
  : על הספר

ר זה נכתב במטרה לסקור ידע עדכניספ
בתחום הפסיכולוגיה של הספורט והפעילות

ולסייע בידי הקוראים למצוא תשובות, הגופנית
  .לשאלות ומקורות מידע בתחום זה

 :עריםה שארבער ספב

-ביןם הבדליהשער הראשון מתאר  •
תפיסות עלם פרקיל ומכים אישיי

ישגה, המוטיבצי, תאישיו, "יעצמ"ה
חרדה, ץלח, תרגשון וכ, תותחרותיו
בהקשרם מובאיה אלל כ. תוהתמודדו

 .יההישגט לספור

- חברתיותת סוגיוג מציהשער השני  •
בספורטת התנהגוי וגורמת סביבתיו
.טבספורם ילדיל עק הפרת באמצעו

תמעורבוא נושל ער אוך שופק הפר
הרצוייםם הקשרית אג ומצי, םההורי
 .מאמן- דלי-ההורי חרותהתש במשול

,עהביצור בשיפוק עוסי השליש השער •
בטכניקות, תפסיכולוגיות במיומנויו
 .טבספורת ובהתנהגות התערבו

תהבריאום בקידוק עוסי הרביעהשער  •
 הדןק פרל כולה זק חל. תוהמיטביו

להחט בספורת פציעול שה בפסיכולוגי
יבדרכר עבו, ההפציעם טרוב משל

ביבשלה וכלה הפציעם עת ההתמודדו
ןהדק ופר, תלפעילוה והחזרם השיקו
ןלבית הגופנית הפעילון שביר בקש

םושאינם פעילים אנשיל אצת המיטביו
 .םפעילי

:הספר מיועד לכל מי שעוסק בספורט
סטודנטים, מאמנים, ספורטאים בכל הרמות

מורים לחינוך גופני, באוניברסיטאות ובמכללות
ומורים לפסיכולוגיה של הספורט במגמות

פסיכולוגים ויועצים חינוכיים לנבחרות, טספור
תלמידים במגמות, בתי ספר ולספורטאים

הורים לילדים ספורטאים, ספורט בבתי ספר
וכלל הציבור העוסק בספורט עממי ותחרותי

   .ובפעילות גופנית

   :המחברת

  ךר סימה ז"ד
  הספר לחינוךראש בית 

  ולספורטהמכללה לחינוך גופני 
  ינגייטובמכון זינמן על שם 

  
  

  
  

 הוא ציון, ראשון כרך, "הספורט של בפסיכולוגיה עיונים"זך  סימה שלספרה 
 מתמקד בנושאים הספר. וספורט גופני חינוך על בעברית הקיימת בספרות דרך

 את הקורא מעדכן גם הוא אך, העברי הקורא בפני כיאות הוצגו לא שעדיין
 כתוב בצורה הספר. במיוחד חשובים חידושים קיימים שבהן מרכזיות בסוגיות
 שהוא פותח בכך ייעודו את ממלא שהוא ספק אין. וידידותית קולחת ,שוטפת
  .זה וחשוב מקסים עיסוק לתחום מרתק שער לקורא

  
 למדעי המגמה וראש הולמן נט שם על בספורט למחקר הקתדרה ראש, אלי-בר מיקי' פרופ  

 אוניברסיטת, גלייזר גילפורד שם על לניהול הספר בית, עסקים למינהל במחלקה ההתנהגות
  שבע באר, בנגב גוריון בן

  

  
תשומת . הספורט של הפסיכולוגיה בתחום, ויישומי תאורטי, עדכני מידע בספר
של  פסיכולוגיה, בספורט ילדים כגון לנושאים פרקיו בתשעת ניתנת מיוחדת לב

פסיכולוגיה ב שכיחים לנושאים נוסף. בריא חיים ואורח פסיכולוגיה וכן פציעות
מתאים  הספר. מנטלית והכנה לחץ, חרדה, מוטיבציה, אישיות כמו הספורט של

 .גופנית בפעילות ולעוסקים לספורטאים, למאמנים, גופני לחינוך לסטודנטים
פסיכולוגיית  לתחום תרומתו בשל והן החשובים התכנים בשל הן ייחודי זה ספר

  .העברית בשפה הספורט
  

. וינגייט מכון, ספורט רפואת, ההתנהגות למדעי המחלקה מנהל, יןבלומינשטי בוריס ר"ד  
  אולימפיאדות בארבע האולימפית הנבחרת של הספורט פסיכולוג
  

  
 הפסיכולוגיה של בתחום בישראל הבולטות החוקרות אחת היא זך סימה ר“ד

להשתתפות  מניעים השאר בין חוקרת היא. הגופנית והפעילות הספורט
מצבם  ואת הספר בבית גופני לחינוך ובשיעורים ופניתג בפעילות, בספורט

 שבעזרתם ניתן שונים שאלונים פיתחה. פציעה לאחר ספורטאים של הפסיכולוגי
דרכי  המשלבים, מחקריה. גופנית בפעילות להשתתפות המניעים על ללמוד
תלמידים  ועל ספורטאים על ייחודי מידע מספקים, ואיכותניות כמותיות מדידה
 תעשיר את, זה בספר ביטוי לידי שבאה, המחקרית בספרות בקיאותה. בישראל

על  ומעמיקה נוספת לחשיבה ותגרה הספורט של בפסיכולוגיה המתעניינים
  .זה דעת בתחום שונות סוגיות

  
  וינגייט במכון זינמן שם על ולספורט גופני לחינוך המכללה ראש, לידור רוני' פרופ  

 



    


