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 األستاذ / صولة طارق                        L-M- D  ةنيالسنة الثا        النفس الرياضي :علمالمقياس
                                                                       محاضرة 

 سيكولوجية المنافسة الرياضية 
  الرياضية مفهوم المنافسة-1 -

فل,  ةسلوا  ملا الل او او المنافسل رياضل,  من العوامل  الااملة الضلرورية لنل  ن لا  sport compétitionsتعتبر المنافسة الرياضية 
لمنافسلة وغيلر  للم ملن انلوا  ا ،او المنافسة ف, مواجاة منافسين آخرين ،ف, مواجاة منافس وجاا لوجه ، او المنافسةمواجاة العوام  ال بيعية

ه هللل  المت او  لللل ل لامنافسلللةثوالمت او  لللل ل الجميلللاث وت خللل ال قيقللل, لامنافسلللةثو  يمنلللن ان تع ينلللا المعنللل  فتعلللاريالرياضللليةث يو توجللل   للل   
 ثإل  ه ف معين لاوصو من األفرا    تينه, صرا  بين فر ين او مجمو  ان المنافسة  ا  اساس التعريفاو

 بااث موقف او   و رياض, م    بقوانين، ولوائح وانظمة معترفاناا  نما-  
ريا قل راو ومالاراو واسلتع ا اوثننتيجة لعمايلاو التل  وفيما ي لاو  الع لا الرياضل, او الفريلر الرياضل, إظالار او إبلرام اقصل  ملا ل يله ملن

 المنظمة لم اولة ت قير
 اننو لسلين األ ا  الموضلو , المتوقلا ملن الع لا لاو الفريلر الرياضل,كث وهنلام و الفوم  ا  منافسين آخرين او لم اولة ت قير ت ، النجاح

 من المنافسة:

 منافسة تنون بين فر ين او مجمو تين لاوصو  إل  لا ف ,ه:منافسة مباشرة-أ
 ثثإلخثالق مث  ، نر مثا :الفت  النبي  معين

  اياا، ي الفر  او الرياض, ارقامه ونتائجه1ت  ه,  منافسة غير مباشرة: -ب

 و م اولة ت سيناا مثا :
 1السر ةثثثإلخكث العاا القول لالقفم ال وي ، والعال,، سباقاو

 :عمليــــة المنافــــسة-2-
   ا  وال ي يعتم مMartenz" (1976) ن او  ف, ه ا الجم  من الب و ان نتعرف  ا  ماهية المنافسة الرياضية،  ال ي ق مه "مارتنم   

 ك       االستجابةالمعرفة    -لالمثيرةو  و االستجابالجانا المعرف, نوسي  بين ن  من المثير  اهمية
 ك1لانظر إل  ال ن  رقم:
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 كما يرى" مارتنز"  ( عملية المنافسة1الشكل) 
 ,:مناا باألخرل وتت ثر باا وه, نما يا ا ار "مارتنم" إل  ان هنام اربعة مرا   ف, إ ار المنافسة الرياضية نعماية ترتب  ن 

 نافس, الموضو ,، يعتبر بمثابة ال ر  األو  الضروري لب    ماية المنافسةثإن الموقف الت الموقف التنافسي الموضوعي:-أوال
 ويعن, بالجانا الموضو , لموقف المنافسة جميا المثيراو الموضو ية المرتب ة

 ، ومستول المنافس، و القوا    المنافسة، ويتضمن نو  الواجباو الم اوبة بجانا
وقف لمالموضو , ونظرا ألن الجانا  صة باأل ا ،بإيجام يمنن ان ي ار  ا  ه ا الجانا مت اباو الا فالخا الم اوا إنجامه وال رو 

نا ية بال مناا ما يرتب  لا خص، فإن ه ه المت اباو ق  تتضمن بعض مصا ر التا ي  المنافسة يت    من خع  مت اباو البيئة بالنسبة
 االجتما ية،ومناا ما يرتب  بالنا ية الب نيةث

 موقف تقويم, لق راو الفر  فإنه من المتوقا  ماية المنافسة بمثابة تعتبر  يو
 الة  هتمو ب ارسة العوام  المسببة ل  وواالت,  التا ي  بالنسبة له، وخاصة ان ألغاا الب وو  ا مننو ان تتضمن مصا ر   ي   تعتبر 

 2من الضرر الب ن,ث    ، والخوفمص رين رئيسيين هما:الخوف من الف نافسة اظارو وجو مالقار ف, ال
او يقليم الفللر  الجانللا الموضلو , لموقللف المنافسللةث  ت, لامنافسللة نيللف يل رم او يتقبلل ويعنلل,  بللالموقف الل ا الموقــف التنافســي الــذاتي:-ثانيـا 

  لموقف بمعن  آخر يعتبر الجانا ال ات,

 ،إضافة هواتجاهاتالفر   استع ا اوالمنافسة بمثابة الوسي  بين بعض العوام  مث  
نا فتراض  ام مفا ه ان الجااتبنو  ثالمنافسة ب راسة  ماية اهتمواا الب وو الت, غإل   وام   خصية اخرل مت اخاةث ويب و ان ا

وان  اا،فتراض فيه نو  من الصو ااألفرا  ،وه ا  ختعفان و متماث   ا  الرغم من تباين او   ا  ا رنهيتم ،قف المنافسةو لم الموضو ,
مواقف  رنونمن  يو نيف ي  التعرف  ا  الفرور بينام ولةاالمنافسة هو م   قا فام نيف يسام األفرا  ف, مواقف ال ,  المن ق, إ ا ار نا
 األفرا  انفسامث المنافسة نما ي رنه هؤال 

 هؤال  األفرا  انفسامث ه ا وبالرغم من اهمية  لم اإلجرا  فإنه من الصعوبة بمنان نما ي رنه
و ض المؤ راب ن  مبا ر، إنما يمنن ان نست   من بع الت قر منه او قياسه ا انه بالرغم من اهمية  لم اإلجرا  فإنه من الصعبة بمناننم 

 األخرلث   الساونية
 وف, ه ا السيار يعتبر معرفتنا بمستول سمة قار المنافسة فر  ما ا   المؤ راو

 بالنسبة لهث  ما   غير المنافسة  ا  اناا  ,  ما   اوالمفي   الت, توضح ه  ه ا الفر  ي رم موقف  
 :االستجابة -ثالثا

عثللة ثوفقلا لمسلتوياو  يسلتجيا الفللر ب يلو تبعلا إل رانلله الل ات, لموقلف المنافسللة،  ةالموضلو يالمنافسللة  سلتجابة الفللر  ن لو موقلفات ل    رجلة 
  ا  الن و التال,:

 الساونية:ومث   لم األ ا  الجي ث االستجابة -1   
 الفيميولوجية: ومثا   لم ميا   تعرر الي ث االستجابة -2   
 النفسية: مثا   لم ميا    الة القارث االستجابة -3   
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 النتائج: -رابعا
إلل  الف ل   ال   إيجابيلة، بينملا ينظلر  لا   نتيجلة تقيم نتائج المنافسة غالبا ف, ضو   اماين اساسيين هملا: "النجلاح والف ل "، ويعتبلر النجلاح 

ويعتبر تتبا النتائج الت, ي ققاا الفر  من خع  مواقف المنافسة السابقة امرا مفي ا يسا    ا  التنبؤ ب رجة إق امه او   اساس انه نتيجة سابيةث
 3سمة قار المنافسةث ور الفر ية ف, بيعة الفر  -إل     نبير -إل  اناا تعنس إضافة التالية، إ جامه  ن اال ترام ف, المنافساو

 لخصائص النفسية للمنافسة الرياضية ا -1-3
 يمنن تاخيص الخصائص الت, تتميم باا المنافسة الرياضية  ا  الن و التال, :  

 * المنافسة اختبار وتقييم لعمليات التدريب و اإلعداد:         
وخ  يا  ب نيا و مااريا امعن  ولنناا تنتسا معناها من ارتبا اا بإ  ا  الع إن  ماية الت ريا الرياض, بمفر ها ال تن وي  ا  اي 

وتقييم  اختبار ونفسيا لن, يت قر افض  ما يمنن من مستول ف, المنافسة ل المبارا  او المناملة ك الرياضة ، و ايه تنون المنافسة الرياضية
 ثلنتائج  ماياو الت ريا واإل  ا  الرياض, المتع   األوجه 

   المنافسة نوع هام من العمل التربوي :* 
ف سا ،  لمتوامنينبغ, اال ننظر إل  المنافسة الرياضية  ا  اناا نو  من انوا  االختبار و التقييم لعماياو الت ريا و اإل  ا  المتنام  ا

او و السم الع ي  من المااراو و الق راو ولنناا نو  هام من العم  التربوي ال ي ي او  فيه الم را انتساا الع ا او الفرير الرياض,
 ترام نضيف والع ا الرياض, او الفرير نسماو منافسة  ريفة والاعا ل ةالخاقية واإل ارية و م اولة ت وير وتنمية مختاف السماو اإليجابي

 المنافسين وال نام ث
 * المنافسة تتأسس على الدوافع الذاتية واالجتماعية :

ة ي او  الع ا إ رام الفوم وت قير النجاح و تسجي  ا سن ما يمنن من مستولثوال يت سس  الم  ا   وافا ال اتية ف, المنافسة الرياضي
لع بين ف سا مث  ت قير ال او و ال صو   ا  مناسا  خصية ب  ان األمر يرتب  ايضا بال وافا االجتما ية مث  اإل ع  من   ن او 

 4ي يمثاه الع ا او الفرير او  سن تمثي  الو ن ف, المنافساو  ا  المستول ال ول, ث سمعة الفرير الرياض, او النا ي ال 
 *تسهم المنافسة في االرتقاء بمستوى األجهزة الحيوية الالعب :

ضا, و إن إ  ا  الع ا او الفرير لع ترام ف, المنافساو الرياضية يت اا ضرور  االرتقا  بمستول جميا األجام  الع ا نجاام الع
قاية و ة و العالجاام ال وري و الجاام العصب, وغير  الم من مختاف اجام  الجسم وبالتال, االرتقا  بمستول جميا الوظائف الب نية وال رني

  ت  يست يا الع ا استخ ام ه ه الوظائف المختافة ب قص  ق ر من الفا اية لت قير افض  ما يمنن النفسية 
     و المتغير ية المتع تعتبر المنافسة الرياضية مص ر خصا لاع ي  من المواقف االنفعال* ترتبط المنافسة الرياضية باالنفعاالت المتعددة :  

ضية ة الرياجاح والف   وتع   مواقف الفوم او التعا   او الاميمة من ل ظة ألخرل ف, غضون المنافسنظرا الرتبا اا بتع   مواقف خبراو ن
 الوا    او من خع  المنافساو الرياضية المتع    

 * المنافسة الرياضية تثير االهتمام والتشجيع : 
 ا   ضورها وخاصة المنافساو ال ولية وما يرتب  ب الم من تق ير اهتمام القيا او العايا ف, ال ولة بالمنافساو الرياضية ونتائجاا ويواظبون 

 5ور اية وت فيم و افعية ، وخاصة ف,  االو النجاح والفوم ف, ه ه المنافساو الرياضية
 
 

                                                           
                                                                                            472-246صص)،2004،  ذكره مرجع سبق"، القياس-الرشادا التوجيه و-علم النفس الرياضي "المفاهيم النظرية:صدقي نورالدين محمد،3

 :محمدحسن عالوي ،علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية،دارالفكر العربي ،القاهرة،2002صص)32(.                         4 
 :محمدحسن عالوى،علم النفس التدريب والمنافسةالرياضية،مرجع سبق ذكره،صص)32-33(.                                           5 
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 * المنافسة الرياضية تحدث في حضور مشاهدين :
ة ، ق  ال ي  و ف, نثير من فرو  األن  ة اإلنسانيتتميم المنافساو الرياضية ب  وثاا ف,  ضور جماهير الم اه ين ، األمر ال ي 

نر  رفة ، نإل  األ  ا  الاائاة من الم اه ين ال ين ي ضرون المنافساو الرياضية ف, بعض األن  ة الرياضية  او ال عبية الجا ةباإلضاف
 الق م مثع ث

ة ابتة المعروفف باا وثتجرل المنافساو الرياضية  بقا لقوانين ولوائح وانظمة معتر * تجري المنافسة طبقا لقوانين ولوائح وأنظمة معترف بها:
ياضية  ا  فرر الر والت, ت    األسس والقا   المختافة لاجوانا الفنية التنظيمية ألنوا  الن ا  وساوم الع بين ، وب لم تجبر الع بين و ال

 ا تراماا 
 اضية :* تعاظم البث التلفزيوني للمنافسات الري

تتسابر الم  او التافميونية لني   ر بو المنافساو الرياضية الاامة الت, تقام ف, مختاف ال و  وما يرتب  ب الم من استمتا  معين 
إل  ارتبا ه بالعام  االقتصا ي الاام الناتج  ن  رير  ماية البو  ةالم اه ين بم اه   ه ه المنافساو  ا  الاوا  مبا ر ، باإلضاف

إل  إ با  رغباو الجماهير ف, معرفة نتائج ه ه المنافساو ف, وقو   وثاا ب ال من انتظارهم لقرا   نتائجاا بع   ةميون,، باإلضافالتاف
 6  وثاا بفتراو  وياة نسبيا ث 

 المظاهر السلبية للمنافسة الرياضية : -1-4
و افسة الرياضية وخاصة ف, رياضة الب والو او المستويا يو ياخص المختصين ف,  المجا  الرياض, بعض األخ ار الت, ترتب  بالمن

 ويمنن تاخيصاا نما يا, :   
  * التطرف في اشتراك الشباب :

ف,  اال ترام المتماي  لا باا و األ فا  ف, المنافساو الرياضية  ,  مجيا ،لنن يجا ان نتجنا الت رف ف, التمرين وف, اال ترام
 المسابقاو وف, األهمية الت, نع ياا لنتائج ، فا ا الت رف ق  ي ن  تا ي ا لص ة النش  و ال باا و توامنام النفس,ث 

  * التوجيه االجتماعي السيئ :
الف مثع ق  يص  ا   الب ا  إل  مرتبة رياضية  الية  ا  مستول القوم, و ال ول, وبالتال, يست يا ان ينتسا  ي ة فإن هنام اآل
 اختارو ااآلخرين ال ين يج بام األم  الواه, ف, ال ار  القصير  األج  وق  يضيعون فرص اخرل ا سن من  الم وف, األخير ي رنون انام 

 ضوا مستقباام لاخ ر ث   ال رير الخ   و ر 
 * تعاطي العقاقير المنشطة المحرمة دوليا :

 ا الص  يعتبر تعا , الرياضيين لاعقاقير المن  ة من اخ ر ما يمنن نا  الص ة و يع  بمثابة غش يتناف  ما الروح الرياضية ، وف, ه 
 تعم  الايئاو الرياضية ال ولية  ا  القضا   ا  مث  ه ه الظاهر  ث

 وان و العنف :* العد
م ا ار المؤرخين ف, المجا  الرياض, إل  انه من  ان وج و الرياضة نان الع وان والعنف معممين لااث  يو نانو المنافساو ف, الق يم تتمي

ت او  ال    بالقسو  و ال موية ، وف, العصر ال  يو ب لو الم اوالو الجا   لتا يا الرياضة واصب و لاا قوانيناا ولوائ اا انظمتاا الت,
    7إل  اقص  م ل من مظاهر الع وان والعنف ف, المنافساو الرياضية  اخ  الم رجاو وخارجاا ث 

 * التعصب :
التعصا ف, الرياضة هو مرض النراهية العميا  لامنافس وف, نفس الوقو هو مرض ال ا األ م  لفرير المتعصاث  يو يعتبر  الة 
يتغاا فياا االنفعا   ا  العق  فيعم, البصير   ت  ان ال قائر ال امغة تعجم  ن ململة ما يتماسم به المتعصا فر ا او جما ة ثومن 

                                                           
 :محمد حسن عالوي،علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية،مرجع سبق ذكره ،صص)32-34(.                                         6 
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م ينة او با  بالفوم ال ي ا رمه ب مانة ا   ال بيه او فرقة وان يعتبر  لم  رفا لامجتما  اته ولنن يجا اال يصبح  ال بيع, ان يفخر نا  او
 ه ا الفخر  ا  اي مستول تعصباث 

 * مشكلة الهواية و االحتراف :
بير نيس جم  صارم ف,  ياته اليومية وتنر تت اا رياضة المنافساو تض ياو نبرل، فإ ا ارا  الب   ان ينجح  ايه ان يتقب  ت بير النظام ال

 لقوانينمن وقته لات ريا و اال ترام ف, المبارياوثنتيجة ل الم يواجه الرياض, واسرته م ان  متع    يصعا  ااا ب ن   ام ما وجو  ا
 ال اية لارياضة الب ولة ،خاصة تام الت, تامم بين الاواية و اال تراف ث   

 * االستثمار السياسي :
ق  ينظر البعض إل  المنافساو الرياضية  ا  اناا مجا  خصا لعستثمار السياس, و م اولة الستخ ام نتائج ه ه المنافسة ن ابة   يو

 8لاصرا او اإلي يولوجية او االقتصا ية وم اولة لعماية تسييس الرياضة ، اي ا تبار ان الرياضة ه, بال رجة األول  سياسة ث
 :انفعاالت المنافسات الرياضية المتغيرات المؤثرة في 1-5

 *الضب  االنفعال, 
 *المنافساو السابقة

 *االستع ا  لامنافساو
 *مستول المنافسة 
 *غموض المنافسة

 *نظام وترتيا المنافسة
 *اهمية وموقا المنافسة واختعف مناخاا و ا واتاا

 *جماور الم اه ين
 مظاهر االنفعاالت قبل المنافسات الرياضية : 1-6

  من انثر مظاهر االنفعا    م ق ر  الع ا  ا  النوم*النوم:
 فق ان ال اية او باال تيار إل, نو  من األن *األن :

  عور الع ا ف, ه ه المر اة بممي  من وقو فراغ*وقو الفراغ: 
 ق  تم ا   رجة التوتر الع ا ف, ه ه الفتر  انثر من الم اوا*التوتر: 

ف, لاجو   ا  بعض الساوم غير المعتا   يعتق ون اناا تعبر  ن التفاؤ  ، غير ان األخ  با ا الساوم يجا ان ويتمث  *الساوم الخراف,: 
 ث 9ينون ف,   و  الروح  الرياضية
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