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 02:محاضرة رقم                                            النفس الرياضي علممدخل  :املقياس

 الرياضي مفاهيم ومصطلحات عامة يف علم النفس

 تمهيد:

الرياضي أوفي  دريبالتالرياضة التنافسية وا سواء في مجال أوجه تخصصاتهدنية والرياضية بفي مجال التربية الب

والعالجي والصحة العامة فاختالف في مجال النشاط الرياضي الترويحي  مجال األنشطة الرياضية التربوية أو

وحيد والمطلوب لتنفيذ األنشطة يشمل لرياضية يبقى الملمح الالتخصصات التي تنبثق من التربية البدنية وا

ز الشخصية الرياضية حي النفسية التي تميوالمهارية من جهة ويشمل من جهة أخرى النوا  حركيةوالالناحية البدنية 

جانب ، وعلم النفس الرياضي يتولى ال تخصصاتها والمهارات النفسية المطلوبة لتنفيذ األنشطة الرياضية لمختلف

تطبيق لغرض الوهذا بتطبيق النظريات والمفاهيم العلمية ات النفسية لدى الرياضيين النفسي واالرتقاء بالمقوم

التي يمتلكها واالستثارة  العملي كون النفس هي التي تقود وتجه السلوك الرياضي في ضوء مستوى الدافعية

الحركية اال باالستعدادات النفسية والتوجهات والدافع الرياضي ولبلوغ التوازن بين متطلبات البدنية والمهارية و

 يق النجاح واالنجاز وهذا يعد من منظور علم النفس الرياضي. الرياضي والرغبة في الفوز والتحق

 .وفي هذا السياق سنقدم بعض المفاهيم العامة والمرتبطة بعلم النفس الرياضي

 علم النفس الرياضي:ل اهيم عامةمف .1

ال علم النفس الرياضي من طرف العلماء والباحثين نحاول فكرية في مجء وتوجهات أراحسب عدة مفاهيم في ضل 

 رواد علم النفس الرياضي في ما يلي:ب ما تقدم به سحأن نقدم بعض المفاهيم 

 يدرس ويطبق مبادئه على األلعاب ومواقف الالعبين. تطبيقيبأنه علم نفس  :Singerسنجر يعرفه  ❖

 الرياضة نفسها على السلوك البشرى. : أثربأنه :Aldermanيرى الدرمان و ❖

 تطبق فيه مبادئ علم النفس على المواقف الرياضية. بأنه: فرع من الدراسة :Coxكوكس يرى و

، على أنه: فرع من علم النفس وعلم التدريب يهدف إلى تقديم إجابة الرياضيإلى علم النفس  :gillجيل يعرف ❖

 ياضة.لتساؤالت عن السلوك البشرى في الر

، بأنه: فئة فرعية من علم النفس تركز اهتماماتها على الالعبين الرياضيعلم النفس  :Cratyويعرف كراتى  ❖

 واأللعاب.



يدرس سلوك وخبرة اإلنسان  الذيهو ذلك العلم ، الرياضعلم النفس  :Amro Badranويعرف عمرو بدران  ❖

 في مهاراته الحياتية. ة منهاإلفادلمها تحت تأثير ممارسة التربية البدنية والرياضة، ومحاولة تقوي

 بأنه الدراسة األسس النفسية للنشاط البدني:  1972 ويعرف مورغان ❖

لمية العالدراسة ب هو العلم الذي يهتمس الرياضي علم النفن عالوي علم النفس الرياضي: يعرف محمد حس ❖

تلف مجاالتها ومستوياتها مخ على نلدى الرياضييالعقلية المرتبطة بالرياضة للسلوك والخبرة والعمليات 

من المعارف والمعلومات المكتسبة في التطبيق  واإلفادةبؤ بها والتنيرها فها وتفسوممارستها وهذا بهدف وص

  (4-3، الصفحات 2005)العزيز،  .العملي

  ف شامليتعر إعطاءحاول في ضل تقديم هذه المجموعة من التعاريف لعلم النفس الرياضي نو

ات والمفاهيم العلمية تطبق فيه النظري والذيأحد فروع علم النفس،  هو :ضيالرياعلم النفس تعريف  .2

واالجتماعية  النفسيةوالمقومات دراسة العوامل  النفس بغيةهات الفكرية لعلم عض المدراس والتوجلب

تحت  والتحكم فيه والتنبؤ بهرد يصدر من الف السلوك الذي ضي وتحديد نوعالرياوالتربوية المؤثرة في السلوك 

 ضيالرياجاز تحقيق مستوى عاٍل من األداء واإلن ويعمل علم النفس الرياضي الى ،الرياضي نشاطير الالتأث

طة باألنشسية المتعلقة هوم الذات والمهارات النفير الشخصية الرياضية وتنمية مفعن تطوفضال  األفضل

 .رتفع واالتزان االنفعاليتدريب وخوض المنافسة بعيد عن التوتر والقلق المال علىالرياضية وترويض النفس 

لوك وخبرة الفرد تحت تأثير ر كبير في تفهم سدنية والرياضة أثلدراسة علم النفس في مجال التربية البو -

والمعارف هذا السلوك وهذه الخبرة بقدر اإلمكان، ومحاولة اإلفادة من المعلومات  ، وقياسضيالرياالنشاط 

 المكتسبة في الممارسة العملية لهذه األنشطة.

في دراسات علم ي مواصلة التوسع ر مساهمة فعالة فاالستفادة أيًضا من خبرة العلماء السابقين وآرائهم، قد تعتبو

 .الرياضيالنفس 

  والتنافس: ماهية علم النفس الرياضي يف مجال التدريب

اثناء  يالرياض عبنفسية التي يواجهها االخلي والمؤهالت الاهو العلم الذي يبحث في تنظيم النشاط التنافسي الد

المناسبة مكانيات الحلول واال وإيجادوتكييفها  لجتها وتطورهااحث في معالرياضية ويب التدريب ومواجهة المنافسات

 فصل بينهما فهي ال يمكن عالقة متفاعلة المطلوبة فالعالقة بين الجسم والنفس اإليجابيةوبما يحقق النتائج لها 

بتوافق العالي  اإلنجازالشخصية الرياضية وتطوير مفهوم الذات والوصول الى  القاعدة القاعدة األساسية في بناء

 النفسي واالنفعالي. واالتزان

االستعداد النفسي والتدريب الرياضي المستمر وتحضير و يعد علم النفس الرياضي مهم في العملية االعدادكما 

العملية التدريبية الذي هو جوهر الرياضي  اإلنجاز، فهو يساعد على تحقيق مستوى لخوض المنافسات الرياضية

مؤشرات النجاح في التوقع علمية بتقليل نسبة الفشل الى اقل حد ممكن وبلوغ ق نماذج نفسية رياضية بتطبي



، ودليل على قدرات ومواهب الرياضي من الجوانب المختلفة ومجال مهم في تحسين تقدير الرياضيينالذاتي لدى 

  (19، صفحة 2017)نشوان،  .الرياضيينالذات لدى  الذات ومفهوم

  الرياضي التطبيقي:تعريف علم النفس 

 تتأثر بالمشاركة واألداء في األنشطة الرياضية وتطبيقوهو علم دراسة العوامل النفسية والعقلية التي تؤثر و

ري والتطبيق الذي يشكل النظ العلمية الناتجة من هذه الدراسة في مواقف الحياة اليومية. وهو الترابطالمعرفة 

 .قق من مدى صحتهاالتحجراء األبحاث العلمية التجريبية وا أساس

 تعريف السلوك: 

له مع اليومية وتفاعفي مناحي الحياة  اهيواجهالمواقف التي  به االنسان تجاههو كل أنواع النشاط الذي يقوم 

سواء وتكون غير ظاهرة  واء تكون ظاهرة أوألفعال س حيط الذي يعيش فيه وهو كل ما يصدر من االستجاباتالم

 قياسهو ظته مالحكما يمكن للسلوك  أو اجتماعية تفاعليةحركية ية نفسية انفعالية أو جسمللظواهر العمليات 

وال  مكن مالحظتها من الخارجي ي الر الظاهرة التواالستجابات الغي" ،وتحديد نوعه وتعديله والتحكم فيه والتنبؤ به

من  وهذه األوجه ،وما الى ذلك والتخمين  الذاتي والحديث الداخليتفكير واالدراك واالنفعال مثل الن رئتها مكي

   ."(18،ص2007)أسامة،  النشاط يطلق عليها الخبرة

  :الرياضي السلوك

والتعبير عنها تكون  استجابةمن يصدر  لدى الالعب وكل ماجوانبها  للشخصية الرياضية بكل وإنتاجو محصلة ه

 تهدراس المواجهة فانتجاه المواقف ( عمليات النفسية-اجتماعية- فسيولوجيةنفسية -عقلية-حركية -انفعالية )

لبيئة ية ومتغيرات االشخصمتغيرات  بينالرياضية وكذلك في ضوء ديناميكية التفاعل  ضوء أهداف تكون في

 (27، صفحة 2002)أمين،  .الرياضية

  األداء:

-استقبال الكرة -: أداء تمرير الكرة مثال (نوعية االداء) مهارةح البمثابة السلوك الذي يمكن مالحظته، ويوض فهو

 يمكن تعليمه وتعديله في النظام المعرفي وتقييمه والحكم عليه من ءاواألد، شقلبة األمامية في الجمباز...الخ أداء

 صورة أداءيظهر في والتعلم هو سلوك توى حيث المس

 تعريف الرتبية الرياضية:

األفراد بجميع المجاالت العقلية والوجدانية  نمو جميع جوانب التي تهدف الى تنميةالعامة هي جزء من التربية 

فنجد أن الدولة تسعى الى ا يلت العالى السمعة الدولية الناتجة عن الرياضية للمستويا باإلضافة نفسية والحركيةوال



الرياضية  ةواألنديجامعات ل االطوار التعليمية الكللرياضة فتشمل رياض األطفال المدارس في بناء قاعدة واسعة

 .ول بالمستوى الرياضيدومركز الشباب والشركات والجيش، وكما يقاس تقدم ال

 النفس الرياضي:اتجاه ومهام علم 

عن الظواهر العمليات النفسية والصفات والسمات التي يبحث فهو علم ضي من مهام واتجاه علم النفس الريا

سب نوعها تربوية أو تنافسية أو عالجية حل الرياضية ة لألفعايالذات بها الرياضيين ويبحث عن المتطلب تصفي

سان النفس الرياضي يدل داللة واضحة على تشخيص األحداث النفسية الناجمة عن ممارسة االن وعلم، يحيةوتر

 للنشاط الرياضي.

 عريف االحداث النفسية:ت

 حيطة بهضي مع بيئته المياالفرد الراألحداث النفسية هي تلك الظواهر النفسية التي تظهر من خالل تفاعل 

 (24، صفحة 2015اعلة ، )الخز .ي تواجههالتالمثيرة للسلوك المواقف تجاه ستجابة االب تفاعلهبواسطة والمعبر عنها 

 العمليات العقلية:

على ذلك  باإلجابةخاذ القرار ولحظة ات   استقبال ودخول المثيرمنذ لحظة  التي تدور داخل الدماغ هي االحداث

 –والنسيان  -التفكير -العقلي التصور-االدراك -االنتباه -والشعور  )اإلحساسكل ش ىالمثير المتلقي وتكون عل

 .(خمينالت –الذكاء 

  :اإلحساس

وأي  ،، وتعتبر عملية تأثير مباشر للمثيرات على الحواسلى أعضاء الحس وانتقالها الى الدماغهو سقوط المثير ع

  ةيلهذه العمل إحساسالبد ان تسبقها  (مهارة أو حركة رياضية معينة التعلم) (عقليةمعرفية )عملية 

 :يلي رياضي مانشاط اللامستخدمة في ال اإلحساسعض عمليات ومن ب

 في الفضاء. ركةحأثناء القيام بالفيد معرفة االنسان بوضع الجسم يبالحركة:  اإلحساس

عند الدوران والميل والحركات التي تؤدي تغيير وضع الرأس في معرفة اتجاه الجسم  يفيد بالتوازن: اإلحساس

وهي  والغثيانوالشعور بالدوار  توازنقدان الفوما يصاحب ذلك الشعور ب ض في الفضاءوالجسم بالنسبة الى األر

 .(122-121، الصفحات 2019الزبيدي ، ) السمعية.في القناة  موجودة في األذن الوسطى

 :يلي مافي المجال الرياضي  اإلحساسومن صفات 

 الحكم  إشارات -وغيرهاب ة أحد الزميل أو المدرمنادا-االنطالق  إشارةمثل  بالسمع: اإلحساس ▪

 – قواألجهزة الرياضية مثبت القدمين في وضعية االنطال تاألدوامثل لمس الكرة أو بعض  باللمس: اإلحساس ▪

  .االعبلمس  – الشاهدقضيب 



ميدان  -بصيرة الموقف التعليمي-ب المكاني للملع حدود-المرمى أو السلة مثل  بالبصر والبصيرة: اإلحساس ▪

 مجال الر -لرمليط الحوض االسقو

أعضاء الفريق في الملعب  -قالروا –السقوط للقفز العالي أو بالزانة بساط  –مي الشاهد أو الجلة أو القرص  ▪

 .واألدوات واألجهزة

 علم النفس الرياضي: دور 

 بوية المؤثرة في السلوك البشري في المجال الرياضي.ية والتريهتم بدراسة العوامل النفسية واالجتماع ▪

تفاعل االنسان مع بيئته ل من خالنبؤ به وتعديله والتالظاهر السلوك يساعد على فهم وتفسير وتحليل  ▪

 .العديدة واالستجابة للمواقف المختلفة

 .فضلواالنجاز الرياضي األتحقيق مستوى عالي من األداء الجيد  ▪

ورغباتهم  الرياضيينحاجات  مراعاةفي زيادة المستوى الدافعية نحوى تحقيق انجاز أفضل من خالل اهم يس ▪

 .النفسية لهم وتقديم الرعاية

االنفعالي االتزان  –النفس المثالية مثل الثقة بالكفايات النفسية المرغوبة من  رفيعاكساب مستوى يعمل على  ▪

من مستوى التوتر والقلق والتقليل  انخفاض -الطاقة النفسية في التدريب-د في النفس والجهالتحكم  –

 .التعبيرات العدوانية

تقديم الحلول الممكنة ضية في المجتمع والبيئة الرياضية وكيفية المشاكل الريايبحث علم النفي في مواجهة  ▪

-20، الصفحات 2017)نشوان،  .همالنفسية المضطربة والعتناء بنفسية المصابين الرياضيين وتأهيلوالعالجات 

21) 

الرياضية من الجانب التربوي والتنافسي رسة مايبحث علم النفس الرياضي في المتطلبات البدنية والعقلية للم ▪

 حي العالجي.والتروي

والعاملين وتأهيل مدرسي التربية البدنية والمشرفين الرياضيين  لإلعدادالالزمة  األساسيةمقررات يعد من ال ▪

   باألنشطة الرياضية ضمن برامجها وكذلك الدربين في المجال التنافسي.

والعمل  واتجاهاتهه ميولو هقدراتو هستعداداتدراسة ومعرفة الدوافع الشخص الرياضي وتطويرها في ضوء ا ▪

 .قيمة للذات واثبات الذات واالستمتاعلعل النشاط الرياضي مصدر على ج

 بعلم النفس الرياضي:والرياضي عالقة الرتبية البدنية 

مجموعة من األلعاب والمهارات  ما بين علم النفس الرياضي والتربية البدنية والرياضية التي تعدهناك عالقة وثيقة 

ال تخصصها والتي جاتجاهات من حيث نوعها وم هالتربية الرياضية ل، واالحركية والتمرينات الرياضية المنظمة



وفي  الجيةالرياضة الترويحية والعوربوية توالتربية الرياضية التعليمية وال التنافسية دريبية الترياضة تتفرع الى ال

بين  يوفق ماتوسع مجاالتها يأخذ علم النفس الرياضي دوره في كل مسار من هاته التخصصات ويحاول أن يربط و

 بصفة عامة  والممارسينوالرياضيين للمتعلمين والعقلية وقدرات النفسية  بين متطلبات المتطلبات نوع النشاط وما

 األنشطة، وما ترمي به اهداف المبرمجة لنوع وميولهم ودوافع ممارسة األنشطة الرياضية لديهمومدى تقبلهم 

رات اجوانب الحركية والمهفسية واجتماعية ووجدانية ناهيك عن الون من جوانب عقلية ربويةتالرياضية منها ال

متطلبات تنفيذ  الرياضية وتكييفشطة وتمهيد األنيعمل على توفير الجو المالئم فعلم النفس الرياضي الرياضية 

 قدرات العقليةمتطلباتهم النمائية وال ارسينمحسب الخصائص النفسية للمالمواقف التعليمية الرياضية والتربوية 

 واالجتماعية  اإليجابيةالنفسية للعمليات النفسية واكساب المهارات الرياضية مصدر استثمار وجعل األنشطة 

خر الوصول بالممارسين المختلفة ومن جانب ا واستخدامها في مواجهة المواقف عمليات المعرفيةوتطوير الخبرات وال

ها كما ورسم األهداف المستقبلية وتمهيد السلوك لتحقيقواالتزان االنفعالي ة والتوافق النفسي الى الصحة النفسي

والعمل على  الموهوبين النشاءين انتقاءو لعلم النفس الرياضي يعطي الملمح العام الستثمار الطاقات الشبانية

 طنية للدولة في المحافل الدولية والعليا لرفع األعالم والوسام الرعايتهم النفسية وتمهيدهم للمستويات 

   التنافسية.

 


