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  :تمهید

م له طبیعته وخصائصه، وذلك ألغراض البد ظن أداء أي نشاط ریاضي في إطار منإ     

تكون في طابع  نأة أو معنویة، وللوصول إلیها یجب كانت مادی من الوصول إلیها، سواء

فالمنافسة الریاضیة جزء ضروري وهام بالنسبة لكل أنواع  تنافسي مضبوط بقوانین وأحكام

  .بدونها یرقى ویتطور ي نشاط ریاضي أنألعلى اإلطالق وال یمكن  ةیالریاض اتالنشاط

فالمنافسة هي الهدف النهائي الذي یرمي إلیه التدریب الریاضي، ومن ناحیة أخرى      

  . تعتبر المنافسة وسیلة فعالة لتطویر وتنمیة مستوى الالعبین

فسة الریاضیة ماهیة طبیعة المناولهذا الغرض خصصنا هذا الفصل إلبراز      

  . خصائصها وكذا القوانین التي تضبطهاو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ماستر 02 / السداسي الثالث/ 2020/2021                                   محاضرات المقاربة التنظيمية إلدارة البطوالت الرياضية
 
 



 المنافسة الریاضیة                                                              فصل األول            ال

 

20  

 

  :مفهوم المنافسة الریاضیة

اط ریاضي،سواء تعتبر المنافسة الریاضیة من العوامل الهامة والضروریة لكل نش       

،أو في مواجهة منافس وجها  أو المنافسة في مواجهة العوامل الطبیعیة المنافسة مع الذات

  .وغیر ذلك من أنواع المنافسة الریاضیة و المنافسة في مواجهة منافسین آخرین،،أ لوجه

یعتمد الباحثون في تعریف المنافسة بشكل عام على وصف عملیاتها فهناك العدید من 

ذي بین تلك المفاهیم التعریف الالء الباحثین كتعریف للمنافسة ومن المفاهیم التي قّدمها هؤ 

موقف "والذي أشار إلى أن المنافسة بصفة عامة هي  1969 عام"مورتون دویش"قّدمه 

متساویة بین المشتركین أو المتنافسین وهذا یعني أن مكافأة  رتتوزع فیه المكافآت بصورة غی

  ". الفائز في المنافسة تختلف عن مكافأة غیر الفائز أو المنهزم

تعاون عملیتي المنافسة والكان أساسا للمقارنة بین  "دویتش"وهذا التعریف الذي قدمه      

یقصد به أن المشاركین یقتسمون المكافآت بصورة متساویة أو طبقا على أساس أن التعاون 

  1.إلسهامات كل فرد ولیس كما هو الحال في المنافسة

وهو أن المنافسة هي  "ماتیفان"كذلك نجد من بین التعاریف التعریف الذي قّدمه      

ار المسابقة المؤقتة في نمط إستعدادات معروفة وثابتة النشاط الذي یحصل داخل إط"

  2.بالمقارنة مع الدّقة القصوى

أن المنافسة الریاضیة هي  1997عام " وانبیرغ غولد"ذكره  حسب ما" مارتینز"والحظ      

حالة یقوم خاللها شخصین أو أكثر بالتنافس والعمل للحصول على الجائزة أو أكبر حصة "

  3.نخبويوتحقیق مستواه ال

ال أنها مازالت إا رغم كل النقد الموجه للمنافسة ویذكر الخولي عن محمد فضالي أنه     

األساس الذي تقوم علیه الریاضة فهي تستخدم لرفع المستوى الصحي وإلضفاء الروح 

                                                 
   ).28(،ص2002: ؛ بدون طبعة دار الفكر العربي،القاهرة،مصر"علم نفس التدریب والمنافسة الریاضیة"محمد حسن عالوي  1

2 Matviev :psychologie sportive,ed-vigot,France :1997,p(23). 
3 P-swienberg,d,gould:psychologie du sport de l’activitè physique,vigot,paris:1997,p(125). 
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ّ  

  .طبیعة المجتمع من حیث المیل للمنافسة - 

 .الحوافز المقدرة للمنافسة - 

  . المنافسة لرفع مستوى األداء اللستغا - 

  :طبیعة المنافسة

المنافسة أیا كان مستواها بدءا بمباریات الفصول في المدارس واللقاءات الحساسة في      

ریات الودیة أو مباریات اإلعتزال أو التكریم والمباریات الودیة في الدوري أو الكأس أو المبا

المناسبات الوطنیة أو لقاءات بروتوكوالت التعاون الریاضي الخارجي ،فهي على كل حال 

منافسة مع تباین ظروف وٕاشتراطات التنافس ،بالرغم من عدم ضرورة إحراز نتیجة معینة أو 

  .ق المنافس في البطولة لكنها منافسة بكل المقاییستأثیر النتیجة في تحسین وضع الفری

 ألعاب القوىو سباحة ك ل من دقیقة في المنافسات الفردیةوتمتد ظروف المنافسة في أق     

كما هو الحال في ٕالى أكثر من ذلك و الجمباز والغطس دقائق كما هو الحال في والى بعض 

كرة الطائرة في األشواط التنس و یاضات كفي ر تمتد إلى ساعات و  وكرة الید والسلة كرة القدم

  1.الحاسمة

   :كعملیة المنافسة الریاضیة

نه لكي نستطیع الفهم الكامل للمنافسة الریاضیة فإنه م إلى أ1994"رایتر مارتینز"أشار      

العدید من الجوانب والمراحل  تتضمن" process"على أنها عملیةینبغي علینا النظر إلیها 

  ".لتقییم اإلجتماعيا"في إطار مدخل 

العملیة التي تتضمن مقارنة أداء "وفي ضوء ذلك یعرف المنافسة الریاضیة بأنها      

الالعب الریاضي طبقا لبعض المستویات في حضور شخص آخر على األقل كما أشار 

                                                 
  ).422(،ص1995:، دار الفكر العربي، مصر1؛ط"سیكولوجیة التربیة البدنیة والریاضیة:"محمود عبد الفتاح عّنان 1
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  :بها وهي وتتأثر باألخرى

  :الموقف التنافسي الموضوعي

لشرط األول لبدء عملیة المنافسة إن الموقف التنافسي الموضوعي یعتبر بمثابة ا     

فالموقف التنافسي الموضوعي ینبغي أن تتضمن مقارنة األداء بمستوى معین ،ووجود 

ك فهي حالة توافر شخص آخر على األقل یستطیع أن یقوم بتقییم هذه المقارنة ،وعلى ذل

  1.المتطلبات فعندئذ یمكن لعملیة المنافسة أن تبدأ

  :الموقف التنافسي الذاتي

 استعدادات:یعتبر الجانب الذاتي لموقف المنافسة بمثابة الوسیط لبعض العوامل مثل     

  2.خلةإضافة إلى عوامل شخصیة أخرى متد ،الفرد واتجاهاته وقدراته

الذاتي إدراكات وتفسیرات وتقییمات الالعب للموقف  حیث یتضمن الموقف التنافسي

التنافسي الموضوعي ،ففي هذه المرحلة تلعب الجوانب الذاتیة لالعب دورا هاما مثل قدرات 

الالعب المدركة ومدى ثقته بنفسه ودافعیته ومدى أهمیة المنافسة بالنسبة له ومدى تقدیره 

   3.والفروق الفردیة األخرىلمستوى المنافس وغیر ذلك من العوامل الشخصیة 

م إلى أن سمة التنافسیة والقلق التنافسي یمكن إعتبارهما 1995"جل دیانا"وقد أشارت      

من بین أهم العوامل الشخصیة التي تؤثر بصورة واضحة على إدراكات وتقییم الفرد للمنافسة 

 ستجابة الفرد للمنافسة،وهذا التقییم یعتبر بمثابة الموقف التنافسي الذاتي وهو الذي یحدد ا

فعلى سبیل المثال فإن الالعب الذي یتمیز بسمة التنافسیة بدرجة عالیة یمیل إلى اإلشتراك 

في المواقف التنافسیة بالمزید من الدافعیة لتحقیق اإلنجاز بدرجة أكبر من الالعب الذي 

  . یتسم بدرجة أقل من سمة التنافسیة

                                                 
  ).204(؛ مرجع سابق ، ص"لریاضة والمجتمعا:"أمین أنور الخولي 1
  ).190(، ص1997:، دار الفكر العربي، القاهرة2؛ ط"علم النفس الریاضي:"أسامة كامل راتب 2
  ).31- 30(؛مرجع سابق،ص"علم نفس التدریب والمنافسة الریاضیة:"محمد حسن عالوي 3
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  :االستجابة

تضمن إما اإلستجابات الفسیولوجیة مثل زیادة دقات نبضات القلب ت االستجابةمرحلة      

النفسیة مثل الدافعیة أو الثقة بالنفس ،أو  االستجاباتي الیدین أو فالعرق  إفراز أو زیادة

الشعور بالتوتر أو القلق أو الضیق ،أو اإلستجابات السلوكیة التي تتمثل في األداء أو 

  .السلوك العدواني مثال

   :النتائج

والتي تتضمن النتیجة الظاهرة في الریاضة التنافسیة وهي الفوز أو الهزیمة، ویرتبط      

الفوز والهزیمة بمشاعر النجاح والفشل ولكن العالقة بینهما لیست عالقة أوتوماتیكیة، أي أن 

  .النجاح ال یعني الفوز، كما أن الهزیمة ال تعني الفشل

أدائه الجید بالرغم من هزیمته من منافس أقوى منه كما فقد یشعر الالعب بالنجاح بعد      

یشعر الالعب بالفشل عقب أدائه السیئ بالرغم من فوزه على منافسه، ومشاعر النجاح 

والفشل وغیرهما من النتائج الحادثة لعملیة المنافسة ال تنتهي عند هذا الحد بل تقوم بإحداث 

ي الموضوعي والموقف التنافسي الذاتي، عملیة تغذیة راجعة نحو كل من الموقف التنافس

حتى یتمكن بذلك التأثیر على العملیات التنافسیة التالیة وبالتالي إمكانیة التغییر في بعض 

  1.العوامل الموضوعیة أو الذاتیة للموقف التنافسي

 :أنواع المنافسات الریاضیة

  ).الرسمیة(نافسات الرئیسیةهناك أنواع مختلفة للمنافسة الریاضیة فهناك التمهیدیة والم     

  :المنافسة التمهیدیة

د الریاضي على عا تجریبیا یستخدمه المدّرب لتعو ویعتبر هذا النوع من المنافسات نو      

  .الشكل المبدئي للمنافسات، ویعتبر وسیلة من وسائل اإلعداد المتكامل

  

                                                 
  ).31(ق،ص؛مرجع ساب"علم نفس التدریب والمنافسة الریاضیة"محمد حسن عالوي 1
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 :اریةبالمنافسة اإلخت

بار مستوى إعداد الریاضي ودراسة تأثیر لغرض إخت اإلختباریةوتستخدم المنافسة      

ودراسة  مراحل التدریب المختلفة على الحالة التدریبیة، والتعرف على نقاط الضعف والقوة،

وبناءا على تحلیل نتائج هذه المنافسة یتم التخطیط للبرنامج  تركیب النشاط التنافسي،

  .التدریبي للمرحلة المقبلة

  :المنافسة التجریبیة

الل هذه المنافسة التركیز على نموذج المنافسة الرئیسیة التي یشارك فیها یتم خ     

الریاضي، وبصفة خاصة على الدور المطلوب منه خالل هذه المنافسة، وفي هذه الحالة 

  .یجب توفر كافة الظروف المشابهة للظروف الرئیسیة بأقصى درجة ممكنة

  :االنتقاءمنافسات 

  .سة إنتقاء الریاضیین وتشكیل الفریق في المنافسات الرسمیةیتم بناءا على هذه المناف     

  :المنافسة الرئیسیة

و تحقیق أعلى مستوى تعتبر الهدف الرئیسي من المشاركة في المنافسات الرسمیة ه     

لك من خالل التعبئة القصوى لكافة إمكانیات الریاضة البدنیة والمهاریة ذممكن ویتحقق 

 1.والخططیة والنفسیة

 :یات المنافسةنظر 

 :المنافسة كوسیلة للتدریب الفّعال

إن المنافسة الریاضیة عموما موجهة إلى تحسن التدریب، فهي تعتبر إذن كوسیلة      

  2.خاصة للتدریب وعن طریقها تطویر والحفاظ على النتائج الجیدة

  

  

                                                 
  ).26.25(،ص1997:،دار الفكر العربي،مصر1،ط"التدریب الریاضي:"أبو العالء أحمد عبد الفتاح 1

2 Rechard b-alderman :Manuel de psycholoje du sport, Edition vigot,paris :p(99).                                                
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   :المنافسة كشرط إیجابي

التطور فهي إحدى الدوافع بخص المنافسة هي حافز یسمح للش" ألدرمان"على نهج      

  1.التي تسمح للشخص أن یصل إلى نتیجة مسرفة وبذلك تتطور

  :المنافسة كوسیلة للتطور

حالة الشخص في المنافسة تكون متعلقة مباشرة بما یحیط به، إذ سلوكات ومعامالت      

 2.الفرد یمكن أن تتغیر حسب معامالت رفقائه ،مدربین، منافسین، ومتفرجین

 :افسة كوسیلة للتقییمالمن

ر المنافسة كوسیلة لتقییم المستوى وفعالیة التدریب وبالتالي یمكن مالحظة مختلف بتعت     

  :جوانب المنافسة مثل

  .تقییم مستوى اللیاقة البدنیة والقدرات النفسیة في حالة المنافسة -         

  .لمنافسةتقییم مدى الحفاظ على التقنیات المكتسبة خالل ا -         

  .إیجاد حلول للمشاكل التقنیة والتكتیكیة أثناء اللعب -         

  3.المقارنة بین مستوى النتائج المركبة ومستوى النتائج المحددة -         

  :أهمیة المنافسة الریاضیة

لم تكن الریاضة على هذا الشكل بل عایشت طبیعة الحضارات المختلفة، وٕاذا كان      

ریاضات  ضي في البدایة شعائري فهو منذ القدم بأهداف خاصة لكل حضارة،النشاط الریا

،ریاضة القوة Spartiates الریاضات القتالیة عند السبارتیاط  السرعة عند الشعوب القدیمة،

عند الفرنسیین أو  Despot   الدیسبوت عند المصریین، الریاضات التربویة عند الیونانیین،

  .لت وقتها وعبرت عن روح وتقالید هذه الحضاراتالریاضات االستعراضیة، سج

                                                 
1 Jurgenweinècle :Manuel d’entrainement ,edition4,paris :1997,p(27). 
2 Rechard b-alderman :Manuel de psycholoje du sportif,opcit :p(99).      

  ).03(، ص2004:، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندریة1ط"الضوابط القانونیة للمنافسة الریاضیة:"نبیل محمد إبراهیم 3
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منا هذا ومن المشرق إلى المغرب الحضارات خصصت دائما مكانة و منذ القدم إلى ی     

للنشاطات البدنیة الموجهة نحو التجاوز واللعب إذا كانت الریاضة ظاهرة عامة في الزمان 

كد على وجود متطلبات أساسیة والمكان وٕاذا كانت هذه الظاهرة عرفت تجاوب دائم ،ذلك یؤ 

  .عند اإلنسان

، وكذلك أنه بدون منافسة اضة تعمل على إخراج أحسن ما نملكالری "مارتینز"یرى      

  .ینعدم اإلنتاج واإلبتكار

ویرى أیضا أن المنافسة هي السعي وراء النجاح وتحقیق األهداف المسطرة فالكثیر من      

لى النجاح والفوز والتمكن من إلحاق الهزیمة بالغیر أفراد المجتمع األمریكي یعملون ع

  .والحصول على المكافأة أو تقسیمها

من هنا فالفوز والنجاح عندهم هو إلحاق الهزیمة بالغیر والحصول على المكافأة لهذا      

  .لطرق غیر القانونیة من أجل الفوزیلجأ أغلبیة الریاضیین عندهم إلى ا

التحضیر حیث أن أغلبیة الریاضیین یستعملون المنافسة  كبیر في للمنافسة دور     

  .كدافعیة إیجابیة للتحضیر من أجل اإلستمرار في تجدید المواهب وتطویر المهارات

كثیرا ما یعمد الناس " أوالند سلي"انطالقا من أعمال  1996وكما أشار الخولي عام      

یاة الیومیة،لكن الریاضة ال تستهجي إلى إخفاء مشاعر التنافس وعدم إبرازها بوضوح في الح

هذه المشاعر بل تبرزها وتضعها في إطارها االجتماعي الصحیح،بل وتعمل على تهذیبها 

أن الناس یشتركون في الریاضة،  الخلقیة للریاضة كالروح الریاضیةوضبطها بالقیم والمعاییر 

من مفهوم التنافس ضرج التباري، فهي كلها مضامین تندیتوقعون المنازلة أو المسابقة أو 

إلى التساؤل على مدى تنظیم الجماعة للمشاركة في الریاضة في " فاندروزاج" دعاوهذا ما 

   .سبیل غناء خصائصها األولیة
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غض الّنظر عن النكهة إنما یتم ویبدو أن اإلجابة األسلم أن ما یحدث في هذا الصدد ب     

شاعر كالرغبة في التفاعل عبر وعي في غالبه،أقصد تنتاب الجماعة بعض الم الب

  1.الریاضة،ولكن في غالب األحیان ،فأنهم ال یعطون اعتبارا لنمط هذا التفاعل

 :قواعد وضوابط المنافسة الریاضیة

لقد شهدت السنوات األخیرة تزاید ملحوظ في اإلهتمام بالریاضات التنافسیة بصفة عامة      

ملحوظ  ارتفاعو  االهتمامة، وینتج عن هذا والمنافسات ذات الطابع الجماهیري بصفة خاص

مستوى األداء التقني الذي ساهم في  ارتفاعفي أعداد الممارسین لكل لعبة ریاضیة، وأیضا 

تحقیق التفوق والبطولة الذي یسعى له معظم الریاضیین، وفي سبیل الفوز والنصر والتفوق 

دیدة على المجتمع الریاضي والبطولة نجد أنه ظهرت في الساحة الریاضیة عّدة مفاهیم ج

سواء المستوى المحلي أو العربي أو الدولي مثل السلوك العدواني وظاهرة العنف، وظهور 

المشاهدین،فتحول األمر من  تأثیراتها إلى جماهیر امتدتظاهرة شغب المالعب، التي 

ق متابعة ومشاهدة ألحداث المباریات إلى عملیات قد تتضمن القتل واإلعتداء واإلحرا

والتدمیر، مما جعل المنافسة والمباریات شكال من أشكال الخرق الصحیح للقوانین المدنیة 

 .والجنائیة واللوائح والقوانین المنظمة لألنشطة الریاضیة

فالمنافسات الریاضیة تعد منظومة إجتماعیة تضم الالعبین والحكم والمدّرب واإلداري      

ضیة على أنها موقف إختباري ذو شّدة عالیة تبرز فیه واإلعالمي ویشار إلى المنافسة الریا

جمیع خبرات ومهارات الالعب أو الفریق المكتسبة من خالل حیاته التدریبیة بهدف التفوق 

  .على المنافس أو الفریق في لقاء تحكمه القوانین المحلیة والدولیة

ي، ولكن ممارسة هذا للخضوع للتنظیم القانون ةالمهیألنشاط الریاضي من المجاالت فا     

النشاط الذي یخضع لقواعد فنیة نابعة من الوسط الریاضي نفسه وهو ما یطلق علیه قواعد 

الّلعبة، فهناك القواعد الفنیة البحتة كتلك التي تحدد زمن المباراة وأوصاف الملعب وتكوین 

                                                 
  ).204(،ص1996:، المجلس الوطني للفنون واإلدارة ،الكویت)216(؛سلسلة عالم المعارف "عالریاضة والمجتم:"ور الخولينأمین أ 1
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ر ذلك من ّلعب وزمنه إلى غیلالفرق الریاضیة ووضع كل العب في بدایة المباراة ونظام ا

  .القواعد الفنیة

وهناك نوع آخر من القواعد یطلق علیه قواعد تنظیم سلوك الالعبین لضمان السالمة      

ریاضیة معینة  عب تلك القواعد وقعت علیه عقوباتوٕاذ خالف الال أثناء المنافسة الریاضیة،

كاإلیقاف عن اللعب لفترة زمنیة محددة أو الطرد من الملعب، فهذه القواعد تؤدي دورا وقائیا 

بالنسبة للحوادث الریاضیة خاصة تلك التي یكون لها نتائج وخیمة مثال ذلك القواعد التي 

فسیة تحرم على المالكم أن یضرب منافسه في أماكن معینة، لكن رغم خضوع الریاضة التنا

وقوع حوادث معینة نتیجة لخرق هاته  احتمالللقواعد الفنیة والقانونیة إال أن ذلك ال یستبعد 

 1.القواعد الفنیة والقوانین

 :بین المنافسة والتدریب الفتاالخأوجه 

  :بین المنافسة والتدریب فیما یلي االختالفتنحصر أوجه      

   میة الحصة العادیة لدى الالعبین، نتیجة أنه تحتل المنافسة أهمیة كبیرة، تفوق أه -       

  .یحضرها في الغالب متفرجین یفوق عادة الجمهور الموجود خالل الحصة العادیة

  .صحة  الالعبین الختبارتعتبر المنافسة المجال الحقیقي  -       

نتائج المنافسة تسجل بشكل رسمي،بخالف عملیات التسجیل التي تحدث أثناء  -       

 . حصة العادیةال

یترتب على األداء في المنافسات الحصول على مراتب مشرفة، األمر الذي یظهر  -       

  .قیمة المنافسة

  .یوجد دائما في المنافسات خصم أو منافس -       

  2.نتائج المنافسة عبارة عن ثمار التدریب -       

  

                                                 
  ).4-3(؛ مرجع سابق، ص"الضوابط القانونیة للمنافسة الریاضیة:"نبیل محمد إبراهیم 1
  ).12(، ص1991:، دار التفكیر، بیروت2؛ ط"اإلعداد النفسي للریاضیین:"عزت محمود الكاشف 2
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 :اإلعداد النفسي للمنافسة

ن الظواهر األساسیة في الحقل الریاضي وفي جمیع األشكال یعتبر اإلعداد النفسي م     

الریاضیة، ویلعب هذا النوع من اإلعداد دورا كبیرا في زیادة اإلنجاز أو نقصانه، ومن خالل 

التجربة والمالحظة توضح بشكل كبیر أنه على الرغم من النقص في اإلعداد البدني 

 كبیرا غیر متوقع من قبل، و انتصارار یحقق والتكتیكي عند الالعب إال أنه بین الحین واآلخ

قد ارجع الباحثون هذا اإلنتصار إلى العامل النفسي المتمثل بقوة إرادة الفریق أو الالعب 

 1.وتصمیمه على مواصلة العمل للوصول إلى نتیجة طیبة

ویفسر علماء النفس عدم قدرة الالعبین على تحقیق الفوز والنصر والنجاح بعدم وجود      

الحافز أو الدافع لدیهم، وبعض األحیان تكون الحالة اإلنفعالیة لدیهم زائدة عن الحد 

 2.المعقول، ولذا كان من الضروري تهیئة الالعبین وٕاعدادهم اإلعداد النفسي الّسلیم

 :تدریب وتنظیم الطاقة النفسیة للمنافسة الریاضیة

سیة والطاقة البدنیة، حیث أن في البدایة یجب أن نوضح العالقة بین الطاقة النف     

الالعب یحتاج إلى تنظیم الطاقة البدنیة من خالل التحكم في حمل التدریب وشدة الحمل 

وحجم الحمل وفترات الراحة، ویتضح ذلك في تنظیم السرعة قي مسابقات الجري أو 

طرة السباحة، فإنه یمكن تنظیم الطاقة النفسیة من خالل مساعدة الالعب في التمرین للسی

  .وانفعالهعلى أفكاره 

 :أهمیة اإلعداد النفسي للمنافسة

  :یمكننا تلخیص أهمیة اإلعداد النفسي للمنافسة فیما یلي     

  .تشكیل جو مالئم مع خلق جو مالئم لتحسین النتائج -           

 . خلق الحیویة وخاصة العوامل العاطفیة التي تساعد على الفوز -           

  .دعم الالعبین في تحقیق النتائج -           

                                                 
  ).116(، ص2004:، الجامعة األردنیة، األردن2؛ ط"التدریب الریاضي للقرن الواحد والعشرون:"فيكمال یحي الری 1
  ).145(، ص2004:، المركز العربي للنشر، مصر1ط ؛"الموهبة الریاضیة واإلبداع الحركي:"یحي إسماعیل الحلوي 2
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األخذ بعین اإلعتبار بعض العوامل الخاصة بالجو العام قبل المنافسة وأثناء  -           

 ...................)سلوك المتفرجین،الصحافة،الحكام(المنافسة 

  ب التحضیر النفسي للمنافسة شيء رئیسي وأساسي لكل ریاضة تنافسیة فالمدرّ  -           

یستعمل هذا النوع من التحضیرات لتهیئة الالعبین نفسیا وكذلك خلق الجو الدافعیة 

  1.واإلنسجام والثقة في قدراتهم على تحقیق النتائج المرضیة

  2:لمنافسة الریاضیةالنفسیة لخصائص ال

التي یمكننا ذكر البعض منها تتمیز المنافسة الریاضیة بمجموعة من الخصائص      

  :یليفیما

  :المنافسة إختبار وتقییم لعملیات التدریب واإلعداد

إن عملیة التدریب الریاضي بمفردها ال تنطوي على أي معنى لوحدها، ولكنها تكتسب      

 خططیا ونفسیا لكي یحقق ما یمكنها بإعداد الالعب بدنیا ومهاریا معناها من إرتباطات

في ظل هذا المفهوم تكون المنافسة و  ،والتحضیر المالئم للمنافسة مستوى رفع من تحقیقه

  .وتقییم لنتائج عملیات التدریب واإلعداد الریاضي المتعدد األوجه اختبارهي إال  الریاضیة ما

  :مساهمة المنافسة الریاضیة في اإلرتقاء بمستوى األجهزة الحیویة لالعب

بجمیع  اءاالرتقإن إعداد الالعب للمشاركة في المنافسة الریاضیة یتطلب ضرورة      

العصبي، والجهاز  ، الجهازالدوري ، الجهازالجهاز العضلي(األجهزة الوظیفیة للجسم

حتى  ،والنفیسةالبدنیة والحركیة والعقلیة بمستوى جمیع الوظائف  االرتقاءوبالتالي ) التنفسي

المختلفة بأقصى قدر من الفاعلیة لتحقیق أفضل ما یستطیع الالعب استخدام هذه الوظائف 

  .من مستوى اإلنجاز یمكن

  

                                                 
  ).67(،ص1965:بیة،القاهرة، مصر؛دار النهضة العر "االجتماعیةخطاب التربیة البدنیة للخدمات :"محمد عادل 1
، معهد التربیة )مذكرة ماجستیر غیر منشورة(؛"عالقة التحفیز بدافعیة اإلنجاز عند العبي القسم الوطني األول لكرة القدم الجزائریة:"كمال مقاق 2

  ).87(، ص2006/2007:البدنیة والریاضیة،سیدي عبد اهللا، جامعة الجزائر
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  :والتشجیع االهتمامالمنافسة الریاضیة تثیر 

نادرا ما یكون في حیاة الفرد أو الجماعة مایحظى بالكثیر من اإلهتمام والثناء والتشجیع      

المستوى القومي والدولي وخاصة على  الریاضیة مثلما یحدث في مجال المنافسة واالعتراف

لریاضیة ونتائجها اهتمام القیادات العلیا في الدولة بالمنافسات اظ ، وكثیرا ما یالحوالعالمي

ورها ورعایتها وخاصة في حاالت النجاح والفوز في هذه المنافسات ضویواظبون على ح

  .الریاضیة

  :المنافسة الریاضیة تحدث بحضور المشاهدین

الذي قد ال تتمیز المنافسات الریاضیة بحدوثها في حضور جماهیر المشاهدین األمر      

یحدث في كثیر من فروع األنشطة اإلنسانیة األخرى باإلضافة إلى العدد الهائل من 

المشاهدین الذین یحضرون المنافسات الریاضیة في بعض األنشطة الریاضیة ذات الشعبیة 

یختلف تأثیر ،الجارفة ككرة القدم مثال والذي قد یقدر بم یقارب من مئة ألف مشاهد، 

  .الالعبین إیجابا أو سلبا طبقا للعدید من العواملالمشاهدین على 

  :بها ةتجرى المنافسة طبقا لقوانین ولوائح وأنظمة معترف

تجرى المنافسات الریاضیة طبقا للقوانین واللوائح واألنظمة المعترف بها والتي تحدد      

الالعبین والفرق األسس والقواعد المختلفة للجوانب الفنیة والتنظیمیة ألي نشاط، وبذلك تجبر 

رى تضمن المقارنة العادلة والتنافس خمها والعمل بمقتضاها ومن ناحیة أالریاضیة على احترا

  .الشریف المتكافئ بین المستویات بعضها بالبعض األخر

  :المنافسة نوع هام من العمل التربوي

بار والتقییم ینبغي أن ال ننظر إلى المنافسة الریاضیة على أنها نوع من أنواع االخت     

نوع هام من  أیضا د الریاضي المتكامل فحسب، ولكنهاواإلعدا لعملیات التدریب الریاضي

العمل التربوي الذي یحاول فیه المدرب الریاضي اكساب الالعب الریاضي العدید من 

  .  المهارات والقدرات والسمات الخلقیة واالإرادیة ومحاولة تطویر مختلف السمات االیجابیة
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 :تنمیة الصفات النفسیة للمنافسات الریاضیةطرق 

یتطلب العمل التدریبي الهادف إلى تحقیق النتیجة الریاضیة، وعلى الریاضي التصمیم      

ي تنمیة الصفات النفسیة حزم والتمالك النفسي وغیرها، وتجر على تحقیق الهدف واإلصرار وال

  :بطریقتین

 .    فویةتنمیة الصفات النفسیة بصورة ع -          

  .تنمیة الصفات النفسیة بصورة واعیة -          

وفي بعض الحاالت یتم تحسین وبناء الصفات النفسیة عن طریق العمل التدریبي      

الصفات النفسیة بوجه خاص أثناء بصورة عفویة عندما الیهّم المدرب في التفكیر في تنمیة 

لون أثناء تنظیم التدریب عادة المزید من لكن مازال بعض المدربین یفضالریاضیین و  تدریب

لمسائل تطویر عناصر اللیاقة البدنیة وتحسین التكتیك ألداء الحركات  واالعتناءاإلهتمام 

كیف تتطور الصفات  اعتبارهمالریاضیة وتدریب وتطویر المعارف التكتیكیة، وال یأخذون في 

  .النفسیة

یة من خالل تطویر بعض عناصر اللیاقة لذلك فمن الممكن  أن تتطور الصفات النفس     

خالل تمرینات  یر بعض عناصر اللیاقة البدنیة منالبدنیة مثل تطویر اإلرادة من خالل تطو 

القوة وهكذا، وفي حاالت أخرى تجرى تنمیة الصفات النفسیة بصورة واعیة ویبدأ المدرب في 

اد البدني والمهاري التخطیط بین عملیة اإلعدحالة في ملیة اإلعداد النفسي مخطط ع

  .والتكتیكي وبشكل هادف

لذلك یجب أن تكون العملیة التدریبیة والتحضیر النفسي وحدة متكاملة ویجب أن تكون      

 1.تنمیة الصفات النفسیة مضمونا دائما للعملیة التدریبیة

  

  

                                                 
  ).237(،ص2005:،دار وائل للنشر،عمان1؛ط"مبادئ التدریب الریاضي:"إبراهیم خواجامهند حسین البنشاوي وأحمد  1
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  :تحلیل األداء التنافسي للریاضي

یع عملیات اإلعداد البدني والمهاري یعتبر األداء التنافسي للریاضي هو محصلة جم     

والخططي والنفسي، لذا فإن تحلیل األداء التنافسي للریاضي ومدى فاعلیته یعتبر من 

  .بنتائجها في غضون عملیات التدریب الریاضي االسترشادالعملیات الهامة التي یمكن 

وى الریاضي فمن خالل ذلك التحلیل یمكن التعّرف على نقاط الّضعف والقوة في مست     

مع إمكانات وظروف الریاضي،  میتالئداء التنافسي النموذجي الذي وكذا التخطیط السلیم لأل

ویعتبر تنفیذ ذلك من الناحبة العملیة من العملیات السهلة ألنشطة الحركة الوحیدة المتكررة 

  1.والقوة الممیزة بالسرعة

 :الریاضیة المظاهر السلبیة للمنافسة

عض إلى المنافسة الریاضیة من حیث أنها صراع یستهدف والتفوق على قد ینظر الب     

 .اآلخرین كما یرى المتنافس في منافسیه خصوما له

 كما قد ینظر البعض إلى المنافسة الریاضیة نظرة فیها الكثیر من المغاالة عندما ال     

وق والفوز، ق الجنوني لتسجیل األرقام والتفایرون في المنافسات الریاضیة سوى السب

ویتناسون أن الوصول إلى المستوى الریاضي العالي جانب هام من الجوانب التي یسعى 

  .إلیها الالعب ویسعى إلیها المجتمع ولكنها بطبیعة الحال لیست الهدف األوحد

وقد تكون للمنافسة الریاضیة بعض الجوانب السلبیة حیث تتسم بالعنف الزائد، والعدوان       

اإلنفعالیة للمتنافسین، أو حینما یحدث إختالف بین المتنافسین یختلفون فیه  واإلضطرابات

إختالفا كبیرا مما یجعل الفوز أو النجاح مقصورا على فریق معین منهم، أو حینما ینقلب 

  .التنافس الریاضي إلى تنافس عدواني أو صراع من أجل الوصول إلى الصدارة

الذي تتمیز به المنافسات الریاضیة إذا ما أحسن وینبغي علینا مراعاة أن الطابع      

إستثماره وٕاذا ما تم في حدود األسس والقواعد التربویة التي تؤكد ضرورة اإللتزام بقواعد 

                                                 
  ).02(؛ مرجع سابق، ص"الضوابط القانونیة للمنافسة الریاضیة:نبیل محمد إبراهیم 1
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عب الّنظیف وقبول األحكام والتواضع وعدم الغرور،فإنه یصبح من لّ الشرف الریاضي وال

ط الریاضي والتي تحّفزهم للوصول إلى القوى المحّركة التي تدفع األفراد إلى ممارسة النشا

  1.المستویات العالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).35(؛مرجع سابق،ص"علم نفس التدریب والمنافسة الریاضیة"محمد حسن عالوي 1
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  :خالصةال

تلعب المنافسة الریاضیة دورا هاما في المجال الریاضي إذ تعتبر من العوامل الهامة      

والضروریة لكل نشاط ریاضي سواء المنافسة مع الّذات أو المنافسة في مواجهة العوامل 

أنها تساهم في تحسین مختلف القدرات والمهارات للفرد الریاضي كما تساعد  الطبیعیة حیث

  .في عملیة إخراج المكبوتات الداخلیة للریاضي أو للفرد العادي

كما أنها تعد وسیلة من وسائل االتصال من خالل جلب جموع الجماهیر المتفرجین الذین  

  .یتابعون باهتمام لهذه المنافسات والبطوالت الریاضیة

من خالل دراستنا لهذا الفصل نجد أن للمنافسة الریاضیة عّدة، أنواع وقوانین و      

 .تضبطها
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