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  اإلعداد النفسي للریاضیین بین الواقع والمأمول
  إصالح محمد شافعي وهبه .  د

  :مقدمة 
إن التبـاري بـین الـدول لتحقیـق أكبـر عـدد مـن المكاسـب الریاضـیة خـالل البطـوالت العالمیـة واألولمبیــة ، 

التدریبیـــة  ومحاولـــة تصـــدر القمـــم فـــي مختلـــف األنشـــطة الریاضـــیة مـــن األســـباب الرئیســـیة وراء زیـــادة األحمـــال
الواقعة على كاهل الالعب الریاضي ، حیث یواجه الالعبون تحدیات ضخمة من جراء ارتفاع المسـتوى وشـدة 
التنافس مما كان له أثره السـلبي علـى كـل مـن الجانـب النفسـي والبـدني لهـم ، والـذي یظهـر فـي شـكل مجموعـة 

ل التـــدریب والمنافســـة ، مثـــل التـــوتر ، مـــن المشـــكالت النفســـیة التـــي تـــؤثر علـــى مســـتوى األداء الریاضـــي خـــال
واالستثـــارة ، والقلـــق ، والضغـــط العصبـــي ، وعــدم الــتحكم فــي االنتبــاه والتركیــز ، وســرعة معالجــة المعلومــات 
وفقدان الثقة بالنفس ، باإلضافة إلى المشكالت االجتماعیة والمشـكالت الناتجـة عـن تعـرض الالعـب لإلصـابة 

) .١:  ٢٥(  
الریاضـــیة هـــي المحـــك الرئیســـي لظـــروف التـــدریب ومـــا یحـــیط بـــه مـــن عوامـــل تـــؤثر فـــي وتعــد المنافســـة 

الالعــب الریاضــي مــن أجهــزة فنیــة ، منــاخ اجتمــاعي ، محــیط المنافســة ، باإلضــافة إلــى أنهــا النتیجــة العملیــة 
عداد الالعبین الریاضیین في أي مجتمع والذین یهدفون إلى الوصول بـال ٕ العبین لجهود القائمین على تدریب وا

ـــى  ـــة والمعرفیـــــة واالنفعالیـــــة فـــــي سبیـــــل تحصیـــــل أعلــ إلـــى الشخصــــیة الریاضــــیة المتكاملـــــة مـــــن الناحیـــــة البدنیــ
  )٨٢:  ١٢. (المستویـات الریاضیـة محلیـًا وعالمیـًا 

ٕیمانًا بأهمیـة تكامــل إعـداد الالعـب فـي جمیـع الجوانـب ، وأن الالعـب الریاضـي وحـدة واحـدة ال یتجـزأ  وا
حالــة النفســیة لــه تتصــل اتصــاال وثیقــًا بنوعیــة وجــودة أداءه ، كمــا أنهــا تعكــس الســلوك اإلیجــابي أو الســلبي وال

أثنـاء المنافســة ، فقـد اتفـق البـاحثون فـي مجـال علــم الـنفس الریاضـي علـى أهمیـة اإلعـداد النفسـي لالعبـین فــي 
  )٢:  ١٩) (٨٥:  ١٢.(االرتقاء بمستوى األداء واإلنجاز الریاضي لهم 

وقد أكـدت معظـم الدراسـات العلمیـة علـى أن تحقیـق اإلنجـازات الریاضـیة العالیـة یقتضـي إعـداد الالعـب 
بقــدر مناســب ومســتمر لــیس فقــط مــن الجانــب البــدني والمهــاري بــل أیضــًا مــن الجانــب النفســي ، حیــث یشــكل 

ربیــة وتــدریب الریاضــیین الــدور الــذي یقــوم بــه اإلعــداد النفســي للریاضــیین جــزءا ال یتجــزأ مــن عملیــة تعلــیم وت
عــدادهم لخــوض غمــار المنافســات الریاضــیة ، فاإلعــداد النفســي للریاضــیین یســعى إلــى خلــق وتنمیــة الــدوافع  ٕ وا
واالتجاهات اإلیجابیة التي ترتكـز علـى تكـوین االقتناعـات الحقیقیـة والمعـارف العلمیـة والقـیم الخلقیـة الحمیـدة ، 

ر السـمات اإلرادیـة العامـة والخاصـة لـدى الریاضـیین ، باإلضـافة ومن ناحیة أخـرى العمـل علـى تشـكیل وتطـوی
إلى التوجیه واإلرشاد التربوي والنفسي لهم لمساعدتهم على مجابهة المشاكل التي تعترضـهم والقـدرة علـى حلهـا 

).٦٥:  ١٣) (٣٠:  ١١) (٨٥:  ١٢(  
  
  

  :مشكلة البحث وأهمیته 
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تفیضة في السلوك اإلنساني في شتى مجـاالت الحیـاة لقد أصبح من المسلم به علمیا بعد الدراسات المس
، إن أي حركـــة واعیـــة مـــن اإلنســـان ال تصـــدر عـــن أعضـــاء جســـمه فقـــط ، بـــل أیضـــًا نتیجـــة لمجموعـــة مـــن 

فالنشاط الحركي ال یصدر عن أعضاء الجسم فقط . العملیات العقلیة وكذلك مجموعة من العملیات االنفعالیة 
من العملیات العقلیة كاالنتباه واإلحساس واإلدراك والتذكر والتفكیر ، ونتیجـة لمجموعة  بل یصدر أیضًا نتیجـة

  )١٩٣:  ٢) ( ١٦١:  ١. (أیضًا لنشاط انفعالي كالحماس واإلصرار أو الخوف والقلق 
ــي المباریــــات أو  ــتراكه فــ ــا عنــــد اشــ ــذب وعــــدم اســــتقرار أداء العــــب مــ ــة معرفــــة أســــباب تذبــ ــد محاولــ وعنــ

ســتبعد إرجــاع ذلــك إلــى القــدرات البدنیــة أو المهاریــة ذلــك ألنهــا تتمیــز المســابقات خــالل الموســم  ُ الریاضــي ، ی
باالســتقرار وال یطــرأ علیهــا التغییــر عــادة إال بســبب اإلصــابة أو المــرض واألرجــح تفســیر عــدم اســتقرار مســتوى 

على التركیـز فـي  األداء في ضوء بعض العوامل النفسیة مثل القلق الزائد ، والخوف من الفشل ، وعدم المقدرة
  ) ٢٣:  ٧. ( األداء 

لذلك یجب أن تعطي برامج التدریب الریاضي اهتماما لإلعداد النفسي لالعبین على اعتبـار أن اإلعـداد 
ــا إلــى جنــب مــع تــدریب القــدرات البدنیــة والمهــارات  النفســي یتضــمن مهــارات تحتــاج إلــى التــدریب ، وتســیر جنب

دف إلـى مساعــدة الالعــب فـي السیطــرة علـى أفكــاره وانفعاالتــه بمــا یحقــق الریاضـیة فاإلعـداد النفسـي الجیـد یهــ
  )٢٣:  ٧) ( ١٦٢،  ١٦١:  ١. ( أفضـل مستـوى أداء مـع مختلـف ظـروف المنافسـة 

  : هما جانبین رئیسیین یتم إعداد الالعب الریاضي نفسیا من خالل ولإلعداد النفسي للریاضیین
الطریقة التي یفكر بها الالعب والتي تؤثر بدرجة كبیرة على سـلوكه أثنـاء ویختص ب" الجانب المعرفي " 

التـدریب والمنافسـة ، وهـذا النـوع مــن اإلعـداد یتضـمن التـدریب علـى كیفیــة الـتحكم فـي األفكـار وتعـدیل الســلوك 
  .للوصول إلى أفضل مستویات األداء 

ــ" الجانــب االنفعــالي "  ي ـق ، التــوتر ، العصــبیة ، الضــغوط التــویتعامــل هــذا النــوع مــن اإلعــداد مــع القل
. ( ي ـوق الریاضـــة بالتفـــة المرتبطـــات االنفعالیـــة السمـــالل تنمیـــن خـــة مـــف التنافسیـــي المواقـــن فـــه الالعبیـــتواجــ
١١٥: ١٣) (  ٤٢ - ٤٠:  ١١ (  

  : إلعداد النفسي للریاضیینمن أهم أهداف ا و
  .صة لدى الالعب الریاضي تشكیل وتطویر السمات اإلرادیة العامة والخا -١
خلق وتنمیة الدوافع واالتجاهـات اإلیجابیـة التـي ترتكـز علـى تكـوین االقتناعـات الحقیقیـة والمعـارف  -٢

 .العلمیة والقیم الخلقیة الحمیدة 
إعـداد وتهیئــة الالعــب عقلیــا وانفعالیـا باســتخدام المهــارات النفســیة بشـكل إیجــابي لمواجهــة المواقــف  -٣

ـــاء  ـــل وأثن ــاغطة قب ـــة التـــي الضـ ـــى التصـــرف فـــي المواقـــف التكتیكی وبعـــد المنافســـة ، ومســـاعدته عل
 .تواجهه أثناء المنافسة 

التوجیه واإلرشاد التربوي والنفسي لالعبین الریاضیین مما یسهل فـي سـرعة مجابهـة المشـاكل التـي  -٤
 .تعترضهم والوصول إلى حل مناسب لها 

:  ٤) (  ١٦٣،  ١٦٢:  ١. ( المنافســة إعـداد الالعــب لمواجهــة خطــر اإلصـابة خــالل التــدریب و  -٥
٨٥:  ١٢) (  ٢٣:  ١٠) (  ٦٣:  ٥) ( ٩٦ ( 
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  :ویحقق اإلعداد النفسي للریاضیین أهدافه من خالل إتباع عدة خطوات 
دراســـة الخصـــائص والصـــفات الشخصـــیة لالعـــب لتحدیـــد أفضـــل طـــرق اإلعـــداد النفســـي المناســـبة  -١

  .لخصائص الریاضي ونوع النشاط الممارس 
 .یم الالعب األسالیب النفسیة الهادفة لتهدئة النفس والبعد عن االنفعاالت تعل -٢
عداده لالشتراك في المنافسة  -٣ ٕ  .تعلیم الالعب األسالیب النفسیة المحفزة والمنبهة لتهیئته وا
 .وضع خطة اإلعداد النفسي لالعب بحیث تكون متزامنة مع الخطة التدریبیة له  -٤
 .العب على بناء الثقة بالنفس واإلصرار على تحقیق األهداف یراعى تأكید اإلعداد النفسي ل -٥
یكون اإلعداد النفسي قبل المنافسة بقصد التعبئة واالستعداد لبعض المواقـف الجدیـدة التـي تطـرأ ،  -٦

 .وما یمكن أن تسببه من تأثیرات نفسیة على الالعب 
 .االهتمام بتدریب الالعب على طرق االسترخاء  -٧
 .لتصور العقلي للمهارة المستخدمة االهتمام بتدریبات ا -٨
 .االهتمام بتدریبات تركیز االنتباه  -٩

:  ٣(. إعداد الالعب نفسیا للتغلب علـى المواقـف السـلبیة التـي تواجهـه قبـل وأثنـاء وبعـد المنافسـة  -١٠
٢٦) (٢٢) (٨٨:  ١٢) (٤٦:  ٩) (٢٧:  ٨) (٩٨:  ٤) (٢٣(  

 ٦.(كون من مسئولیة األخصـائي النفسـي الریاضـيأن تولي مسئولیة اإلعداد النفسي لالعبین یجب أن ت
 :٩(  

  :ویتركز دور األخصائي النفسي الریاضي على مجالین أساسین 
كســـاب الالعبـــین المفـــاهیم التربویـــة والنفســـیة الصـــحیحة لضـــمان اإلعـــداد النفســـي التربـــوي  - ١ ٕ تعلـــیم وا

  .المتكامل لالعب الریاضي 
كساب الالعبین للمهارات النفسیة  - ٢ ٕ   . تعلیم وا
علیه یمكن اعتبار األخصائي النفسي الریاضي هو الشخص الذي لدیه خلفیة علمیة متسعة في مجـال و 

علوم الریاضة باإلضافة إلى حصوله على دراسات مكثفة في بعض فروع علم النفس ، وعلـم الـنفس الریاضـي 
كسـاب الالعبـین الریاضـیی"  Mental Coach" ، وهو المدرب العقلي  ٕ ن المهـارات النفسـیة الذي یقوم بتعلـیم وا

المختلفــة كمهــارات االســترخاء ، والتصــور العقلــي واالنتبــاه ، والثقــة بــالنفس وغیرهــا مــن المهــارات النفســیة التــي 
تسهم في مواجهة القلق واالستثارة والضغوط لدى الالعبین وتهیئهم نفسیا قبل االشتراك في المنافسة باإلضـافة 

بة مــن خــالل التـدریبات العقلیــة التــي تســاعده علــى الــتخلص مــن األلــم إلـى دوره فــي تأهیــل الالعــب بعــد اإلصــا
  )١١٠:  ١٤) (٩٥:  ١٢(وبث الثقة في النفس ورفع الروح المعنویة عند العودة إلى الملعب  

  :ویمكن إیجاز المهام التي یقوم بها األخصائي النفسي الریاضي فیما یلي 
  .تي تواجهه أثناء التدریب والمنافسة تقدیم الدعم النفسي لالعب لمواجهة المشكالت ال -١
ــرق  -٢ ـــة وطـــ ــي الحدیثـ ــي تقــــدیم أســــالیب التــــدریب العقلــ ـــدربیهم فــ ــین ومـ ـــات دوریــــة لالعبــ تنظــــیم جلسـ

 .استخدامهـا ، والتعریف بقیمتها وأهمیتها لالعب والمدرب 
 .وضع برامج اإلعداد النفسي لكل العب على حده والفریق ككل  -٣
لیم لمـا یمـرون بـه مـن مظـاهر انفعالیـة قبـل وأثنـاء وبعـد المنافسـة مساعدة الالعبین على التفهم الس -٤

 .وتقدیم طرق التحكم في تلك االنفعاالت 
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عمــل التحلیــل النفســي لالعبــین مــن خــالل متابعــة ســلوك األداء خــالل التــدریب والمنافســـة ، وتقــدیم  -٥
 .أفضل سبل اإلعداد النفسي لتطویر األداء 

اهر التوتر والقلق واالستثارة من خالل تـدریبهم علـى أحـدث مساعدة الالعبین في التخلص من مظ -٦
 .طرق تدریب المهارات النفسیة 

 .مساعدة الالعب على اكتشاف نقاط القصور في إعداده وما تسببه من أخطاء في األداء  -٧
 .مساعدة الالعب على تحدید أهداف مناسبة لقدراته الحقیقة حیث یتمكن من تحقیقها  -٨
تفهم أخطائهم بشكل موضوعي ، تعریفهم بكیفیة التعامل مع تلـك األخطـاء  مساعدة الالعبین على -٩

  )٥٦:  ٣٢) (١:  ٢٥) (٢٣) (١٥٠:  ٢١. (وتحویلها إلى نجاح 
ا علـــى مســـبق فاإلعـــداد النفســـي یعـــد مطلبـــا أساســـیا ال یقـــل أهمیـــة عـــن اإلعـــداد البـــدني والمهـــاري  ً وبنـــاء

یرتكـز فـي اإلعـداد المتكامـل للفـرد بـدنیا وحركیـا وفكریـا  والخططي وذلك تأكیـدا لهـدف التـدریب الریاضـي الـذي
ونفسیا لتحقیق أعلى المستویات الممكنة فـي النشـاط الریاضـي الممـارس ، حیـث یسـعى التـدریب الریاضـي إلـى 

  .تنمیة كل القوى البدنیة والنفسیة للفرد كوحدة واحدة متكاملة 
النفسـي للریاضـیین وأهمیتـه وتـأثیره علـى نتـائج ورغم كل ما یذكره علماء الـنفس الریاضـي حـول اإلعـداد 

المباریــات والمنافســات الریاضــیة إال أنــه مــن الواضــح أنــه ال یــتم تطبیــق ذلــك علــى أرض الواقــع ســواء علــى یــد 
أو عن طریق المدرب نفسـه ، ورغـم أنـه أحـد أهـم األسـباب التـي " األخصائي النفسي الریاضي " المتخصص  

ســیر الفشــل أو الهزیمــة ، وأوضــح مثــال لــذلك أنــه عنــد تعــرض الفریــق أو الالعــب یرجــع إلیهــا الالعبــون فــي تف
للهزیمة نجد أن المدرب والفریق اإلداري المعاون له غالبًا  ما یرجعون ذلك إلى أسباب تتعلق بالجانب النفسـي 

میــة الصــحیحة ، ورغـم هــذا االعتــراف بأهمیــة الجانــب النفســي إال أنــه مـن الواضــح عــدم االهتمــام بالطریقــة العل
  .التي یتم بها اإلعداد النفسي لالعبین من خالل األخصائي النفس الریاضي 

وممـا ســبق تتضـح أهمیــة اإلعــداد النفسـي لالعبــین ، فــي كونـه أحــد أركــان بـرامج اإلعــداد المتكامــل وأن 
معرفــة  القصــور عنــه أو تجاهلــه یــؤثر بشــكل ســلبي علــى مســتویات الالعبــین وتباینهــا ، ولكــن علــى الــرغم مــن

ــــز  ـــح تضــــائل الحی ــن الواضـ ـــه مــ ــــة ، إال أنـ ـــذه الحقیق ــي لهـ ــال الریاضــ ـــي المجــ ــدربین والمختصــــین فـ ــم المــ معظــ
المخصص لهذا الجانب ضمن بـرامج إعـداد الالعبـین ، وهـذا مـا دعـا الباحثـة إلجـراء الدراسـة الحالیـة لمحاولـة 

ئج یمكـن مـن خاللهـا وضـع تصـور التعرف على حقیقة واقع اإلعداد النفسي لالعبین للوصول إلـى بعـض النتـا
مقترح حول كیفیة تطبیق هذا الجانب إلعداد الالعبین ، مع توعیة كل مـن المـدرب والالعـب حـول أهمیـة هـذا 

  .الجانب وكیفیة تطبیقه بأسلوب علمي مقنن ،وفقًا للتصور المقترح 
  :أهداف البحث 

ریاضیة بمحافظة اإلسكندریة من التعرف على واقع اإلعداد النفسي للریاضیین في بعض األندیة ال -١
  .خالل تصمیم استمارة استبیان 

  .مقترح لما یجب أن یكون علیه اإلعداد النفسي للریاضیین " نموذج " وضع  -٢
  :تساؤل البحث 

  ما هو واقع اإلعداد النفسي للریاضیین ؟ - ١
 هل هناك فرق بین واقع اإلعداد النفسي للریاضیین وما یجب أن یكون علیه ؟  - ٢
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٣٩٨

  :ت المستخدمة المصطلحا
  :اإلعداد النفسي للریاضیین 

عـد الالعـب خاللهـا فـي جوانـب اإلدراك المعرفـي والجوانـب اإلرادیـة واالنفعالیـة  ُ هو عملیـة نفسـیة مركبـة ی
والحالة الدافعیة وفق برامج تربویة لمساعدته على اكتساب وممارسة المهارات النفسیة لوصـول إلـى قمـة األداء 

  )٢٣) (٢٠. (یة مصدرًا للسعادة والمتعة  وجعل الممارسة الریاض
  :إجراءات البحث 

  :المنهج المستخدم 
  .المنهج الوصفي بالطریقة المسحیة لمالءمته لطبیعة البحث 

  :مجاالت البحث 
ــة  :المجــال البشــري  ــة والجماعیـ ـــاز ( عینــة مــن العبــي األنشــطة الریاضــیة الفردیـ ســـالح  –السباحـــة  –الجمب

فــي بعــض األندیــة ) كــرة القــدم –الكــرة الطــائرة  –كــرة الیــد  –كــرة الســلة ) (والتایكونــد -الشــیش 
ــة مــن ) ٩٦(الریاضیة بمحافظة اإلسكندریة بواقـع   ٢٢ – ١٨(مـن الالعبیـن فـي المرحلــة السنیـ

  .سنة ) 
ولیمبـي األ –االتحـاد  –سـموحة  –سـبورتنج ( بعض األندیة الریاضیة بمحافظة اإلسـكندریة  :المجال المكاني 

( .  
  . ٢٥/٥/٢٠٠٦إلى  ٢٥/٣/٢٠٠٦في الفترة من : المجال الزمني 

  :أداة البحث 
تصـمیم " استمـارة استبیـان للتعــرف علــى واقــع اإلعــداد النفســي للریاضییــن بـالفرق الریاضـیة قیـد البحـث 

  ) .١مرفق "  (الباحثة 
  :تصمیم االستمارة 

علم النفس الریاضي للتعرف على الجوانـب المختلفـة لإلعـداد  تم استطالع رأى السادة الخبراء في مجال
ــداد النفســــي  ــرة عــــن اإلعــ ــم المحــــاور والعبــــارات المعبــ ــا تحدیــــد أهــ ــن مــــن خاللهــ ــي للریاضــــیین حتــــى یمكــ النفســ
للریاضــیین ، ثـــم تــم عـــرض االســـتمارة فــي صـــورتها األولیــة علـــى الســـادة الخبــراء وذلـــك للوصــول إلـــى الشـــكل 

ــو التـــالي النهـــائي لتصـــمیم االســـت ــداد  -الـــوعي بالجانـــب النفســـي : ( مارة ، وجـــاءت المحـــاور علــــى النحـ اإلعــ
الـوعي بقیمـة األخصـائي -تـدریب المهـارات النفسـیة  -تنمیـة السـمات اإلرادیــة  -اإلعداد االنفعالي  -المعرفي 

  .عبارة ) ٣٨(، وقد بلغ عدد العبارات لجمیع المحاور ) النفسي الریاضي 
 : ة لالستمارة المعامالت العلمی

  : الصدق : أوًال 
قامت الباحثة بحساب من خـالل عـرض االسـتمارة علـى مجموعـة مـن الخبـراء فـي علـم الـنفس الریاضـي 
وذلك للحكم على مـدى مناسـبة محـاور االسـتبیان لمـا وضـع مـن أجلـه ، وكـذا مـدى مناسـبة العبـارات وانتمائهــا 

ــور ، وقـــد تـــم اســـتبعاد عـــدد مـــن العبـــارات  ، وكـــذا إعـــادة صـــیاغة بعـــض منهـــا لكـــي تعبـــر بدقـــة عـــن لكــــل محــ
  ) . ٣٨(محاور وعدد العبارات ) ٦(االستبیان ، وقد بلغ عدد المحاور 
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٣٩٩

  :الثبات : ثانیًا 
عــــادة التطبیـــق لالســـتمارة حیـــث قامــــت  ٕ ــتمارة اســــتخدمت الباحثـــة طریقـــة التطبیـــق وا ـــات االسـ لحســـاب ثب

، ثــم إعــادة التطبیــق بفــارق ) رج العینــة األساســیة للبحــث مــن خــا( ریاضــي ) ٣٠(بـالتطبیق علــى عینــة التقنــین 
خمسة عشر یومًا بـین التطبیقـین األول والثـاني وتـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـین التطبیقـین ، ) ١٥(زمني قدرة 

وقد وجد ارتباط دال إحصائیا بین التطبیقـین األول والثـاني للمحـاور ، وقـد تراوحـت معـامالت االرتبـاط مـا بـین 
  . مما یعطى داللة على ثبات االستبیان ) ٠,٩٦(و  )٠,٩٣(

  :عرض النتائج 
  )  ١( جدول 

  الوعي بالجانب النفسي: یوضح إجابات عینة البحث للمحور األول 

رقم 
  العبـارات  العبارة

  ال  أحیانا  نعم
تكرار 

  االستجابة
النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

أجد أن هبوط مستواي ناتج عن قصور في   ١
  .إعدادي النفسي للمباراة 

٧,٢٩  ٧  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٧٦,٠٤  ٧٣ %  

یهتم مدربي بالجوانب البدنیة والمهاریة مقابل   ٨
  .إهمال الجانب النفسي 

٧,٢٩  ٧  % ١٥,٦٣  ١٥  % ٧٧,٠٨  ٧٤ %  

یضایقني اعتبار مدربي الجانب النفسي من   ١٥
  .ویة في إعداد الالعبین األمور الثان

٧,٢٩  ٧  % ١٤,٥٨  ١٤  % ٧٨,١٣  ٧٥ %  

أرى أن الجانب النفسي هو المؤثر الرئیسي في   ٢٢
  .أدائي في المنافسات 

٦,٢٥  ٦  % ١٤,٥٨  ١٤  % ٧٩,١٧  ٧٦ %  

أرى أنه من الضروري االهتمام بالجانب النفسي   ٢٨
  .لالعبین أسوة بالجانب البدني والمهاري 

٦,٢٥  ٦  % ١٣,٥٤  ١٣  % ٨٠,٢١  ٧٧ %  

ـــین  ــابق أن النســـبة المئویـــة إلجابـــات الالعب ــنعم(یتضـــح مـــن الجـــدول السـ ـــارات هـــذا المحـــور ) بـ عـــن عب
وهــي نســبة تعتبــر كبیــرة وتعنــي أن الالعبــین علــى وعــي بأهمیــة %  ٨٠,٢١إلــى %  ٧٦,٠٤تراوحــت مــا بــین 

هتمـام بهـذا الجانـب الهـام والمـؤثر الجانب النفسي مـن إعـداد الالعبـین وتشـیر النتـائج أیضـا إلـى رغبـتهم فـي اال
والتـي تؤكـد علـى ضـرورة )  % ٨٠,٢١بنسـبة ) ( ٢٨(على أدائهم ، وهو ما تؤكده إجاباتهم علـى العبـارة رقـم 

  .  االهتمام بالجانب النفسي لالعبین أسوة بالجانب البدني والمهاري 
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  إصالح محمد شافعي وھبة.د

 
 

٤٠٠

  )  ٢( جدول 
  د المعرفياإلعدا: یوضح إجابات عینة البحث للمحور الثاني 

رقم 
ــــــــــارات  العبارة ـــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــ   العب

  ال  أحیانا  نعم
تكرار 

  االستجابة
النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

یساعدني مدربي في معرفة المعلومات المرتبطة   ٢
  .بالجوانب النفسیة 

٧٢,٩٢  ٧٠  % ١٨,٧٥  ١٨  % ٨,٣٣  ٨ %  

یساعدني مدربي على اكتساب المهارات النفسیة   ٩
  .من خالل برنامج تدریبي خاص بها 

٧١,٨٧  ٦٩  % ١٨,٧٥  ١٨  % ٩,٣٨  ٩ %  

یساعدني برنامج اإلعداد النفسي في تعلم   ١٦
  .واكتساب المهارات الحركیة 

٧٦,٠٤  ٧٣  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٧,٢٩  ٧ %  

فكار السلبیة التي أستطیع السیطرة على األ  ٢٣
  .تواجهني قبل المنافسة 

٧٣,٩٦  ٧١  % ١٧,٧١  ١٧  % ٨,٣٣  ٨ %  

استخدم عبارات إیجابیة للحدیث الذاتي في موقع   ٢٩
  .المنافسة 

٧٥,٠٠  ٧٢  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٨,٣٣  ٨ %  

  % ٧٠,٨٣  ٦٨  % ١٩,٧٩  ١٩  % ٩,٣٨  ٩  .لدى أهداف انفعالیة واضحة أحاول تحقیقها   ٣٤

عن عبارات هـذا المحـور تراوحـت ) بال(سابق أن النسبة المئویة إلجابات الالعبین یتضح من الجدول ال
وهــذه النســبة تشــیر إلــى أن الالعبــین تفتقــد إلــى اإلعــداد المعرفــي كجانــب %  ٧٦,٠٤إلــى %  ٧٠,٨٣مــا بــین 

نهم ال یخضعوا لبرنامج تدریبي لهذا الجانب وهذا ما تؤكده إجاباتهم  ٕ علـى العبـارة من جوانب اإلعداد النفسي وا
  . % ) ٧٦,٠٤بنسبة ) ( ١٦(رقم 

  )  ٣( جدول 
  اإلعداد االنفعالي: یوضح إجابات عینة البحث للمحور الثالث 

رقم 
ــــــــــارات  العبارة ـــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــ   العب

  ال  أحیانا  نعم
تكرار 

  االستجابة
النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

ر تكرا
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

أشعر بحاجة إلى متابعة مستمرة لحالتي النفسیة   ٣
  .قبل المنافسة 

٦,٢٥  ٦  % ١٤,٥٨  ١٤  % ٧٩,١٧  ٧٦ %  

  % ٧,٢٩  ٧  % ١٥,٦٣  ١٥  % ٧٧,٠٨  ٧٤  .أشعر بالقلق عند اقتراب المنافسات الهامة   ١٠
أعاني من عدم اهتمام مدربي بما أشعر به من   ١٧

  .المنافسة توتر عضلي قبل 
٧,٢٩  ٧  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٧٦,٠٤  ٧٣ %  

أرى ضرورة تقدیم الدعم النفسي لرفع مستوى   ٢٤
  .أدائي في المنافسة 

٦,٢٥  ٦  % ١٣,٥٤  ١٣  % ٨٠,٢١  ٧٧ %  

أخشى الفشل وفقدان السیطرة على أدائي عند   ٣٠
  .اقتراب المنافسة 

٧,٢٩  ٧  % ١٤,٥٨  ١٤  % ٧٨,١٣  ٧٥ %  

س ال أستطیع التحكم مع استمرار ضغوط المناف  ٣٥
  .في انفعاالتي 

٨,٣٣  ٨  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٧٥,٠٠  ٧٢ %  

ـــین  ــابق أن النســـبة المئویـــة إلجابـــات الالعب ــنعم(یتضـــح مـــن الجـــدول السـ ـــارات هـــذا المحـــور ) بـ عـــن عب
ا بـــین  ــ ـــى اإلعـــداد االنفعـــالي %  ٨٠,٢١إلـــى %  ٧٥تراوحـــت مـ ـــى أن الالعبـــین تفتقـــد إل وهـــي نســـبة تشـــیر إل

إلعداد النفسي لهم ، كما إنهم یشعرون بحاجة ماسـة لالهتمـام بهـذا الجانـب الهـام والمـؤثر كجانب من جوانب ا
  ) . % ٨٠,٢١بنسبة ) ( ٢٤(على أدائهم خاصـة فـي المنافسـات ، وهذا ما تؤكده إجاباتهم على العبارة رقم 
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٤٠١

  )  ٤( جدول 
  تنمیة السمات اإلرادیة: یوضح إجابات عینة البحث للمحور الرابع 

 رقم
  ـاراتالعبـــ  العبارة

  ال  أحیانا  نعم
تكرار 

  االستجابة
النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

ال أفقد ثقتي بنفسي أثناء تعرضي لضغوط المنافسة   ٤
  .مهما كانت 

٧١,٨٧  ٦٩  % ١٨,٧٥  ١٨  % ٩,٣٨  ٩ %  

المنافسة التي  أصر على تحقیق الفوز رغم ضغوط  ١١
  .أواجهها 

٧٣,٩٦  ٧١  % ١٧,٧١  ١٧  % ٨,٣٣  ٨ %  

أستطیع التغلب على معظم المواقف السلبیة التي   ١٨
  .تواجهني أثناء المنافسة 

٧٥,٠٠  ٧٢  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٨,٣٣  ٨ %  

أستطیع دائما تحدید أهدافي وطرق الوصول إلى   ٢٥
  .تحقیقها في ظل ضغوط المنافسة

٧٢,٩٢  ٧٠  % ١٨,٧٥  ١٨  % ٨,٣٣  ٨ %  

  % ٧٦,٠٤  ٧٣  % ١٦,٦٧  ١٦  % ٧,٢٩  ٧  .أستطیع االستمرار في األداء رغم تفوق المنافس   ٣١

أستطیع تصحیح أدائي بسرعة عندما أخطئ رغم   ٣٦
  .ضغوط المنافسة 

٧٠,٨٣  ٦٨  % ١٩,٧٩  ١٩  % ٩,٣٨  ٩ %  

هـذا المحـور تراوحـت عن عبارات ) بال(یتضح من الجدول السابق أن النسبة المئویة إلجابات الالعبین 
وهــذه النســبة تشــیر إلــى أن هــذا الجانــب الهــام مــن اإلعــداد النفســي فــي %  ٧٦,٠٤إلــى %  ٧٠,٨٣مــا بــین 

حاجـة ماســة الهتمــام بــه لمــا لــه مــن تــأثیر واضــح أثنـاء ضــغوط المنافســة الشــدیدة فهــو الــذي یفــرق بــین العــب 
  . ) % ٧٦,٠٤بنسبة  ) (٣١(وآخر ، وهذا ما تشیر إلیه إجاباتهم على العبارة رقم 

  ) ٥( جدول 
  تدریب المھارات النفسیة: یوضح إجابات عینة البحث للمحور الخامس 

رقم 
ــــــارات  العبارة   العبــ

  ال  أحیانا  نعم
تكرار 

  االستجابة
النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

  -  -  % ٢,٠٨  ٢  ٩٧,٩٢  ٩٤  .رض لضغوط المنافسة یتشتت انتباهي عند التع  ٥
أقوم بالتصور العقلي للمهارات قبل االشتراك في   ٦

  .المنافسة مباشرة 
-  -  ٩٧,٩٢  ٩٤  % ٢,٠٨  ٢ %  

  
أستطیع تركیز انتباهي عند أداء المهارات رغم ضغوط   ١٢

  .المنافسة 
-  -  ٩٨,٩٦  ٩٥  % ١,٠٤  ١ %  

  -  -  % ٣,١٢  ٢  % ٩٧,٩٢  ٩٤  .قبل الدخول في المنافسة  ةأفقد التفكیر بإیجابی  ١٣
أستطیع التحكم في الضغوط التي تواجهني في   ١٩

  .المنافسات 
-  -  ٩٨,٩٦  ٩٥  % ١,٠٤  ١ %  

ممارستي للتصور العقلي للمهارات یحسن لدى تركیز   ٢٠
  .االنتباه 

-  -  -  -  ١٠٠  ٩٦ %  

روف أستطیع التحكم في مستوى توتري وتعدیله وفقا لظ  ٢٦
  .المنافسة الصعبة 

-  -  -  -  ١٠٠  ٩٦ %  

أقوم بالتدریب على المهارات باستخدام التصور العقلي   ٢٧
  .عن تعرضي لإلصابة

-  -  ٩٨,٨٦  ٩٥  % ١,٠٤  ١ %  

  -  -  % ٤,١٧  ٤  % ٩٥,٨٣  ٩٢  .أعاني من فقدان الثقة بالنفس قبل المنافسة مباشرة   ٣٢

ر مواقف احتفظ بمستوى أدائي الجید مع استمرار تغی  ٣٣
  .المباراة 

-  -  ٩٦,٨٨  ٩٣  % ٣,١٢  ٣ %  

  % ٩٦,٨٨  ٩٣  % ٣,١٢  ٣  -  -  .أقوم باالسترخاء العقلي قبل المنافسة   ٣٧
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٤٠٢

أستطیع أن أركز على أدائي أثناء المنافسة رغم   ٣٨
  .الضغوط التي تواجهني 

-  -  -  -  ١٠٠  ٩٦ %  

،  ١٣،  ٥( عـن عبـارات أرقـام ) نعمبـ(یتضح من الجدول السابق أن النسبة المئویة إلجابـات الالعبـین 
وهــي نســبة كبیـــرة جــدًا وتشــیر إلـــى حاجــة الالعبــین إلـــى  % ٩٧,٩٢إلـــى %  ٩٥,٨٣تراوحــت مــا بــین )  ٣٢

، أمـا النسـبة المئویـة إلجابـات ) الثقـة بـالنفس  –التفكیـر اإلیجـابي  –تركیـز االنتبـاه ( تدریب المهارات النفسـیة 
تراوحت مـا بـین )   ٣٨،  ٣٧،  ٣٣،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٠،  ١٩،  ١٢،  ٦ (عن عبارات أرقام ) بال(الالعبین 
ــا إلــى إجمــاع الالعبــین علــى حــاجتهم إلــى تــدریب المهــارات  % ١٠٠إلــى %  ٩٦,٨٨ وهــي نســبة تشــیر تقریب
، ) االسـترخاء العقلـي  –" إدارة الضـغوط " التحكم في الضـغوط  –تركیز االنتباه  –التصـور العقلـي ( النفسیة 
  .  یر أیضا إلى عدم خضوعهم لبرنامج تدریبي خاص بتلك المهارات النفسیةكما تش

  )  ٦( جدول 
  الوعي بقیمة األخصائي النفسي الریاضي: یوضح إجابات عینة البحث للمحور السادس 

رقم 
ـــــارات  العبارة ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ   العبــ

  ال  أحیانا  نعم
تكرار 

  االستجابة
 النسبة
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

تكرار 
  االستجابة

النسبة 
  المئویة

یضایقني عدم اهتمام النادي بتوفیر أخصائي   ٧
  .نفسي ریاضي لالعبین 

٤,١٦  ٤  % ١٠,٤٢  ١٠  % ٨٥,٤٢  ٨٢ %  

ال أجد من ألجأ إلیه لتخفیف العبء النفسي عند   ١٤
  .الهزیمة 

٩,٣٨  ٩  % ٩٠,٦٢  ٨٧ %  -  -  

أنني في حاجة إلى من یتفهم حالتي  أشعر  ٢١
  .النفسیة قبل وأثناء وبعد المنافسة 

٤,١٧  ٤  % ٩٥,٨٣  ٩٢ %  -  -  

ـــین  ــابق أن النســـبة المئویـــة إلجابـــات الالعب ــنعم(یتضـــح مـــن الجـــدول السـ ـــارات هـــذا المحـــور ) بـ عـــن عب
األخصــائي وهــي نســبة تشــیر إلــى وعــي الالعبــین بأهمیــة وقیمــة %  ٩٥,٨٣إلــى %  ٨٥,٤٢تراوحــت مــا بــین 

النفسي الریاضي لهم ،كما أنها تشیر إلى حاجة الالعبین لوجود هذا األخصـائي النفسـي الریاضـي لیقـوم بـدوره 
  .)% ٩٥,٨٣بنسبة )  ( ٢١(في عملیة اإلعداد النفسي لهم وهذا ما تؤكده إجاباتهم على العبارة رقم 

نفسـي للریاضـیین والـذي یختلـف تمامـًا عمـا بعد هذا العـرض لنتـائج البحـث والتـي أوضـحت واقـع اإلعـداد ال    
  .ن علیه اإلعداد النفسي للریاضیینیجب أن یكون علیه ، تقترح الباحثة النموذج التالي لما یجب أن یكو 

  

  " نموذج مقترح لإلعداد النفسي للریاضیین" 
  : اإلعداد النفسي العام  -أ

  :ویتم من خالل 
ط بطبیعة االحتیاجات النفسیة الخاصة بالنشاط الممـارس تطویر العملیات النفسیة لالعب والتي ترتب -

اإلدراك الحسي ، االنتباه بأنواعه ، التصور ، التذكر ، االسترخاء ، سرعة رد الفعـل البسیــط ( مثل 
  ) .والمركب ، االتزان االنفعالي 

تطویر السمات الشخصیة لالعب وذلك من خالل بث الثقة فـي نفـوس الالعبـین علـى تحمـل مشـاق  -
التدریب مع مراعاة تشكیل البیئة لتطویـر الدافعیة للممارسـة النشــاط التخصصـي فـي تلـك المرحلــة ، 

 .ومحاولة تغییر الدوافع غیر المرغوبة لدى الالعبین 
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تثبیــت الحالــة النفســیة لالعــب حیــث تتمیــز الحالــة النفســیة لالعــب بعــدم الثبــات والتبــاین فــي الشــدة   -
ــول ، وهـــي تـــؤثر علـــى نشـــ اط الالعـــب ســـواء بالســـلب أو اإلیجـــاب ، ویحتـــاج الالعـــب لفتـــرات والطــ

طویلـة مــن التــدریب للـتحكم فیهــا وتوجیههــا ، وتــتم عملیـة اإلعــداد هــذه بصـورة متوافقــة ومتزامنــة مــع 
اإلعداد البدني والمهاري والخططي ، كما تسهم مهارة االتصال بین المدرب والالعبین ببعضهم فـي 

ــدیهم ، واالرتفــاع بالكفــاءة الریاضــیة تهیئــة الجــو النفســي المنا ــالنفس ل ســب للممارســة وتــدعیم الثقــة ب
ــي تلــــك المرحلــــة أن یســــعى إلــــى إتقــــان  ــي الریاضــــي فــ ــى األخصــــائي النفســ ــب علــ للفریــــق ككــــل ویجــ

ــي بنوعیهــــا  ـــه  –المهــــدئ (الالعبـــین لوســـائل اإلعـــداد النفســ ــــة ) المنبـ ــم بصف ــ بشــــرط أن یكــــون التعلی
  )٢٦:  ٢٨) (١٥:  ٢٧) (١٥٥:  ٢١) (٣٥:  ١٧. (لتدریـب یومیـة وقبـل بـدء ا

  :اإلعداد النفسي الخاص بالنشاط الممارس  -ب
ــام لالعبـــین ،  ویعتمـــد النجـــاح فـــي اإلعـــداد النفســـي الخـــاص علـــى األســـاس الســـلیم لإلعـــداد النفســـي العـ

  :و التالي ویتضمن اإلعداد النفسي الخاص تجهیز الالعب لالشتراك في المباریات وذلك على النح
  :جمع المعلومات الخاصة بظروف المباراة  -١

  )ظروف المباراة ، مكانها ، الجمهور المتوقع ( معلومات عن  -
بحیــث یــتمكن ) المنــافس ، إمكاناتــه البدنیــة والمهاریــة ، نتائجــه فــي الفتــرة األخیــرة ( معلومــات عــن  -

منــافس باإلضــافة إلــى الحالــة الالعــب مــن التصــور الصــحیح للســمات النفســیة الخاصــة واإلرادیــة لل
 .االنفعالیة التي یتمیز بها الالعبون المنافسون 

  :التقییم الذاتي للحالة التدریبیة لالعب  -٢
  :لكل العب من خالل التعرف على ) الفورمة الریاضیة(عن طریق تحدید مستوى 

 .اإلدراك الحسي لدى الالعبین  -
  .یز والتوزیع والتحویل عملیات االنتباه من حیث الحجم والشدة والترك -
  .القدرة على اتخاذ القرار  -
  .القدرة على التحكم في االنفعاالت وتقبل قرارات الحكام  -
  .الثقة بالنفس لدى الالعب  -
ــاراة  - ـــ ــة لالعـــــب لظـــــروف المب ــة االنفعالیـــ ــ :  ٣٠) (١٧:  ٢٧) (٧٥:  ٩)(١٨٠:  ٨.(مواكبـــــة الحالـ

٢٥:  ٣٣) (١٠٠(  
ــة النفســیة لالعــب یمكــن التعــرف ومــن خــالل تقریــر األخصــائي ا لنفســي الریاضــي أو المــدرب عــن الحال

  .على نقاط القصور وتداركها أو منع الالعب من االشتراك في المنافسة 
  :تحدید األهداف والمهام لالعبین خالل المباراة  -٣

والوصول إلى إن تحدید األهداف ووضوحها لدى الالعبین أمرا ضروریا لتعبئة طاقاتهم النفسیة والبدنیة 
مكانــات الالعــب  ٕ الطاقــة المثلــى ، ویتوقــف تحدیــد األهــداف وفقــا لطبیعــة المنافســة وأهمیتهــا وطبیعــة الخصــم وا

  . نفسه 
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٤٠٤

  :تحدید الدوافع لالشتراك في المباریات  -٤
هناك أكثر من دافـع لـدى الالعـب لالشـتراك فـي المبـاراة ودور األخصـائي النفسـي الریاضـي أو المـدرب 

  .الالعبین على تفهم الدوافع لدیهم مع التأكید على الدوافع اإلیجابیة هو مساعدة 
  :ویكون ذلك من خالل : تطبیق البرامج التدریبیة للمهارات العقلیة  -٥

  .تنشیط عملیات التصور للحركات والمهارات المراد من الالعب أداؤها  -
  .شابهة التدریب على مهارات االنتباه في نفس مكان المباراة أو أماكن م -
تــدریب الالعــب علـــى اســتخدام تــدریبات االســـترخاء قبــل وأثنــاء المبـــاراة ، مــثال ففــي كـــرة الســلة یـــتم  -

تدریب الالعب على استخدام تدریبات االسترخاء قبل أداء الرمیات الحرة بهدف خفض حالـة التـوتر 
الحـرة أن یكـون التي یكون علیها الالعب ، مع التصور الصحیح لألداء ، حیث یتطلب أداء الرمیـة 

الالعــب فــي حالــة منخفضــة مــن التــوتر ، مــع تركیــز االنتبــاه علــى الهــدف والتخیــل الصــحیح لــألداء 
  .الناجح 

  :تحدید أكثر المواقف التنافسیة صعوبة  -٦
یجب على األخصائي النفسي الریاضي مساعدة الالعبین فـي تحدیـد أكثـر المواقـف التنافسـیة صـعوبة ، 

ات النفسـیة للـتخلص مـن االنفعـاالت الزائـدة مـن تـوتر وقلـق واسـتثارة وفقــًا لتلــك المواقــف وكیفیة استخدام المهار 
  :الصعبـة ، وفیما یلي بعض أمثلة لتلك المواقف الصعبة كمثال في كرة السلة 

  .الرمیات الحرة ، خاصة في الثواني األخیرة من المباراة  -
  .الصراع الشدید لالستحواذ على الكرة تحت السلة  -
  .صول أحد العبي الفریق على أربعة أخطاء شخصیة ح -
  ) .في نهایة الشوط أو المباراة ( صراع الفریقین حول الكرة الحائرة  -
) ١٨:  ٢٧) (٢٣) (١٥٦:  ٢١. (الهجوم الضاغط من الفریـق المنـافس علـى سلــة الفریــق اآلخـر  -

)١١٠:  ٣٢) ( ٣١() ١٠٢:  ٣٠(  
  :قبل المباراة ) التوتر األمثل ( تكوین الحالة االنفعالیة المثلى  -٧ 

ــب إمــــا بمظــــاهر إیجابیــــة  ــة لالعــ ــرتبط حالــــة مــــا قبــــل البدایــ ــل التركیــــز الــــواعي لالنتبــــاه ( حیــــث تــ  –مثــ
، أو أن یمــر ) االســتعداد للكفــاح ( وذلــك فــي حالــة ) ثقــة بــالنفس  –طاقــة نفســیة مثلــى  –االنفعــاالت المفرحــة 

حالــة حمــى ) "التــوتر واالســتثارة والقلــق واالنفعــاالت غیــر المفرحــة زیــادة ( الالعــب بمظــاهر نفســیة ســلبیة مثــل 
، وفي هذه الحالة یستخدم األخصائي النفسي الریاضي أو المدرب إمـا تـدریبات االسـترخاء أوالتصـور " البدایة 

حــالل األفكــار اإلیجابیــة  ٕ المفرحــة العقلي لألداءات الناجحــة لالعـب ، مـع العمـل علـى إبعـاد األفكـار السـلبیة وا
ــة  :  ٩) (١٨٢،  ٧٥:  ٨) (١٢٠:  ١٢. (كمــــا أن لعملیــــة التدلیــــك دورهــــا فــــي تهدئــــة الالعـــب قبــــل المنافســ

٨٠(  
یجــب علـــى األخصـــائي النفســـي الریاضــي أو المـــدرب العمـــل علـــى ) الالمبـــاالة بالمنافســـة ( وفــي حالـــة 

المبـــاراة مـــع زیـــادة دافعیتـــه لـــألداء الجیـــد  التعبئـــة النفســـیة لالعـــب للوصـــول بـــه إلـــى الطاقـــة المثلـــى لـــألداء فـــي
  ) ١١٢: ٣٢) ( ١٠٢: ٣٠) ( ٢٣: ٦) (٦٣:  ٧.(والناجح في المنافسة 
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٤٠٥

ـــة االســــتعداد  ــتمرة لحال ــائي النفســــي الریاضـــي أو المـــدرب أن یجــــري عملیـــة تشـــخیص مســ علـــى األخصـ
تحلیــل  -المالحظــة (النفســي لالعبــین لضــمان النجــاح فــي المنافســة ویكــون ذلــك بعــدة وســائل وأســالیب مثــل 

ـــة  –المناقشـــة  –االختبــارات النفســیة  -النتــائج  ـــة الشخصی مــع مراعــاة أن ) وصــف الحــاالت الذاتیـــة  –المقابل
تتناسب طرق تشخیص حالة االستعداد النفسي لالعب مع طبیعة النشاط الممارس وما یحتاجه مـن خصـائص 

  )٢٦:  ٣٣()  ١٢٠: ٢٩) ( ٢٦:  ٢٨) (٢٥) (٣٥:  ١٦.(نفسیة معینة 
  المحافظة على النظام الروتیني الذي تعود علیه الالعب مثل المنافسات  -٨

فهــو بمثابــة البدایــة التركیــز واســتخدام المهــارات النفســیة ، فهــذا النظــام یســاعد الالعبــین شــدیدي التــوتر 
  .والقلق على االنشغال بهذا النظام وعدم التحلیل العقلي لألفكار السلبیة 

  :فسة بعد المنا -٩
یقـــوم األخصـــائي النفســـي بتحلیـــل أداء الالعبـــین أثنـــاء المنافســـة ، ومناقشـــتهم فیـــه وذلـــك مـــن خـــالل  -

  .أشرطة الفیدیو ، أو المناقشة معهم 
تحدید مواطن القوة والضـعف أثنـاء المنافسـة لكـل العـب بهـدف تعـدیل خطـة اإلعـداد النفسـي بحیـث  -

) ٤٥:  ١٨) ( ٨٥:  ٩) (١٨٣:  ٨. (علیهــا  یــتم مــن خاللهــا تغییــر الســلوكیات الســالبة والقضــاء
)٢٧:  ٣٣) (١٠٥:  ٣٠(  

  :االستنتاجات 
  .وعي الالعبین بأهمیة الجانب النفسي في إعدادهم للمنافسات  -١
رغبة الالعبـین فـي االهتمـام باإلعـداد النفسـي والـذي یـرون أنـه أحـد الجوانـب الهامـة والمـؤثر علـى  -٢

  .أدائهم 
  .لمعرفي كجانب من جوانب اإلعداد النفسي یفتقد الالعبین إلى اإلعداد ا -٣
  .ال یخضع الالعبین لبرنامج تدریبي خاص باإلعداد المعرفي  -٤
  .یفتقد الالعبین إلى اإلعداد االنفعالي كجانب من جوانب اإلعداد النفسي لهم  -٥
 یشعر الالعبون بحاجة ماسة لالهتمام باإلعداد االنفعالي لما لهذا الجانب مـن اإلعـداد مـن أهمیـة  -٦

  .، حیث یؤثر على أدائهم وخاصة في المنافسات 
الالعبــین فــي حاجــة ماســة لالهتمــام بتنمیــة الســمات اإلرادیــة كأحــد الجوانــب الهامــة مــن اإلعــداد  -٧

  .النفسي لهم ، لما له من تأثیر واضح على األداء أثناء ضغوط المنافسة الشدیدة 
 –التفكیــر اإلیجــابي  –تركیــز االنتبـاه ( هنـاك حاجــة ملحــة إلـى تــدریب المهــارات النفسـیة لالعبــین  -٨

  ).االسترخاء العقلي –" إدارة الضغوط " التحكم في الضغوط  –التصور العقلي -الثقة بالنفس 
  . ال یخضع الالعبین لبرنامج تدریبي للمهارات النفسیة  -٩

  .الالعبین على وعي بأهمیة وقیمة األخصائي النفسي الریاضي لهم  -١٠
  .لهم خصائي النفسي الریاضي لیقوم بدوره في عملیة اإلعداد النفسيحاجة الالعبین لوجود األ -١١

  :التوصیات 
 . ضرورة التأكید على أهمیة اإلعداد النفسي للریاضیین خالل التدریب والمنافسة -١
التأكیــد علـــى تطــویر الجانـــب المعرفـــي لالعبــین حیـــث أنـــه یشــكل جانـــب هـــام مــن جونـــب اإلعـــداد  -٢

 .النفسي لالعبین 
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٤٠٦

ســـتخدام بـــرامج اإلعـــداد النفســـي لتطـــویر الســـمات اإلرادیـــة والســـیطرة علـــى الجوانـــب التأكیـــد علـــى ا -٣
 .االنفعالیة أثناء التدریب والمنافسة

ضرورة إخضاع الالعبین لبرامج تـدریب المهـارات النفسـیة بشـكل مـوازي ومكمـل مـع بـرامج تـدریب  -٤
 .القدرات البدنیة و المهارات الحركیة 

المـدرب ( النفســي الریاضــي ضمــن الفریــق الفنــي للفریــق الریاضــي العمـل على تواجــد األخصائــي  -٥
مــدرب اللیاقــة  -طبیــب الفریــق   –أخصــائي العــالج الطبیعــي  –األخصائـــي النفســـي الریاضـــي –

  ... ) .أخصائي األحمال التدریبیة  –البدنیة 
  :المراجع 

  :المراجع العربیة : أوال 

اھیم"ي ـس الریاضـلنفم اـادئ علـمب:   أحمد أمین فوزي  -١ ات ال -المف ر  ، ١ط" تطبیق دار الفك
  . ٢٠٠٣،  القاھرة ، العربي

در   -٢ د ب ارق محم ط
  الدین

ـي ، ط:  ـق الریاضـ اھرة ،  ١سیكولوجیـة الفریـ ـي ، الق ـر العرب ، دار الفك
٢٠٠١ .  

ي  األسس النفسیة لبناء الھدف في البرنامج الریاضي ، سلسلة:   أسامة كامل راتب   -٣ ر العرب الفك
  .١٩٩٥، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ١في التربیة البنیة والریاضة عدد 

ر  احتراق الریاضي بین ضغوط التدریب واإلجھاد االنفعالي:  ــــــــ  -٤ ، سلسلة الفك
ة والریاض ة البنی ي التربی ي ف دد ـالعرب ي ، ـر العربـ، دار الفك ١٢ة ع

  .  ١٩٩٧القاھرة ، 

  . ١٩٩٩، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  ٣علم نفس الریاضة ، ط:  ــــــــ  -٥

ي " تدریب المھارات النفسیة :  ــــــــ  -٦ ال الریاض ي المج ات ف ، دار  ١، ط" تطبیق
  . ٢٠٠٠الفكر العربي ، 

ھ لدلیل " لناشئین،لاإلعداد النفسي :  ــــــــ  -٧ اد والتوجی دربلإلرش ین  -ینلم  -اإلداری
  . ٢٠٠١، دار الفكر العربي " األمور  أولیاء

  . ١٩٩١اإلعداد النفسي للریاضیین ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، :  عزت محمود كاشف   -٨

ـة العربیـة النھضـي ، مكتبـب الریاضـي التدریـط فـالتخطی:   ــــــــ  -٩ اھرة ، ـ ة ، الق
١٩٩٤ .  

ي :  عویس الجبالي  -١٠ دریب الریاض ة النظر" الت ة والتطبیقی           )G.M.S( ، دار  ١، ط" ی
  . ٢٠٠٠للطبع ، القاھرة ، 

ي ،  ١ي ، طـال الریاضـي المجـي فـب العقلـالتدری:  محمد العربي شمعون  -١١ ر العرب ، دار الفك
  . ١٩٩٦القاھرة ، 
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٤٠٧

 ١٩٩٢، ، القاھرة  ٧سیكولوجیة التدریب والمنافسات ، دار المعارف ، ط:  محمد حسن عالوي  -١٢
.  

ر ، طـف فـدوان والعنـة العـسیكولوجی:  ــــــــ  -١٣ اب للنش  ١ي الریاضة ، مركز الكت
  . ١٩٩٨، القاھرة ، 

  .٢٠٠٢،  ٣مدخل في علم النفس الریاضي ، مركز الكتاب للنشر ، ط:  ــــــــ  -١٤

ـيالفكـر الع، دار  ـة الریاضیـةب والمنافسـالتدریعلـم نفـس :  ــــــــ  -١٥ اھرة  رب ، الق
 ،٢٠٠٢ .  

ر   -١٦ د نص ـ ، محم ـــــــ
  الدین رضوان

القیاس في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي ، دار الفكـر العربـي ، : 
  . ٢٠٠٠، القاھرة ،  ٢ط

  : األجنبیةالمراجع :  ثانیاً 
: Psychological Skills for Enhancing Performance "Arousal Regulation 
Strategies", Medicine &Science in Sports & Exercise, 1994 

Gould, D.U. 17- 

: Basketball Fundamentals "A Complete Mental Training Guide, Leisure 
Press, 1987.    

Jay, M. 18- 

: Competition or Cooperation " Focused Training Debug, Internet, 2000 .  Joan S. 
Ingalls 

19- 

: Mental Training , http://focucedtraining.com, Internet, 2000 ــــــ  20- 

: Fundamentals of Sports Training Progress, Published, Moscow, 2nd ,  Ed., 
Chapter 10, 1981. 

Matveiev 21- 

: Introduction to Sport Psychology, http://focucedtraining.com, Internet, 
1996.  

Mind Tools 22- 

: Self Confidence, http://focucedtraining.com, Internet, 1996.   23 ــــــ- 

: The on-Site Psych Plan, http://focucedtraining.com, Internet, 1996.   24 ــــــ- 
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Performance.com, Nideffer, Article(1), Internet, 2000. 
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25- 
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http:/wwwMindPlusmus.com, Internet, 1998.    

Pemberton, 
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26- 
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  )١(ملحق 

ــــارات  ت ــــــــــــ   ال  أحیانا  نعم  العبــ
        .أجد أن هبوط مستواي ناتج عن قصور في إعدادي النفسي للمباراة   - ١
        .یة یساعدني مدربي في معرفة المعلومات المرتبطة بالجوانب النفس  - ٢
        .أشعر بحاجة إلى متابعة مستمرة لحالتي النفسیة قبل المنافسة   - ٣
        .ال أفقد ثقتي بنفسي أثناء تعرضي لضغوط المنافسة مهما كانت   - ٤
        .یتشتت انتباهي عند التعرض لضغوط المنافسة   - ٥
        .أقوم بالتصور العقلي للمهارات قبل االشتراك في المنافسة مباشرة   - ٦
        .یضایقني عدم اهتمام النادي بتوفیر أخصائي نفسي ریاضي لالعبین   - ٧
        .یهتم مدربي بالجوانب البدنیة والمهاریة مقابل إهمال الجانب النفسي   - ٨
        .یساعدني مدربي على اكتساب المهارات النفسیة من خالل برنامج تدریبي خاص بها   - ٩

        .افسات الهامة أشعر بالقلق عند اقتراب المن  -١٠
        .أصر على تحقیق الفوز رغم ضغوط المنافسة التي أواجهها   -١١
        .أستطیع تركیز انتباهي عند أداء المهارات رغم ضغوط المنافسة   -١٢
        .أفقد التفكیر بإیجابیة قبل الدخول في المنافسة   -١٣
        .ة ال أجد من ألجأ إلیه لتخفیف العبء النفسي عند الهزیم  -١٤
        .یضایقني اعتبار مدربي الجانب النفسي من األمور الثانویة في إعداد الالعبین   -١٥
        .یساعدني برنامج اإلعداد النفسي في تعلم واكتساب المهارات الحركیة   -١٦
        .أعاني من عدم اهتمام مدربي بما أشعر به من توتر عضلي قبل المنافسة   -١٧
        .لى معظم المواقف السلبیة التي تواجهني أثناء المنافسة أستطیع التغلب ع  -١٨
        .أستطیع التحكم في الضغوط التي تواجهني في المنافسات   -١٩
        .ممارستي للتصور العقلي للمهارات یحسن لدى تركیز االنتباه   -٢٠
        . أشعر أنني في حاجة إلى من یتفهم حالتي النفسیة قبل وأثناء وبعد المنافسة  -٢١
        .أرى أن الجانب النفسي هو المؤثر الرئیسي في أدائي في المنافسات   -٢٢
        .أستطیع السیطرة على األفكار السلبیة التي تواجهني قبل المنافسة   -٢٣
        .أرى ضرورة تقدیم الدعم النفسي لرفع مستوى أدائي في المنافسة   -٢٤
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        .ول إلى تحقیقها في ظل ضغوط المنافسةأستطیع دائما تحدید أهدافي وطرق الوص  -٢٥
        .أستطیع التحكم في مستوى توتري وتعدیله وفقا لظروف المنافسة الصعبة   -٢٦
        .أقوم بالتدریب على المهارات باستخدام التصور العقلي عن تعرضي لإلصابة  -٢٧
        .ب البدني والمهاري أرى أنه من الضروري االهتمام بالجانب النفسي لالعبین أسوة بالجان  -٢٨
        .استخدم عبارات إیجابیة للحدیث الذاتي في موقع المنافسة   -٢٩
        .أخشى الفشل وفقدان السیطرة على أدائي عند اقتراب المنافسة   -٣٠
        .أستطیع االستمرار في األداء رغم تفوق المنافس   -٣١
        .رة أعاني من فقدان الثقة بالنفس قبل المنافسة مباش  -٣٢
        .احتفظ بمستوى أدائي الجید مع استمرار تغیر مواقف المباراة   -٣٣
        .لدى أهداف انفعالیة واضحة أحاول تحقیقها   -٣٤
        .مع استمرار ضغوط المنافس ال أستطیع التحكم في انفعاالتي   -٣٥
        .أستطیع تصحیح أدائي بسرعة عندما أخطئ رغم ضغوط المنافسة   -٣٦
        .أقوم باالسترخاء العقلي قبل المنافسة   -٣٧
        .أستطیع أن أركز على أدائي أثناء المنافسة رغم الضغوط التي تواجهني   -٣٨

 
 
  
  
 
  


