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  גבול היכולת האנושית בספורט
  )1998, קיץ 19, גיליון מס' 2000פי מאמר מאת ר' לידור, כמעט -(מעובד על

  

הברית) -דת אטלנטה (ארצותימטרים, שהושג באולימפי 200עולם בריצת שיא ה

שניות, הדהים לא רק את חובבי האתלטיקה הקלה, אלא  19.32ועמד על  1996בשנת 

אף את כל חובבי הספורט. מייקל ג'ונסון, האתלט שחום העור האמריקני, ניפץ את 

תר יוכל התחזיות המוקדמות לגבי ההישג הצפוי בריצת הגמר: הוא הצליח לקזז 

משלוש עשיריות השנייה מהשיא העולמי במקצוע זה (שיא שהיה שייך לג'ונסון 

עצמו והושג כחודש קודם לכן). מומחים לאתלטיקה קלה מנבאים ששיא זה יחזיק 

  . 2015מעמד לפחות עד שנת 

האתלט מייקל ג'ונסון מייצג קבוצה איכותית של ספורטאים, שגורמת לנו לחזור 

ול היכולת האנושית של הספורטאי? כאשר נראה שהיכולת ולהרהר בשאלה: מהו גב

גיע ספורטאי כמו ג'ונסון וממחיש מַ  –גיעה לקצה גבולה האנושית בספורט ִה 

  ועיו שעוד יש מה לשפר ועוד יש ְלמה לשאוף.צבבי

קצב השיפור ביכולתו הגופנית של הספורטאי הואץ ביותר במהלך המאה האחרונה. 

כמו רפואה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה  – חדירתם של מדעים שונים

וכן ההתפתחות שחלה בטכנולוגיה, ִאפשרו למאמנים ולספורטאים  לתחום הספורט

לשפר את תהליך האימון ולהתמקד בהיבטים התורמים לשיפור היכולת של 

  הספורטאי.

גורמים רבים מעורבים בתהליך השיפור של הישגי הספורטאי במהלך העשורים 

  רונים. להלן רשימה חלקית של גורמים אלה.האח

  האפשרות להתחרות נגד הספורטאים הטובים ביותר מכל רחבי העולם  )1(

  תזונה משופרת ומותאמת לסוג הפעילות הגופנית  )2(

  שיפור במשטחי התחרות והמשחק  )3(

משטחי נחיתה רכים ומונעי פגיעות וזעזועים (כמו בקפיצה לובה ובקפיצה   ) 4(

  במוט)

עיצוב אווירודינמי של בגדי ספורט ושיפור בייצור הנעליים והתאמתן לדרישות   )5(

  הייחודיות של סוגי הפעילות המבוצעת

  במבנה האופניים) ,שיפור בציוד (למשל  )6(
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  הגדלה של המשאבים המופנים מתקציב המדינה לתחום הספורט  )7(

  שלאחר פציעהשיפור בשיטות ריפוי שמטרתן לקצר את תקופת ההתאוששות   )8(

  כניסת משקיעים פרטיים ונותני חסות לספורט התחרותי  )9(

לרשימה זו אפשר להוסיף אף את השימוש בסמים אסורים במהלך הפעילות 

שימוש זה, על אף הספורטיבית, כמו הורמון הגדילה והסטרואידים למיניהם. 

כמו אתלטיקה קלה הסיכון הגבוה הכרוך בו, נפוץ כיום במגוון רחב של ענפי ספורט 

ה שהוא מאפשר לספורטאי לחזק את יכולתו הגופנית ורכיבה על אופניים. נרֶא 

  לקראת המאמץ הגופני המתיש שעליו להשקיע בעת התחרות או המשחק.

על ההישגים בענפי הספורט שווה אולם הגורמים הללו אינם משפיעים במידה 

מטר, ההשפעה של  100יצת השונים. לדוגמה, בביצועים מוטוריים קצרים, כמו בר

חלק מהגורמים היא מזערית בגלל אופיו המהיר של הביצוע. לעומת זאת בפעילות 

ספורטיבית ממושכת יותר ההשפעה של חלק מהגורמים עשויה להיות משמעותית 

יותר. ניתוח הישגים של אתלטים ְמַאֵּמת הנחה זאת. מן הניתוח עולה כי בריצה 

מטר, הדורשת מאמץ ממושך, השיפור בהישגים  5,000ארוכה וממושכת כמו ריצת 

מטר, הדורשת מאמץ קצר. בריצה כזו  100חד יותר מאשר בריצה קצרה כמו 

  השיפור מתון הרבה יותר.

 ,כאשר בוחנים את אחוזי השיפור בשיאי הספורטאים במהלך העשורים האחרונים

גבול גיע לקצה עולה השאלה המתבקשת מאליה: האם הספורטאי של היום ִה 

יכולתו? במילים אחרות, האם אפשר לנפץ עוד ועוד שיאים ולהגיע להישגים 

ולאיכויות ביצוע טובים יותר בספורט התחרותי? ההבנה של תרומת מדע 

ושל מדע הפסיכולוגיה עשויה  –ובעיקר הפיזיולוגיה של המאמץ  –הפיזיולוגיה 

  לסייע בחיזוי ההישגים בספורט בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק.

נתמקד בתחום הפסיכולוגיה, ובעיקר הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני. 

במהלך שלושת העשורים האחרונים סיפק תחום זה לספורטאי שיטות המלמדות 

אותו כיצד להתכונן מבחינה מנטלית* לאימון, למשחק ולתחרות, ספורטאים למדו 

הם חשו עצבנות  הריכוז במהלך התחרות או להירגע כאשראת לשפר את הקשב ו

  הישג.-וחרדה, ולהציב לעצמם מטרות מאתגרות אך בנות

  

  שכלי, נפשי –* מנטלי 
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 זמן (שניות)

הדעה הרווחת כיום בין מומחי הספורט היא שלמצבו המנטלי של הספורטאי בזמן 

התחרות יש השפעה רבה על איכות הישגיו. מאמנים רבים בתחום הספורט 

די להמריץ את הספורטאים להשיג עוד התחרותי פיתחו גישות פסיכולוגיות שונות כ

ועוד. וינסנט לומברדי, מאמן כדורגל אמריקני נודע, דחף את שחקניו לפסגות 

חדשות בכל עונה בעזרת ִאמרתו המפורסמת: "הניצחון הוא לא הדבר החשוב ביותר 

  ".הוא הדבר היחיד –

ט אמנם קשה יותר ויותר לשבור שיאי עולם ולשחזר יכולת איכותית בספור

התחרותי, אולם אפשר בהחלט להיות אופטימיים ולהניח שהפוטנציאל האנושי 

מוקדמת  –בתחום זה טרם מיצה את עצמו; הקביעה ש"הגענו לקצה גבול היכולת" 

מַדי. סביר להניח שכל עוד המאמן והספורטאי נחושים בדעתם לשפר את הישגיהם 

  ג.היש-קצה גבול היכולת האנושית ימשיך להיות אתגר בר –

  

                   מ' 100של שיאי העולם בריצת : עקומת השיפור Iאיור 
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  מ' 5000: עקומת השיפור של שיאי העולם בריצת IIאיור 
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