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 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية الحلة الجامعة االهلية  المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة     / المركز علمي القسم ال .2

   اسم / رمز المقرر .3

 علم النفس الرياضي 

 اسبوعي   أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 9/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 التعرف على تأريخ علم النفس وعلم النفس الرياضي وأهميته لتحقيق متطلبات البطولة .

 التعرف على مجاالت علم النفس الرياضي وأهدافه والمهمات التي يضطلع بها .

 معرفة التعزيز وإطفاء السلوك وأثرهما في التعلم الحركي .

 األقرب للتربية الرياضيةمناقشة تفسير الشخصية ونظرياتها وأيها 

 تأثير درس الرياضة في تكوين شخصية تالميذ وطالب المدارس

 التعرف على مصطلحات تحريك السلوك مثل الدوافع والتحفيز والحاجات وأهميتها في الرياضة

 تحليل ارتباط هذه المصطلحات ببعضها والتعرف على أغراض التحفيز ومصادره .



 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

اكساب الطالب المعلومات والمعارف االساسية لعلم النفس الرياضي وامداده بالنماذج والمهارات   -1أ

 النفسية

 اكساب الطالب بالمفاهيم النفسية والتربوية والمصطلحات االساسية وبيان اهميتها في حياة المجتمع-2

الطالب بالمواد التي لها عالقه بتاريخ علم النفس الرياضي وتطوره منذ نشئه حتى الوقت  تعريف-3

 الحاضر

 توضيح المفاهيم االساسية التي لها عالقه وثيقه بالجوانب االساسية للتربية البدنية والرياضه-4

المهارات وبيان العالقة تناول الجوانب النفسية االساسية لعملية االعداد الشامل الرياضي وتوضيح -5

وتحسين تعلم المهارات الحركية وتحسين مستوئ االنجاز وتطوير الدوافع ومساعدة المدربين واللعبين 

 علئ مواجهة ضغوط النفسية

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف    -ب 

 دراسة العوامل النفسية التي تؤثر علئ مستوي االنجاز   – 1     

االيجابي وتطوير الدوافع وكذلك معرفة التعبئه النفسية ومساعدة الالعبين علي مواجهة معرفة السلوك -2

 الضغوط

 التركيز علئ المهارات النفسية التي يتعلمها الطالب-3

 وصف المهارات الشخصية -طرق تقويم المهارات لدى الطلبة ومهارات التعلم مع االخرين-4

 طرائق التعليم والتعلم      

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة

 طريقة المناقشة

 طرائق التقييم      

 االمتحان-

 التقارير االسبوعية-

 مشروع فردي واو جماعي-

 



 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على مالحظة وفم السلوك وتحليل السلوك الرياضي - 

 بيئه تعليمية نشطه وعادله ومناسبة القدرة على القيام بدور القدوة وخلق-

 تنمية مهارات التفكير الناقد -

 تكوين اتجاهات ايجابية للطلبة نحو النشاط الرياضي والبدني-

 فهم شخصية المتعلم والتعامل معه-

    تمكين الطالب من استخدام اساليب تحفييز النفسية واالجتماعية في العملية التعليمية-

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة

  المناقشة

 طرائق التقييم    

 

 

 االمتحان

 التقارير االسبوعية

  مشاريع بحثية فردي او جماعي

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 االخرينمهارات التعامل مع  1د

 مهارات عمل ابحاث مشتركه2د

 توصيف المهارات الحركية المراد تنميتها ومستوى االداء 3د

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

مقدمة في علم النفس  2 1

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان ومناقشةمحاضرة 

مهام وواجبات علم النفس  2 2

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشة

علم النفس  دوافع النشاط الرياضي 2 3

 ياضيالر

 امتحان محاضرة ومناقشة

علم النفس  شخصية في المجال الرياضي 2 4

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشة

علم النفس  الرياضيالدافعية في المجال  2 5

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشة

علم النفس  التعلم والتعلم الحركي 2 6

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشة

علم النفس  القلق في المجال الرياضي 2 7

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشة



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 التوأمة ومصادر وكتب الخاصة بالمقررحسب مصادر الكلية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

علم النفس  الخوف في المجال الرياضي 2 8

 الرياضي

 اامتحان محاضرة ومناقشة

السلوك العدواني في المجال  2 9

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشة

االتجاهات النفسية في المجال  2 10

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشه

علم النفس  االحساس واالدراك واالنتباه 2 11

 الرياضي

 امتحان محاضره ومناقشه

المجال  التذكر والنسيان في 2 12

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشه

الضغوط النفسيه في المجال  2 13

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشه

القابلية والموهبه في درس  2 14

 التربية الرياضيه

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشه

االعداد النفسي طويل المدى  2 15

وقصير المدى في المجال 

 الرياضي

علم النفس 

 الرياضي

 امتحان محاضرة ومناقشه



   

 

اعتماد المصادر والمعلومات الحديثة في علم النفس الرياضي والتربوي واعتماد المفاهيم العلمية المطبقة -1 - أ

 في المجال الرياضي

 الميدانية لمختبرات العلوم النفسية والتربويةالزيارات -2

التعامل مع الدراسات والبحوث النفسية في المجال الرياضي من خالل دراسات المتقدمه في المجال -3

 الرياضي

 حث الطلبة على المواصلة في البحث والدراسة-4

 

 


