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بعض اإلرشادات العامة

ٌجب التدرٌب على التوافق لترقٌة المهارة من خالل التدرٌب المخطط على 

أساس اختٌار التمرٌنات القرٌبة من طبٌعة المهارة بعد تبسٌطها إلى اكبر درجة 

باإلضافة إلى التركٌز فً بداٌة التعلم الحركً على تعلم تكنٌك األداء . ممكنة

وكذا اإلٌقاع الحركً السلٌم من اجل إتقان األداء والوصول إلى , الصحٌح فنٌا

.السالسة واالقتصاد فً الجهد
التدرٌب على المرونة من خالل أعطاء تمرٌنات مركزة لمرونة ومطاطٌة -

العضالت عن طرٌق تطوٌر المدى الحركً الدٌنامٌكً وبطرٌقة ذاتٌة 

)19)فردٌة
.المهارىالتدرٌب على التوقٌت لتطوٌر سرعة الحركة وٌتم ذلك عند اإلعداد -
فً مجال تنمٌة السرعة الحركٌة أوضحت بعض األبحاث العلمٌة أن العضلة -

.تنقبض بأقصى سرعة لها عندما تكون السرعة الحركٌة لها تساوى صفرا



كما أن العضلة تصل إلى أقصى سرعة لها عندما تواجه قوة خارجٌة 

.(18)مقدارها صفر
ٌراعى أن السرعة الحركٌة تنمو وتصل إلى اعلً مدى لها فً -

أما بالنسبة , سن العشرٌن ثم تبدأ فً الهبوط التدرٌجً فً الرجال 

ولقد , للبنات فٌبلغن أقصى سرعة فً سن اقل من ستة عشر عاما 

الرجال أطول  بهاأن قمة السرعة ٌحتفظ Horgkingهوركنزوجد 

من النساء بٌنما تحتفظ النساء بسرعة رد الفعل أطول من الرجال 

 الجسمانىوٌمكن بأن السرعة الحركٌة ترتبط إلى حد ما بالنمط 

.(17)المتوسط النحٌف



:تنمية سرعة االستجابة

ترتبط دقة سرعة االستجابة فً األلعاب الرٌاضٌة والمنازالت الفردٌة بالعوامل 

:االتٌهالفسٌولوجٌة 
.دقة اإلدراك البصري والسمعً-
القدرة على صدق التوقع والحدس والتبصر فً مواقف اللعب المختلفة -

.وكذلك سرعة التفكٌر بالنسبة للمواقف المتغٌرة
للفرد والقدرة على اختٌار نوع االستجابة المناسبة  المهارىالمستوى -

.للموقف
السرعة الحركٌة وخاصة بالنسبة للضربات أو التصوٌبات أو الرمٌات -

 .المختلفة
وٌعتبر اكتساب الفرد لعدد كبٌر من المهارات الحركٌة والقدرات الخططٌة من 

.أهم األسس لتطوٌر وترقٌة سرعة االستجابة
هما االستجابوٌجب أن نفرق بٌن نوعٌن من 

.المركبة( رد الفعل)االستجابة  - بالبسٌطة( رد الفعل)االستجابة  - أ



:االستجابة البسيطة - أ

 على وٌكون المتوقع المثٌر نوع سلفا الالعب فٌها ٌعرف التً االستجابة وهى

 أو العدو مسابقات فً البدء فً كما معٌنة بصورة لالستجابة االستعداد أهبة

 لذلك واالستجابة معروف شرطً مثٌر إرسال عملٌة عن عبارة وهى السباحة

:التالٌة الفترات إلى البسٌطة االستجابة عملٌة تقسٌم وٌمكن المثٌر
.اإلعدادٌة الفترة-1

.الفترة الرئٌسٌة -2 
.الفترة الختامٌة-3

:الفترة اإلعدادٌة-1
حتى ( خذ مكانك)وهى عبارة عن الفترة الزمنٌة من لحظة إشارة االستعداد 

وترتبط هذه الفترة بنوع سماع اإلشارة ( طلقة البداٌة)إجراء إشارة البدء 

.االستجابٌةواالستعداد للحركة 



:الفترة الرئٌسٌة 2-
وهى عبارة عن الفترة الزمنٌة من إدراك اإلشارة حتى بداٌة االستجابة الحركٌة 

:وتنحصر العملٌة العصبٌة التً تعد لالستجابة الحركٌة فٌما ٌلً
وتتكون من إدراك اإلشارة أو , اللحظة الحسٌة لفترة زمن الرجع لرد الفعل -

.المثٌر
.وتتكون من استٌعاب اإلشارة أو المثٌر. لرد الفعل  االرتباطٌةاللحظة -
اللحظة الحركٌة لفترة زمن الرجع لرد الفعل وتتكون من حدوث مثٌرات -

ومن إرسال تلك المثٌرات إلى , حركٌة فً جزء من المخ المختص بالحركة 

.العضالت المعٌنة بواسطة األعصاب

:فترة الختامٌة 3-
والتً تتحقق فٌها , وهى عبارة عن الفترة من بداٌة االستجابة حتى نهاٌتها 

.حركة االستجابة المرئٌة والتً تتأسس على الفترتٌن السابقتٌن



:االستجابة المركبة -ب

 الذي المثٌر نوع الالعب ٌعرف ال االستجابة من النوع هذا فً

 االستجابة تتمٌز حٌث الحركٌة االستجابة نوع وكذلك سلفا سٌحدث

 الحركات تعدد إلى باإلضافة المثٌرات من كثٌر بوجود الحركٌة

 من كثٌر فً سائدا نجده االستجابة من النوع وهذا , االستجابٌة

.الرٌاضٌة األنشطة
 الحركٌة باالستجابة المركبة االستجابة تمثٌل ٌمكن المالكمة فً فمثال

المختلفة الضربات جٌدا ٌتقن فلمالكم , منافسه مع اللعب إثناء للمالكم

 منافسه على مركزا ٌكون المالكم ولكنه والهجوم الدفاع طرق وكذا,

 ٌستطٌع ال ولكنه االحتماالت كل لمواجهة االستعداد أهبة على وٌكون

 وعلى , المثٌر ٌظهر حتى معٌنة استجابة أي بعمل سلفا ٌقوم أن

باالستجابة ٌقوم ضوئه



 . االستجابات من النوع بالنسبة هاما دورا الحسٌة اللحظة وتلعب

 عن ناتجة معٌنة دفاعٌة حركة بتنفٌذ ٌقوم عندما المالكم أن حٌث

 الوقت نفس وفى , بالحركة والمختص بالمخ المعٌن الجزء استثارة

 أخرى دفاعٌة بحركة القٌام تستلزم مغاٌرة بحركة فجأة منافسه ٌقوم

 األمر الدفاعٌة حالته تغٌٌر الحالة هذه فً المالكم على ٌصعب فانه

 الحركٌة باالستجابة المالكم قٌام سرعة ضرورة ٌستلزم الذي

.الصحٌحة
 تأخر ٌؤدى مباشرة ظهوره عقب أو المثٌر فٌها ٌظهر التً اللحظة فى

 سرعة على بالتالً ٌؤثر مما الرجوع زمن زٌادة إلى المثٌر إدراك

.االستجابة
:ٌأتً ما ٌحدث المركبة لالستجابات الرجع فترة وخالل

.المثٌر استقبال من تتكون التً الحسٌة اللحظة -أ


