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 :هبهُت الوٌبفست الزَبضُت 

 
جؼحبس اىَْافسة اىسٝاضٞة ٍِ اىؼ٘اٍو اىٖاٍة اىضسٗزٝة ىنو ّشاط زٝاضيٜ وي٘ا  

 ٍ٘اجٖية ٍْيافو ٗجٖيا    أٗ اىطبٞؼٞيةسة فٜ ٍ٘اجٖية اىؼ٘اٍيو فاىَْا أٗاىَْافسة ٍغ اىرات 

 َْافسة.اى أّ٘اعاىَْافسة فٜ ٍ٘اجٖة ٍْافسِٞ آخسِٝ ٗغٞس ذىل ٍِ  أٗى٘جٔ 

ىنيو ّشياط زٝاضيٜ ييو ٝيرٕ   ٗضيسٗزٝا   ٗجؼد  اىَْافسة اىسٝاضيٞة ػياٍه ٕاٍيا   

 اىق٘ه يأُ اىسٝاضة ال جؼٞش يدُٗ ٍْافسة. إىٚيؼض اىسٝاضِٞٞ 

ٍؼْييٜ ٗىنْٖييا جنحسيي   ٛػيييٚ أ جْطيي٘ٛال  ٗػَيٞيية اىحييدزٝ  اىسٝاضييٜ يَ س ٕييا

َٝنيِ ٍيِ ٍسيح٘ٙ فيٜ ٝذقق أفضيو ٍيا  دحٍٚؼْإا ٍِ ازجباطٖا يإػدا  اى س  اىسٝاضٜ 

 اىَْافسة اىسٝاضٞة.

خحباز ىْحياج  ػَيٞيات إٗفٜ ض٘  ٕرا اىَ ًٖ٘ جنُ٘ اىَْافسة اىسٝاضٞة ٍا ٕٜ إال 

، ييو َٝنيِ أُ فذسي  اخحبياز أّٖيااىَْافسة ػييٚ  إىٚاىحدزٝ  اىسٝاضٜ ٗٝج  أال ّْظس 

 ػ .ٗمرىل قدزات ٍٖٗازات اىه ٗاإل ازٝةة  ٞجسٌٖ فٜ جَْٞة ٗجط٘ٝس اىسَات اىخي

ّجيياشات زٝاضييٞة ػاىٞيئ فييإُ ػيٞيئ أُ ٝطيي٘ز َْٗٝييٜ ٍييِ وييَاجٔ إٝذقييق اىهػيي   ٗدحييٚ

اى يي٘ش ٗجذدٝييد جيييل اىسييَات  جذقٞييقٍييِ دٞييد جييدػٌٞ اىليي ات اىَسيياػد  ػيييٚ  اإل ازٝيية

 اىَسببة ىيٖصَٝة ٗاىخساز  فٜ زٝاضحٔ اىحخللٞة.

 فيتتاىَنإْاك ٍ٘ق ا جح٘شع فٞئ  أُيشنو ػاً  Competitionٗجؼسف اىَْافسة 

فيإُ إٔيداف اىَشيازمِٞ جحيداخو  اىذاىيةيِٞ اىَشازمِٞ ٗفٜ ٕيرٓ  ٍحساٗٛػيٚ ّذ٘ غٞس 

 ال ٝسحطٞغ ذىل. اٟخسفإُ  ٕدفٔ جذقٞق األفسا اوحطاع أدد  إذاػيٚ ّذ٘ ويبٜ . أٛ 

 " ٍ٘قي  أٗ ديدخ زٝاضيٜ  يأّٖيا  Sport Competitionجؼيسف اىَْافسية اىسٝاضيٞة 

اى سٝييق  أٗٗفٖٞييا ٝذيياٗه اىهػيي  اىسٝاضييٜ  اف يٖييٍذييد  يقيي٘اِّٞ ٗىيي٘اجخ ٗأّظَيية ٍؼحييس

 ةمْحٞجة ىؼَيٞة اىحدزٝ  اىَْظَ وحؼدا اتإٍِٗ قدزات ٍٖٗازات  ٔ أقلٜ ٍا ىدٝ إظٖاز

 اى سٝق اىسٝاضٜ". أٗاىَ٘ض٘ػٜ اىَح٘قغ ٍِ اىهػ   األ ا ٍسح٘ٙ  جذقٞقىَذاٗىة 
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 الوٌبفست الزَبضُت كؼولُت :

حناٍيو ىيَْافسية َنيٜ ّسيحطٞغ اى ٖيٌ اىأُ ى إىيٚ   Martens 1994ٍيازجْص أشياز

ٍييِ اىج٘اّيي  ػَيٞيية جحضييَِ اىؼدٝييد  أّٖيياػيييٚ  إىٖٞييافإّيئ ْٝب ييٜ ػيْٞييا اىْظييس اىسٝاضييٞة 

" اىؼَيٞية اىحيٜ جحضيَِ ٍقازّية  يأّٖياٗاىَسادو فٜ ض٘  ذىل ػسف اىَْافسة اىسٝاضٞة 

را ٕٗي األقوىبؼض اىَسح٘ٝات فٜ دض٘ز شخص أخس ػيٚ  طبقا   ٜاىسٝاضاىهػ   أ ا 

ٌ ػَيٞيية  ييُٞ ٝنييُ٘ ذٗ ٍقييدز  ػيييٚ جأٗ اىَقازّييةاىشييخص ٝنييُ٘ ػيييٚ ٗػييٚ يَذنييات 

 ".اىذنٌ ( 6 اىَقازّة

اىَْافسية اىسٝاضيٞة مؼَيٞية جيسجبظ  إطيازٍسادو فٜ  أزيغأُ ْٕاك  إىٚزجْص اٍ أشازمَا 

 ٗجحأذس يٖا ٕٜٗ : ياألخسٙمو ٍْٖا 

 ٜاىَ٘ق  اىحْافسٜ اىَ٘ض٘ػ 

  ٜاىَ٘ق  اىحْافسٜ اىراج 

 وحجايةاال  

  اىْحاج 

 

 

 

 

، ٗخبييس  ييياألخسٍٙسادييو ٍحَٞييص  ٗأُ مييو ٍسدييية جييسجبظ  أزيييغٕٗييٜ ػبيياز  ػييِ 

، ٗأُ ىنو الػي  اىؼ٘اٍيو اىَيةذس  فيٜ  آخس إىٚ  ػالجخحي  ٍِ اىَْافسة ػَيٞة فس ٝة 

، اىدافؼٞييةىيَْافسيية ٍييِ ذىييل ػيييٚ وييبٞو اىَريياه اىخبييس  اىسييايقة ، اىقييدزات،  وييحجايحٔإ

 دا ات.االججإات ٗاالوحؼ
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 الوىقف التٌبفسٍ الوىضىػٍ: 

ٝ ٞيد اىَ٘قيي  اىحْافسيٜ اىَ٘ضيي٘ػٜ ضييسٗز  جي٘افس ٍؼٞيياز ىيَقازّية ٗٗجيي٘  شييخص 

أُ ٝنييُ٘  األَٕٞييةٌٞ ٕييرٓ اىَقازّيية ٍٗييِ  ٞييٝقييً٘ يح أُ)دنٌ( ٝسييحطٞغ األقييوٗادييد ػيييٚ 

 ٍؼسٗف ىدٙ اىهػ .

 الوىقف التٌبفسٍ الذاتٍ : 

ٌ اىهػيي  ٍ٘قيي  اىَْافسيية  ييٞٝٗٝحقبييو ٗاىَ٘قيي  اىحْافسييٜ اىييراجٜ مٞيي  ٝييدزك ٝؼْييٜ 

 ٗجحأذس يدافؼٞٔ اىهػ  ىهّجاش فَره:

 اىسغبيية)ديي  اىَْافسيية( ىييدٌٖٝ  اىهػبييُ٘ اىَحَٞييصُٗ يَسييح٘ٙ ٍسج ييغ فييٜ اىحْافسييٞة -

 ٗاىن اح ٍِ أجو اىْجاح فٜ ٍ٘اق  اىَْافسة

و مبيس ىٖصَٝية اىَْيافإٔحَاٍيا إاىهػبُ٘ اىرِٝ ٝحَٞصُٗ يح٘جٔ  افغ اىَنس  ٝؼطيُ٘  -

 ٍِ االٕحَاً يحط٘ٝس ٍسح٘ٙ أ اجٌٖ اىشخلٜ. أمرس

اىشخليٞة ٗجطي٘ٝس  ألٕيدافٌٖٕحَاٍيا إٝحَٞصُٗ يح٘جٔ اىٖدف ٝؼطيُ٘ اىهػبُ٘ اىرِٝ  -

 ق اىَنس . ٞاىشخلٜ ٗىٞو جذ أ اجٌٍٖسح٘ٙ 

 :االستجببت 

 أٍٗريو شٝيا   ّبضيات اىقيي   ةاى سيٞ٘ى٘جٞويحجايات جحضَِ إٍا اإل االوحجايةٍسدية 

وييحجايات اىْ سييٞة ٍرييو اإل أٗاىؼييسو ٗيييسٗ   اىٞييدِٝ ٗشٝييا   ٍؼييده اىحييْ و  إفييساششٝييا   

اىضييٞق أٗ االوييحجايات اىسييي٘مٞة  أٗاىدافؼٞيئ ٗاىرقيية ييياىْ و أٗ اىشييؼ٘ز ييياىح٘جس أٗ اىقيييق 

 اىسي٘ك اىؼدٗاّٜ. أٗاىؼْٞ   األ ا ٍرو 

 : الٌتبئج 

ٕصَٝية ٗٝيسجبظ  أٗ شٗجحضَِ اىْحاج  اىْحٞجة اىظإس  فيٜ اىسٝاضية اىحْافسيٞة ٍيِ في٘

قية اى ٘ش يَشاػس اىْجاح االٝجايٞة ٗجسجبظ اىٖصَٝية يَشياػس اى شيو اىسييبٞة ، ٗىنيِ اىؼه

اىٖصَٝيية ال  ُأأٛ أُ اىْجيياح ال ٝؼْييٜ  اجَييا اى يي٘ش مَييا  أٗجٍ٘اجٞنٞيية ػهقييةيَْٖٞييا ىٞسييث 



 سُكىلىجُت الوٌبفسبث الزَبضُت

 

 
9 

سغٌ ٍِ ٕصَٝحئ ٍيِ ٍْيافو اىجٞد ياى أ اجٔجؼْٜ  اجَا اى شو، ٝشؼس اىهػ  ياىْجاح يؼد 

 ػيٚ ٍْافسة. ف٘شٓاىسٞئ ياىسغٌ ٍِ  أ اجٔ، مَا ٝشؼس اىهػ  ياى شو ػق  أق٘ٙ ٍْٔ

 .الٌفسُت للوٌبفسبث الزَبضُت الخصبئض

اىْ سيٞة اىحيٜ ْٝ يس  يٖيا ٗٝحَٞيص يٖيا ػيِ غٞيس  ٍيِ  خلاجلئىنو ّشاط زٝاضٜ 

ٍذح٘ٝيات ّي٘ع  أٍٗنّ٘يات  أٗ ىطبٞؼيةوي٘ا  ياىْسيبة  األخيسٙاىسٝاضيٞة  األّشيطة أّ٘اع

ياىْسيبة ىَيا ْٝب يٜ  أٗاىقيدزات اىخططٞية  أٗة ٞسمذاىَٖازات اى ىطبٞؼة ياىْسبةْشاط أٗ اى

 ٝحَٞص ئ اىهػ  ٍِ وَات ّ سٞة ٍؼْٞٔ. أُ

ذيس اىَْافسية اىسٝاضيٞة ػييٚ ّحياج  اىَْافسية ٍريو اى ي٘ش ٗاىٖصَٝية ييو أٗال ٝح٘ق  

اضيٜ دزات اىسٝاىجاّ  اىحسي٘ٛ اىرٛ ٝسٌٖ فٜ اىحيأذٞس ػييٚ جطي٘ٝس ٗجشينٞو قي إىَٚٝحد 

 اىَٖازٝة.ٗ، اىَخحي ة اىَؼسفٞة ، اىبدّٞة

 :وهي أهن الخصبئض الٌفسُت التٍ تتوُز بهب الوٌبفست الزَبضُت هب َلٍ

 :  واإلػذادلؼولُبث التذرَب  وتقُُنالوٌبفست اختببر  -8

ػيٚ أٛ ٍؼْيٚ ٗىنْٖيا جنحسي  ٍؼْإيا ٍيِ ازجباطٖيا  جْط٘ٛػَيٞة اىحدزٝ  ال  إُ

ٍا َٝنِ ٍيِ ٍسيح٘ٙ  أفضوا ٍٖٗازٝا ٗخططٞا ّٗ سٞا ىنٜ ٝذقق اىهػ  يدّٞ يإػدا 

 فٜ اىَْافسة اىسٝاضٞة.

 ًىع هبم هي الؼول التزبىٌ: الوٌبفست -0

اىهػي   إمسيا جؼحبس اىَْافسة ّ٘ع ٍِ اىؼَو اىحسي٘ٛ اىرٛ ٝذياٗه فٞئ اىَيدز  

ة  ٞيياى سٝييق اىسٝاضييٜ اىؼدٝييد ٍييِ اىَٖييازات ٗاىقييدزات ٗاىسييَات اىخي أٗاىسٝاضييٜ 

ٗجَْٞييية ٍخحيييي  اىسيييَات االٝجايٞييية ىيييدٙ اىهػييي  اىسٝاضيييٜ أٗ اى سٝيييق  زا ٝيييةٗاإل

اىسٝاضييٜ مسييَات اىَْافسيية اىشييسٝ ة ٗاىيؼيي  اىْظٞيي  ٗاىخيييق اىسٝاضييٜ ٗادحييساً 

 اىَْافسِٞ ٗاىذناً.
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 :واالجتوبػُتالوٌبفست تتأسس ػلً الذوافغ الذاتُت  -3

اى ي٘ش ٗجسيجٞو  اشإديسفٜ اىَْافسة اىسٝاضٞة ٝذاٗه اىهػ  أٗ اى سٝق اىسٝاضٜ 

ٗال ٝسجبظ ذىيل ياىيدٗافغ اىراجٞية ىهػبيِٞ فقيظ ٍريو  األ ا ٍا َٝنِ ٍِ ٍسح٘ٙ  أفضو

 االجحَاػٞيةياىدٗافغ  أٝضااىرات يو ٝسجبظ  جذقٞقاىذل٘ه ػيٚ ٍناو  شخلٞة أٗ 

أٗ جَرٞيو اىي٘طِ فيٜ اىَْافسيات  َٝريئوَؼٔ ٗشأُ اى سٝق أٗ اىْا ٛ اىرٛ  إػه ٍرو 

 اىدٗىٞة.

 الالػب الحُىَت. أجهزةت تسهن فٍ ارتقبء هستىي الوٌبفس -4

اىهػييي  أٗ اى سٝيييق ىهشيييحساك فيييٜ اىَْافسيييات اىسٝاضيييٞة ٝحطيييي   إػيييدا اتإُ 

اىهػيي  ماىجٖيياش اىؼضيييٜ ٗاىجٖيياش اىييدٗزٛ  أجٖييص ضييسٗز  االزجقييا  يَسييح٘ٙ جَٞييغ 

 ٗاىجٖاش اىؼلبٜ ٗغٞس ذىل ٍِ أجٖص  اىجسٌ ٗياىحاىٜ االزجقا  يَسح٘ٙ جَٞغ اى٘ظاج 

 ٗاىْ سٞة. ٗاى ؼيٞةاىبدّٞة ٗاىذسمٞة 

 الوتؼذدة: ببالًفؼبالثالوٌبفست تزتبظ  -5

اىَحؼيد    االّ ؼاىٞيةاىَْافسة اىسٝاضٞة جؼحبس ٍليدز خلي  ىيؼدٝيد ٍيِ اىَ٘اقي  

ٗاىَح ٞييس  ّظييسا الزجباطٖييا ياىؼدٝييد ٍييِ ٍ٘اقيي  خبييسات اىْجيياح ٗاى شييو ٗجؼييد  ٍ٘اقيي  

فيٜ غضيُ٘ اىَْافسية اى٘اديد  أٗ ٍيِ خيهه  ألخيسٙاى ٘ش ٗاىٖصَٝة ٗاىحؼا ه ٍِ ىذظة 

اىح ٞييسات  أُفاجييدجٖا دٞييد  االّ ؼيياالتاىَْافسييات اىسٝاضييٞة اىَحؼييد   ، ٗقييد ٝنييُ٘ ىٖييرٓ 

اىذٞ٘ٝيية  األجٖييص جسيياػد ػيييٚ جق٘ٝيية ٍخحييي   االّ ؼيياالتىٖييرٓ اىَلييادبة  ةاى سييٞ٘ى٘جٞ

ٜ ػيييٚ بدٞييد جأذٞسٕييا اىسييي أضييسازٕا ىهّ ؼيياالتىهػيي  ٍٗييِ ّادٞيية أخييسٙ قييد جنييُ٘ 

 اى سٝق اىسٝاضٜ. أٗاىهػ   ٗأ ا وي٘ك 

 شجُغ:تالوٌبفست تخُز االهتوبم وال -6

ٗاىحشجٞغ اىَْافسة اىسٝاضٞة جذظٚ ياىنرٞس ٍِ االٕحَاً  أُال ٝ٘جد خهف ػيٚ 

ا ات اىؼيٞيا فيٜ ٞيقػيٚ اىَسح٘ٙ اىقٍٜ٘ أٗ اىدٗىٜ ، ٗمرٞسا ٍيا ّهديع إحَياً اى ٗخاصة



 سُكىلىجُت الوٌبفسبث الزَبضُت
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ٗجذ يص ٗ افؼٞئ  ٗزػاٝيةحاجٖا ٍٗا ٝسجبظ يرىل ٍِ جقيدٝس اىدٗىة ياىَْافسات اىسٝاضٞة ّٗ

 فٜ داالت اىْجاح ٗاى ٘ش ٗفٜ ٕرٓ اىَْافسات اىسٝاضٞة.

 الوٌبفست تحذث فٍ حضىر هشبهذَي: -7

اىيرٛ ال ٝذيدخ  األٍسجحَٞص اىَْافسات اىسٝاضٞة يذدٗذٖا فٜ دض٘ز اىَشإدِٝ 

ٍِ اىَشإدِٝ اىيرِٝ اىٖاجية  ا األػد إىٚ ياإلضافة اإلّساّٞة األّشطةفٜ مرٞس ٍِ  فسٗع 

اىٖاجية ٍرو مس   اىشؼبٞةاىسٝاضة ذات  ةاىْشطٝذضسُٗ اىَْافسات اىسٝاضٞة فٜ يؼض 

 ٍشإد أٗ ٝصٝد. أى اىقدً ٗاىرٛ ٝقدز ٍشإدٖٝا فٜ يؼض اىَْافسات يَا ٝقس  ٍِ ٍاجة 

ٍيو ، ٗٝخحي  جأذٞس اىَشإدِٝ ػيٚ اىهػبِٞ اٝجايٞا ٗويبٞا طبقا ىيؼدٝد ٍيِ اىؼ٘ا

ٝضيؼُ٘ ىؼاٍيو اىجَٖي٘ز إَٔٞية مبٞيس  ٗال ٝخ يٚ اىؼدٝد ٍِ اىهػبِٞ ٗاىَيدزيِٞ  أُمَا 

ػيْٞييا ٍييا ىٖييرا اىؼاٍييو ٍييِ ػيي   ٗاضييخ ٝقييغ ػيييٚ مإييو اىهػيي  اىسٝاضييٜ أٗ اى سٝييق 

 .األخسٙ األػبا  إىٚ ياإلضافةاىسٝاضٜ 

 :هؼتزف بهب وأًظوتالوٌبفست تجزي طبقب لقىاًُي ولىائح  -9

 ٗذايحييةاىسٝاضييٞة ٗفقييا ىقيي٘اِّٞ ٗىيي٘اجخ ٗأّظَيية ٍؼحييسف يٖييا  اىَْافسيياتججييسٙ 

ّشيياط  ألّيي٘اعٗاىق٘اػييد اىَخحي يية ىيج٘اّيي  اى ْٞيية ٗاىحْظَٞٞيية  األوييوٍٗؼسٗفيية جذييد  

ٗوي٘ك اىهػبِٞ، ٍِٗ ّادٞة أخسٙ جضَِ اىَقازّة اىؼا ىة ٗاىحْافو اىشيسٝ  اىَحنيافئ 

 يِٞ اىَسح٘ٝات اىسٝاضٞة يؼضٖا اىبؼض.

 تلُفزَىًٍ للوٌبفست:تؼبظن البج ال -2

ىْٞو دق يد اىَْافسات اىسٝاضٞة اىٖاٍة اىحيٜ جقياً جحسايق اىَذطات اىحيٞ صّٝ٘ٞة 

فييٜ ٍخحييي   ٗه اىؼيياىٌ ٍٗييا ٝييسجبظ يييرىل ٍييِ اوييحَحاع ٍهٝييِٞ اىَشييإدِٝ يَشييإد  ٕييرٓ 

زغبات اىجَإٞس ٍِ ٍؼسفية ّحياج   إشباع إىٚ ياإلضافةاىَْافسات ػيٚ اىٖ٘ا  ٍباشس  ، 

ٗقييث دييدٗذٖا يييدال ٍييِ اّحظييازٌٕ ىقييسا   ّحاججٖييا يؼييد دييدٗذٖا ي حييس   فييْٜافسييات ٕييرٓ اىَ

 ط٘ٝية ّسبٞا .

 


