى سبيل المثاؿ وجد اف أغمب أبطاؿ العبي السالح وتنس الطاولة وجرؼ المسافات المتوسطة مف أصحاب 
النمط الجسماني النحيل واف أغمب أصحاب النمط العضمي خميط مف أبطاؿ أنواع متعددة مف األنشطة الرياضية، 

بطاؿ رمي القرص والمطرقة وأبطاؿ األوزاف الثقيمة في المالكمة ورفع االثقاؿ وأصحاب النمط المكتنز مف أ
والمصارعة، كما أف أصحاب النمط العضمي النحيل مف أبطاؿ كرة السمة وكرة اليد  والكرة الطائرة وأبطاؿ األوزاف 

 الخفيفة في المالكمة  وأبطاؿ التنس.

اد العالقات المثالية بيف انماط الجسـ وبيف القدرات الحركية في وقد تمكف عديد العمماء مف التوصل الى ايج      
 بعض األنشطة التنافسية:

يتميزوف بسرعة األداء الحركي ودقة الحركات واجادتيـ لحركات الخداع فيتميزوف ببذؿ  أصحاب النمط النحيل: -أ
عب المختمفة ومحاولتيـ اخضاع الجيد في األداء الحركات بصورة دقيقة مع قدرتيـ عمى سرعة التكيف لظروؼ الم

 مثل ىذه المواقف تحت سيطرتيـ.

يقموف عف أصحاب النمط النحيل بالنسبة لسرعة األداء الحركي ويتميزوف بقوة األداء أصحاب النمط العضمي:  -ب
ضمية بارتباطيا بقدر مف البطء مع الميل الستخداـ االحتكاؾ الجسماني أثناء المعب ويميموف إلى تغميب القوة الع

 عمى الرشاقة الحركية وال يمتمكوف القدرة عمى سيولة تكييف حركاتيـ لظروؼ  المعب المختمفة.

يتميزوف غالبا بالبطء الحركي ولكف مع القدرة عمى توافق األداء وسعوف الى االبتكار أصحاب النمط المكتنز:  -ج
 أحجاميـ عمى تكرار األداء الحركي الروتيني.في أداء الحركات أثناء المعب مما يسبب صعوبة بالغة لممنافسيف مع 

  :طرؽ قياسيا عديدة أىميا:طرق قياس الشخصية 

ىي طريقة ميمة مف طرؽ قياس الشخصية ويمكف اف تكوف المقابمة تشخيصية أو عالجية، وييمنا  المقابمة: -
الرياضي أو الميني،  التشخيص بشكل خاص وقد شاع استخداميا في العيادات والمجاالت التربوية أو االختبار

 بيدؼ جمع بيانات عف شخصية األفراد. 

ستخدـ المالحظة المباشرة لسموؾ الفرد في قياس الشخصية في مواقف الحياة الطبيعية خالؿ مدة تالمالحظة:  -
طويمة في مواقف مصغرة مف الحياة ولذلؾ يجب أف يقوـ المالحع بعدد كاؼ مف المالحظات وتسجيل عدد المرات 
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يتكرر فييا حدوث أنواع معينة مف السموؾ تختار ألىميتيا في تقويـ الشخصية تبعًا التجاىات الباحث وتعرؼ  التي
وتفترض ىذه الطريقة أف تكرار ظيور أنواع معينة مف السموؾ في موقف معيف ” . بعدد تكرار السموؾ“ىذه الطريقة 

شابية وبذلؾ يمكف أف نستنتج السمات الرئيسية يدؿ عمى ميل الفرد إلى ىذا النوع مف السموؾ في المواقف الم
 .السائدة في شخصية الفرد

تعتمد عمى البيانات  والتييستخدميا عمماء النفس لتقييـ الشخصية  التياألساليب الفنية مف  مقاييس التقدير: -
يظيرىا الفرد في موقف  التيوتستخدـ مقاييس التقدير لتحديد مقدار السمات  ،تجمع أثناء المالحظة أو المقابمة التي

( عمى مقدار 1حيث يدؿ ) 5إلى  1معيف ، مثاؿ : فقد يتكوف مقياس تقدير سمة الخجل مف خمس دالالت مف 
( عمى مقدار كبير جدًا مف ىذه 5( عمى مقدار متوسط مف ىذه السمة ويدؿ )2ضعيف جدًا مف ىذه السمة ويدؿ )

 .السمة

ية ويغمب أف تكوف االستبيانات أغمب الطرؽ فائدة لقياس الشخصية ىو وسيمة ميمة لقياس الشخص االستبيان: -
 وذلؾ أننا نحصل عمى تقرير الفرد نفسو عف سموكو المميز الخاص عندما يقوـ بذلؾ االستبياف المقدـ لو.
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 (:10المحاضرة رقم )

 الدافعية في المجال الرياضي وتسييرها:

 في الميدان الرياضي الدافعية: 
ثارة لالىتماـ الناس جميعا، Motivationد موضوع الدافعية "يع     " واحدا مف أكثر موضوعات عمـ النفس أىمية وا 

فيو ييـ األب الذؼ يريد أف يعرؼ لماذا يميل طفمو الى االنطواء عمى نفسو والعزوؼ عف المعب مع أترابو، كما ييـ 
تى يتسنى لو أف يستغميا في تحفيزىـ عمى تطوير المربي الرياضي في معرفة دوافع ممارسة األفراد لمرياضة ح

 أدائيـ عمى النحو األفضل، فاألداء ال يكوف مثمرا وجيدا إال إذا كاف يرضي دوافع لدػ الفرد.

إضافة لما سبق فإف ىذا الموضوع لو أىمية رئيسية في كل ما قدمو عمـ النفس الرياضة حتى اآلف مف نظـ        
ذلؾ الى الحقيقة التالية: إف كل سموؾ وراءه دافع أؼ تكمف ورائو قوػ دافعية معينة،  وتطبيقات سيكولوجية ويرجع

والقوؿ المأثور " إنؾ تستطيع اف تقود الحصاف إلى النير ولكنؾ ال تستطيع أف تجبره عمى شرب الماء"، يعبر عف 
أف يجبر الناشئ عمى ممارسة أىمية دور الدافعية في المجاؿ الرياضي، فعمى سبيل المثاؿ يمكف لممدرب / األب 

رياضة معينة ولكف ىذا ال يضمف أف الناشئ سوؼ يبذؿ الجيد المطموب ما داـ يفتقد الدافع القوؼ نحو تطوير 
 أدائو ليذه الرياضة.

 :مفهوم الدافعية 

يمكف تعريف الدافعية بأنيا استعداد الرياضي لبذؿ الجيد مف أجل تحقيق ىدؼ معيف، وحتى يتسنى فيـ ىذه 
 لتعريف تجدر اإلشارة إلى عناصر ثالثة ىامة ىي:ا

 حالة مف التوتر تثير السموؾ في ظروؼ معينة وتوجيو وتؤثر عميو. :  Motiveالدافع -

: عبارة عف مثير خارجي يحرؾ الدافع وينشطو ويتوقف عمى ما يمثمو اليدؼ الذؼ يسعى Incentiveالباعث  -
 الرياضي الى تحقيقو نت قيمة.

 : مدػ احتماؿ تحقيق اليدؼ.expectatioالتوقع  -

فتوقع الرياضي لنتائج أدائو يعتبر محددا ىاما لسموكو، فالدافع يقوؼ وينشط ويتضح أثناء التدريب أو في       
غضوف المنافسة عندما تزداد درجة الثقة لديو اف التدريب يمثل عامال ىاما يساعده عمى الوصوؿ لميدؼ، والحقيقة 
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نما قيمة الباعث أؼ اليدؼ الذؼ يسعى الرياضي الى تحقيقو أف التوقع وحده  ليس المسؤوؿ عف زيادة قوة الدافع وا 
كذلؾ، حيث إنو كمما زادت قيمة اليدؼ الذؼ يسعى الرياضي الى تحقيقو توقع المزيد مف الدافع ومف ثـ استعداد 

اف قيمة الباعث )اليدؼ( تعتبر شيئا الرياضي لبذؿ المزيد مف الجيد مف أجل الوصوؿ اليو، وتجدر اإلشارة إلى 
نسبيا مف حيث درجة تأثيره عمى الرياضي، فعمى سبيل المثاؿ الحصوؿ عمى الميدالية الذىبية لبطولة محمية قد 
يمثل قينة كبيرة لرياض ؼ معيف و لكف األمر ليس كذلؾ بالنسبة لرياضي آخر، األمر الذؼ يزيد أىمية  دور 

 معرفة حاجات ودوافع الممارسة لدػ الرياضييف ومدػ أىمية كل منيا لمرياضي. المدرب/ المربي الرياضي في

 :مصادر الدافعية: الدافع الذاتي والخراجي لممارسة النشاط الرياضي 

 يوجد مصدراف لمدافعية، المصدر األوؿ يأتي مف داخل الفرد ويطمق عميو الدافعية الى النشاط ذاتية اإلثابة      
(Intrinsic اما ،) المصدر الثاني فيأتي مف خارج الفرد ويطمق عميو الدافعية إلى النشاط خراجي اإلثابة، وعادة فإف

االفراد الذيف يؤدوف النشاط مف خالؿ الدافعية  إلى النشاط ذاتي اإلثابة يؤدوف مف منطمق الرغبة في الشعور 
الفرد خالؿ الممارسة تعتبر قيمة في حد  باالقتدار وتأكيد الذات واالصرار والنجاح، وىذه الصفات عندما يحققيا

ذاتيا، فعمى سبيل المثاؿ فإف الرياضي الذؼ يمارس الرياضة بدافع الحب وتحقيق االستمتاع واالنجاز والنجاح حتى 
 دوف اف يشاىده أحد يعتبر لديو دافعية الى النشاط ذاتي االثابة.

( فإنو يأتي مف أشخاص آخريف Extrinsicرجي اإلثابة )أما بالنسبة لممصدر الثاني لمدافعية إلى النشاط خا     
وال ينبع مف الفرد ذاتو ويتـ ذلؾ عف طريق التدعيـ سواء اإليجابي أو السمبي، وقد يكوف مثل المكافئات المالية 

 والجوائز أو معنويا مثل االطراء والتشجيع.

الخراجية وىما كوجييف لعممة واحدة، حيث أف جميع حيث انو توجد عالقة وثيقة بيف الدافعية الذاتية والدافعية       
الرياضييف يمارسوف الرياضة بيدؼ الحصوؿ عمى مصدر الدافعية الذاتية والخراجية ولكف ىناؾ اختالؼ مف حيث 
درجة اىمية تأثير أؼ مف ىاذيف النوعيف لمرياضي، وىنا تظير أىمية ودور المدرب في معرفة نمط الدافعية المميز 

كما تجدر اإلشارة إلى أف الميتميف بالدراسات النفسية لمرياضييف يركزوف عمى أىمية الدافعية داخمية لمرياضي، 
االثابة في مقابل الدافعية خارجية االثابة ويرجع سبب ذلؾ إلى أف الدافعية خارجية االثابة قد تفيد في استمالة الفرد 

والكف ال تضمف استمرار الممارسة وتحقيق التفوؽ فالدافعية إلى ممارسة الرياضة أو تطوير األداء الى فترة معينة، 
خارجية االثابة تفقد قوة تدعيميا أسرع مف الدافعية الداخمية االثابة، فالجوائز والمكافئات تمثل خبرات نجاح لفترات 

ممارسة وجيزة، ولكف اليدؼ األساسي واالستمرار في الممارسة الرياضية ىو تحقيق المتعة والرضا مف خالؿ ال
 الرياضية ذاتيا وذلؾ يتحقق مف خالؿ الدافعية ذاتية اإلثابة.
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 .ةـافسـمنـق الــمــر قـيــتسي

 :القمق في المنافسة الرياضية 

يعتبر القمق أحد االنفعاالت اليامة وينظر إليو عمى أساس أنو مف أىـ الظواىر النفسية التي تؤثر عمى أداء       
ف ىذا التأثير قدؼ كوف إيجابيا يدفعيـ لبذؿ المزيد مف الجيد أو بصورة سمبية تعيق األداء، ويختمف الرياضيي ف وا 

القمق عف االستثارة في كونو يسمل باإلضافة الى درجة مف التنشيط حالة انفعالية غير سارة لذا يستخدـ مصطمح 
اه االنفعاؿ في القمق سميب ألنو يصف القمق في وصف مركب مكوف مف شدة السموؾ واتجاه االنفعاؿ، واتج

أحاسيس ذاتية غير سارة، والقمق أنواع فحالة القمق صفة مؤقتة تتغير مف وقت إلى آخر وىي تعبر عف درجة القمق 
التي يشعر بيا الفرد في وقت معيف، أما سمة القمق فيي ثابتة وتشترؾ في تشكيل شخصية الفرد، فاألفراد الذيف 

يدركوف عددا أكبر مف المواقف عمى أف فييا تيديدا ليـ ويميموف لالستجابة لمثل تمؾ المواقف يتسموف بسمة القمق 
 بدرجات عالية مف الشدة الفيسيولوجية.

والقمق ىو مف االنفعاالت التي تظير بيف الالعبيف خالؿ ممارسة األنواع المختمفة لمرياضة، ونشير نتائج     
أف تأثيره مختمف ومتغير عمى سموؾ الرياضييف حيث ليس لو تأثير ثابت  الدراسات العممية في ىذا الصدد إلى

 عمييـ ويبدو أف طريقة تعامل الالعبيف مع القمق ومجابيتيـ لو ترتبط أساسا عمى:

 طبيعة الموقف المسبب لمقمق. -

 درجة شدة الموقف. -

 مدػ قدرة الالعبيف عمى مجابية الموقف ذاتو. -

حصر عمى في الناحية النفسية فحسب بل يتعدػ ذلؾ إلى النواحي الجسمية، وتجدر اإلشارة فتأثير القمق ال ين      
أف القمق يؤثر عمى الجياز العصبي بشكل رئيسي لكف وكما ىو معروؼ فأف األعصاب منتشرة في جميع أعضاء 

في األعضاء بشكل الجسـ ومسيطرة عمى فعالياتيا، وعمى ىذه االساس فإف أؼ ارباؾ في عمل ىذا الجياز سيؤثر 
 أو بآخر.
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ولمقمق أعراض متعددة اىميا عدـ االرتياح وسرعة التييج، والنرفزة، وضعف القدرة عمى التركيز واالنتباه، وشرود 
الذىف، وفقداف الشيية لمطعاـ واألرؽ واالحالـ المزعجة وسرعة النبض واضطراب التنفس وارتفاع ضغط الدـ مع 

 الشحوب... 

 :أنواع القمق 

وىو يشير إلى ما يشعر بو الالعبوف في لحظة معينة حينما يتفاعل مع موقف رياضي معيف، فيو  ق الحالة:قم -
يمثل نوعا مف التوتر وعدـ االستقرار المؤقت الذؼ يحدث نتيجة ظروؼ مبيمة ووقتية تثير الشعور بالقمق، لذا 

ق الطالب قبل االمتحاف لذا فيو قمق وقتي يزوؿ نتوقع ارتفاع درجة القمق لمرياضي قبل المباراة مباشرة وارتفاع قم
 بزواؿ السبب.

وىو شعور عاـ لدػ األفراد مف خالؿ االستجابة لمواقف الشدة النفسية، وىو يختمف عف قمق الحالة  قمق السمة: -
ض بكونو أكثر ديمومة بحيث أنو يكوف سمة مف سمات الشخصية، ودرجة القمق العالية لدػ الفرد تمثل سمة لو بغ

النظر عف الحالة التي يمر بيا، حيث أف الفرد يتصف بدرجة قمق أعمى مف زمالئو سواء قبل المباريات أو بعدىا، 
 وىكذا بالنسبة لمفرد الذؼ يتصف بيذه السمة بغض النظر لمظروؼ الوقتية التي يمر بيا.

 :مستويات القمق 

رورية تساعد في االستعداد لمجابية متطمبات إف درجة معينة مف القمق تعتبر ض المستوى المنخفض لمقمق: -أ 
الحياة، لذا فاف مستوػ منخفض مف القمق يعمل كدافع أو حافز أو عنصر منشط لمفرد، فقمق الطالب قبل االمتحاف 
سيدفعو الى الدراسة وقمق الالعب قبل السباؽ سيدفعو الى التمريف المستمر استعدادا لمسباؽ ويجعمو مستعدا لبذؿ 

 يق االنجاز األفضل وتجنب حالة الالمباالة.الجيد لتحق

في المستوػ المتوسط لمقمق يصبح الفرد أقل قدرة عمى السيطرة حيث يفقد السموؾ المستوى المتوسط لمقمق:  -ب
مرونتو ويستولي الجمود بوجو عمـ عمى استجابات الفرد في المواقف المختمفة ويحتاج الفرد الى المزيد مف بذؿ 

عمى السموؾ المناسب والمالئـ في مواقف الحياة المختمفة، ويؤثر المستوػ المتوسط لمقمق سمبا عمى الجيد لممحافظة 
 األداء حيث تتصف حركات الرياضي ببذؿ الجيد الزائد والتردد و الخوؼ مف الخصـ.

يقوـ بأساليب  يؤثر المستوػ العالي لمقمق عمى التنظيـ السموكي لمفرد بصورة سمبية أو المستوى العالي لمقمق: -ج
سموكية غير مالئمة لممواقف المختمفة وال يستطيع الفرد التمييز بيف المثيرات والمنبيات الضارة او غير الضارة 
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ويرتبط ذلؾ بعدـ القدرة عمى التركيز واالنتباه وسرعة التييج والسموؾ العشوائي. وعندما يصل القمق الى المستوػ 
عمى السموؾ وعمى األداء الرياضي فيفقد الرياضي قدرتو عمى التركيز وتكثر العالي تبدأ اآلثار السميبة واضحة 

أخطائو ويتصف سموكو بالعصبية الشديدة، والرياضي الذؼ ينتابو القمق العالي يتصف بالحركات القوية السريعة 
 مف المباراة. التي تقتصر الى عنصر االتقاف، كما أنو يبذؿ طاقة عالية دوف مبرر تؤدؼ الى تعبو في وقت مبكر

 :ىنالؾ ثالثة أسباب رئيسية تسبب القمق لمراضييف وىي: أسباب القمق في الرياضة 

 القمق الناتج من تأثير اآلخرين:   -

قد يكوف الرياضي عوضا الحد الوالديف أو المدربيف في اإلحساس بالنجاح والتمتع والسعادة، فكثير مف ىؤالء      
أداء أبنائيـ  أو ناشئييـ أو العبييـ أو أصدقائيـ في أنواع الرياضة المختمفة. يشعر بالسعادة والفخر مف خالؿ 

وحيف يراقب أحد الوالديف أو كالىما تدريبات ومنافسات األبناء يكوف أبناؤىـ حريصيف عمى أف يؤدوا أداء جيد 
عرض لمواقف شدة مف ليحققوا آماؿ ىؤالء جميعًا، ومف ىنا نجد أف الرياضييف قد يصابوف بالقمق مف خالؿ الت

 خالؿ والدييـ أو أصدقائيـ نتيجة خوفيـ مف الفشل في تحقيق األداء المنشود.

 القمق الناتج عن الرياضيين أنفسهم: -

 القمق الناتج عف الرياضييف أنفسيـ لو ثالثة أسباب فرعية كما يمي:    

كثر مسببات القمق الناتج عف الرياضييف التضارب بيف الواجبات الدراسية والمينية والتدريب الرياضي: إف أ -أ
أنفسيـ ىو وقوعيـ في مصيدة التضارب بيف الوفاء والواجبات المدرسية والمينية الموكولة إلييـ، وبيف االنتظاـ في 

( مرات أسبوعيا في بعض األحياف، فإنجاز مستوػ رياضي 6التدريب والمباريات، والذؼ قد يزيد عدد مراتيا عف )
نتظاـ في التدريب لعدد كبير مف المرات خالؿ األسبوع، وىذا يجعل التوفيق بيف التدريب واستذكار طيب يتطمب اال

الدروس شيئا صعب التحقيق في بعض األحياف، وعدـ المقدرة عمى التوفيق بيف ىذا وذاؾ يؤدؼ إلى حدوث القمق 
لتدريب المكثف عمى الرياضييف لدػ الرياضييف خصوصا الشباب منيـ، وفي أحد األبحاث التي أجريت لتأثير ا

 قد انقطع عف الرياضة بسبب كثافة الواجبات الدراسية المنزلية. % 25)الطالب منيـ( أظيرت النتائج أف 

اإلحباط الناتج عف عدـ تحقيق إنجازات في األداء الرياضي: قرر كثير مف الرياضييف أنيـ يشعروف بالقمق  -ب
ػ المنافسات، حيث أف ىذه المشكمة تزداد في حالة توقع المدرب تحقيق والخوؼ في حالة توقعيـ الفوز في إحد

 الفوز.
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كما أنو في حالة ما إذا توقع الرياضيوف النجاح في األداء ولـ يحققوا إنجازات فيو فإف ذلؾ يؤدؼ أيضا إلى زيادة 
 اإلحساس بالقمق لدييـ.

ف بعضو وبعض عامال مسببا لقمقيـ ألف بعض أنواع عالقة الرياضييف مع أقرانيـ: تعتبر المالطفة بيف الناشئي -ج
 المالطفة )الممازحة( قد يؤدؼ إلى ضيق بعضيـ.

 القمق الناتج عن التدريب لذي األحمال العالية: -

أف السباحيف والعدائيف يكونوف شديدؼ التوتر والضيق وقمقي  "Norgan (1987)نورجاف "لقد أثبتت نتائج أبحاث 
اجبات حركية تتسـ بطوؿ المسافة. ويمكف تفسير ذلؾ بأف تمؾ التدريبات التي تتميز بدرجات التركيز بعد أدائيـ لو 

أحماؿ عالية لفترات طويمة يمكف أف تؤثر عمى الحالة المزاجية لمرياضييف أيضا في حالة اكتسابيـ لمقدرات البدنية 
 مف خالؿ التمرينات ذات الشدة العالية.

 :القمق في المجال الرياضي 

إف إنجازات األفراد وسموكيـ ىي تعبير عف جميع جوانب الشخصية، كما أف اإلنجازات الرياضية لمفرد ال      
تعتمد عمى تطور القابميات البدنية والميارية فقط، بل تتأثر أيضا بعوامل نفسية عديدة مثل الدوافع والرغبات 

 ..الخوالقناعات واإلدراؾ والتفكير واالستعداد النفسي والخوؼ والقمق.

فترػ الرياضي فخورا وسعيدا عندما تنتيي جيوده بالنجاح، ويكوف في خيبة أمل ويأس عندما يخفق فيذه     
تأثيرا قويا، فقد يتشجع الرياضي أو يفقد شجاعتو، وقد تعبأ قواع أو  ةنجازيشاعر يمكف أف تؤثر عمى الجيود اإلالم

 ـ المباالة.تشل حركتو، وقد تبدو عميو أعراض ضمف البداية أو عد

أما إذا أخذنا القمق في المجاؿ الرياضي لوجدناه سالح ذو حديف فقد يكوف القمق ميسرا أو معوقا، ففي الحالة       
األولى يمعب القمق الدور المحفز الذؼ يجعل الرياضي يتعرؼ عمى مصدر القمق ويييئ نفسو بدنيا ونفسيا لمتغميب 

 عمى إعاقة العمل مف خالؿ تأثيره السمبي عمى نفسية الرياضي. عميو، وفي الحالة الثانية يعمل القمق

أما العوامل التي تخمق القمق عند الرياضي فيي كثيرة وكل منيا يمكف أف يعمل في اتجاىييف، فعالقة الالعب      
 بالمدرب مثال قد تخمق نوعيف مف القمق.

اؼ معقولة لمرياضي، واستخداـ أساليب موضوعية في فعالقة الثقة المتبادلة بيـ الالعب والمدرب وتحديد أىد     
التقويـ ستخمق نوعا مف القمق )المحفز( عند الرياضي لتحقيق األىداؼ المرسومة لو وتخطي كل العقبات التي 
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تعترضو أما العالقة غير الطبيعية المبنية عمى االستغالؿ وعمى تصيد األخطاء وانعداـ الثقة فإنيا ستؤدؼ إلى 
ينعكس سمبا عمى الرياضي وعمى الفريق وعمى العالقة بيف الالعب والمدرب تزيد األمور تعقيدا، وىكذا فروؽ وقمق 

 بالنسبة لمعظـ العوامل التي تسبب القمق، فإنيا تسبب قمقا ميسرا أو معوقا، ومف ىذه العوامل:

 خبرة الالعب -

 حالتو التدريبية. -

 مكاف المنافسة. -

 لمتفرجيف.عالقة الالعب بزمالئو وا -

 الحالة المناخية. -

 الحكـ. -

 النمط العصبي لمرياضي. -

 تخفيف القمق 

ىناؾ عددا مف اإلسيامات التي يمكف أف يقدميا المدربوف ليخففوا مف حدة تأثير القمق عمى الناشئيف       
 والمتقدميف وىذه اإلسيامات ىي:

 التعرف عمى درجة القمق: -

عـ التحدث حوؿ ما يشعروف بو عند محاولة المدرب التعرؼ عمى درجة قمقيـ،  اف كثيرا مف الرياضييف يمتنعوف 
ألنيـ يكونوف خائفيف مف أف يسخر منيـ المدرب، ويمكف االستدالؿ عمى القمق بجانب الوسائل العممية المتعارؼ 

 عمييا، كـ خالؿ مظاىر ىي:

، واالستيقاظ المبكر أو إظيار تغير في أسموب النوـ. -  قمة النـو

 الكوابيس واألحالـ غير المريحة. -

 التغير في العادات الغذائية مثل فقداف الشيية مثال. -

 التغير في مزاجية الناشئيف مثل العدوانية. -
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 االضطراب والتمممل. -

 الوىـ. -

 تكرار التبوؿ. -

 اإلسياؿ. -

 أسموب تقديم التغذية الراجعة لمرياضيين: -

عة مف المدربيف طبقا لألصوؿ المراعية، إذ يسيـ ذلؾ بدرجة كبيرة في التقميل مف يجب مراعاة تقديـ التغذية الراج
درجة القمق الذؼ ربما يحدث ليـ أثناء أدائيـ لمتماريف المختمفة، والعكس صحيح حيث يمكف أف تسيـ التغذية 

 الراجعة غير السميمة في ارتفاع وزيادة درجة القمق لدييـ.

 المنافسات: تنظيم مشاركة الرياضيين في -

إف تقديـ جرعات منظمة قميمة مف المنافسات تزاد تدريجيا تزايدا يتالئـ مع مستوػ نضج وتقدـ الرياضييف       
 وتطورىـ، أمر يسيـ بدرجة كبيرة في تفاعميـ اإليجابي مع القمق.

وؼ يجعميـ يجدوف في كما أف اختيار الدرجة المناسبة لقوة المنافسة لكل مرحمة تبيف لمرياضييف بدقة س       
 الرياضة متعة أيا كانت نتائج المنافسات.

 توعية الرياضيين بطبيعة القمق: -

يجب توعية الرياضييف بطبيعة القمق وا عالميـ بشعورىـ بيذا القمق إنما ىو شيء طبيعي الحدوث لمف ىـ في       
فيو ذاتيا مما يجعل الخبرات الرياضية أكثر مثل حاالتيـ، إف فيميـ لطبيعة القمق مف شأنو أف يجعميـ أكثر تحكما 

متعة وفائدة ليـ ومف الميـ أف يعمـ الرياضيوف أف الفوز ليس ىو اليدؼ األوؿ واألخير بل أف األداء الجيد 
 لمميارات والخطط يجب أف تكوف أىداؼ يركزوف عمييا.
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 :(10المحاضرة رقم )

 .التحضير واإلعداد النفسي والذهني لمرياضيين

 

ينظر إلى االعداد النفسي قبل المنافسة كنوع مف االعداد النفسي قصير المدػ. وىو عادة يبدأ قبل المنافسة         
بيوميف وال يتجاوز أسبوعا، وتمثل ىذه األياـ القميمة التي تسبق المنافسة وخاصة اليوميف األخيريف أىمية كبيرة في 

لذلؾ ليس مف المستغرب أف يطمق عمييا بعض المتخصصيف فب  البرنامج التدريبي وخاصة مف الناحية النفسية،
" حيث أف التقصير في االعداد Critical Reading Period "  االعداد النفسي الرياضي "فترة االعداد الحرجة

 النفسي خالؿ ىذه الفترة ينعكس بدوره عمى النواحي األخرػ سواء كانت البدنية والذىنية واالنفعالية.

جب تمييز ىذه الفترة التي تسبق المنافسة بنوع مف التييئة واستعادة الطاقة البدنية الذىنية واالنفعالية بما كما ي      
يسمح لمرياضي أف يكوف في أفضل حاالتو لكل مف ىذه الجوانب الثالثة، ويتحقق ذلؾ مف خالؿ فيـ كل خصائص 

 الدورة البدنية والذىنية واالنفعالية وطبيعة العالقة بينيـ.

 :تعريف التحضير النفسي 

التحضير النفسي ىو سيرورة التطبيق العممي لوسائل ومناىج محددة وموجية نحو التكويف النفسي لمرياضييف        
تقاف الصفات الشخصية اليامة في المنافسة، ومف بيف الصفات  وىو تكييف نفسي لمرياضييف مف خالؿ تكويف وا 

 ف ىي: الثقة بالنفس، اليدوء، وروح المصارعة.المعنوية التي يتفق عمييا األخصائيو 

كما يعني أيضا مستوػ تطور القدرات النفسية الموجودة لدػ الرياضي وبعض الخاصيات الشخصية لمرياضي       
 1994التي تشترط االنياء الجيد والمناسب لمعمل الرياضي في شروط المنافسة والتدريب )دمحم حسف عالوؼ،

 (26،ص

 حضير النفسي لمرياضيين:دور وأهمية الت 

اف االعداد النفسي يسعى إلى بث وتنمية الدوافع واالتجاىات اإليجابية التي ترتكز عمى المعارؼ العممية        
والقيـ الخمقية الحميدة كما يسعى إلى تشكيل وتطوير السمات االرادية العامة والخاصة لدػ الرياضي، باإلضافة إلى 

ؼ النفسي لألفراد الرياضييف، األمر الذؼ يساىـ في زيادة قدراتيـ عمى مجابية المشاكل التي التوجيو واإلرشاد التربو 
 تعترضيـ والقدرة عمى حميا سمميا.
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كما أف االعداد النفسي عممية تربوية تحت نطاؽ الممارسة اإليجابية لمرياضييف يسير شأنو التدريب البدني      
ى فترات، بذلؾ يصبح يشكل بجانب االعداد البدني والتكتيكي والخططي والميارؼ والخططي طبقا لمخطط ينفذ عم

إف االعداد النفسي يف لخوض غمار المنافسات الرياضية، جزءا ال يتجزأ مف عممية تعميـ وتربية وتدريب لمرياضي
فسي يسرع فالتحضير النيكوف عائق ألدائو أثناء المباراة، لالعب يمكنو مف أف يتغمب عمى كل المؤثرات حتى ال 

 مف عممية تكويف اإلمكانيات النفسية الضرورية باستعماؿ القدرات التالية:

 الطموح لمتحسيف الذاتي لمنشاط. *

 تكويف ارادة لتطوير القدرات النفسية. *

 تعمـ التحكـ المقصود في الحاالت النفسية خالؿ التدريب والمنافسة. *

 رب والسيما التركيز عمى النشاط.اكتساب إمكانيات االسترجاع دوف مساعدة المد *

فالتحضير النفسي السيكولوجي يعمي مستوػ تطوير القدرات النفسية الموجودة لدػ الرياضي وبعض       
الخاصيات لشخصية الرياضي التي تشترط ألنيا الجيدة والمناسبة لألنشطة الرياضية في شروط المنافسة أو 

 .التدريب 

 :االعداد النفسي الخاص 

إلى تييئة الحالة النفسية المتزنة لالعب في مسابقة رياضية يعنييا بحيث يكوف إعداد ذلؾ قبل المنافسة وييدؼ 
بدرجة تضمف لو الفعالية والثبات والتحكـ الذاتي في أفعالو وسموكو بما يضمف تحقيقو ألقصى مستوػ مف اإلنجازات 

عاطفية التي تسيـ في تحقيق أىداؼ الالعب مف الرياضية، وذلؾ عف طريق توفير مستوػ معيف مف االنفعاالت ال
 االشتراؾ في المنافسة.

 مراحل االعداد النفسي الخاص: -

يبدأ االعداد النفسي ألؼ منافسة مف تمؾ المحظة أو الفترة الزمنية التي يعرؼ فييا الالعب بإمكانية أو بحتمية       
 قسـ ىذا االعداد إلى:اشتراكو في تمؾ المنافسة حتى االشتراؾ الفعمي فييا وين

وبدايتيا مف لحظة تمقي معمومات مفصمة عف المنافسة الحالية والمشتممة عمى: جدوؿ  *المرحمة األولى:
المنافسات، قرعة التصفيات، أرقاـ المتنافسيف واف استمـز ذلؾ الشكل الذؼ سيتـ فيو تنظيـ البطولة وترتيب األجيزة 

 المستخدمة.
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مف لحظة معرفة نتيجة قرعة المنافسات التمييدية حتى بداية المرحمة األولى لممنافسات وتبدأ  *المرحمة الثانية:
 والمشتممة عمى التصفيات أو المحاوالت التمييدية.

 وتكوف بدايتيا مف لحظة االشتراؾ في المنافسات التمييدية حتى نياية المنافسة عمومًا. *المرحمة الثالثة:

 نيا فيما يمي:والمراحل الثالثة تختمف فيما بي

 مف حيث كـ ونوع المعمومات الواردة لممتنافس، والوقت المستغرؽ في تجميعيا. -1

 األىداؼ المحددة التي يجب تحقيقيا مف خالؿ عممية اإلعداد النفسي. -2

 ققة ألىداؼ عممية االعداد النفسي.الوسائل والطرؽ المح -3

 :التهيئة الذهنية 

لى حد كبير نمط الدورة البدنية مف حيث الحاجة إلى الراحة قبل المنافسة. ومف بيف ما تتبع التييئة الذىنية إ        
يمفت النظر أف أغمب المدربيف يسمحوف لمرياضييف بالحصوؿ عمى الوقت الكافي مف الراحة البدنية في األياـ القميمة 

ث يكثفوف مف الجرعات النظرية مف التي تسبق المنافسة فإف األمر ليس كذلؾ فيما يعمق بالراحة الذىنية، حي
والخططية، والواقع أف ذلؾ يمثل خطَا كبيرًا مف ناحية دورة الحمل التي تسبق المنافسة باعتبار أف العقل يحتاج إلى 
الراحة احتياج الجسـ لذلؾ مف خالؿ قترة قبل المنافسة باعتبار أف عدـ حصوؿ الجسـ عمى المقدار المالئـ مف 

مقدرة الرياضي عمى تركيز االنتباه ويضعف مف حالة اليقظة الذىنية، ومف ثـ ال يصل إلى قمة الراحة الذىنية يعيق 
 حالتو الذىنية يـو المباراة.

وربما كاف األفضل لمتعامل مع الدورة المعرفية يتطمب تحديد الفترة بعد انتياء التدريب البدني وبدابة المسابقة ذاتيا 
يخصص النسف األوؿ مف فترة الراحة البدنية لمجرعات النظرية والمراجعات  سواء كانت يوما أو ثالثة أياـ. ثـ

 الخاصة بالنواحي الخططية، بينما النصف اآلخر يمثل فترة راحة ذىنية.

والخالصة أف الرياضي يحتاج إلى التيدئة الذىنية خالؿ األياـ الحرجة التي تسبق المنافسة، ومف ثـ يجب تجنب 
ميارات جديدة أو خطط لـ يسبق إتقانيا، ألف ذلؾ يؤثر سمبا عمى مستوػ كفاءتو الذىنية إرىاؽ الرياضي باكتساب 

  .يـو المسابقة
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 :أنواع االعداد النفسي لمرياضيين 

 يتضمف االعداد النفسي لالعبيف الرياضييف نوعيف ىاميف ىما:

 اإلعداد النفسي طويل المدػ. *

 اإلعداد النفسي قصير المدػ. *

 سي طويل المدى:االعداد النف -

ييدؼ االعداد النفسي طويل المدػ إلى التوجيو واإلرشاد النفسي لالعبيف الرياضييف بيدؼ االرتقاء بقدراتيـ       
عمى مواجية المشكالت والعقبات التي قد تعترضيـ طواؿ فترة ممارستيـ لمرياضة، وزيادة قدرتيـ عمى حسميا 

ية الدافعية الرياضية وبصفة خاصة دافعية اإلنجاز الرياضي لالعبيف والتصدؼ ليا ومواجيتيا، وكذلؾ بناء وتنم
 وتنمية قدرتيـ عمى تحديد ووضع أىدافيـ بصورة واضحة والسعي لتحقيقيا.

كما يسعى االعداد النفسي طويل المدػ إلى تشكيل وتطوير السمات النفسية الخاصة لدػ الالعبيف       
مكاناتيـ. ومف ناحية أخرػ يتضمف االعداد الرياضييف مف حيث أنيا عوامل ىامة ت رتبط باالرتقاء بمستوػ قدراتيـ وا 

النفسي طويل المدػ اكساب الالعبيف الرياضييف الميارات النفسية المرتبطة بالرياضة ومحاولة تنميتيا وتطويرىا 
عداد النفسي طويل المدػ ألنيا أساس لعممية التكامل بينيا وبيف الميارات الحركية. وتتمثل الجوانب الميمة في اال

 في النقاط التالية:

 التوجيو واإلرشاد التربوؼ النفسي. -

 ناء وتنمية الدافعية الرياضية.ب -

 تشكيل وتطوير السمات النفسية الخاصة. -

 تدريب الميارات النفسية العقمية المرتبطة بالرياضة. -

حة الرأؼ الذؼ ينادؼ بضرورة التخطيط العممي وقد أشارت الخبرات التطبيقية في المجاؿ الرياضي ص        
لعممية االعداد النفسي طويل المدػ لالعبيف الرياضييف مف حيث أنيا عممية تربوية نفسية تبدأ مع الالعب 
الرياضي منذ انخراطو في التدريب الرياضي المنظـ أؼ منذ مباشرة الرياضي الناشئ لمتدريب المنظـ )دمحم حسف 

 (97-96، ص ص 2002عالوؼ، 
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 االعداد النفسي قصير المدى لمرياضيين: -

إف االعداد النفسي قصير المدػ لمرياضييف يقصد بو االعداد النفسي المباشر قبيل اشتراكيـ الفعمي في       
المنافسة الرياضية بزقت قصير نسبيا بيدؼ التركيز عمى توجيييـ وتييئتيـ وا عدادىـ بصورة تسمح بتعبئة كل قواىـ 

 يـ إلمكانية استثمارىا ألقصى مدػ ممكف في المنافسة الرياضية.وطاقات

في حيف أف بعض الباحثيف اآلخريف يروف أف اإلعداد النفسي قصير المدػ لمرياضييف ينبغي أال ينحصر       
مف نطاقو فقط في الفترة الوجيزة التي تسبق االشتراؾ الفعمي لمرياضييف في المنافسة الرياضية بل ينبغي أف يتض

أيضا فترة اشتراكيـ في المنافسة الرياضية، والفترة التي اشتراكيـ في المنافسة أيضا واستعدادىـ لالشتراؾ في 
المنافسة الرياضية القريبة التالية. ويتأسس اإلعداد النفسي قصير المدػ عمى اإلعداد النفسي طويل المدػ، إذ أنو 

متوقع ضعف االستفادة القصوػ مف عمميات اإلعداد النفسي في غياب اإلعداد النفسي قصير المدػ فإنو مف ال
  .قصير المدػ
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 (:10المحاضرة رقم )

 طرق ووسائل اإلرشاد وبيئته، ووسائل جمع المعمومات.

التوجيو واالرشاد النفسي ىو العممية التي تتـ فييا مساعدة الفرد عمى اف يؤدؼ دوره عمى الوجو األكمل في      
كما أنو وسيمة لمساعدة الفرد عمى تكويف شخصيتو وبنائيا بحيث يستطيع فييا التوافق مع نفسو ومع بيئتو مجتمعو، 
 المحيطة.

       :مفهوم التوجيه واإلرشاد النفسي 

ىو عممية واعية مستمرة وبناءة ومخططة، تيدؼ الى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرؼ نفسو ويفيـ ذاتو          
سميا وعقميا واجتماعيا وانفعاليا، ويفيـ خبراتو ويحدد مشكالتو وحاجاتو ويعرؼ الفرص المتاحة ويدرس شخصيتو ج

لو، واف يستخدـ وينمي إمكاناتو بذكاء إلى أقصى حد مستطاع، وأف يحدد اختياراتو ويتخذ قراراتو ويحل مشكالتو 
 في ضوء معرفتو ورغبتو بنفسو.

 :أهداف التوجيه واإلرشاد النفسي 

 النفسي إلرشادمناهج ا: 

ويطمق عميو االستراتيجية اإلنشائية وترجع أىميتو إلى أف خدمات اإلرشاد تقدـ أساسا إلى   المنهج اإلنمائي: -أ
لى تدعيـ الفرد المتوافق إلى أقصى حد ممكف، ويتضمف االجراءات التي تؤدؼ  ،العادييف لتحقيق زيادة كفاءة الفرد وا 
لعادييف، خالؿ مراحل نموىـ حتى يتحقق الوصوؿ إلى أعمى مستوػ ممكف مف إلى النمو السوؼ لدػ األسوياء وا

النضج والصحة النفسية والسعادة والكفاية والتوافق النفسي ويتحقق ذلؾ مف خالؿ دراسة استعدادات وقدرات 
مكانات الطمبة، وتوجيييا بطريقة سميمة نفسيا وتربويا ومينيا، ومف خالؿ مظاىر نمو الشخصية جسميا وعقميا  وا 

 ائي نذكر:ماإلن تحقيق المنيجاالت مج ومف أىػـ ،واجتماعيا وانفعاليا

 معرفة وفيـ وتقبل الذات. -

 نمو مفيـو موجػػب لمػػذات. -

 تحقيق وتحديد أىداؼ سميمة لمحياة. -

 أسموب موفق لدراسة القدرات والميوؿ. -

  .ارعاية مظاىر نمو الشخصية جسميا وعقميا واجتماعيا وانفعالي -
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يطمق عميو أحيانا منيج التحصيف النفسي ضد المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية،  المنهج الوقائي: -ب
وييتـ المنيج الوقائي، باألسوياء واالصحاء قبل اىتمامو بالمرضى ليقييـ ضد حدوث المشكالت واالضطرابات 

رد مع نفسو ومع اآلخريف حتى يقي نفسو ويقي وىو يقدـ الطريقة التي يجب أف يسمكيا الف، واألمراض النفسية
 ويكوف عمى ثالث مستويات ىػي: ، النفسي اآلخريف مف الوقوع في حالة االضطراب

 منع حدوث المشكمة بإزالة األسباب.الوقاية األولية:  -

 محاولة الكشف المبكر وتشخيص االضطراب في مرحمتو األولى.الوقاية الثانوية:  -

 .ومنع زيادة المرض وتتضمف محاولة تقميل أثر االضطرابجة الثالثة: الوقاية من الدر  -

النفسية حتى العودة إلى حالة التوافق و األمراض يتضمف عالج المشكالت واالضطرابات  المنهج العالجي: -ج
ر وأسبابو وتشخيصو وطرؽ عالجو وتوفي النفسي والصحة النفسية، وييتـ ىذا المنيج بنظريات االضطراب والمرض

فػيػو يػػقػػدـ لمفػرد لػػرفػػع المعاناة عنو وحل مشكالتو ومسػاندتو حػػتػػى يتخمص جيف والمراكز النفسية، المرشديف والمعال
وكػذا مساعدة الطمبة في مواجية االضطرابات النفسية، ، تى يعود إلى حالة االعتداؿمف أؼ حالة توتر أو قمق ح

االضطرابات فمح االجراءات الوقائية مف حميا، ومف خدماتو تحويل الحاالت و كالقمق واالنطواء والعنف، والتي لـ ت
 .فإلى المختصي

 :النفسيأنواع اإلرشاد 

وىو اإلرشاد الموجو والمتمركز حوؿ المرشد وفيو يقوـ المرشد بدور إيجػػػػػػابػي نشط في كشف اإلرشاد المباشر:  -أ
حو السموؾ الموجب المخطط مما يؤدؼ إلى التأثير المباشر في الصراعات وتفسير المعمومات، وتوجيو المسترشد ن

، ويتحمل المرشد مسؤوليات أكبر مف مسؤوليات المسترشد، ويعتبر ىذا النوع مف اإلرشػاد السموؾتغيير الشخصية و 
ا أف ىذا إرشادا مفروضا، ويتميز ىذا النوع مف اإلرشاد بتركيزه عمى مشكمة المسترشد وال ييتـ  بالمسترشد نفسو، كم

النوع يتعامل مع الجانب العقمي وليس االنفعالي، ويسمى ىذا األسموب باألسموب المتمركز حوؿ المرشد بسبب 
 .يستطيع اف يرػ المشكمة بشكل افضلاالعتقاد السائد بأف المرشد لديو قدرة وقابمية وخبرة افضل مف المسترشد واف 

ضي رئيسي وىو نقص معمومات العميل وعجزه عف حل مشكالتو حيث يقوـ االرشاد المباشر عمى اساس افترا     
مف ناحية، وزيادة معمومات المرشد وخبرتو في حل المشكالت مف ناحية أخرػ، فيو ييدؼ إلى حل مشكالت 
العميل التي جاء بيا، ويعتقد فيو أنو يحل المشكالت ويكتسب العميل بالتدريج القدرة عمى التوافق وىذا سيزيد مف 

 .وبالمرشد وبعممية االرشادميل بنفسو ثقة الع

 وتتمثل أهم اجراءات االرشاد المباشر في ما يمي:          

 التحميل: ويعني تحميل البيانات بعد جمعيا. -
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 التركيب: ويشمل جمع وتنظيـ وتمخيص وترتيب المعمومات. -

 التشخيص: ويقصد بو تحديد أسباب المشكمة وأعراضيا. -

 توقعات المشكمة ودرجة حميا. التنبؤ: أؼ تحديد -

  .المتابعة: أؼ يقـو المرشد بمتابعة الحالة بعد أف ينتيي مف العممية االرشادية -

 اإلرشاد غير المباشر: -ب

ىو عممية تيدؼ إلى مساعدة العميل عمى النمو النفسي السوؼ واحداث االنسجاـ بيف كل مف مفيوـ الذات       
وكذلؾ بيف كل مف مفيوـ الذات المثالي ومفيوـ الذات االجتماعي، ويعتبر االرشاد  الواقعي ومفيوـ الذات المدرؾ

غير المباشر ذلؾ االرشاد المتمركز حوؿ العميل، والطريقة المتبعة في ىذا النوع مف االرشاد ىي إقامة عالقة 
مشكمة معينة،  إرشادية وتييئة جو نفسي يمكف العميل مف تحقيق أفضل نمو نفسي فاليدؼ ىو ليس مجرد حل

ويعتقد المرشد غير المباشر في ىذا األسموب مف اإلرشاد بأف المسترشد يممؾ داخل نفسو المصادر واإلمكانيات 
التي إذا عرفيا وأحسف استخداميا فإنو سيتمكف مف حل مشكالتو بنفسو، كما يعتقد أف لديو دافع قوؼ وميل شديد 

عيش فيو، وأنو يريد أف يكوف مستقال، وعممية اإلرشاد في ىذا النوع ألف يكوف متكيفا مع البيئة والمجتمع الذؼ ي
ينبغي أف يكوف الدور األساسي فييا لممسترشد، ألف ىذا األسموب يتعامل مع الجانب االنفعالي أو النفسي لمفرد، 

و، فيو الذؼ يستطيع أف يكشف ذاتو، وأف يصل إلى الحل المناسب لمشكالتو والمرشد ليس سوػ مساعد وموج
شعاره بيذه المشاركة، ألف المرشد في ىذا  ووظيفتو االساسية ىي المشاركة الوجدانية وتقمص مشكمة المسترشد وا 

 .مى الوصوؿ إلى الحل السميـ بنفسوالنوع مف االرشاد ال يقدـ حموال جاىزة ألنو يعتقد بأف المسترشد قادر ع

ومتوافق يجب تييئة مناخ إرشادؼ خاؿ مف التيديد لذات ولكي يتـ تغيير مفيوـ الذات والسموؾ بشكل ايجابي      
المسترشد، ويسوده األمف والتفاؤؿ واألمل وأيضا كمو تقبل وثقة واطمئناف عمى سرية المعمومات، لكي يتيح فرصة 
فيـ المشكالت والكشف عف الذات، وىكذا تزداد الثقة بيف المرشد والمسترشد ويعدؿ المسترشد مف مفيومو حوؿ ذاتو 

لخاص بو، ويقل التيديد ويختفي الدفاع حيث يجمع المسترشد خبراتو في بنية الذات ويصبح عنده التوافق النفسي ا
يصبح أكثر تقبال لخبراتو كجزء مف ذاتو وال يحاوؿ اسقاطيا عمى غيره،  ؾوالتطابق مع مفيوـ الذات الخاص، ولذل

قرارات، ويزداد التطابق في مستويات مفيوـ الذات والخبرة ويزيد استبصاره واعتماده عمى نفسو والقدرة عمى اتخاذ ال
والمجاؿ الظاىرؼ وينظـ مفيومو عف ذاتو ليصبح متطابقا مع خبراتو في المجاؿ الظاىرؼ ويعالج ويصير سويا 

 متوافقا صحيحا نفسيا.

 وتتمثل مالمح االرشاد الغير المباشر بأنه يتميز بما يمي:

 يعتمد عمى نظريات الذات.  -
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 ىدفو التوافق النفسي.  -

 االىتماـ باإلطار المرجعي.  -

 فيـ العميل لسموكو مف وجية نظره.  -

 العمل لكي يفيـ العميل نفسو.  -

 التغيير في مفيـو الذات. -

 الجو االرشادؼ الخالي مف التيديد.  -

 عدـ وجود شروط. -

 .يزداد استبصار العميل -

 :غير المباشر عيوب نذكرها رشادو لل 

 قد يراعي اإلنساف عمى حساب العمـ.  -

 ييمل عممية التشخيص رغـ اجماع معظـ طرؽ االرشاد النفسي عمييا.  -

  .يعطي حرية كبيرة لممسترشد بحيث يكوف ىو القائد لمعممية االرشادية -

 اإلرشاد الخياري: -ج

باشر واإلرشاد غير المباشر، والجمع يبدو أف طريقة االرشاد الخيارؼ جاءت لمتوفيق بيف طريقتيف اإلرشاد الم     
بينيما بما يخدـ اإلرشاد، والمرشد حسب طريقة االرشاد الخيارؼ البد أف يعرؼ كل الطرؽ وأف يكوف قادرا عمى 
استخداميا وماىرا في االنتقاؿ مف إحداىا إلى األخرػ أو التوفيق بينيما إذا اقتضى األمر ذلؾ، فيو طريقة اختيارية 

ؽ االرشاد المختمفة، يأخذ منيا بحياد ما يناسب ظروؼ المرشد والعميل والمشكمة والعممية اإلرشادية توفيقية بيف طر 
  .بصفة عػامة

 ويشتمل عمى طريقتين هما: 
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يتعامل المرشد وفق ىذه الطريقة في حياد ودوف تمييز طريقة معينة عف غيرىا، ويختار  االختيار بين الطرق: -
 ي األسموب الذؼ يتناسب مع المشكمة المطروحة وعممية اإلرشػػاد.مف بيف الطرؽ بشكل مرف وذك

قد يمجأ المرشد إلى انتقاء عدد مف األساليب المجدية وذلؾ باختيارىا مف بيف عدد  الجمع بين أكثر من طريقة: -
 .استخداميا لحل المشكمةمف الطرؽ ومزجيا مع بعضيا البعض في مركب جديد و 

  النفسيطرق اإلرشاد: 

 رشاد الجماعي:اإل  -أ

يعتبر اإلرشاد الجماعي أف معظـ المشكالت التي توجد عند الناس ىي مشاكل اجتماعية وشخصية، وليذا       
يعمل المرشد عمى مساعدة المسترشد عمى فيـ نفسو مف خالؿ االستفادة مف التصحيحات والتشجيع مف أعضاء 

ة نفسيا تقريبا نجدىـ يتعاطفوف مع بعضيـ ويستطيعوف الجماعة اآلخريف، فأعضاء المجموعة التي لدييـ المشكم
فيـ مشكالتيـ الخاصة مف خالؿ مالحظة وفيـ مشاكل اآلخريف في المجموعة، وىذا يساعدىـ عمى رؤية 

فاإلرشاد الجمعي يقوـ عمى فمسفة أف اإلنساف كائف اجتماعي ال ، مشكالتيـ بصورة أكثر جدية وحل ىذه المشكالت
، حيث يعمل عمى ات نفسية واجتماعية ولديو مشكالتفرده أو بمعزؿ عف اآلخريف، ولديو حاجيستطيع أف يعيش بم

إرشاد العديد مف الطمبة أو األفراد الذيف تتشابو مشكالتيـ وحاجاتيـ، وذلؾ بجمعيـ في مجموعات صغيرة، واإلرشاد 
ب الجمعية تحقق االستفادة مف تأثير الجمعي ىو عممية تربوية تقوـ عمى أسس نفسية وأكاديمية واجتماعية واألسالي

الجماعة وتوفير الوقت والجيد وتمد الطالب بمعمومات دقيقة تساعدىـ عمى وضع خططيـ واتخاذ القرارات المناسبة 
لحياتيـ، ولذلؾ فإف اإلرشاد الجمعي يعتبر إجراء وقائيًا يستيدؼ الوقاية والعالج أو التصحيح، حيث يمكف تصنيف 

سب حجـ الجماعة وطبيعة التفاعل بيف أفراد المجموعة باإلضافة إلى األىػداؼ التي جاء مف اإلرشاد الجمعي ح
 .أجميا أفراد الجماعة

 مفهوم اإلرشاد الجماعي: -

يعانوف مف صعوبات متشابية، وليا  7إلى  5عممية تفاعل بيف مجموعة مف األفراد يتراوح عدد أعضائيا مف       
مر الزمني، العمر االجتماعي، النضج العقمي، الطواعية في الدخوؿ لممجموعة خصائص معينة مثل الحجـ، الع

وىذه العممية تؤدؼ إلى تعاوف وتبادؿ الخبرات مف أجل تحقيق ىدؼ مشترؾ وىو تحقيق التكيف االنفعالي 
 .االجتماعيو 

 أهداف اإلرشاد الجمعي:
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ة االجتماعية ليـ، وىذا التحسف يكوف نتيجة حداث تحسيف في اتجاىات وقيـ وسموؾ األفراد أؼ إعادة التنشئإ -
 لتفاعالت محددة ومحكومة داخل الجماعة.

ال بد مف فحص المشاعر ومساعدة العضو أف يفيميا وأف يتعمـ كيف يسيطر عمييا، وىذا جزء جوىرؼ مف  -
ذا كانت االنفعاالت تشكل خطرًا أو عائقًا نفسيا ألؼ عضو فإف اإل رشاد الجماعي يسعى صميـ العممية االرشادية، وا 

 .ة في حل ىذه الصعوبات االنفعاليةإلى المساعد

 تعمـ كيفية الثقة بالنفس وباآلخريف.  -

 معرفة الحاجات والمشكالت المشتركة لدػ أعضاء المجموعة. -

 زيادة تقبل الذات، والثقة بالذات، واحتراـ الذات مما يساعد في التوصل إلى رؤية جديدة ليا. -

 د أكثر حساسية نحو حاجات اآلخريف ومشاعرىـ.يصبح الفر  -

 االبتعاد عف مجرد تحقيق توقعات األخريف وتعمـ التعايش مع توقعات الفرد نفسو. -

 .محاولة تعديميا إذا لـز األمراستكشاؼ الفرد لقيمو، و  -

طرؽ غير تعميـ أعضاء المجموعة طرؽ حل المشكالت والتعامل مع المواقف الصعبة وتعديل سموكياتيـ ب -
 مباشرة.

 تعميـ الجماعة طرؽ التفاعل االجتماعي والتكامل واحتراـ اآلخريف، والعالقات االنسانية واالجتماعية. -

مساعدة الفرد عمى بناء شخصيتو وتقديـ الدعـ العاطفي والمعنوؼ لو، وكذلؾ التغذية الراجعة االيجابية التي  -
 تساعده عمى تشكيل سماتو الشخصية.

األفراد عمى اشباع حاجاتيـ النفسية مثل الشعور بالطمأنينة واألمف واالحتراـ والتقبل واالنتماء والتقدير مساعدة  -
 .تحقيق الذاتو 

 يقوـ ىذا النوع مف اإلرشاد عمى عدة أسس وىي:

 أف ىناؾ تشابو بيف األفراد في سمات الشخصية وبعض المشكالت ونوع الحاجات. -

 و في حاجة لجماعة يعيش معيا ويؤثر فييا ويتأثر بيا.الشخص ال يعيش بمفرده ولكن -

توجد حاجات ال يمكف إشباعيا إال مف خالؿ الجماعة مثل الحاجة لألمف والتقدير االجتماعي  والنجاح والتقبل   -
 واالنتماء.
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 اإلرشاد الفردي: -

صية، مما يجعل مف يحتاج بعض األفراد إلى عناية فردية وخاصة لمعالجة مشكالت ليا صفة الخصو       
حيث يتـ فيو تقديـ الخدمات االرشادية الرئيسية حسب ، في أنشطة التدخل اإلرشادؼ الجمعيالصعب اندماجو 

إجراءات عممية اإلرشاد لموصوؿ إلى حل لممشكمة، وذلؾ بتفسير المعمومات وتحويل السموؾ االنفعالي إلى سموؾ 
ف مف إقناع قرارات واقتراح الحموؿ والمرشد الذكي ىو الذؼ يتمكعقمي منطقي، وتقديـ النصح واإلرشاد واتخاذ ال

 .العميل بتمؾ القرارات

حيث تتـ عممية اإلرشاد الفردؼ في مكاف خاص تحيطو السرية التامة وبشكل مباشر بيف المرشد والمسترشد      
التفاعل االيجابي، والجدير بالذكر في بيئة ودية، ووفق أسموب قائـ عمى االحتراـ والتقدير والحوار اليادغ والتقبل و 

أف اإلرشاد الفردؼ يحتاج إلى الجيد والوقت والماؿ، وذلؾ ألنو يختص بالطمبة كأفراد ويتـ ارشادىـ عمى انفراد، 
ولنتصور جامعة تشتمل عمى أكثر مف ألف طالب ثالث مئة منيـ عمى األقل بحاجة إلى إرشاد أكاديمي أو نفسي 

 .عدد اليائل مف الطمبة عمى انفرادوىذا يستوجب وجود أكثر مف مرشد لمقابمة ىذا ال أو اجتماعي أو غير ذلؾ،

 حاالت استخدام اإلرشاد الفردي: -

الحاالت التي يغمب عمييا الطابع الفردؼ والخاصة جدًا كما في حاالت ومشكالت الذات الخاص، وحاالت  -
 االنحرافات الجنسية ..الخ. 

 .اد الجماعييتناوليا المرشد بفاعمية عف طريق اإلرش الحاالت التي ال يمكف أف -

 :بين االرشاد الفردي والجماعي 

يعتبر االرشاد الفردؼ والجماعي وجييف لعممة واحدة، كل واحد يكمل اآلخر وال غنى عف أؼ منيما في أؼ      
يميد لو، وقد يبدأ اإلرشاد برنامج متكامل لمتوجيو  واالرشاد، فقد يبدأ اإلرشاد الفردؼ قبل اإلرشاد الجماعي و 

الجماعي كذلؾ قبل اإلرشاد الفردؼ ويميد لو، وقد يتخمل جمسات اإلرشاد الفردؼ جمسات جماعية، وقد يتخمل 
الدراسات والبحوث حوؿ مقارنة فعالية االرشاد الفردؼ واالرشاد  نشطتاإلرشاد الجماعي جمسات فردية، وقد 

التي وجد فييا أف  تأثير اإلرشاد الجماعي أقوػ في مجاؿ ( Smith، 8912) الجماعي، ومف أمثمتيا دراسة سميث
اإلرشاد الميني، ومشكالت النمو والتوافق الميني، بينما مف المعروؼ أف تأثير اإلرشاد الفردؼ أقوػ في مجاؿ 

 .العالجي لممشكالت الشخصية اإلرشاد



  ...............................السنة األولى ماسترعلم النفس الرياضي.............. 

 

 
29 

ـ اإلرشاد الجماعي وىذا السؤاؿ يصعب اإلجابة حيث نجد أف الكثير يتساءؿ أييما أفضل اإلرشاد الفردؼ أ      
عميو نظرا الختالؼ الناس والمواقف، ففي بعض األحياف يكوف أحدىما أفضل مف اآلخر وفي أحياف أخرػ يكوف 
الجمع بينيما ىو األفضل ويحقق أعظـ فائدة، فالمجموعات بالنسبة لكثير مف الناس ذات قيمة عظيمة، وأيضا يرػ 

رشاد الجمعي أفضل ألنيـ يحصموف عمى مدخالت وتغذية راجعة مف اآلخريف، باإلضافة إلى بعض الناس أف اإل
أنيـ يتعمموف مف خالؿ االستماع أكثر منو خالؿ التحدث، وفي حاالت كثيرة مف المراىقيف يكوف اإلرشاد الجمعي 

فضل مف الحديث مع الكبار، أفضل مف اإلرشاد الفردؼ ألف المراىقيف يفضموف الحديث مع نظرائيـ مف المراىقيف أ
في حيف نجد أف إجبار األعضاء عمى االنضماـ إلى المجموعة وىـ ليسوا عمى استعداد لمعمل في المجموعة قد 
يفسدوف ىذه المجموعة، أو قد يصيبيـ ذلؾ بأذػ ألف ضغط المجموعة قد يجعميـ يقوموف برد فعل ما، أو يكشفوف 

لذلؾ، أيضًا قد ال يتـ عرض مشكالت الفرد بشكل كاؼ في المجموعة  عف أنفسيـ قبل أف يكونوا عمى استعداد
بسبب ضيق الوقت، وعندما يدرؾ قادة المجموعة أف العضو يحتاج إلى أكثر مما يقدمو اإلرشاد الجمعي، أو أف 

، فإف عمييـ إحالة ىذا العضو لإلرشاد الفردؼ بدال مف اإلرشاد ضو  سوؼ يحدث الفوضى في المجموعةىذا الع
 .الجماعي

 

 


