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 مدخل مفاهيمي للتوافق الحركي 

 تمهيد

د عامة وعن في حياة  الفرد بصفة أهميةيعتبر التوافق الحركي احد القدرات البدنية التي لها 

تتطلب عنصر  األنشطةمعظم  أنممارسة النشاط البدني الرياضي بصفة خاصة ، حيث 

ن مباستخدام أكثر من عضو  الحركي  باألداءالتي تتميز فيها  األنشطةوخاصة  التوافق
 أعضاء الجسم وفي أكثر من اتجاه في وقت واحد.

 مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بالمقياس

 التوافق :        -1

  :التعلم -2

 ىإلحركي  معين فانه يقصد الوصول  بأداءعندما يقوم الرياضي : التوافق الحركي  -3

من طرفه  جهد يبذل إلىهدف مجرد من خالل حركته هذه ، وهذه العملية تحتاج 

بل قوتنظيم الجهد  يدعوا للتوافق ) والذي يعني ترتيب وتنظيم الجهد المبذول من 

 الرياضي لتحقيق الهدف المراد للوصول إليه(.

به توافق عمل العضالت واالجهزة يعني  ويعرف من الناحية الفيزيولوجية : -

 الوظيفية للجسم، بمعنى التنسيق بين عمل الجهاز  العصبي والجهاز الحركي .

لقدرات اتنظيم عمل قوة من الناحية النفسية ، يعني من الناحية البيوميكانيكية :   -

 لتوتر(.االنفسية الالزمة للعمل الجيد) تركيز، انتبا، اتزان انفعالي، عدم القلق، 

ويعرف على انه قدرة الفرد على تنسيق حركات مختلفة الشكل واالتجاه بدقة  -

 وانسيابية  في نموذج الداء حركي واحد .

ة رتيب منسق وبمهارعدد من الحركات المنفردة والتي يتم انجازها وادماجها لت -

 فائقة .

عمل عضلي عصبي حيث يتطلب مستوى عالي من التحكم في االشارات العصبية  -

 م االداء الحركي.حتى يت

 كما يرتبط التوافق بمجموعة من الصفات البدنية كالقوة ، المرونة والرشاقة -

 وغبرها، فبدونها ال يكون هناك توافق حركي جيد.

 

 أهمية التوافق الحركي : -

ان تنمية التوافق تعد احد االهداف الرئيسية وال تقتصر اهميتها على المجال الرياضي فقط بل 

توافق في جميع جوانب حياته، وتبرز اهمية التوافق في الحركات المركبة ) يحتاج الفرد ال

حركات الجهاز المتسلسلة( والتي تتطلب تحريك اكثر من جزء من جسم االنسان في وقت 

واحد ، كما تتضاعف اهمية التوافق اذا كانت االجزاء تتحرك في اتجاهات مختلفة ، كما ان 
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تحسين االدا المهاري  وتقليل الحركات العشوائية او  يساعد علىتحسين التوافق الحركي 

 الغير ضؤورية حيث يمكننا ان نلخص اهمية التوافق الحركي فيما يلي:

 يساعد على اتقان االداء الفني والخططي . -

 يساعد الرياضي على تحسين االخطاء المتوقعة . -

 يساعد على االداء الصعب ) المعقد( والسريع بدرجات مختلفة. -

 الرياضي للتوافق خاصة في الرياضات التي تتطلب التحكم في الحركة . يحتاج -

 يعتبر من القدرات البدنية والحركية . -

 لخال من أساسا تنتج والتي للفرد الحركي السلوك في التغيير عملية :التعلم الحركي -4

 تعاطي أو والنضج كتعب مؤقتة عمليات عن ناتجة تكون وال األداء في فعلية ممارسة
 .الحركي السلوك على وقتيا تؤثر التي العوامل من ذلك وغير المنشطات

  الحركية اراتللمه وتثبيت وتطوير اكتساب عملة عن رة عباويعرف ايضا على انه , 

 وتطوير ببناء التعليمية العملية ترتبط بحيث بها واالحتفاظ استخدامها على القدرة كذلك
 والبدنية التوافقية القدرات وتحسينه الحركة عن المختلفة المعارف اكتساب كذلك , الشخصية

 (125، ص 1987)محمد عبد الغني ، .
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 الجهاز العصبي و التوافق الحركي 

ألنه مسؤول عن المعلومات يتحمل الجهاز العصبي العبء  األكبر في نجاح عملية التوافق 

المختلفة في جميع أوضاع حركة الجسم عن طريق الخاليا العصبية وأعضاء الحس المختلفة 

) الحواس ( ثم يقوم بتحليل هذه المعلومات الواردة ويصدر بناءا على هذا التحليل األوامر 

يتطلب الدقة  للعضالت المختصة  للقيام باالنقباض العضلي وتنفيذ األداء المطلوب ، وهذا

العالية ليعمل الجهاز العصبي وتصل إليه المعلومات الصحيحة والسليمة عن الجسم 

 وأوضاعه المختلفة سواء الجسم ككل او جزء منه.

 التشريح الوظيفي للجهاز العصبي 

وحركاته  تعريف الجهاز العصبي: هو الجهاز الذي يتحكم في جميع اجهزة الجسم -أ 

تسيير ودقة وانتظام سواء كانت ارادية او وسكناته لضبط وتنظيم جميع العمليات الحيوية من 

 غير ارادية فانها ترجع جميعها في تنظيمها وتكيفها الى الجهاز العصبي 

وحدة تركيب الجهاز العصبي) الخلية العصبية (: تتكون من جسم بيضاوي الشكل هي   -ب

ا فروع كثيرة تختلف في عددها حسب الوحدة العصبية ، ومن بين نواة كبيرة  ويتفرع منه

 مهام الخاليا نقل السيالة العصبية .

الجهاز العصبي المركزي يُمثّل العصبون أو الخلية العصبية الوحدة األساسية للجهاز  -ت

العصبي المركزي، ويتكون الجهاز العصبي المركزي بشكل رئيسي من الدماغ والحبل 

 (Cerebrospinal fluid :حيط بهما السائل الدماغّي الشوكّي )اإلنجليزيّةالشوكي، إذ يُ 

ويتخلل التّجاويف الخاصة بالجهاز العصبي المركزي، ويغلف الدماغ والحبل الشوكي ثالث 

طبقات أو أغشية سحائية، وتُمثل هذه الطبقة الدرع الواقي المسؤول عن حماية الدماغ والحبل 

الدماغ: يحتوي  [٢لكل جزء من أجزاء الجهاز العصبي المركزي:]الشوكي. وفيما يلي بيان 

[ ٣% أو أكثر من الخاليا العصبية الموجودة في جسم اإلنسان،]90الدماغ على حوالي 

 :ويتكون الدماغ من أجزاء ثالثة رئيسية لكٍل منها وظائف مختلفة، أال وهي المخ )باإلنجليزية

Cerebrum) والُمخيخ ،(باإلنجليزية: Cerebellum)وجذع الدماغ )باإلنجليزية ،: 

Brainstem)[:٤، وفيما يلي بيان لكل جزٍء منها]  المخ: يُمثل المخ أكبر وأكثر جزء

تطوري في الدماغ البشري، وفيما يتعلّق بوظيفته فهو مسؤول عن العديد من الوظائف العُليا 

والعواطف، والتّحكم بالوظائف  في الجسم، بما في ذلك الوظائف اإلدراكية العُليا، والكالم،

الحركية الدقيقة والمعقدة. وتجدر اإلشارة إلى أّن المخ ُمقّسم إلى نصف أيمن ونصف أيسر، 

يتكون كل نصف منهما من أربعة فصوص. وفيما يتعلّق بطبقات المخ فهما طبقتان المادة 

ة أو الطبقة الخارجية من الرمادية والمادة البيضاء، وفي الحقيقة تُمثل المادة الرمادية القشر

مليمتراً، وتحتوي هذه الطبقة على مراكز اإلدراك،  20المخ ويبلغ سمكها حوالي 

والشخصية، وتنسيق الحركات المعقدة، أّما المادة البيضاء فهي تُمثل شبكة من األلياف تُمّكن 

منطقة في  الُمخيخ: يُمثل الُمخيخ ثاني أكبر .مناطق الدماغ من التواصل مع بعضها البعض

جذع الدماغ: يُمثل جذع  .الدماغ، وهو مسؤول عن الحفاظ على التوازن والتّحكم بالحركة

الدماغ المسار الواصل بين الدماغ والحبل الشوكي،ويؤدي وظائف عديدة كالتّحكم في 
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الحبل الشوكّي: يقع الحبل  .التنفس، ومعدل دقات القلب، وضغط الدم، واليقظة، واالنتباه

ويُعتبر الحبل الشوكي امتداداً للدماغ، حيث يقوم بنقل  [٣بداخل قناة العمود الفقري،]الشوكّي 

الرسائل واإلشارات العصبية بين الدماغ وباقي أنحاء الجسم، أّما عن أقسام الحبل الشوكي 

 :باإلنجليزية)فإنّه يُقسم إلى أربع مناطق بناًء على موقعها، ويتبع لها بقايا العصعصية 

Coccygeal remnant)  والتي تقع في الجزء السفلي من النّخاع الشوكي، وفيما يلي بيان

، (Cervical segments :المناطق العنقيّة )باإلنجليزية [٢لكل منطقة من هذه المناطق:]

يبلغ عددها ثماني مناطق عصبية، وتعمل على إرسال اإلشارات من وإلى مناطق الرأس، 

 Thoracic :المناطق الصدرية )باإلنجليزية .واأليدي والرقبة، والكتفين، والذراعين،

segments) منطقة عصبية، وتعمل على إرسال اإلشارات من وإلى  12، يبلغ عددها

 :المناطق القطنية )باإلنجليزية .الذراعين، والمنطقة األمامية والخلفية من الصدر، والبطن

Lumbar segments) لى إرسال اإلشارات من مناطق عصبية، وتعمل ع 5، يبلغ عددها

 Sacral :المناطق العجزية )باإلنجليزية .وإلى الساقين، والقدمين، وبعض أعضاء الحوض

segments) مناطق عصبية، وتعمل على إرسال اإلشارات من وإلى أسفل  5، يبلغ عددها

 .الظهر، واألرداف، وأعضاء الحوض، والمناطق التناسلية، وبعض مناطق الساقين والقدمين

لجهاز العصبي المحيطي يُقسم الجهاز العصبي المحيطي إلى جزأين رئيسين، وفيما يلي ا

 Somatic Nervous :الجهاز العصبي الجسدي: )باإلنجليزية [٥بيان لكل منهما:]

System)يتألف هذا الجهاز في جسم اإلنسان من األعصاب الشوكيّة )باإلنجليزية ،:   

Spinal nerves) ّباإلنجليزيةواألعصاب القحفي( ة: Cranial Nerves) وفيما يلي بيان ،

زوجاً، وتقوم مهّمتها بشكل أساسي على  12األعصاب القحفيّة: يبلغ عددها  [٦لكل منهما:]

نقل المعلومات الُمتعلّقة بالبصر، والشم، والتّذوق، والسمع، والتوازن من المستقبالت الحسيّة 

ومعالجتها من خالل الجهاز العصبي المركزي، ومن في الرأس، ليتم استقبال هذه المعلومات 

ثم تنتقل االستجابة عبر األعصاب القحفيّة إلى العضالت الهيكلية للتّحكم بالعديد من حركات 

زوجاً، وتنشأ من المناطق المختلفة  31األعصاب الشوكيّة: يبلغ عددها  .الوجه والحنجرة

وجذراً  (Dorsal root :رياً )باإلنجليزيةللنّخاع الشوكي، بحيث يمتلك كل منهما جذراً ظه

، وتقوم مهّمة الجذر البطني على نقل الرسائل من الحبل (Ventral root :بطنياً )باإلنجليزية

الشوكي إلى أجزاء مختلفة من الجسم لتقوم باالستجابة لتعليمات الجهاز العصبي المركزي، 

لمستقبالت الحسيّة إلى الحبل أّما الجذر الظهري فهو يعمل على حمل المعلومات من ا

، يُقسم (Autonomic nervous system :الجهاز العصبي الذاتي: )باإلنجليزية .الشوكي

الجهاز الوّدي  [٥[]٧هذا الجهاز إلى قسمين رئيسين، وفيما يلي بيان لكل منهما:]

فر ، ويرتبط بنوع من االستجابة تُسّمى بالكر وال(Sympathetic system :)باإلنجليزية

، ذلك أنّه يقوم بتحفيز كل من الجهاز التنفسي (Fight-or-flight response :)باإلنجليزية

وجهاز الدوران والجهاز العضلي، ويؤثر الجهاز الودي في أجهزة الجسم المختلفة من خالل 

الوصالت الخارجة من المناطق الصدرية وأعلى القطنية من الحبل الشوكي، ومن األمثلة 

 .هذا الجهاز زيادة معدل دقات القلب وارتفاع ضغط الدم كرد فعل لحدث معيّن على استجابة

، ويُطلق عليه أيضاً مصطلح (Parasympathetic system :الجهاز الالودّي )باإلنجليزية

ويرتبط هذا الجهاز  (Craniosacral System :الجهاز القحفي العجزي )باإلنجليزية

، ويلعب دوراً في وظائف حفظ (Rest and digest :يةبأوقاَت الراحة والهضم )باإلنجليز

 .الطاقة، وزيادة حركة وإفراز الجهاز الهضمي، وزيادة انقباضات المثانة
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 الصفات البدنية والتوافق الحركي 

 -القوة –هناك صفات بدنية اساسية هي : السرعة تصنيف الصفات البدنية :  -أ -

 المدوامة.

 حسب متطلبات النشاط. الشرطيةهذه تسمى الصفات البدنية 

 الصفات البدنية المركبة :  -ب -

 السرعة والقوة )سباقات السرعة ( -

 القوة والمداومة )رياضة رفع االثقال( -

 المداومة والسرعة ) كرة اليد( -

 الدقة. -التوازن -الرضاقة -المرونة –وهناك صفات بدنية تنسيقسية مثل : التنسيق 
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 مكونات التوافق الحركي   -1

الحركي  يرتبط ارتباطا وثيقا بالصفات والمكونات االخرى مثل االحساس الحركي   ان

العضلي ، االحساس االستاتيكي، القدرة العضلية ، التوقيت الحركي وكذلك هناك مكونات 

اخرى للتوافق الحركي حيث عند اداء نموذج حركي يجب ان يتضمن التوازن ، السرعة، 

 رد الفعل.وكذلك االيقاع، الرشاقة وسرعة 

 القدرات التوافقية والتوافق الحركي  -2

بحيث قسم القدرات ، BLOOM    1978بلوم يمكن تقسيم القدرات التوافقية وفق تصنيف 

 التوافقية الى ثالثة قدرات رئيسية :

 القدرة على التعلم الحركي. -

 القدرة على التوجيه والتحكم والتنظيم.  -

 القدرة على التكيف. -

 ثانوية وهي:قدرات  07وسبع 

 القدرة على الربط بين حركتين او اكثر . -

 القدرة على المفاضلة )انتهاء الحركات المناسبة(. -

 القدرة على االتزان اثناء االداء في مختلف الوضعيات . -

القدرة على التوجيه ) توجيه الجسم في وضعيات مختلفة وفي اتجاه مناسب والقدرة  -

ذلك حسب متطلبات الحركة في زمن وفضاء على تغيير وضعية الجسم في الفضاء و

 معين (

 .القدرة على التوجيه الزماني والمكاني  -

على حسب متطلبات الحركة )القدرة على الحفاظ على ايقاع معين  القدرة على االيقاع -

800m .  .االيقاع يزيد بشكل تدريجي 

 100 القدرة على سرعة رد الفعل ) سرعة . االستجابة خاصة في سباقات السرعة -

m. 

القدرة على التكيف )التكيف مع مختلف الوضعيات والمواقف مثل : االستقبال  -

 والتسديد  غي كرة اليد(
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 القدرة على التعلم

 القدرة على الربط

 القدرة على المفاضلة
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 مخطط توضيحي التصنيف القدرات التوافقية حسب بلوم

وهذه القدرات الثالثة المذكورة تعتبر القاعدة األساسية لكل رياضي وبدونها ال يمكن ان 

 .حركي في األداءيكون توافق 



 أنظمة التوافق الحركي

التصرف  يرتكز نظام التوافق الحركي على استقبال المعلومات بواسطة الحواس اي ان

الحركي ناتج  عن منهج  مرسوم في الدماغ ) تصور حركي( ينتج عن رد فعل اذ ان هذا 

استقبال المعلومات  وتنظيمها وترتيبها على شكل  أساسالنظام يعمل على تنظيم الحركة على 

 حركية ، منطقها التحليل والتخطيط ومن هذه النماذج ما يلي: أنظمة

 :نظام التوافق الحركي البسيط  -

وتبدأ   يبنى أساسا على تخزين المعلومات الكبيرة خالل  األداء الحركي المتكرر للمهارة

من بدايتها الى نهايتها ويتم التعلم عن طريق المدرب وذلك لعرض الحركة )اعطاء 

 نموذج  للشرح والتوضيح وتصحيح االخطاء( ومن اهم محركات  االداء مايلي :

 كبيرة .يستخدم الالعب مجاميع عضلية  -

 يستخدم الالعب قوة اضافية كبيرة . -

 الى العضالت اكثر من حاجاتها الفعلية  إشارةيعطي الدماغ  -

 الحركي الغير موزون. األداءتظهر عالمات التعب بسرعة نتيجة  -

 نظام المقاربة بين ما يجب ان يتم وما يتم فعله:  -

الواجب الحركي فعال ومقارنته مع الواجب  يعتمد على جمع المعلومات من خالل اداء

التي البد ان تصحح ويتم الحصول  األخطاءالحركي المطلوب والفرق بين االثنين مجمل 

ات )التغذية الرجعية ( اثناء الواجب الحركي من خالل المالحظة الذاتية للمتعلم على المعلوم

 ومن اهم مميزاته:

طئ او الصحيح وان يقوم بنفسه بتصحيح يستطيع المتعلم ان يغير من االداء الخا -

 )التصحيح الذاتي (الخطأ 

بعد االداء  وعند استرجاع الالعب الثر ادائه التغذية الرجعية يقارن بين النتيجة التي  -

 حققها والتي يجب ان يحققها.

 نظام تحليل المعلومات : -

يعتمد هذا النظام على النظام الثاني فعندما تبدأ عملية المقارنة مع النموذج تبدأ معها عملية 

معلومات جديدة ، التحليل لغرض عزل المعلومات الخاطئة نهائيا ، اذ حصل المتعلم على 

 ومن مميزاته:

 الزيادة في قدرة االحساس واالدراك . -

 اكتساب تصور حركي دقيق. -

 ى اهم النقاط الجوهرية للمهارة الحركية.تركيز االنتباه عل -

 نظام التصرف الحركي : -

التصرف هو تحقيق الهدف ذهنيا قبل االداء الحركي وتوقع مسبق للحركة او المهارة مقارنة 

 باالداء ، وبعد التصرف الحركي في المجال الرياضي ، ومن اهم مميزاته:
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 الثبات في المسار الحركي. -

 .يوجد توقع مسبق للمهارة  -

 تطابق االداء الحركي مع الهدف المرسوم في الدماغ. -

 



 العوامل التي تؤثر على التوافق الحركي 

قدرة الفرد على السيطرة على عمل الجهاز الحركي )عضالت +  العامل االول : -

مفاصل( للجسم هناك العديد من المفاصل المتعددة التي تتحرك في جميع االتجاهات 

والسيطرة الحركية ، تعمل هذه المفاصل على تادية أي حركة الى نجاح التوافق 

والحوض( نقل الحركي )رمي الرمح، يتطلب السيطرة على المفاصل في القديمن 

 الحركة يكون في مفصل الى اخر من االعلى الى االسفل خاصة الحوض ) الجمباز(.

: قاعدة االرتكاز لها دور في نجاح التوافق الحركي )عند االداء( وهناك العامل الثاني  -

اوضاع يمر بها الجسم مما يؤدي الى فشل الحركة اذ لم يستطيع تصليح الوضعية 

 حكم في ثقل الجسم في رياضة الجيدو.الت –مثال: المراوغة 

السيطرة على عمل االربطة والعضالت ان مطاطية االربطة  :العامل الثالث -

والعضالت تزيد من تعقيد التوافق الحركي في بعض االحيان والحاالت النها تسمح 

لالطراف بان تتحرك الى حدود ابعد من تلك المسموح بها ضمن نطاق مجال 

 الحركة.

االرضية ، العوامل الخارجية وهي التي تاثر في االداء مثل الجاذبية  الرابع:العامل  -

وقت االحتكاك ومقاومة الهواء والماء، لذا على الرياضي التغلب على هذه القوى عند 

 -سباق الدراجات –رفع االثقال  –االداء من خالل التوافق الحركي مثال : الساحة 

 الوثب الطويل .
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