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د من اماكنيات  يف تطبيق الاداء املهاري من خالل ميتكل الفرندرك امهية هدا املوضوع فأ ن من الواجب علينا ان عندما يمت التطرق للقدرات الفس يولوجية 

جلهاز ا والاداء الفين للمهارة حيدد ،لعبة ،فلك همارة لها خصوصية يف معل الاهجزة الوظيفية لالهجزة الوظيفية وما لها من دور فعال يف الاداء الفين واملهاري للك 

عىل اجلهاز العضيل وادلوري والتنفيس وعىل ابيق الاهجزة بنسب متفاوتة ،اما لك كبري شلعبة الكرة الطائرة تعمتد ب  ادلي هل ادلور الاكرب يف اداه، فعىل سبيل املثال

جيب علهيم اختالف يف ابيق الالعاب الرايضية،فاملدرسني واملدربني الرماية فأ ن اجلزء الاكرب يقع عىل عاتق اجلهاز العصيب واحلواس مث اجلهاز العضيل  وهناك ايضا

كسجينية لعدايئ و العند اعداد مهنج لتدريب وتطوير الكفاءة المفثال مراعاة الاماكنيات اليت ميتلكها لك طالب او العب عند اعداد مهنج الامترين اخلاصة هبم،

شلك خاص اجلهاز ادلوري التنفيس ب  املسافات القصرية ،يتطلب من املدرب يف اعداد مهنج يضم متارين تراعي الزمن والتكرار واوقات الراحة البينية اليت ختدم

توصل اليه ميكن تطويرها معليا وهو ما  و ،العب من الامترين بشلك يضمن هل خصوصية يف التدريب ومراعاة التدرج والتكيفلووقت الاداء، ليك يس تفاد ا

 اعداد مهنج لطالب ومن الرضوريليب   عىل الكفاءة الوظيفية اثر اجيا ةمييالتدريبة والتعل  هرت النتاجئ ان للوحداتظ حيث ا الباحث يف نتاجئ البحوث السابقة

خصوصية يف الاماكنيات  فللك فرد وللفروق الفردية اجلزء الكرب يف هدا اجملال، قدرة بدنية، عطاء الامترين اخلاصة للك همارة اواملدرس ل   يعمتد عليه املدرب او 

 اجلسمية تأ ثري عىل قدرات الفرد الن الراييض طويل القامة ميتكل قدرات ختتلف عن متوسط القامة والقصري،،وايضا للقياسات  ةالفس يولوجيية و املهار  البدنية و

ق ، واختيار وحىت يف القدرات الفس يولوجية وما لها من تأ ثري مبارش عىل الاداء الراييض ،واصبح الاختيار من قيبل املدربني يقوم غىل اساس علمي دقي

الن لها  وفس يولوجية وعقلية ايضا ،وللقدرات الفس يولوجية احلظ الوافر والاكرب،ارية هم من مواصفات جسمية وبدنية و ما ميتكلالراييض يكون عىل اساس 

التدريب الراييض ملدة اطول نه عندما ميتكل هجاز دوري وتنفيس جيدين ،فأ نه يكون قادر عىل حتمل اعباء امهية يف اعطاء قاعدة اساس ية للراييض اجليد ل  

للتاكد من السالمة  محل اكرب، فدلول املتقدمة يقوم املدربون فهيا عند اختيار الرايضيني بأ خضاعهم اىل حفوصات عامة ودقيقة قبل قبوهلم يف اجملال الراييضو 

يكتشف املدرب دكل فعند  الراييض املصاب خبلل يف عضةل القلب ومل الن اي خلل يف الاهجزة الوظيفية يؤدي اىل عواقب وخمية ،مفثال الصحية والبدنية

مفاجئة وقد تؤدي اىل الوفاة املفاجئ، وهدا ما نالحظه يف بعض احلاالت من موت  صابةاعطاءه احامل تدريبية عالية اثناء الوحدة التدريبة، فأ نه يتعرض ل  

الراييض من الناحية الوظيفية يه قياس نبض الراييض قبل  ويف قدرة ، عاب الرايضيةلالالعبني يف امللعب وهو يلعب يف املباراة ،مثل كرة القدم وغريها من الا

ومعرفة معر الراييض والشدة املطلوبة حسب الوحدة التدريبية ووقت الراحة  النبض القصوي ، وهو اداء اجلهد ومعرفة نبض الراحة مث قياس النبض بعد اجلهد

امليادين اخلاصة ابجملاالت الرايضية والاندية ه يف اعداد املناجه التدريبية يف اكفة نسعى الي والعمل ميكن وضع وحدات مبنية عىل اساس علمي متني ،وهو ما

عاب الرايضية يف املتطلبات ل لوختتلف ا، ومجيع هده العوامل حتتاج اىل اعداد مس بق حسب الاعامر والفئة والقدرات اليت ميتلكها الراييض ،واللكيات البدنية

ة املباراة وحراكت الاعب ومواقف اللعب وعىل اساس ما تقدم تزداد كفاءة الاهجزة الوظيفية حسب الايعازات العصبية الفس يولوجية حسب نوع املهارة ومد

للقيام ابلواجبات احلركية املناس بة، وعليه جيب عىل املدرب ادراك الواجب التدرييب بدقة ومن اكفة النوايح الفس يولوجية  واداء الاس تجاابت املناس بة لها

 عىل نقاط القوة والضعف دلى الالعب عند الاعداد يف اكفة املراحل.والوقوف 

هوايئ الفوسفاجيين المن انحية النظام املس تخدم، فهناك ال حية اخرى عىل املدرب الاملام ابلنظام اخلاص بلك لعبة الن لك واحدة مهنا لها خصوصيةانومن 

الرايضية هل نظامه اخلاص به، وجيب عىل املدرب الاعامتد عل نظام الطاقة اخلاص بلك همارة ولك لعبة  كتييك واتخمتلط والنظام الهوايئ ولك نوع من الالعابالوال

ويعين انه الالعاب الرايضية اليت تس تغرق الامترين ملدة وزان ومقدار القوة الازمة، ل  ورسعة احلركة اوا ةحسب خصوصية اللعب واداء املهارات ووقت املبارا

وكسجيين متساواين وجيب يف هده احلاةل اس تخدام الشدة واحلجم والراحة بطريقة دخدم التساوي يف النظامني من الوكسجيين والنظامني ال  دقيقتني ويعين ان ال 



 

 

د عىل قاعة امل التدريب حسب املراحل العمرية والعمر التدرييب ، مفن الرضوري الاعامتأ ح،ومراعاة التدرج ب انحية دوام املثري والوقت اخلاص ابلعمل والراحة

 عطاء افضل النتاجئ.ل   متينة ويه الناحية الفس يولوجية ال الاساس يف معلية وضع الربانمج التدرييب او التعلميي

                                                                                             


