
ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالم و المجلة العلمیة لعلو : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

73

تحلیل المستویات للمواهب الریاضیة الجزائریة الشابة في العاب القوى
ةبین مرحلة التكوین ومرحلة المنافسة الریاضی

حكومي علي: د
.جامعة ورقلة

07/12/2018: تاریخ النشر12/09/2017: تاریخ القبول07/04/2017: تاریخ اإلیداع

: الملخص
ارزة  في بدایـة مشوارهـ الریاضي، لـم تتمكن من تحقیق  العدیـد مـن عناصر الفئات الشابـة الب

و لقـد تطرق الكثیـر من الباحثیـن و الخبراء  لـهـذا الموضوع . ما كان ینتظر  منهـا  من  نـتـائج
.لمعرفـة األسباب  التي تـفّسـر هـذا  اإلخـفـاق

نتظر من الریاضي  جل الخبراء  أجمعوا  بأن  األسباب التي  تـؤدي  لعدم تحقیق مـا ی
على نفس مستوى االعتبار المـخصص من نتائج ریاضیة،  یرجع إلى معاملة هذا األخیر الناشئ 

.لتدریب الریاضي الذي یمتلك أقدمیة وخبرة 
أجمع الباحثون في میدان الریاضة بأنه من الخطأ الفادح أن یعتبر الطفـل نموذجا  مصغـرا  

نحافـة جسمه ومیزات خصائصه النفسیـة تتطلب األخـذ . صعیـدمن الرجـل، و یختلف على أكثـر من
بعیـن االعتبار احتیاطات منهجیـة التي تعطي األولویـة للتنمیـة السلیمـة للطفـل على رغـبـة الحصول 
على نتـائج  ریاضیـة تزول في الوقت الذي یفـترض أن یـرفـع مستوى الریاضي إلى مستویات المنافسـة 

.ـا كان ینتظر منه  أثناء  مرحلـة تكویـنـهالتي  تناسب م
من التوجیهات المنهجیة في میدان الریاضة هو أن یكون التكویـن سلیما وصحیحا للریاضي 

الناشئ،  محترما للقواعـد العلمیـة التي تسیـّر المراحل التنمویة للطفل  وبالتالي  اإلفراط في التدریب  
. ن نتائج ریاضیة في مستقبل حیاة الطفل الریاضيالمركـّـز یؤدي إلى عكس ما ینتظر م

تدریب مبكر –تكوین ریاضي -خصائص الطفل -نتائج ریاضیة -التدریب:الكلمات المفتاحیة
منهجیة الریاضة–
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Analysis of the levels of young Algerian athletic talents in athletics
between the training stage and the stage of the sports competition.

Summary

Sports news informs us that today in the most developed countries a real educational
organization has been set up, around the practice of physical education and sports, and
this in the perspective of the preparation of future champions.
In this context, many experts emphasize the complexity of the phenomena related to the
training aspects of young sports talents and denounce the emphasis on early intensive
training in clubs and academies, in search of short-term sports results.
In Algeria, the practice of sports activities in the youth categories poses a multi-faceted
problem. The lack of an educational policy adapted to preschool and primary school,
makes that the school context for the moment is not favorable for a full expression of a
mass juvenile schooled with the plans of the practice of EPS, thus the The training of
young sports talents is managed by a coach who in most cases lacks qualifications, in
search of achieving sports results at any price.
As part of a reflection on this issue, we propose a sum of methodological orientations
leading to the training of young sports talents.
Keywords :
Education - sports results - peculiarities of the child - sports training - early training -
sport methodology

І–مقدمة:
فترة طویلة من التكوین الریاضي ختلف الریاضات إلى یتطلب الوصول الي المستویات التنافسیة في م

حالیا السعي لألداء الریاضي الناجح یجذب اهتمام جل البلدان عبر العالم . وقد تمتد لعدة سنوات
ح أن لتحقیق ما تهدف إلیه ریاضة المنافسة، هناك إجماع علمي یوض. منهاةوخاصة المتطور 

تحضیر المواهب الریاضیة الشابة، یخضع إلى توجیهات منهجیة، منها إلزامیة  البدء  في التكوین 
;الریاضي في سن مبكر

(Charles M. Thiebauld, Pierre Sprumont, 88, 1997)اكتست في المیدان الریاضي
یاضي حّركت جمیع الوسائل رغبة التفوق الر . النتیجة الریاضیة والحصول على المیدالیة أهمیة كبیرة
هاجس االنتصار والتفوق اخترقا كل الحواجز . واإلمكانیات تلبیة لما تنتظره الجماهیر من ریاضییها

. والعواقب لتحقیق األهداف المسطرة
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بعد ما كانت األنشطة البدنیة والریاضیة عرضة للتسییر العشوائي، فاقدة للمنهج العلمي 
(Jean-Paul Massicotte, Claude Lessard ,171 مع التطور الذي عرفته (1984 ;

كل هذه األخیرة والدور الذي أصبحت تلعبه في الساحة العالمیة، في الجانب المعرفي حظیت
Jacques Ulmann, 15)الریاضات بمحتوى علمي نظري وتطبیقي   وخصصت (1997 ;

,Claude Sobry)إمكانیات ووسائل مادیة عمالقة كل هذا لتحقیق التفوق في المیدان الریاضي 
15 لغرض الهیمنة في المجاالت المختلفة التي تقدمه العروض الریاضیة، وبعد اقتحام (2003 ;

، من البحث في التحضیر البدني وتعدیل المناهج علوم النشاطات البدنیة والریاضیة ساحات المنافسة
، "فئران التجارب"التدریبیة وتفعیل األبحاث العلمیة التي جعلت في بعض األحیان من الریاضیین 

ظهرت في السنوات األخیرة ظاهرة التحضیر الریاضي المبكر وضرورة اكتشاف المواهب الشابة التي 
,Jean-Philippe Biéchy)ول على نتائج عالیة المستوى تتوفر لدیها اإلمكانیة المستقبلیة للحص

74 انطالقا من التوجیهات المنهجیة والعلمیة في مجاالت تحضیر الریاضیین إلى میادین (2012 ;
المنافسة وخاصة المواهب الشابة منها، واألخذ بما یعمل به في البلدان المتطورة في مجاالت ریاضة 

05- 13قانون رقم عن وزارة الشباب والریاضة الجزائریة وخاصة آخر النخبة، كل القوانین الصادرة 
La loi N° 13)المتعلق باألنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرها – 05 du 14) یؤكد على مواصلة

في هذا الصدد، تهمیش الریاضة المدرسیة . وتطویر نظام تكوین ومتابعة الفئات الریاضیة الشابة
وثانویات ) المساء اإلخباریة الجزائریةعبد الحفیظ إیـزم، جریدة (وفتح أقسام ریاضة ودراسة، 

وأكادیمیات ریاضیة، عالوة على العدید من الفرق الریاضیة على مستوى أندیة البلدیات والفرق 
على سبیل المثال، رغم األموال الطائلة . الریاضیة، جعل نوع من االختالالت في المنظومة الریاضیة

العبین فقط 2014شاركة للمنتخب في كأس العلم التي ضخت في خزائن فرق كرة القدم، في آخر م
.كانوا منضمین إلى فرق أجنبیةاآلخرینفي قائمة االحتیاط اختیرا من الفرق المحلیةـ وكل 

)https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Alg( یدلى في هذا تطلعا لما
في عددها " الریـدرس دیجسـة  سلكسـیون" مجلـة فيوردالموضوع عبر المراجع والدراسات العلمیة، 

بأن في المدرسـة (Jacques Personne, 72, 1987)عـن جـاك  برسون 1990لشهر مـارس 
09مـارهـم  بین  یـوجـد  قسـم  ریاضـة  و دراسـة،ألطفال  تتراوح  أعوبریان بفرنساطاالبتدائیة  شا

على البرنـامج  نفس المؤلف ركـزّ .سنوات یخضعون ألربع ساعات من التدریب المختص یومیا10و
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التحضیري الشدیـد الموجـه لریاضیات الجمباز لمنتخب فرنسا اللواتي حققـن  مائة  وسبعـة عشر ألف
تلك الفتیات . التدریبساعـة من 1200أشهـر و خالل 10حركـة جمباز في مـدة ) 117000(

التحضیري منذ عـدة سنوات، أي بمعنى آخـر سنـة وكـّن یتابعن البرنامـج16كـانت تقارب أعـمـارهـن
. مـنذ بدایـة مرحـلـة النمـو

هذا التوجیـه  في  تدریب الناشئیـن المتمیـز بشدة  التمرینات  و  كبـر حجمـهـا ال یوجـد فقط  في 
عدد كبیر من الریاضات، في ألعاب القوى  على سبیل المثال، نرى  بأنھ  اختصاص الجمباز، بل في

یطلب من أطفال  بذل مجھودات  كبیـرة ال  تـتمـاشى مـع  أعمـارھـم،  و في  كثیـر مـن األحیان 
نشاھـد أطفاال  یشاركون في منافسات المسافات الطویـلـة  وحتى  في المرطون، مـع الذكـر بأن 

متر،  قطـع 1,50االختصاص و بالنسبـة لریاضیي درجـة األكابـر، بخطوة  طولهـا افیمـا یخص ھـذ
عنـد . ارتكاز28000ارتقاء  و28000خطوة و بالتالي 28000مسافـة المرطون یتطلب حوالي 

متر، ال نستطیـع التعلیق، و ال یمكنـنا  تقدیـر 0,80الفئـات الصغیرة التي ال یــتجاوز طول خطواتـها 
تكرار التمرینـات، شدة . الضطرابات  واالنعكاسات السلبـیة على األجهزة و الوظائف عـند الطفـلا

كل هذا له  تأثیر على ، المتطلبات الطاقویة  المرتفعة،الضغط على المفاصل و الهیكل العظمي
حیحها بعد وغالبـا مـا یكون لهـذه االنعكاسات سلبیات ال یمكـن تص. الطفل  و وظائف جسمـه النحیف

.نهایـة الحیاة الریاضیـة
یصعب تصور ما یحدث من إصابات مرتبطة بممارسة النشاطات البدنیة والریاضیة عند 
األطفال من آالم في مفاصل الكتفین عند السّباح ، أالم على مستوى المعاصم والظهر عند ریاضي 

.D)أللعاب  الجماعیة والقتالیةالجمباز، تمزق األوتار لألربطة عند العبي كرة القدم، كسور في ا
Ceroni A. Kaelin, 97 سنة حیـن حققت زوال باد بطولـة العالم 18كان عمرهـا (20047 ;

سنـة،  أرغـمـت هـذه  األخیرة على التوقف عن ممارسـة الریاضة  من 22عندمـا وصلت. للضاحیـة
كانت تعاني  من كسـر في عظام  طرف استشاریـیــن من جنوب أفریقیا، بریطانیا و ألمانیا ألنها

Brian Vine, Zola)الحوض و  تمزق على مستوى  أحـد األوتار و األربطـة الصلیبیـة للركبـة 
Budd Zola ; 98, 2004)

، في إحدى  المحاضرات،  1984بـفـرنسا سـنة أثنـاء الجامعة الصیفیة التي أقیمت ببواتیي 
للوصول  بالجمبازیـة  نادیة   كومـانتــسي إلى : صرح  الباحث  الرومـاني  كالراك بالحرف  الواحد 

في ریاضة الجمباز مراهـقـة متمیزة) 100(العالمیة، عـّوق النظام  الریاضي الروماني  حوالي  مـائـة 
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من تألق الجمبازیات الرومانیات في )40(أكثر من هذا بعد أربعین سنة . لتكویـن  جمبازیـة   واحدة
، لم یشارك هذا الفریق  في الدورة ما قبل األخیرة في ریو 1984الدورة األولمبیة بلوس أنجلس سنة 

النسحابإلى اآلن لم تذكر األسباب الحقیقیة لهذا ا. )2016(دیجانیرو
(http://www.peripleties.fr/gymnastique-roumani)

П-الطریقة واألدوات:
بناءا على خبرتنا وتعاملنا في میدان تكوین ومتابعة الفرق الوطنیة والمنتخبات الجزائریة على 

زائري مدیرا فنیا وطنیا، ومدرب المنتخب الجمستوى االتحادیة الجزائریة أللعاب القوى، قمنا بصفتنا
سابقا، ببحث تحلیلي على مستوى المتّوجین من المواهب الشابة في جمیع اختصاصات ألعاب القوى 

15بالنسبة للفئات الشابة التي تتراوح أعمارهم ما بین 2011و2004أثناء البطولتین الوطنیتین ل 
.   سنة16و 

األوائل في البطولة الوطنیة لسنة ألولى قورنت النتائج المسجلة عند الثالثةفي الدراسة التحلیلی
06(ةبعد ستفي كل اختصاص أللعاب القوى، وبحثنا في نتائج نفس المجموعة 2004

. 2010أي في البطولة الوطنیة لسنةسنوات)
عندما كان 2011الدراسة الثانیة سلكت نفس الطریقة، لكن قارنت النتائج المسجلة في 

أصبحت نفس المجموعة في 2017في سنةأي)06(عد ست سنواتالمتوجون في فئة الناشئین وب
ارتكزنا للقیام بهذه الدراسة التحلیلیة على المحاضر الرسمیة للبطوالت الوطنیة المسجلة .فئة األكابر

على مستوى الرابطات التي أقیمت فیها البطوالت والمعتمدة من طرف االتحادیة الجزائریة أللعاب 
.)http://www.laa.dz(.القوى
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ПІ– النتائج:
:الجدول التاليسمحت الدراسة التحلیلیة بتسجیل المالحظات المرفقة في

تحلیل نتائج مجموعتین من الریاضیین الناشئین المتوجان في بطولتین
ات من تألقهما في فئة الناشئینسنو 06وطنیتین مختلفتین بعد 

إجراءات الدراسة التحلیلیة

2004سـنة 
)سنة16–15: الفئة العمریة(

)فئة األكابر(2010سنة 

: التحلیل18: عدد اختصاصات العاب القوى
المتوجین في فئة الشبان متوجون في فئة األكابر54ریاضیین فقط على 05*

%09: سنوات من التحضیر06لتألق بعد نسبة مواصلة ا
المتوجات في فئة الشابات متوجات في فئة الكبریات 54ریاضیات فقط على 40*

%70: سنوات من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 
المتوجات في فئة الشبات متوجات في فئة الكبریات 54ریاضیات فقط على 40*

%70: سنة من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 

األوائل من كل اختصاص03: العینة

عدد المتحصلین على میدالیة في البطولة 
:الوطنیة

من فئة الشابات54+ من فئة الشبان 54

2011سـنة 
)سنة16–15: الفئة العمریة(

)فئة األكابر(2017سنة 

18: العاب القوىعدد اختصاصات 
: التحلیل

المتوجین في فئة الشباب متوج في فئة األكابر54ریاضي واحد فقط على * 
%01: سنوات من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 

المتوجات في فئة الشابات متوجات في فئة الكبریات 54ریاضیات فقط على 40*
%70:سنوات من التحضیر06نسبة مواصلة التألق بعد 

األوائل من كل اختصاص03: العینة

عدد المتحصلین على میدالیة في البطولة 
:الوطنیة

فئة الشابات54+ فئة الشبان 54

VI–المناقشة :
مثل ما هو موضح في الجدول، نسبة الریاضیین الناشئین والناشئات الذین یواصلون تألقهم عندما 

یسجل تسّرب عدد كبیر من المواهب الشابة الذین ال . عیفة جدایصلون إلى فئة األكابر تعتبر ض
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عرفت ألعاب القوى . یتمكنون باالحتفاظ بمكانتهم في الوسط الریاضي عند وصولهم فئة األكابر
الجزائریة في اآلونة األخیرة العدید من العدائین الذین تألقوا على المستوى العالمي عنما كانوا في فئة 

طویل عماد بطل العالم في أبرزهما  العداء. ولم یتمكنوا من البروز في فئة األكابرالشباب واألواسط 
متر 1500

(Touilhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Imad_ Touil) وعنو عبد الرحمان نائب 2008في
-www.iaaf.org/athletes/algeria/abderrahmane)2010بطل العالم فینفس المسافة سنة

anou-25444)الذیكان ال یتجاوز منصر نجیم،البطل: قبلهما العداء الذي كان یعول علیه كثیرا
. 2008، وصل إلى الدور النهائي في األلعاب األولمبیة التي أقیمت بالصین في )20(العشرین سنة 

في ألعاب . ء أي نتیجة، حتى ولو كانت على المستوى الوطنيمن ذلك التاریخ لم یحقق هذا العدا
القوى الجزائریة  العدید من األمثلة تثبت أن كثیرا من الریاضیین األبطال في سن مبكر تقهقر 

.مستواهم في السن الذي یفترض أن یحققوا فیه أحسن النتائج
إطار مهامنا العملیة، ما أثناء قیامنا بزیارات لرابطات ألعاب القوى عبر مالعب الوطن في

الحظناه  عبر مالعب الوطن، یوضح بأن العدید الكبیر من المدربین یدربون الفئات الشابة على 
من جهة أخرى اإلمكانیات المتوفـّرة في األندیة ال تسمح . نفس النمط الذي یدربون به فئات األكابر

.بتأطیر یناسب سن المبتدئین في ألعاب القوى

V–خالصة:
نظرا لكل االعتبارات و المالحظات المقدمـة، وبـناءا على القواعـد العلمیـة الخاصـة  بالنظام  
البیولوجي لتنمـیـة الطفـل، و التوجیهات المنهجیة األكادیمیة في میدان التدریب الریاضي، من 

من المعروف . طفـلالضروري  أن تؤخذ  بعیـن االعتبار الخصائص البدنیـة  والنفسیـة التي تمـیـز ال
بأن فـي هـذه المرحلـة التـوجیهات المنهجیة لتحضیر الطفل الموهوب في مجال النشاطات البدنیة 
والریاضیة تحث عـلى استعمال الطریقة اللینـة في التدریب، الطریقـة التي تستعمـل فیها أسالیب اللعب 

یتعـلـق بتطویـر المـیزات التربویة، الصحیة، الجذابـة للطفـل والتي یمكـن من ورائـهـا  تطبـیـق كل مـا 
الهدف المرجو في هـذه  المرحلـة ال  یكمـن في تحقیق  نتائج . النفسیـة، البدنـیـة، والمهارتیة للطفـل
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عالیة المستـوى ، ألن تحقیق هذا الهدف في سـن مبكـّـر یعرقـل عملیـة التحضیر الریاضي و یحد من 
.ـل  للشابالتكوین الشامـل و المتكام

إدخال التدریب الخاص عـند الطفل یمكـن تطبیقـه، شرطـ أن یكون لهـذا التدریب تأثیـرا إیجابیا 
خاصة على الجهاز العصبي و الحركي، مـع هـذا تؤخـذ الحیطـة والحذر بـتـنوع األلعاب حتى یـرسـخ 

المؤهالت الریاضیـة الخاصـة عـند الریاضي الناشئ سـعـة حركیة تسمـح  لـه  باكتساب نوع  كبیـر من 
.بتأهـل الریاضي المبتدئ

تفوق األساسیـة للطاقـةاالحتیاجاتعند الطفل حسب العدید من الباحثین في الفیزیولوجیـة، 
ألن في هـذه الفترة  متطلبات الطاقـة تكون أكثـر احتیاجـا عـند %20الرجـل  بحوالي احتیاجات

یـة و سیكولوجیـة، تحمـلـه إلى مرحـلـة البـلوغ  و مرحلـة مـا بعد البلوغالطفـل الذي یعرف تقلبـات جسمـان
(Thomas W Rowland,123, 2004)  في میدان التدریب، من الضروري  أن تكون شدة

التمـاریـن  ضعیفـة  إلى معتدلـة، ألن هـشاشـة  عظام الطفـل ووجود  مواد غضروفیـة و لینـة  في  
رب على أن یأخـذ الحیطـة  في هـذا الجانب  وال یحّمل الطفـل نفس الضغط مفاصلـه،  تحمل المد

الشـدة المفرطـة في التمـاریـن بدون أي شك تؤدي إلى . الذي  یحّمله  للریاضي المتقدم  في السـن
االرتفاع  المفاجئ  في  . إصابات على مستوى األنسجـة العـضلیـة، و العظام، و األربطـة، والمفاصل

إذا بعـد أسبـوع  من : یقـول في هـذا الصدد، الخبیـر األلماني فاینك. لـة یؤدي إلى نـفـس النتیجـةالحمو 
التمریـن یالحظ  تغیرات على مستوى  العضـلـة، هـذه  التغیرات ال تالحظ إال بـعد عدة أسابیـع على 

ضـلـة  للتمریـن ال یعني  تأقـلم مستوى األربطـة، األوتـار، والمفـاصـل، والعظام، و بالتالي تأقلـم  الع
(Jürgen Weineck,1996)محیط العضلـة

. یستحسـن اجـتناب حموالت  التدریب التي تتطلب استخدام القدرات  الالهـوائیة  الحمضیـة
متر، مرهق 800بأن سباق یوضح 1973من خالل دراسـة قام بـهـا في  الباحث كلینتأوضح 

م، هـذا  بالنسبـة  لألطفال و یتطلب أكثـر طاقـة و أكثـر إمكانیات السترجاع  3000أكثـر من سـباق 
من جهة أخرى یفتقد الطفل للمكونات األنزیمیة للتصدي للحموضة الناتجة عن شدة . القدرات البدنیـة

لمیزات القوة الخاصـة، ال یمـكـن تنمیتها في السـن المبكـر بالنسبـة . التمرین وٕافراز الحمض اللبني
لبلوغایـن في السـن، هـذا راجـع لـعدم وجود في المرحلـة مـا قبلبالطریقـة المستعمـلـة عـنـد المتقدم

.الذي بدونـه  یـسـتحال  تنمیـة قدرات القوة الخاصـةالتستوستیرونهرمـون 
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السرعـة، المرونـة، التنسیق الحركي، المداومـة العامة، في مـا یخص المیزات األخـرى أي 
والتقویـة العامـة للجسـم، یستحب تنمیتـهـا بطرق تتمـاشى مـع  الخصائص  النفسیـة و البدنیـة للطفـل ، 

البحث عـن تكویـن البطل في فئـة الناشئیـن ال یكون  هدفا  رئیسیا  . وأحسـن طریقـة هي طریقـة اللعب
.   ن ناحیـة أخرى  صحـة الطفـل ال تعوض بمدالیـة مهمـا كان نوعـهـا و أهمیتهـاللمدرب، وم

جل  الخبراء  أجمـعوا  بأن  األسباب التي  تـؤدي  إلى عدم تحقیق مـا ینتظر من الریاضي 
نفس المستوى من نتائج ریاضیة في الفئات الكبرى، یرجع إلى معاملة الریاضي الناشئ بالناشئ 

.ریب الریاضي الذي یمتلك أقدمیة  و خبرة  في التدریبالمـخصص لتد
الباحثین في میدان الریاضة أجمعوا بأنه من الخطأ الفادح أن یعتبر الطفـل نموذجا مصغـرا 

نحافـة جسمه و میزات خصائصه النفسیـة تتطلب األخـذ . من الرجـل، ویختلف على أكثـر من صعیـد
تي تعطي األولویـة للتنمیـة السلیمـة  للطفـل رغـبـة في الحصول بعیـن االعتبار احتیاطات منهجیـة ال

على نتـائج  ریاضیـة تزول في الوقت الذي یفـترض أن یـرفـع مستوى الریاضي إلى مستویات المنافسـة  
.التي  تناسب مـا كان ینتظر منه  أثناء  مرحلـة تكویـنـه
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