
 
 

 
 ש"ס(  –שעות  30פסיכולוגיה של הספורט )

 8:00-9:30תשפ"א, ימי שני,  –מחצית ב' 

 המכללה האקדמית בוינגייט ידי -בריאלי העברי בחיפה, מוכר על גופני חינוךקורס אקדמי לתלמידי מגמת 

 ידי ד"ר דניאלה כהן -מגיש: ערן סבג, על פי הקורס הנלמד במכללת וינגייט על 

 

 מטרות  .א

מרכזיות   .1 תיאוריות  ושל  הללמוד  הספורט  של  הפסיכולוגיה  מתחום  בנושאים  מתמקדות 

 הפעילות הגופנית מנקודת מבט התפתחותית.  

בשיפור הביצוע והן בפעילות הספורטיבית בשעות  הן  למוד תיאוריות אשר להן יישום מעשי  ל .2

 הפנאי.  

 הכיר מיומנויות התערבות פסיכולוגיות שמטרתן שיפור הביצוע בספורט ובפעילות הגופנית.  ל .3

 
 תכנית הלימודים  .ב

 
 קריאת חובה  נושא   שבוע מס' 

הספורט   1 של   –פסיכולוגיה 
יחודו של הענף (הגדרה ומהות 

 )בתוך הפסיכולוגיה הכללית

 

והתנהגות  2 ה"עצמי"  מושג 
 בספורט 

 ( 19-52)עמ'  1פרק 

תחושת  3 כמעצב  המאמן 
אישית  עצמית  מסוגלות 

 וקבוצתית 

Hampson, & Jowett, 2014; 

Zumeta, Oriol, Telletxea, 

Amutio, &Basabe, 2016 
מיטביות  4 טיפוח  שבין  הקשר 

(well-being)   פעילות לבין 
 גופנית 

 ( 203-226)עמ'  8פרק 

מניעים של ילדים להשתתפות  5-6
לנשירה,  והסיבות  בספורט 
באימון   פסיכולוגיים  היבטים 

 ילדים  
 מעורבות הורים בספורט 

 ( 69-96)עמ'  3פרק 
 ( 123-146)עמ'  5פרק 

תרומתה של הפעילות הגופנית  7
גופני   ולחוסן  נפשי  לחוסן 

 )מאגר משאבי התמודדות( 

לחיפוש  מפתח  מילות 
 מאמרים:

Coping strategies,  

Coping-mechanisms, 

coping-resources,  

mental-

8toughness/hardiness 

 



העצמה עצמית לעומת הכשלה  8
 עצמית 

Self-handicapping 
 ושימוש בתירוצים

 

שבין   9 הקשר  אודות  על 
לבין  /המאמן,  ה/המדריך ת 

 ת /הספורטאי
מאמן )כולל -תקשורת  קבוצה 

קדם - שיחות סיום,  פתיחה, 
תחרות  ולאחר  תחרות 

   ואימון(.

Lafrenière,  Jowett, 

Vallerand,  Donahue, 

&Lorimer, 2008; Norman, 

& Jamie, 2013 

הכנה  10-11 וטכניקות  התערבויות 
  :מנטלית

 א. הצבת מטרות  
 ב. אימון בהדמיה  

 ג. דיבור עצמי  
 ד. שיחת הכנה לתחרות  

 ה. זרימה  
נשימה/הרפייה/מיינדפולנ   ו. 

 ס/מדיצטיה  
 ז. יומן מעקב הספורטאי 

 ( 147-171)עמ'  6פרק 
Nakamura J, &Csikszentm 

ihalyi, M. (2009). 

עבודה  12 וטכניקות  התערבויות 
 יישום  –מנטלית 

 עבודה קבוצתית 

 

הכנה  13 וטכניקות  התערבויות 
 סיכום  –מנטלית 

 + שיעור חזרה למבחן 

 

 
 
 

 דרך ההוראה  .ג

 הרצאות, למידה עצמית ומתוקשבת  

 דיונים, עבודה קבוצתית  

 ובות התלמיד ח .ד

עבור כל   הגשת עבודהע"י  שיעור להשלים, ידרש במידה ותלמיד החסיר) נוכחות בכל השיעורים

 . (חיסור

 מבחן מסכם 

 רכיבי הציוןמ .ה

 100% –מבחן 

 מקורותשימת ר . ו
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