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، وإمكانيات مادية وبذخية،تحزيخ الخياضييؽ في السجارس والفخق الخياضية يتظمب وقتا طؾيال

 ليحا تؼ التظخق مؽ خالل ىحه،كحلػ يتظمب العسل والتخظيط السشيجي نسؾذجا يتبعو السؤطخون والسجربؾن

 التي كانت وال زالت سخ تفؾق الخياضييؽ في مختمف،الؾرقة البحثية إلى نساذج التفؾق الخياضي

 وقج تؼ اختيار أىؼ الشساذج العالسية السعسؾل بيا حاليا في،التخررات سؾاء كانت فخدية أو جساعية

 يزاف إليو التظخق الى نسؾذج االحتخاف،السجارس والفخق الخياضية السعخوفة عمى السدتؾى العالسي

. وأىؼ مكؾناتو ومحجداتو،الخياضي الشخبؾي في البيئة السحمية

. نساذج االحتخاف؛ الخياضة؛السدتؾى العالي: الكممات المفتاحية
Abstract:
Preparing athletes in schools and sports teams requires a long time, material and human
capabilities, Likewise, systematic work and planning requires a model followed by
supervisors and coaches. That is why, through this research paper, models of sports
professionalism have been dealt with, which was and still is the secret of the superiority
of athletes in various disciplines, whether individual or collective. The most important
international models that are currently being applied in internationally known schools
and sports teams were selected, This is in addition to addressing the model of elite
sports professionalism in the local environment, and its most important components and
determinants, The model of elite sports professionalism in the local environment, and its
most important components and determinants, was also addressed.
Keywords: Professional models; Sports; High level.
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-1م ـ ـ ــقدم ـ ـ ــة
لقج بجأ االىتسام باالحتخاف الخياضي في العجيج مؽ الجول وخاصة الجول العغسى خالل الحخبيؽ

العالسيتيؽ .لقج تظخق العجيج مؽ الباحثيؽ لشساذج التفؾق الشخبؾي؛ حيت كتبت آالف التقاريخ والسقاالت في
الفتخة السستجة مابيؽ  1950و.)Zerzouri ,200(1970

وحدب ( )Bouchard,1970فإن طخق البحث في نساذج االحتخاف الخياضي ،اىتؼ بيا اإلغخيق

حيث كانؾا يبحثؾن عؽ أفزل نساذج االحتخاف لؾضع بخامج تجريبية فعالة يدتظيع مؽ خالليا الالعبؾن

تحديؽ األداء ،والفؾز بالسشافدات واأللقاب خاصة الستعمقة باأللعاب األولسبية  .كل باحث كان يخكد ِّ
ويخجح
العؾامل التي تؤثخ في االحتخاف الخياضي بحدب تخررو مثل العؾامل الشفدية والفيديؾلؾجية

واالجتساعية ،...وفي بعض الشساذج نالحظ حزؾر عامميؽ أو ثالثة متداوية.

الحاجة القؾية إلعجاد رياضي إعجادا متكامال ومتؾازنا مؽ جسيع الشؾاحي ( الشفذ-اجتساعية ،البجنية،

التقشؾ-تكتيكية ،والسعخفية) ،ىي التي دعت إلى البحث عؽ نساذج وبخامج تجريبية ،حتى يسكؽ إعجاد
رياضي بذكل جيج ،يدتظيع المعب في السدتؾى العالي( االحتخاف) والشخبؾي .

رغؼ شح السرادر والسخاجع في ىحا السجال ،إال أنو حاولشا تقجيؼ بعض الشساذج العالسية التي أُعجت

مؽ أجل إعجاد وتظؾيخ مدتؾى الخياضييؽ في مختمف االختراصات الخياضية ،سؾاء كانت فخدية كانت أم

جساعية ،كسا تؼ التظخق إلى الشسؾذج الؾحيج في البيئة السحمية الحي أُعج سشة .2001
-2بعض نماذج التفوق النخبوي :

1-2نمودج كراتي ( :Cratty )1967وقج تشباه كارون ()1980

لقج ركد الباحث عمى أربعة عؾامل أساسية تؤثخ عمى االحتخاف :العؾامل االجتساعية ،العؾامل

البشائية ،الفيديؾلؾجية والشفدية ).(Thomas et all,1989

يخي كخاتي أن العؾامل االجتساعية جج ميسة إلعجاد الخياضي؛ فسؽ السيؼ أن تكؾن االسخة قخيبة مؽ

الخياضي وتحفده ،كحالػ الدمالء ،واالنرار ،وكل أطياف السجتسع ،كحلػ العؾامل السؾفؾلؾجية والتغجية

السشاسبة ،واالستخجاع السؾازي لو اىسية كبيخة ،كحلػ تظؾيخ االجيدة الؾعيفية و العربية-الحدية مؽ
شأنيا أن تحدؽ مؽ أداء الخياضي .
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الذكل ( )03يوضح نموذج كراتي (Cratty )1967
 2-2نموذج استرو () 1970

 :Astrandلجيو نغخة فيديؾلؾجية لمتفؾق الشخبؾي ،مؽ الغيخ السسكؽ

بشاء نسؾذج احتخافي بجون إطار مخجعي ( يقرج بو الذكل أسفمو) ،فيؾ يخي أن التفؾق واألداء البجني

مختبط بالعؾامل األساسية ىي :الذعب الظاقؾية ،الشذاط العربي -العزمي والعؾامل الشفدية (Thomas

).et all,1989

عمى الخغؼ مؽ أنو لؼ ييسل الجؾانب االخخى ،إال أن استخو يخى الجانب الفيديؾلؾجي ىؾ الجانب األكثخ

تأثي اخ عمى مدار الخياضي ،خاصة فيسا يتعمق باألنذظة ( الظاقؾية) الظاقؾية اليؾائية والالىؾائية (الىؾائي

لبشي ،الىؾائي بجون عيؾر حسض المبؽ).
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الذكل ( )04يوضح نموذج استرو(Astrand ) 1970

 3-2نمودج الدرمان (  : Alderman )1974يخى ىحا الباحث (باحث عمؼ الشفذ الخياضي) أن ىشاك
أربعة عؾامل لمؾصؾل إلى عسل نخبؾي :القجرة الحخكية ،السيارات التقشية ،الخرائص البجيشة والعؾامل
الشفدية والدمؾكية ،وقج وضح الباحث ىحا العسل مؽ خالل كتاب أصجره في عمؼ الشفذ الخياضة

).(Thomas et al,1989

يذيخ الجرمان إلى أنو ال يسكؽ الحجيج عؽ إعجاد رياضي ذو مدتؾى عال دون الحجيث عؽ عجد مؽ

السرظمحات التي تخص عمؼ الشف الخياضي :الخغبة في العسل والفؾز ،السثابخة والظسؾح والشغخة االيجابية

لمسدتقبل ،السخونة ،الرالبة والتحجي ،الجوافع وتقجيخ اذات والثقة بالشفذ ،ىحا اضافة الى الجؾانب االخخى
كالقجرة الحخكية ،الخرائص التقشية ،والقجرات البجنية .
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الذكل ( )05يوضح نموذج الدرمان (Alderman )1974
 4-3نموذج وايناك ( : Weineck )1983باحث ألساني مختص في نغخية التجريب ،وكحا بيؾلؾجيا
الخياضة .

يخى أن االحتخاف يحجده أربعة عؾامل أساسية :القجرات البجنية و السيارات التيقشؾ-تكتيكية والعؾامل البشائية

).(Weineck,1983

رغؼ أن ويشاك يخكد في أبحاثو عمى العمؾم البيؾلؾجية ،وخاصة الفيديؾلؾجيا ،إال أن نسؾذجو كان أكثخ

اعتجاال ،ولؼ يعظي ألي جانب اولؾية ،فيؾ يخي أن اعجاد الخياضي لمسشافدة ذات السدتؾى العالي يجب ان
يسخ بسخاحل ،وكل ىحه السخاحل يجب ان تذكل كل الجؾانب  :البجنية ،الشفدية ،التقشؾ-تكتيتكية ،والبشائية.
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الذكل ( )06يوضح نموذج وايناك (Weineck )1983
 5-2النموذج المقترح في البيئة المحمية ( الجزائر ) :

اقتخح بؾعخاطة نسؾذجا لمتفؾق الشخبؾي في الجدائخ ،خاصة بعج الخبخة التي اكتدبيا مؽ تجريب فخق

الجرجة األولى والثانية ،ومختمف الفئات العسخية في السشتخب الؾطشي ،حيث الحظ أنو مؽ الزخوري وضع
نسؾدج في البيئة السحمية يتساشى وطبيعة البيئة ،وكحا الغخوف واالمكانيات الستؾفخة.

يخى بؾعخاطة ) (Bouarrata ,2001أن ىشاك (  )08محجدات لمتفؾق الشخبؾي في الجدائخ ،وكميا

ميسة ومكسمة لبعزيا البعض خاصة في عل الشقائص الكبيخة التي تعيذيا الخياضة برفة عامة ،وكخة
القجم برفة خاصة في الجدائخ ،ويسكؽ تمخيريا كسا يمي :

ا-المحددات المرتبظة بالرفات البدنية :باإلضافة إلى السجاومة ،فإن الرفات البجنية لالعب كخة القجم
تتسثل في الدخعة والقؾة و الخشاقة ،والقؾة السسيدة بالدخعة ،ىحه الرفات تدسح لالعب بالكيام بالسيارات

الفشية والخظظية في أقرخ وقت مسكؽ وفي أي مداحة تفخضيا المعبة ،ألن المعبة الججيجة تتظمب سخعة
التشفيح والحخكة ،وسخعة رد الفعل.

ب-المحددات الفيزيولوجية :القجرات البجنية تتظمب عؾامل فيديؾلؾجية حتى يكؾن األداء فعاال .مكؾنات

أحسال التجريب ( الذجة ،الحجؼ ،الخاحة ،التكخار )..تؤدي إلى تكييفات أيزية و فيديؾلؾجية مؽ شأنيا أن
تداعج في العسمية التجريبية سؾاء كانت ىؾائية أو الىؾائية.
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:الالعب الحي يعسل عمى اكتداب معارف حؾل خظط المعب و

التعجيالت الخاصة بالقؾانيؽ ،وكل ما ىؾ مفيج لمعبتو يديل العسمية التجريبية ،ويدتظيع مؽ خالل ذلػ
التكيف والتأقمؼ مع جسيع الخظط التكتيكية السقتخحة ومختمف خظط لعب السشافذ .

د-المحددات التقنية  :الشسؾذج الفشي السثالي ىؾ تكخار األداء السياري الحي يدايخ مؾاقف المعب خالل
السشافدة واالستسخار في العسل وتظؾيخه كمسا تظمب ذالػ .
ه-المحددات النفس-حركية :كخة القجم الحالية تعمب بالجماغ ( ترؾر ،تحميل ،اتخاد القخار) والقجميؽ .
مؽ خالل التجريب يجب عمى السجرب غخس فكخة تقجيخ مدار الكخة ،ترؾر وضعية الدميل والسشافذ

وتحميل مؾاقف المعب .
و-المحددات النفدية :
دافعية اإلنجاز و االستس اخرية في العسل مؽ الرفات الشفدية واألخالقية التي يجب أن يترف بيا كلالعب .

-فخض الؾجؾد و التحجي والسشافدة آلخخ نفذ.

الجيشاميكية والتفاعل االيجابي وتقبل اليديسة في التجريب والسشافدة والتخمي عؽ الرخاعات التي التخجممرمحة الفخيق.

ال تتأتى ىحه الرفات إال بؾجؾد مجرب قائج ذو كفاءة يعخف كيف يترخف ويديخ الجساعة بذكل عقالني

.

ز -محددات مرتبظة بالراحة واالسترجاع  :نجاح الخياضي ال يأتي بالتجريب وبجل الجيج فقط ،بل يكؾن

بالخاحة أو االستخجاع أو ما يدسى التجريب السؾازي .

ويقرج بو الخاحة بعج الجيج البجني ،وكحلػ تشاول األغجية السشاسبة ،والشؾم بداعات كافية.

ح-المحددات االجتماعية العاطفية  :األسخة ،اإلعالم ،السجرسة ،الجسيؾر يمعبؾن دو ار كبي اخ في الجعؼ
االجتساعي والعاطفي لالعب ،فتعظيو حاف اد قؾيًّا لتقجيؼ ماىؾ أحدؽ.

كحلػ الرؾرة السخمؾقة لمسجرب وعالقاتو العاطفية الؾثيقة ،تجعل الالعب يتأثخ بو ويثق فيو ،وبالتالي

تديخ العسمية التجريبية بشجاح .
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الذكل ( )07يوضح النموذج المقترح لبوعراطة ( Bouarrata )2001
-3خاتمة

مؽ خالل اطالعشا عمى مختمف الشساذج لمتفؾق الشخبؾي ،يتبيَّؽ أنيا غيخ مؾحجة وكل نسؾذج يخكد

عمى عؾامل ومحجدات دون األخخى ،وىحا شيئ ايجابي حتى يدتظيع السجرب أو القائج الخياضي االطالع
عمى أكبخ عجد مشيا واستشباط السحجدات والعؾامل التي يخيجىا تبعا لمشقائص التي يخاىا في الفخيق أو

الشادي ،وتبعا لإلمكانيات الستؾفخة ،وطبيعة وعخوف البيئة التي يعسل فييا ،ولقج اصبح مؽ الزخوري

البحث في إعجاد نساذج رياضية محتخفة مؽ شأنيا أن تداعج السجارس والفخق الخياضية مؽ تظؾيخ مدتؾى

الخياضييؽ والشيؾض بالخياضة في جسيع السدتؾيات والتخررات.
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