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يتوقع من الناحية املثالية ان يتوىل املرشد الراييض تطبيق برانمج تدريب املهارات النفس ية ,ابعتبار انه مؤهل 

انه اليقرر من يس متر او يشارك يف  ابعتبارجيد لهذا العمل ,كام ان الالعبني يكونون اكرث اتصاال وتعاوان معه 

اللعب وابلرمغ من ذاكل فانه قد يتعذر توفر املعاجل النفيس الراييض ,ذلاكل يتوقع ان يقوم هبذا املهمه املدرب 

 مع مرعات ان يوهل املدرب نفسة يف هذا اجملال .

ها ان يكون مؤهل فيب جمال واختيار من يقوم بدور املعاجل النفيس الراييض جيب ان يمت يف ضوء اعتبارات اه 

ختصص عمل النفس وختصص علوم الرايضة اضافة اىل ان يكون دلية خرباىت تطبيقية للتعامل مع الرايضة يف 

 جمال الاعداد النفيس .

وكذاكل قد يواجه الراييض بعض الرايضني مشالكت خشصية اليت تس تلزم تدخل الطبيب النفيس ,فاذا اكن 

 يواهجون مشالكت نفس ية خطرية .دليك بعض الرايضني عندما 

 

 العالقات املتداخةل بني املهارات النفس ية 

  التنظمي اجليد لطاقة النفس ية مينع حدوث الضغط 

  التصور العقيل بكفاءة .وهذا يساعد الالعب  أ داءجيب ان يكون الالعب مسرتخيا حىت يس تطيع

 عىل الاسرتخاء 

 تركزي الانتباه كذاكل يس تطيع الالعب خالل  ميكن لالعب خالل التصور العقيل ممارسة حتسني

 يس تحرض الصورة العقلية املرغوبة  أ نالتصور الفعال 

 كام ان ذاكل حيسن  ال داءلتحسني  ال هدافحمدودة ,ميثل يف وضع  أ هدافلزتام والرتكزي عىل الا

 همارات الانتباه لالعب .

 

  قة النفس ية لالعب ,كام ان التعبئة تساعد بواقعية تسهم يف تعبئة الطااليت تثري التحدي  ال هدافان

 املطلوبة . ال هدافالالعب عىل حتقيق 

 . الارتفاع او الاخنفاض املبالغ فية للطاقة النفس ية يعوق مقدرة الالعب عىل التصور العقيل 
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  عندما يس تطيع الالعب املواهجة والتغلب عىل مصادر الضغوط النفس ية عىل حنو افضل ,فان ذاكل

 حاةل افضل لرتكزي عىل الاداء والعمل الراييض .جيعةل يف 

  حيدث عندما تزداد الطاقة النفس ية تزايد الالعب عىل الرتكزي والانتباة حىت نقطه معينه واذا حدث

 تزايد عىل الطاقة النفس ية فان ذاكل يؤثر سلبيا عىل تركزي الانتباة 

 

 

 تطبيق برانمج املهارات النفس ية وكيفية تدريباهتا 

املهارات النفس ية اىل التعلمي والتدريب ,ذلاكل جيب ممارس هتا ابنتظام مثل املهارات البدنية او احلركية  حتتاج

ذلاكل فان افضل توقيت لبدء اس تخدام تدريب املهارات النفس ية يكون يف املرحةل الانتقالية او بداية املومس 

املهارات اجلديد او جتريب افاكر جديدة ,كام التدرييب حيث من خالل هذه الفرتة يوجد متسع من الوقت لتعمل 

كذاكل الرايضيون حيتاجون اىل اتقان املهارات ان الالعبني خالل هذه الفرتة اليكونون حتت ضغط املنافس .

النفس ية خالل مومس التدريب ,ذلاكل جيب ان يكون التدريب النفيس مع التدريب البدين يف املومس التدرييب 

. 

 

 النفس ية ممارسة املهارات  

ان ختصيص جرعات التدريب ملهارات النفس ية حبيث تؤدي يف بداية او هناية المترين ,ويتوقف ذاكل 

اىل 15عىل حمتوى جرعة التدريب املهاري ,وعادة تكون فرتة جرعة التدريب للمهارات النفس ية ترتاوح مابني 

 دقيقة . 30

كام ميكن ان يطلب من الالعبني اداء بعض التدريبات للمهارات النفس ية يف اوقات اضافية اخرى مع مراعاة ان 

ذكل قد يكون مفيدا مع بعض الرايضني وغري مناسب للبعض الاخر ,ونالحظ ان بعض املهارات الحتتاج اىل 

عندما يصبح الرايضني اكرث كفاءة  نظرا الن لك مترين ميكن ان يؤدي مع المترين البدين ,هذاجرعات خاصة 

ومتكنا من اداء همارات التدريب العقيل فاهنم حيتاجون اىل عدد اقل من جرعات التدريب ان تاكمل املهارات 

النفس ية يؤدي اىل تاكمل املهارات اىلبدنية واحلركية حيث جيب مراعاة تدريب وعادة املهارات النفس ية يف 

 موقف الاداء الفعيل ملنافسة .
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 تعمل املهارات النفس ية   

ان برانمج التدريب عىل املهارات النفس ية يشجع عىل التفكري الاجيايب اىل جانب مساعدة الرايضيني عىل 

اكتشاف انفسهم يك يدركوا نواقصهم النفس ية ,مث مساعدهتم عىل اكتساب املهارات الظرورية للقضاء عىل تلكل 

 ايضني عىل اكتساب تكل املهارات .النواقص ,فاملدربون يقومون مبساعدة الر

ان اس تخدام برانمج تدريب املهارات النفس ية يش بة تعمل املهارات البدنية يف رايضتك فبداية جيب تتعمل 

املهارات النفس ية ,وليس هناكل بديل عىل ذاكل ,وكذاكل جيب ان تس تطيع التاكمل بني املهارات مع مواقف 

هارات النفس ية تفقد قتمهتا اذا  م تس تطيع تنفيذاها واس تخداهما يف موقف املنافسة ,غري ان اكتسابك وتعلمك امل 

 املنافسة 


