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موضوع المحاضرة الخامسة•

الرياضيللفریقالنفسيالمناخ
.النفسيالمناخمفھوم•
النفسيالمناخعليالمؤثرةالعوامل•

. الریاضيللفریق
. يالریاضالفریقألعضاءالمختلفةاألدوار•



يالریاضللفریقالنفسيالمناخمفھوم:

ننافإأوالمناخالطقسأوالجوبوصفنقومعندماعادة
فھنصقدأوجمیلأودافئأومشمسبأنھنصفھقد
منغیرذلكأوسيءأوباردأوممطرأوعاصفبأنھ

الریاضيالنفسعلممجالوفي.الصفاتمختلف
نوعیةلوصفالصفاتھذهمثلاستخدامیمكن
عةوطبیالواحدالریاضيالفریقداخلاألفرادتفاعل
ریقللفباالنتماءشعورھموكیفیةبینھماالتصال
ھذهفيوللفریقالریاضیةبالقیادةعالقتھمونوعیة
يالنفسخالمناتحدیدأوبوصفنقومفإنناالحالة
.الریاضيللفریق



انهعليالفریقأوالجماعةمناختعريففیمكن
أوتمثیلعنعبارةوھونفسيالتركیبأوالمكون
اتوللعالقللحاالتالفردادراكلكیفیةداخليتصور

تطیعیسوالتيالفریقأوالجماعةأعضاءبینالداخلیة
رهوتاثی.واضحةبصورةتقیمیھاالجماعةفيفردكل
كعضوالبقاءوبالتاليبالرضافردكلوشعوراتجاهعلى
تماسكعنھینتجالذياألمروھوالجماعةفي

فانذلكضوءوفي.كبیرةبدرجةالفریقأوالجماعة
إیجادعلىالعملفيالكبرىالمسئولیة



:يالریاضللفریقالنفسيالمناخعلىالمؤثرةالعوامل•

المناخعلىتوثرأنیمكنالتيالعواملمنالعدیدھناك
:وھيالریاضيللفریقالنفسي

:الوجدانيالتناغم1)

لفریقاأفرادوبقیةالریاضيالقائدإدراكالوجدانيبالتناغمیقصد
االتھانفعوتفھمالفریقأفرادمنالعبكلبھیحسلماالریاضي
لرغمباالفشلخبراتحاالتفيخاصةوبصفةلمعاناتھوتقدیرھم

.    جھدأقصىبذلمن



:الفوزلتحقیقالضغط(٢

عل ىيالریاض القائدیضعھاأنیمكنالتيالنفسیةالضغوطنأ
منخراآلالبعضعلىالبعضیضعھاقدالتيالضغوطأوالالعبین
األم ورم نتعتب رو الف وزلتحقی قضروريةالریاضيالفریقأفراد
رةبص  والعلی  ةواالس  تثارةوالت  وترالقل  قتس  تدعيق  دالت  ي
األخط اءارتك ا م نالخ و الالعبیننفوسفيوتبعثواضحة،
یتس   مالالعب   ینب   ینص   حيغی   رمن   اخخل   قوبالت   الي

.  لنفسباالثقةوعدمالفشلمنوالخو باالنفعاالتالزائدة



:لالعباالستقاللیة( ٣

لوكالس أول دداءالف ر إتاح ةلالع ببالنس بةباالس تقاللیةیقصد
. المعین  ةالمواق  فبع  ضف  يإك  راهأوإجب  اردونمس  تقلةبص  ورة
-خ رآلوقتمن-لھأتیحإذالرضامنبالمزیدیشعرالریاضيفالالعب
المس  تویاتلالعب  يبالنس  بةوخاص  ةبنفس  ھالق  راراتخ  اذف  ر 
.العلیاالریاضیة



:الفرديبالجھداالعتراف( ٤

 العملرإطافيلالعبینالفردیةبالجھدالریاضيالقائداعترا
نفس ھف يالالع بثق ةتق ويالت يالعوام لم نالجماعي
تعم لوالالعب ینب ینالشخص یةالصالتتقویةعلىوتساعد
ع بالالك انوكلم االفریقتجاهالالعبمسؤولیةترقیةعلى

الم یأكث رك انكلم اوالرضاباألمانوشاعرامطمئنناالریاضي
.الفریقالزمالءفيبقیةلمساعدة



:العدالة( ٥
ألھمیةامنالریاضیالواحدالفریقأفرادالالعبینبینوالمساواةالعدالةإن

اض يالریالقائ دتحیزأنإذكامال،حقھیأخذبأنھالعبكللشعوربمكان
لمن اخاوخلقالفرقةعلىتبعثأنیمكنالتياألمورمنالالعبینلبعض
. 6.عب ینالالب ینوالكراھیةوالبغضاءوتثیرالعداوةالفریقفيالصحيغیر

ف يالع بك لأنالریاض يالفری قمج الف يب االلتزامیقص د:االلت زام
العم  لإط  ارف  يبمس  تواهاالرتق  اءنح  وجھ  دهقص  ارىیب  ذلالفری  ق
إیجابی ةبص ورةالفری قأفرادبقیةمعبالتعاونیقوموأنللفریقالجماعي

الملعبخلداسواءبتمثیلھیفخروأنللفریقواالنتماءباالرتباطیشعروأن
نمفردأيتحقیقعندوالسروربالفرحیشعرالعبكلأنكما. خارجھأو

.معینةلنجاحاتالفریقأفراد



مكننننا  یننننا  المننننناخ    الجننننو ي
النفسننننني للفرینننننق الریاضننننني 

هلمقینا  الن ي منمماباستخدام
(1995)محمنننند عسننننا عننننال ي 

مننننناخ الجننننو اللقیننننا  ة یعننننة 
ق النفسنني النن ي یتسننل بننھ الفرینن

الریاضي

(  ٤٦لالةالع  علي المقیا   انظرص 



:الریاضيالفریقألفرادالمختلفةاألد ار

لریاضياالفریقأفرادبینالصداقاتكسبعملیةتعتبر
متماس  كفری  قإل  ىالریاض  يالفری  قوتط  ورالواح  د

الت   ياألساس   یةالعملی   اتم   نومتع   اونومتفاع   ل
عل ىق ومتوالتيالریاضيالفریقدینامیكیاتتتضمنھا
وارأدنم وأولتط ورالمختلف ةوالوس ائلالطرقتحلیلي
.الواحدالریاضيالفریقداخلمعینة



یقومأنیمكنالتياألدوارأھمتلخیصویمكن
یمكنوالتيالفریقالریاضيأفرادبعضبھا

علىالمختلفةالریاضیةالفرقفيمالحظتھا
-:التاليالنحو

.المشاكسالالعب-
.المنعزلالالعب-
.المھرجالالعب-
.اإلیجابيالقائدالالعب-
.التابعالالعب-
.الفداءكبش"الالعب-



:  ياإلیجابالقائدالالعب•

ومیقالذيالفریقفيالالعبعلىیطلق
الریاضيللمدر أوالمعاونالمساعدبدور
قالفریوفيلزمالئھوالمساعدالمشجعأو

ياإلیجابالقائدالالعبمصطلحالریاضي
فيوتعاونانضجاأكثرالالعبینمنویعتبر
.الریاضيالفریق



:المشاكسالالعب

للم در بالنس بةم زعجحلمھوالمشاكسالالعب
ف يتس ھمق دالتيالعواملمنیعتبرألنھالریاضي
م  نالن  و وھ  ذا. الریاض  يللفری  قتص  د ح  دو 
يالریاض الم در ض دالعم لإلىیمیلقدالالعبین

نع أووتوجیھات ھتعلیمات ھبع ضمقاوم ةطریقعن
ری قللفالمح ددةواللوائحالتعلیماتاتبا عدمطریق

م نالن و ھ ذامث لمس او أھ متكم ن. الریاضي
ریناآلخالالعبینبعضجذ فينجاحھعندالالعبین

.وتصرفاتھسلوكھیقلدوالكيالفریقفي



:التابعالالعب

ف  ياألدوارم  نالعدی  دیلع  بأنیمك  نالت  ابعالالع  ب
م ناألن وا ھ ذهمث لیق ومم اوغالباالریاضيالفریق

أوالفری  قم  در وتوجیھ  اتتعلیم  اتباتب  ا الالعب  ین
ع نللبح ثع ادةیس عىكم االفریق،) كابتن(رئیس
فيیراوتأثنفوذااكثرھمأوشعبیةالالعبینأكثرصداقة
.وقدرةمھارةأكثرھمأوالفریق



:المنعزلالالعب

اممناالنض  مأكب  ربدرج  ةبنفس  ھاالنف  رادیفض  لالمنع  زلالالع  ب
الالع  بأناألم  روحقیق  ة. الریاض  يالفری  قأف  رادبقی  ةألنش  طة
ی زیتمقدأنھإالالدورھذامثلممارسةفيدائمایرغبالالمنعزل
النس بةبغریبةتبدوقدالتياالتصالوسائلبعضأوالعاداتببعض
ل ھ،بالنس بةاالرتی احبع دمتش عرھمق دوالت ياآلخ رینلالعبین
.بمصادقتھالترحیبعدمأولھرفضھمإلىتؤديقدوالتي



-:یليبماالمنعزل  د يتسل الالعب 

ذاتيالبأدائھیھتموقدالفریقألھدا الوالءعدمیظھر_ 
.واضحةبصورة

رنةبالمقاواالجتماعيالنفسيالنضجاليیفتقرقد-
لالعبینبالنسبةوخاصةسنھمثلفيھمبمن

.الناشئینأوالمبتدئین
فيالالعبینمننسبیاكبیرعددمنمقبولغیر-

.  الفریق
. الفاعلةاالتصالیةالمھاراتالىیفتقر-
التالحفیفضلوالاالبتسامونادرالمرحعلیھیبدوال-

.االجتماعیةأوالمناسبات
.والتذمرالشكوىمنیكثر-



":الفداءك ش"الالعب

الف  داءك  بش"مص  طلح "Scapegoat ب  ھیقص  د

أواآلخ رینأفع العناللومیتحملالذيالشخص
وأالخط أمس ئولیةیتحم لال ذيأویقاسيالذي
.اآلخرینأفعالعنبدالالفشل



:المھرجالعب

كونیوقدالریاضيالفریقالعبيأحدالمھرجبالالعبقصد
ال ذى–الریاض يالفری قف يواح دالع بم نأكث رھناك

ع نالفری قف ياآلخ رینالالعبینوإضحاكالترفیھیمارس
قلی دهتأوبدیھت ھوس رعةظلھوخفةوقفشاتھنكاتھطریق
ت دخلق دواألس الیبالممارس اتم نذل كوغیرلآلخرین
.الریاضيالفریقأفرادلبقیةوالمرحالسرور


