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 أواًل: المعلومات العامة
 :جــامعة مؤتـــة اسم الجامعة  :الرياضي النفس علم اسم المادة 

    :علوم الريــاضة الكلية    : 1301720رمز المادة 

 القسم: التربية الرياضيـة  :( ساعات3) عدد الساعات المعتمدة 

 األولالفصل الدراسي :  :)اليوجد المتطلب السابق )إن وجد 

  :(االثنين)   6.30-3.30  وقت المحاضرة: 2018-2017العام الجامعي                    

 :أولي، ثانيةمستوى المادة  زين العابدين محمد بني هانيد. أ.سم المدّرس:ا 

 :إجباري صفة المادة  ( االثنين 12.30-11لساعات المكتبية: )ا 

 ( االربعاء9.30-12.30)                            

 
يهدف هذا المساق إلى دراسة وتحليل الموضوعات الرئيسية في مجال الدافعية واالنفعاالت وعالقتها     

باألداء الرياضي والسلوك العدواني المحتمل وما يترتب عليه من حاالت وشغب المالعب الرياضية من 

بها ومظاهرها، ومستوياتها والعوامل التي تؤثر في تكوين سمات شخصية الالعبين حيث دوافعها وأسبا

الرياضيين وأثرها على التفوق الرياضي، كما تتناول بالنقد والتحليل أهمية دراسة االتجاهات الرياضية 

كالت في المجال الرياضي وكذلك دراسة اإلعداد النفسي للرياضيين، ودراسة أهم النماذج للحاالت والمش

 التي تعترض الرياضيين على المستويات العالمية واالولمبية.

 
  ثانيًا: أهداف المادة الدراسية )األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية(

 .لتعرف  على مفهوم علم النفس الرياضي وتطوره 

 .معرفة المواضيع العلمية المرتبطة بمجاالت علم النفس الرياضي 

 .التعرف على أهم المصطلحات العلمية المرتبطة بمفاهيم علم النفس الرياضي 

 اه االيجابي نحو علم النفس الرياضي.تنمية االتج 

 .تطوير الرغبة العلمية في كتابة البحوث بمجاالت علم النفس الرياضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة مؤتة
 نموذج توصيف خطة دراسية
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 (موزعة على األسابيعومصادر التعلم الخطة التفصيلية للمادة الدراسية : ) ثالثاً 

ع
و
سب

أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

  (1)األسبوع 
 

مقدمه عن المساق واهدافة وشرح طريقة تنظيم المساق والمادة 
والمواضيع التي ستدرس والخطة والعالمات وكذلك نبذة عن 

 علم النفس وتاريخه

 (. علم النفس التربوي. مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان.2002عبدالحميد )

والتطبياا ، مكتبااة االنجلااو  النظريااة بااين االجتماااعيعلاام الاانفس  .(2003حساان  ) ،الجبااال 

 . المصرية، القاهرة
(. علام الانفس الترباوي، دار المسايرة للنشار والتوعياع، عماان، 1998أباو جاادو، محماد صاال  )

 األردن.
 (1999)القاهرة،1التدريب العقلي في المجال الرياضي،طمحمد شمعون ،  

بمستوى أداء بعض أنواع القل  ومظاهر االنتباه وعالقتها  فاضل حسين حجارة ؛
،رساالة ماجساتير )كلياة التربياة  حكام الدرجة األول  بالكرة الطائرة في العراق 

  (0022الرياضية ،جامعة بغداد ،
مبادئ  وجدان خليل الكركي؛ ، اسعد أبواحمد عبد اللطيف  ، سامي محسن الخاتنة

 (2010)عمان ،دار الميسرة للنشر والطباعة،1علم النفس ،ط
سااف؛علم الاانفس المعرفااي ،نظريااة والتطبياا  ب ط)عمااان،دار العتوم،عاادنان يو

  (2004الميسرة للنشر والطباعة ،
 2ق  1اإلدراك اإلنساني،ط القران الكريم وعلم النفس ، عبد العلي ؛ الجسماني ،

 (  1997 )دار العربية للعلوم، 3ج

، دار أسامة للنشر والتوعيع 1( ، علم النفس الرياضي، ط2008رمضان ياسين )
. 
(. علم النفس العام، دار الفكر 2002قطامي، يوسف وعدس، عبد الرحمن ) 

 للطباعة والنشر، عمان.
القاهرة دار الفكار  : محمد حسن عالوي ؛ علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية

 ، ، 2000العربي ،
 1992علم نفس الرياضة، أسامة كامل راتب ؛ 

 . 1995السعودية ، مطابع األيوبي ،  كاظم النقيب ؛ علم النفس الرياضي : يحي 
، مااادخل فاااي علااام الااانفس الرياضاااي، مركاااع  1998،  محماااد حسااان عاااالوي 

 الكتاب،الطبعة األول ، القاهرة.
Singer, R.N. Motor Learning and human performance, London: 
collien 
Macmilian, 1980.  
 Lepper, M. R & Green, D. Turning play into work, effect of 
adult surveillance on children’s intrinsic Motivation. Jurnal of 

personality and social psychology 1975. p.p 479 – 486. 
 Gill, D. I. Psychological Dynamics of sport. Human Kinetics, 
publishers Inc: chompolgn, illinols, 1986. 
Petri, H; and Govern, J (2004) .Motivation: Theory, Research 
and Applications. Thomson – Wadsworth ,Australi. 
Santrock, J. (2003). Psychology, McGraw Hill, Boston. 
 Tomlinson, T. (1993). Motivating students to learn, Berkley 
Mrcutrhan Publishing  
 Zoo, C (2003). Creativity at Work: The Monitor on Psychology. 
The American Psychological Association. 
 
G. Bohner and M. Wanke., (2002), Attitudes and Attitude 
Change Psychology Pre 
http://www.almualem.net/maga/dafia.html. 

 (2)بوع األس
 

أهمية علم النفس ،اهدافة،االتجاهات االساسيه في تفسير 
 الظاهرة السلوكية مبادىء علم النفس

  (3)األسبوع 
 

طرق بحث في علم النفس ،تأثير الغدد والجهاع العصبي 
 هيه علم النفس الرياضي واهدافة وتطبيقاته . السلوك،ما

(4)األسبوع   

 

المؤثرة به مراحل النمو  النمو ،قوانينه،اهميته،العوامل
المهد،الطفولة المبكرة،المظاهر النفسية والحركة ،واالجتماعية 

 والفسيولوجيه

(5)األسبوع   

 

تكملة مراحل النمو ،ومظاهره النفسية واالجتماعية والحركية 
والفسيولوجية، الطفولة الوسط  والمتأخرة والمراهقة المبكرة 

 والمتأخره

(6)األسبوع   

 

 الدافعية مفهومها،العوامل التي تؤثر عل  الدافعية،حاالت
العوامل المباشرة وغير  الداخلية والخارجية، الدافعية الدافعية،

مراحل تطور  تأثير الدافعية المباشرة للنشاط الرياضي.
دور المدرب  تأثير الدوافع عل  تعلم اداء المهارات، الدافعية

 في تشكيل الدوافع

(7)األسبوع   

 

 العوامل التي تؤثر عل  بناء الشخصية الشخصية ومفهومها
المشاكل التي  بحوث في الشخصيةو تقويم الشخصية نظرياتها

استخدام اختبارات الشخصية في عملية  تواجة دراسة الشخصية
القل  ،االستثارة  تأثير الرياضة عل  الشخصية انتقاء الرياضة

 والضغط في الرياضة

(8)األسبوع   

 

المظاهر الفسيولوجية  خصائص االنفعال االنفعالمفهوم 
 فوائد ومضار االنفعال المظاهر الخارجية المصاحبة النفعال

القل  مفهوم القل  ،مستويات  في السلوك الإراديةالعوامل ال
نظرية  مفهوم االستثارة القل  كحالة وكسمة نماذج للقل  القل 
لسيطرة عل  القل  وسائل ا العالقة بين االستثارة والقل  الحافع

 االسترخاء –

(9)األسبوع   

   

العوامل التي تساهم في  تعريف العدوان العنف والعدوان
تحليل ظاهرة السلوك العدوان  العدوان وأسبابه ،نظرياته

 التوجيهات النفسية

(10)األسبوع   

 

مراحل عملية  مفهوم الضغط االختراق النفسي في الرياضة
مظاهر  أسبابه هوم االحتراقمف أعراض اإلجهاد الضغط

 التعامل مع االحتراق واالنفعالي والعقلي اإلنهاك الجسمي
 الفروق الفردية في القابلية لالحتراق توجهات لمواجهة اإلجهاد

(11)األسبوع   

 

نموذج  مفهوم الععو نماذج الععو الععو ) التعليل السببي(
ي العع المميع ف اسلوب نموذج وينر للععو هيدر الععو

مفهوم  التفكير العلمي والتفكير الخرافي قياس الععو الرياضه
 أساليب المواجهة نماذج عامه الخرافة

(12)األسبوع   

 

مفهوم  مفهوم االحساس االحساس االداراك التصور الذهني
 ابعادة اساليب االنتباه ومظاهرة –االنتباه  التصور

(13)األسبوع   

 

ريقة تنظيم المساق والمادة مقدمه عن المساق واهدافة وشرح ط
والمواضيع التي ستدرس والخطة والعالمات وكذلك نبذة عن 

 علم النفس وتاريخه

(14)األسبوع   

 

أهمية علم النفس ،اهدافة،االتجاهات االساسيه في تفسير 
 الظاهرة السلوكية مبادىء علم النفس

(15)األسبوع   
 

العصبي طرق بحث في علم النفس ،تأثير الغدد والجهاع 
 السلوك،ماهيه علم النفس الرياضي واهدافة وتطبيقاته .

 (16)األسبوع 
 

النمو ،قوانينه،اهميته،العوامل المؤثرة به مراحل النمو 
المهد،الطفولة المبكرة،المظاهر النفسية والحركة ،واالجتماعية 

 والفسيولوجيه

http://www.almualem.net/maga/dafia.html
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 لخطة الدراسية: رابعًا: طرائق واستراتيجيات التدريس المتبعة في تنفيذ ا
No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عصف ذهني 3

 فيديو  عرض ومشاهدة 4

 تقارير وأوراق عمل 5

 (لوحات وصور إرشاديةوسائل تعليمية خاصة ) 6

 (طلبة وفقها خالل الفصل الدراسيتحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الخامسًا: أساليب التقويم:) 
No مالحظات )%( نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم النهائي طبيعة التقييم 

 السادسسبوع ألأ %30 نصفياختبار  1

 الثاني عشرسبوع ألأ %15 ورقة بحثية 2

  %15 دراسة علمية 3

  %40 اختبار نهائي 4

  (%100) المجموع الكلي

 إرشادات عامة:  اً سادس
No  ................،سياسة الحضور والغياب، التغيب عن االمتحانات، قبول األعذار 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 مع العذر المقبول حسب األنظمة والتعليمات %20دون عذر ولغاية  فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 إعادة االختبار ب المطالبة ار  دون عذر مقبول ، اليحق لهكل من يتغيب عن أي اختب 3

 على كل طالب إحضار عذر رسمي )خطّي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار الطلبة 4

 معلومات أكاديمية:  بعاً سا
 العام الجامعي الفصل الدراسي الرتبة األكاديمية اسم المدرس

يابدين  محمد بني هاند. زين الع شاركأستاذ م  2017 -2016 األول   

 


