
 שושי אלוני



 stress -לחץ
או הנפשית של / אירוע הנתפס כמאיים על השלמות הגופנית ו

 .האדם

לחץ נפשי הוא חלק מרכזי בעיסוק בעולם הספורט. 

מצבי לחץ מכניסים את הספורטאי  למתח וזה לא בהכרח שלילי. 

מה שחשוב הוא המינון. 

חשוב להיות ברמת לחץ מיטבית 



 המשך -לחץ

  לעיתים חשוב שרמת הלחץ תהיה גבוהה כדי שנוכל לתפקד בצורה
 .הטובה ביותר

חלק מהאנשים מתפקדים טוב יותר בלחץ. 

לעיתים חשוב שרמת הלחץ תהיה נמוכה. 

שלשוה מודלים מסבירים לחץ: 

מודל הגירויים 

מודל התגובה 

 היאנטראקציהמודל 



 המשך -לחץ

מדל הגירויים 

מגדיר לחץ עקב סיבות חיצוניות  של עומס וחוסר שליטה. 

מתמקד בתופעות סביבתיות היוצרות תגובות חלץ בקרב רוב בני האדם. 

כאשר עוצמת הגירויים המלחצים עולה ומשך הזמן  -עוצמת לחץ גבוהה

 .שלהם יעלה



 המשך -לחץ

גורמים להיווצרות לחץ על פי מודל זה 

מצב בו האדם צריך לבחור באפשרות אחת מבין   -קונפליקט
 .שתיים או יותר

כל קונפליקט יוצר לחץ כי לכל בחירה יש מחיר. 

מחייב תגובה לא רגילה והסתגלות למצבים חדשים, הוא מפתיע. 

בני אדם לחוצים כשנמצאים במצב בו   -חוסר שליטה כמקור לחץ
שולטים " הגורל"אין להם השפעה עליו ומאמינים כי אחרים או 

 .'וכומאמן , מזג אוויר.)בהם



 המשך -לחץ

תחושת היעדר שליטה משפיע על רמת הלחץ שהאדם חווה. 

כשחשים שליטה האדם יהיה בתפקוד מיטבי. 

אנשים בעלי אופי שונה יגיבו אחרת לאותם גירויים מלחיצים. 



 המשך -לחץ
 מודל התגובה

לחץ הוא מצב פנימי הבא לידי ביטוי בתגובות פיזיולוגיות  •

 .במצבים קשים( שכליים ורגשיים)ופסיכולוגיות 

כשאנשים בלחץ הם מגיבים באופן דומה ואפשר לזהות תגובות  •

 .אופייניות וברורות

 .המודל לא עוסק בגורמים ללחץ אלא בתגובות האדם בזמן לחץ•
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 ( fight or flight –)1929cannon -מלחמה או מנוסה

אנו אמורים להילחם או לברוח, ברגע שאנו מזהים סכנה. 

  תגובה זו אפשרה  לאבותינו הקדמונים להתמודד עם הטורפים
 .הגדולים ולברוח כדי להציל את חייהם במידת הצורך

להפיכת אנרגיה  , לדריכות, במקרה זה הלחץ הביא לערנות מוגברת
 .לזמינה ולהשגת המהירות הנדרשת כדי לברוח

 המשך-לחץ



 השמך -לחץ

חוקר קנדי מתייחס למצב לחץ כאל מושג שמקורו ( 1956) סלייה
כאשר הוא , תגובה כללית אחידה של כל מערכות הגוף" -ביולוגי

 .נחשף למתחים מסוגים שונים

 

עלייה  , זרימת דם מוגברת, עליית דופק: השינויים החלים בגוף
 .עלייה במתח השרירים ועד, בקצב הנשימה

 

  אלו סימנים לכך שמערכות הגוף נכנסו לפעולה על מנת לטפל
במצב הלחץ והן מגיבות למערכת העצבים האוטונומית ולפעילות  

 .המערכת ההורמונלית של בגוף



 המשך -לחץ

תיאר את התגובה ללחץ בשלושה שלבים סלייה: 

מערכת העצבים האוטונומית מתעוררת -שלב ראשון. 

להילחם או לברוח"האדם מחליט אם  -שלב שני" 

אם השלב השני אינו מביא פתרון מספק, תשישות-שלב שלישי. 

 הספורטאי אינו מוצא פתרון הולם לווסתואם השלב נמשך לאורך זמן 

 פציעה  , עבירות מיותרות, הוא עלול להיכנס למצב של אדישות, נמצא בוהואאת הלחץ

 .בשלב זה מופעל מנגנון הבריחה. גופנית כלשהי
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 המשך-לחץ
 מודל האינטראקציה

  מודל המגדיר את הלחץ כחוסר איזון בין צורכי היחיד ויכולותיו
 .לבין דרישות הסביבה מצד שני

 

 יש בני אדם שכל מכשול ולו הקטן ביותר מלחץ אותם וגורם להם
לתגובות קשות ואחרים עוברים מצבים או אירועים מלחיצים הם 

 .כמעט אינם נלחצים

 

 ההבדל נובע ממאפייני אישיות שונים המעריכים סובייקטיבית את
 :המצב בשני אופנים



1 .האם המצב מאתגר או מאיים -הערכת המצב המאיים? 

2.האם אצליח ויש ביכולתי להתמודד עם   -הערכת יכולת ההתמודדות

 .לי את הכלים הנכונים להתמודדחושב שאין או שאני ? הלחץ

  התפיסה והפרשנות השונה של כל אדם את המצב ואת המשאבים שלו הן

 .הקובעות את תגובת הלחץ

 המשך -לחץ



 המשך -לחץ
 לחץ בקרב ספורטאים שונים

הסימפטומים יופיעו בארבעה תחומים שונים: 

1.בגוף 

2.ברגש 

3.בחשיבה 

4.בהתנגות חיצונית 
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 המשך -לחץ

 בגוף

 הלב מחיש פעימותיו כדי לספק אנרגיה וחמצן גוף 

שרירי הגוף מתכווצים בעוצמה 

מערכת העיכול מאטה או עוצרת 

כדי להקל על הגוף ככל האפשר בעת מנוסה  , שלשול והטלת שתן
 או לחימה

חוסר ריכוז 

 גם בעת עייפות רבה  . האדרנלין מעורר את הגוף. הפרעות שינה
 שינה לא רגועה והתעוררות מוקדם בבוקר, יהיו קשיי הרדמות
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 לחץ המשך
הם עלולים לגרום למחלות  , אם מצבי הלחץ חריפים וממושכים

 .שונות הפוגעות בתפקודו התקין של הגוף

נזקים הנגרמים כתוצאה מלחץ 

יתר לחץ דם והתקף לב-מערכת הלב וכלי דם 

תסמונת המעי הרגיז, כיבים -מערכת העיכול 

ברונכיטיס, אסטמה -מערכת הנשימה 

תשישות, כאב ,עוויתות  -שרירים 

דלקת פרקים ראומטית -מפרקים 
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 המשך-לחץ
פסוריאזיס -עור 

אימפוטנציה אצל גברים -מערכת הרבייה 

פגיעה בתקינות ובסדירות מחזור אצל נשים 

ירידה ביכולת הגוף להתמודד עם מ חלות -מערכת החיסון 

הזיכרון ופתרון בעיות, הקליטה, הריכוז, פגיע ביכולת הלמידה. 
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 המשך -לחץ
 רגש

הספורטאי יתחיל לחשוב ע כישלון אפשרי 

יחשוב שאינו יכול השיג את מטרתו כי הוא מפסידן 

חרדה ובושה, אשמה, יהיו לו רגשות כעס 
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 המשך-לחץ
 חשיבה

"אני לא שווה כלום" 

"איש אינו מאמין בי" 

"מה שאני עושה לא עוזר לי" 

יתקשה בקבלת החלטות 

יופיעו אצלו קשיי ריכוז 

זכרונו ייפגע 
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 המשך -לחץ
 התנהגות

יתפרצו על כל דבר  , לפני תחרות הספורטאים הלחוצים יהיו עצבניים
 .יאשימו את כולם, 

סיבות מדוע אינם   -הם יתקשו להירדם בלילה ויחפשו מצבי הימנעות
 .יכולים להשתתף בתחרות

היא תעזור לספורטאי להיות  , אם עוצמת הסימפטום המינון הנכון
 .מוכן ודרוך לפני התחרות
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 המשך-לחץ
מצבי לחץ חריפים וממושכים יזיקו לכל מערכות בגוף והנפש. 

 שלושה מנגנונים המשמשים אותנו בהתמודדות עם מצבי לחץ

1 .לא מחפשים רק את נקודת החולשה אלא את   -מנגנון פיצוי 

 המצב רע ואני לחוץ אבל יש לי כוח"מקור הכוח" 

 

2.מובילים ליכולת התמודדות טובה יותר   אתגרים-האתגר כמקור לכוח
 (בתנאי שהאתגר מוצב בהתאמה לסיכויי האדם לעמוד בו)

 

3.התייחסות  " מה שלא שובר אותך מחזק אותך" -חיסון פסיכולוגי
 .למצבי לחץ כאל מצב המאפשר למידת דרכי התמודדות

20 



 לחץ המשך
לחץ בספורט יכול להוביל לשתי תוצאות הפוכות: 

לחץ הנתפס כחיובי יביא לביצוע טוב יותר וישפר את הביצועים .
 .הוא מחדד את הריכוז ומסייע לרכז מאמצים כדי לנצח

 לחץ הנתפס לשלילי עלול לגרום לקשיים בהתמודדות עם מצבי
 .תחרות

 



 המשך-לחץ
 ספורטאים שבזמן אמת תהיה העוררות שלהם גבוהה מדיי או

עלולים לחוות רמת חרדה גבוהה מדיי או אדישות , נמוכה מדיי
 .רבה

רמת הריכוז שלהם יורדת וחלה ירידה ביכולת הביצועים שלהם  ,
 .הם אינם משיגים את התוצאות הרצויות

הם עלולים להגיע לשחיקה גופנית  , אם מצב זה יימשך לאורך זמן
 .ונפשית שלול להסתיים לפציעה או פרישה
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 המשך-לחץ
 הקשר שבין עוררות לביצועים בספורט

עוררות היא האופן בו מערכת העצבים האוטונומית   -מושג העוררות
 .ולתחושות פסיכולוגיות שונות שלנו מגיבה לגירויים סביבתיים

לבין  , מתח  -קיים קשר הפוך בין עוררות-( 1908 -דודסון ירקסחוק 
 .איכות הביצוע
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 המשך-לחץ 
 הגברת  העוררות מרמות נמוכות לרמות בינוניות מגדילות את

ולפתור  , להבין, לשקול, יכולת לחשוב),המשאבים הקוגניטיביים
 .ומגבירה את קצב התגובה המנטאלי  ואת הביצוע( בעיות

  כשרמת העוררות עוברת נקודת סף אופטימלית 

 .היעילות המנטאלית יורדת    

המידע כולו לא יגיע  , כשרמת העוררות נמוכה מדיי 

יגיע מידע רב מדיי וימנע מאדם     , ברמות גבוהות מדיי , למטרתו   
 .להגיב באופן סלקטיבי לגירוי
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 המשך -לחץ
  בשני המקרים תיפגם רמת התפקוד של הספורטאי וביצוע

 .המיומנות הספורטיבית לא יהיה במיטבו וירד

רוב המיומנויות הספורטיביות הן מורכבות-מיומנויות מורכבות. 

 מרכיבות אותה.כמעט כל פעולה מורכבת מפעולות קטנות יותר. 

פעולות שנחשבות מסובכות בתחילת הדרך 

 ככל . עם הזמן בעזרת תרגול הופכות לפשוטות 

 .הביצועים נהפכים לאוטומטים, שמתרגלים יותר 
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 המשך -לחץ

  ככל שמתרגלים פעולה מסובכת מספר רב של פעמים היא הופכת

להיות פשוטה עבור הספורטאי ולכן הוא יצליח לבצע אותה גם 

 .ברמות גבוהות של עוררות

לכן ספורטאי מנוסה יצליח טוב יותר גם ברמות עוררות גבוהות. 
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 המשך -לחץ
 

רק רמת עוררות שאנה גבוהה מדי או נמוכה מדי תוביל לביצוע מיטבי. 

עלייה ברמת העוררות עד נקודת האופטימום תשפר את איכות הביצוע. 

עלייה נוספת מנקודה זו תגרום לירידה באיכות. 

פעילויות שונות דורשות רמות עוררות שונות 

המתייחס להבדלים בין  , לכל פעילות יש נקודת אופטימום שונה על הציר

 .בני אדם שונים ולאופי הפעילות

מודל הU ההפוך מתייחס לאיכות ביצוע במשימות מורכבות 
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 המשך-לחץ 
רמות עוררות גבוהה יגרמו נזק בביצוע מטלות מורכבות 

 (סבולת)רמות עוררות גבוהות ישפרו ביצוע של מטלות פשוטות 

המעלה את רמת העוררות, בנוכחות קהל: 

ישתפר הביצוע של משימות פשוטות ומשוננות היטב 

ייפגע ביצוע של מטלות מורכבות 
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 המשך -לחץ
  פעולה הדורשת שליטה גופנית גבוהה וקואורדינציה מעולה תהיה

 נקודת האופטימום במקום נמוך על ציר העוררות  

 

 

 

 תמצא נקודת האופטימום  , פעולה הדורשת כוח רב בזמן קצר
 .במקום גבוה על ציר העוררות



 המשך -לחץ
מרווח  לחזרות רבות על הביצוע הופכת נקודת האופטימום , שינון, בעקבות אימון

 .עבור אותה פעולהאופטימום 

ללא פגיעה באיכות הביצוע, המרווח מאפשר סטיות קלות למטה או למעלה. 

יפעל טוב יותר במצב של עוררות סביבתית חלשה האנטרוורט. 

 יותר בתנועתנו   ואימפולסיביםבמצבי עוררות גבוהים אנו נעשים שקולים פחות

 .ובעקבות כך מבצעים המון טעויות

 אנו מגיבים בצורה  , ולהשתלט על רמת העוררות הגבוהה מדי להרגעבמקום לנסות

מעגל פסיכולוגי שקשה מאוד להשתחרר   -הפוכה ומעלים את רמת העוררות עוד יותר

 .ממנו
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 המשך -לחץ
 דרכים למדידת רמת העוררות

דופק 

מ כספית בעת התרגשות"מ  200לחץ דם סיסטולי עלול לטפס ל. 

הפרשת יתר של זיעה התנהגות חסרת שקט 

 שינויים בקצב הנשימה או עומקה 

שינויים בצבע העור 

קול מרחני יותר -שינוי בטון הדיבור ובעוצמתן 

  כל השינויים הם תוצאה של פעילות מוגברת של 

מערכת העצבים האוטונומית והיא מאפיינת ספורטאים רבים 

לפני ביצועיהם הספורטיביים ובמהלכם. 
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 -anxietyחרדה
שעוצמתה  , חרדה היא תגובה למצב של דחק אינו מוכר ובלתי מוגדר

 (1972 שפילברגר.)גדולה בהרבה ממידת הסכנה האובייקטיבית

  חרדה מתעוררת לנוכח מצבים מאיימים ומטרתה להוביל לפעולה
 .שתסלק את האיום או תפחית אותו

כל אדם מגיב שונה במצבים אלו . 

  כאשר בספורטאי מרגיש שאין לא את היכולת להתמודד או לווסת את
 .הוא עלול לחוש חרדה, הלחץ



 המשך -חרדה
חשיבה שלילית ותופעות  , תסכול, כעס, פחד: מרכיבי החרדה

 .תחושת עוררות גדולה, גופניות 

 חיוביותתחושות חרדה יכולות להיות מלוות בתחושות: 

דחף גבוה, התרגשות חיובית, מוטיבציה גדולה. 

 הימנעות ולפעמים  , אדישות, פחד: של חרדה שליליותתגובות

 .בריחה מהמצב
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 חרדה
  חרדה מאופיינת על ידי הרגשה סובייקטיבית של מתח ודאגה ועל ידי

 .התעוררות ופעילות של מערכת העצבים האוטונומית

אינה מתאימה לגירוי ופוגעת בתפקוד או , כשהתגובה מוגזמת

 .אפשר לומר שהיא פתולוגית, בהסתגלות חברתית

Spiekberger1972  - ציין שהחרדה היא בעלת שני ממדים מרכזיים: 

חרדה כתכונה 

חרדה מצבית 



 חרדה
חרדה כתכונה 

  בני אדם בעלי חרדה תכונתית גבוהה רגישים יותר בזיהוי גירויים

הם חווים את החרדה המצבית בתדירות ובעוצמה גבוהה  . מאיימים

 .יותר

חרדה מצבית 

דאגה, המאופיין בתחושת מתח, חוויה חולפת של מצב רגשי לא נעים ,

מלווה בתגובות פיזיולוגיות הקשורות למערכת העצבים  , חשש ואי נוחות

 .האוטונומיות
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 חרדה
 חרדה חשיבתית

ביחס לסיכויי הצלחה או בשל הערכה  , נגרמת על רקע ציפיות שליליות
 .עצמית שלילית

 .חרדה חשיבתית היא הפחד מציפייה לכישלון

חרדה מושפעת באופן ישיר עקב פעילותה של מערכת העצבים האוטונומית  
 .גופנית  -וקוראים לה גם חרדה סומטית

 .זהו לחץ פסיכולוגי שבא לידי ביטוי באופן פיזיולוגי
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 חרדה
החרדה הגופנית מתבטאת בלחץ דם וקצב הלב של האדם. 

הרחיב את מודל ה מרטנסU   ההפוך ובחן את הקשר בין חרדה קוגניטיבית

 .נוסף על חרדה גופנית סומטית, לבין ביצוע

 

הוא מצא שקיים מתאם שלילי בין רמת החרדה הקוגניטיבית לבין הביצוע. 

 

  מחקרים שערכו קבעו כי רמות בינוניות של עוררות נמצאו בדרך כלל קשורות

 .עם ביצועים טובים יותר מאשר רמות נמוכות מדיי או גבוהות מדיי
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 חרדה
 יישום הגישה הרב ממדית-ספורטאים וחרדה קוגניטיבית

  החרדה הגופנית ישפיעו  ווחבריו מצא ושהחרדה הקוגניטיבית
 .באופן שונה על איכות הביצוע

כאשר נכנסים לזירת , החרדה הגופנית היא תגובה מותנית
אך חרדה זו אמורה להתפוגג  , בריכת שחיה, אולם ספורט: הפעולה

 .ולהתפזר עם תחילת הביצוע
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 המשך -חרדה
 כיוון שחרדה קוגניטיבית משקפת מחשבות שליליות ביחס לתוצאות

היא תשתנה רק כאשר סיכויי  , כמו כישלון והפסד, אפשריות של תחרות
 .ההצלחה אכן משתנים

 (  גופנית)כשרמת החרדה הסומטית (: 1990,הרדי)תאוריית הקטסטרופה
בין  ל( שכלתנית)יימצא מטען שלילי בין החרדה הקוגניטיבית , גבוהה

 .הביצוע

ככל שרמת החרדה  .1:כשהחרדה הסומטית גבוהה ייתכנו שני מצבים
 .כך רמת הביצוע טובה יותר, הקוגניטיבית נמוכה יותר

כך רמת הביצוע יהי  , ככל שרמת החרדה הקוגניטיבית תהיה גבוהה יותר
 .פחות טוב
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 חרדה המשך
בין חרדה , כשרמת החרדה הסומטית נמוכה יהיה מתאם חיובי

 .קוגניטיבית לבין ביצוע

 כשרמת (.1998) הרדיממצאי המחקר תאמו את מחקריו של
  Uיהיה קשר של מודל ה, החרדה הקוגניטיבית תהיה נמוכה

 .ההפוך

הביצועים  , כשרמת החרדה הקוגניטיבית תהיה גבוהה מאוד
,  ישתפרו יחד עם עלייה בחרדה הסומטית עד הנקודה הקריטית

שאחריה כל עלייה בחרדה הסומטית תביא לתוצאות  
 .קטסטרופליות
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 המשך -חרדה
 מודל הקטסטרופה קובע כי שברמות נמוכות של לחץ וחרדה

ישתפר הביצוע עד שרמת החרדה לסף קריטי שבו ייפגע  

משמעותית הביצוע הספורטיבי ותהיה נפילה ממשית גדולה  

עקב חרדה של הספורטאי כי הוא לא יוכל לבצע , באיכות הביצוע

 .את המוטל עליו

 

42 



 חרדה
הלחם או ברח"גרמו לתופעת , מצבים מלחיצים לזמן קצר." 

 ומקל על  , במצב זה הדם זורם אל שרירי הרגליים . זו תגובה קדומה של המוח

 .המלבינות באותם רגעים, תוך כדי שהוא אוזל מן הפנים, הבריחה

 

  במקביל מעגלים במרכזים הרגשיים של המוח 

המעבירים את הגוף, מפעילים זרם של הורמונים 

תשומת הלב מתקבעת באיום  . ועושים אותו דרוך ומוכן לפעולה, לכוננות כללית

 .לברוח או להילחם: במגמה להעריך מה תהיה התגובה הטובה ביותר, הקרוב
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 חרדה
ומצבים  , גורמת לאפקט הפוך, חרדה המתמשכת על פני זמן ממושך

 .שנמשכים זמן רב גורמות לנזק בריאותי חרדתיים

ני אדם בני אדם מבוגרים וחולים עלולים להינזק יותר כתוצאה מלחץב  .

 .הנזק הוא המערכת החיסונית שלהם

ביניהם  , יכולת האדם לעמוד בלחצים מושפעת מכמה גורמים 

גמישות, אופטימיות, יצירתיות, דימוי עצמי חיובי, ביטחון אישי. 

פאסיביות, נוקשות: תכונות המקשות על בני אדם להתמודד עם חרדה ,

 .הכחשה, תלות
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 חרדה
 דרכים לטיפול

  אחד הגורמים החשובים המשפיעים על סיכויי הצלחת הספורטאי
בתחרות היא יכולתו להתמודד ביעילות עם השפעת הלחץ ויכולתו  

 .לווסת ביעילות את רמת העוררות שלו בתחרות

הרפיה -הרפיה גופנית(Chaplin 1976)- מצב שהשריר חוזר
או מצב של מתח נמוך שמאופיין גם בהיעדר  , למנוחה לאחר כיווץ

 .תחושות ורגשות חזקים
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 דרכים לטיפול
  הרפיה מושגת בהדרגה על ידי הפגת המתח השרירי החיצוני

 .בעזרת סדרה של הנחיות, והפנימי

ריכוז ותשומת לב באברי גוף שונים, שינוי קצב הנשימה. 

 כימית של –היא גורמת להאטת בקצב הלב ובפעילות האלקטרו

 .המוח

  לפי עדויות מחקריות דרושה הרפיה לשם קיום הבריאות הגופנית

 .והנפשית
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 הרפיה
לאחר הרפיה מתחדשים הכוחות בגופניים והנפשיים. 

מדיטציה ועוד, דרך נשימה, ישנן דרכים שונות לתרגל הרפיה. 

מפתחת שליטה ברמת המתח  ( שרירית ותנועתית),הרפיה גופנית
 .שזהו בסיס חשוב לביצוע המיטבי, השרירי

 קסון'ג -כיווץ ושחרור

 הוא מצא כי אצל בני אדם שנמצאים במתח נפשי או בהתרגשות
מתח נפשי מלווה   -כלומר. השרירים הרצוניים גם במתח, יתר

ה אדם , אם שרירי גוף האדם משוחררים. תמיד במתח שרירי הגוף
 .רגוע מבחינה נפשית
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 הרפיה
אפשר להשתמד בהרפיית שרירי הגוף בצורה מכוונת והדרגתית  ,

רגשות שליליים ולמנוע מצבי מתח  , דאגות, כדי להפחית חרדה
 .שונים

טען שכל אזור במוח האדם מתפקד ונמצא בקשר עם  קובסון'ג
 .אזור מסוים של שירי הגוף

שריר-עצב-מוח -נוצר מעין מעגל 
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 חרדה
 קסון'הוראות לטכניקת ההרפיה בשלבים על פי ג

בשלב ראשון עובדים על כל השרירים. 

בשלב השני לומדים הרפיה של שרירים נבחרים. 

 האדם צריך לשים לב אלו שרירים מתוחים עקב מתח נפשי ,
כדי לצאת מהחרדה  , וללמוד לשחרר דווקא שרירים אלו, חרדה

 .וגם למנוע מתח
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 חרדה
מעבר על כל שרירי הגוף מכפות רגליים ועד הראש -למשל. 

הרפייתן -כיווץ של כפות רגליים 

הרפייתן-כיווץ של הירכיים 

הרפייתן-כיווץ של הישבן 

וכך הלאה-הרפייתה -כיווץ של שרירי הבטן. 

ומשחררים  -לאחר משעברנו על כל הגוף מכווצים שוב הכול יחד
 .בבת אחת

עם כל  , יש לחזור ולתרגל את השיטה פעם ביום במשך שבוע ויותר
תרגול ישלוט הספורטאי טוב יותר בוויסות רמת העוררות של 

 .הגוף
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 חרדה
 הרפיה דמיונית חשיבתית

פיתוח מיומנויות של שימוש בדמיון כדי להגיע למצב של   -מטרתה
 הרפיה

  אצל ספורטאי משתמשים בשיטה זו כדי לחוות רגשות של נינוחות
 .וביטחון עצמי וללמוד לשלוט בהם

 הספורטאי לומד לומר לעצמו משפטים שיסייעו לו ויחזקו את
 .תחושת הביטחון
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 חרדה
בהרפיה זו משתמשים באפקט הכללי של הסחת דעת: הרפיה , 

המשרים על דרך  , הן על ידי הניתוב החשיבה לדמיונות נעימים
 .האסוציאציה רגיעה

הזמנה של תחושות פיזיות נעימות בעיניים  : הרפיה חשיבתית
 "שחו במים צוננים ביום חמסין. "עצומות

אפשר להשתמש בכל מיני  : דמיונות נעימים 

 אשר בהן ישנם זיכרונות שמורכבים ממראות  , דוגמאות
 ...רוכבים על שטיח קסמים, נחל זורם, למשל, ומתחושות 
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 חרדה
כאשר המשתתפים  , זוהי הזמנה לדימוי היכולה לבוא מהמנחה -דימוי מונחה

 .משלימים את התמונה באופן חופשי תוך הרפיה

להקל , באמצעות שכנוע עצמי יכול אדם לרפא: שכנוע עצמי-השאה -משפטים עצמיים

 .על דאגותיו, על סבלו

כדי ששכנוע עצמי ישפיע טוב האדם חייב: 

לנסח את השכנוע העצמי בצורה נכונה בשימוש בשפה ברורה ומובנת. 

בכל  ...בהשכמה בבוקר, לפני השינה: להשתמש בשכנוע העצמי בזמנים קבועים

 .בחריצות ובמאמץ מיוחד, בכוח, ברגש, הרצינות

להשתמש בשכנוע עצמי שמאחד דמיון ונוסחה. 
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 חרדה
בספורט משתמשים במשוב ביולוגי כאמצעי חשוב לשליטה בלחץ   -משוב ביולוגי

 .תחרותי

הספורטאים יכולים ללמוד לכוון בעצמם את התהליכים  , בעזרת המשוב הביולוגי
 .הפיזיולוגיים שלהם

 

משוב ביולוגי המספק מידע לספורטאים ומשמשת לו  בסיס ללמידה של   -ביופידבק
מאפשר לעבוד עם המידע  ,הביופידבק מתייחס לגוף ולנפש כיחידה אחת . ויסות גופו

 .הגופני הזה וללמוד לשנותו

לחץ דם ועוד, נשימה, בשיטה זו אומדים נתונים פיזיולוגיים של המטופל כגון דופק. 
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 לחץ  
פותחה במכון וינגייט ומבוססת על שילוב של משוב ביולוגי -גישת חמשת הצעדים  ,

 .וטכניקת הדמיה, ימון אוטוגניא

לשם הכנתם המנטאלית לקראת  , מיושמת היום בקרב ספורטאי צמרת ישראל
 .תחרויות ובמהלכן

  במחקרים שנעשו נמצא ששילוב של אמצעי ויסות עצמי הוא היעיל ביותר מתוך
 .האמצעים שנבדקו

התעמלות,טקוונדו, שחייה, כיום שיטה זו מיושמת בענפי ספורט שונים כגון כדורסל  
 .בגילאים שונים ובמדינות שונות בעולם, באוכלוסיות שונות. ועוד, אומנותית

 

55 



 המשך -לחץ
האמון מלמד ליצור תחושה של כבדות וחמימות   -אימון אוטוגני

אשר מלווה במצב פיזי ומנטלי של רגיעה ושלמות  , בכל הגוף
 .גופנית

 על שלושה עקרונות  , השיטה מבוססת על הפיזיולוגיה של הגוף
 :פסיכולוגיים בסיסיים

1 .יצירת קשר בין גירוי מילולי לבין תגובה גופנית  : תגובה -גירוי
 .מתאימה

2.הקשר בין הרפיה גופנית ונפשית. 

3.הרפיה עמוקה המושגת במערכת אחת בגוף מתפשטת   -הכללה
 .לחלקים נוספים בו
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 המשך -לחץ
(הדמיה: )אימון מנטלי 

  בשיטה זו הספורטאים מדמים עצמם בעת ביצוע פעולה ספורטיבית

 .מסוימת על פי הצורך

הספורטאים יכולים לדמיין בשתי צורות: 

1.חשים עצמם בדמיונם כאילו הם באמת מבצעים את הפעולה. 

2.הם מעריכים עצמם בעת ביצוע הפעולה בעזרת וידאו. 
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 המשך -לחץ
חשיבה חיובית 

  האם ביצועים מוצלחים בתחרויות נשלטים על ידי המחשבות? 

 שרגשות תלויים  ,גיונית של הקשר בין מחשבות ורגשות לאיכות הביצוע מראה הבחינה

 .במחשבות והביצוע תלוי בשניהם

לעיתים קרובות אנו מפרשים את העולם באופן סובייקטיבי ולא כפי שהוא באמת. 

המשפיעה , המחשבות מהוות את החוליה המקשרת בין האירוע לבין התגובה הרגשית

 .על ההתנהגות החיצונית ועל הביצוע
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 המשך -לחץ 
המחשבות אצל ספורטאי בתחרות באות לידי ביטוי בשלוש צורות עיקריות: 

1 .מחשבות אוטומטיות 

2.רגשות נלווים 

3.תמונות -דמיון 

רוגז, תסכול, אכזבה, הרגשות שמתלווים למחשבות האלו עשויים להיות של כעס  ,
 .ייאוש ועוד

השחקנים עלולים להעלות במוחם תמונות ממקרים אחרים בהם לא הצליחו. 

 ההתנהגות הצפויה של השחקנים בעקבות כך יכולה להיות של הימנעות מניסיונות
 .זריקה נוספים בגלל חרדה גבוהה הגורמת לירידה באיכות הביצוע

 המחשבות האוטומטיות היוצרות רגשות הפוגמים באיכות הביצוע מתאפיינים על פי
 .רוב בהיעדר רציונליות ובטעויות חשיבה
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 המשך -לחץ
נטייה של הספורטאים להסיק מסקנות כוללניות  -הכללת יתר.1:דוגמאות להמחשה

 .שליליות על סמך אירוע בודד

2.תוך  , העולם מתחלק לשתי קטגוריות קוטביות ומנוגדות -חשיבה של שחור לבן

 .הכול או לא כלום. התעלמות מדרגות בינים

"אני אפס וכולם מצוינים" 

3.הספורטאי מבטל זאת כלאחר יד  , גם כשקורה משהו חיובי -זלזול בדברים חיוביים

 .ונצמד רק להיבטים השליליים והבעייתיים
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 המשך -לחץ
הבאים לידי ביטוי  , היכולת להשתמש בצורה עקבית ושיטתית בפירושים חיוביים

היא היוצרת את ההבחנה בין הספורטאי שהתנהגותו , במחשבות חיוביות ביחס לביצוע

 .לוזר" מפסידן"ווינר לבין זה המתואר כ –" מנצח"מוגדרת כ
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 המשך -לחץ
מצב תודעתי מיוחד שבאמצעותו אפשר להאיץ תהליכים מסוימים -היפנוזה. 

הדימוי המקובל להיפנוזה הוא מעין חלום בהקיץ או שקיעה במחשבות והרהור. 

זהו הליך לכניסה למצב של רגיעה. היפנוזה היא לא שינה. 

תוך התעלמות מסוימת  , לדמיון ולהרהורים, מצבים בהם הקשב מופנה למחשבות

 .זהו מצב הפנוטי. מהמתרחש בסביבה

62 



 המשך -לחץ
אוורור של רגשות הקשורות להתנסויות כושלות בעבר. 1: כמה שימושים להיפנוזה. 

2.יכולת גבוהה יותר לווסת את רמת העוררות במהלך תחרות. 

3.זכירה טובה יותר המחזקת את הביטחון העצמי של אירועי עבר מוצלחים. 

4.הקהיה של תחושת הכאב. 

 לביצוע הרלוונטיםהפניית הקשב לרמזי סביבה. 

 ובמקביל מגביר את  . מכאבים טבעיים( או שומנים פחממותבעיקר )הגוף מגייס אנרגיה
משחררת בלוטת יותרת המוח חומרים  , במקביל. פעולתה של מערכת הלב וכלי דם

תחושה , "ריחוף"הורמונים אלו יוצרים את מה שמכונה . משככי כאבים טבעיים
 .של אופוריה ורגיעה זמניתעימה נ
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