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یعني التوافق العضلي العصبي القدرة على االحتفاظ بوضع معین للجسم 
والسیطرة علیھ أثناء القیام بالمھام المختلفة، سواء كانت تلك المھام الجلوس 

أمام الطاولة أو السیر على الحافة أو صعود السلم، ویحتاج الفرد لالحتفاظ بوضع 
الجسم، سواء كان الجسم في حالة سكون أو في حالة حركة، وذلك للتمكن من 

 .القیام باألنشطة في البیئات المختلفة



 : مفھوم التوافق الحركي: اوال 

ھو العملیة المقرونة بإمكانیات الجھاز الحركي على تنظیم القوة الداخلیة مع القوة الخارجیة  التوافق
المؤثرة وتختلف القوة باختالف الفعل الحركي وبالتجارب السابقة لدى االفراد، إن تنظیم القوة 

 .الداخلیة ھو تنظیم لألجھزة الجسمیة جمیعھا التي یسیطر علیھا الجھاز المركزي
 
 ویؤكد الكثیر من العلماء ان التوافق الحركي ھو جوھر التعلم الحركي بحیث تتوافق الحركات

والمھارات وتكون منسجمة مع المحیط، ویختلف التوافق بالفروق الفردیة لألفراد والبیئة والجنس 
 .والعمر والرغبة والى ما شابھ ذلك

 
 التوافق الحركي ھو قدرة الفرد علي تحریك 

 مجموعتین عضلیتین مختلفتین أو أكثر في      
 .اتجاھین مختلفین في وقت واحد     

 



تعریف التوافق الحركي: 
 :التوافق الحركي ھو

  واحدقدرة الفرد على أداء عدد من الحركات المركبة في وقت. 
  
 قدرة الفرد للسیطرة على أجزاء الجسم المختلفة والمشتركة في أنھ أیضاً یعرف

أداء واجب حركي معین وربط ھذه األجزاء بحركة احادیة انسیابیة ، ذات جھد 
 .الحركيفعال إلنجاز ذلك الواجب 

 
 إن التوافق الحركي ھو القدرة على التنفیذ بسرعة وفعالیة لحركة إرادیة إلنجاز

 .ملموسھمھمة 
 



 وعرفتھ ناھده الدلیمي ترتیب عدة أشیاء وتبویبھا وھذا الترتیب یختلف من علم إلى
أي التوفیق بین أجزاء الحركة التي یتكون منھ األداء أذا كانت حركة وحیدة , أخر 

 .  أو بینھا وبین حركات أخرى أذا كانت متكررة أو سلسلة حركیة 
 . ویمكن مالحظة أھمیة التوافق العضلي العصبي من خالل مالحظة قدرة الالعب

على التوازن واالرتكاز وتنظیم األفعال الحركیة داخل الملعب، كذلك من خالل 
 .تحدید المكان المالئم لحركة الالعب داخل الملعب
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لذا یجب تنظیم حركة ھذه  ،ان جسم االنسان یتكون من عدة زوایا متحركة 
وان أداء الحركات المعقدة بھذا  ،االجزاء في وقت واحد وفى مختلف المفاصل

 الشكل غیر ممكن لھذا یجب التوافق في عمل أجزاء الجھاز العصبي المركزي

 ان تغییر وضع الجسم بسبب الحركة یغیر مركز الثقل العام للجسم و ممكن أن یجعلھ غیر متوازن  
 و لھذا یقوم الجھاز العصبي عند أداء الحركات بتوجیھ عمل العضالت األخرى  

  .للمحافظة على التوازن
 

 .التوافق الحركي لیس وراثي وإنما یكتسب من خالل التعلم:مالحظة 
 



 عالقة التوافق بالجھاز الحركي والجھاز العصبي: ثانیا 

 والذي المركزي العصبي والجھاز الحركي الجھاز بإمكانیة الحركي التوافق یرتبط 
 فالجھاز الحركي البرنامج أو الحركة وإدراك وتحلیل واستیعاب فھم عملیة فیھ یتم

 القوة عمل تنظیم خالل من الجھد ینظم ألنھ للتوافق األساسي المركز ھو العصبي
 .أدائھا المراد المھارة مع تتطابق لكي العضالت قبل من المسلطة

 وتنسیق تنظیم على قدرتھا ومدى الداخلیة األجھزة بعمل الحركي التوافق یرتبط كما 
ً  المبذول الجھد  والسرعة كالقوة والحركیة البدنیة الصفات بناء خالل من للھدف طبقا

 وان مختلفة بدرجات یكون الحركات تعلم فأن ولذلك وغیرھا،…والرشاقة والمطاولة
 والصفات القدرات اختالف نتیجة اإلفراد بین متساویة لیست الحركي التوافق عملیات
 .الالعبین أو المتعلمـین بین والحركیة البدنیة



 .العصبيعالقة التوافق بالجھاز الحركي والجھاز : ثانیا 
 

 :                                یعتمد التوافق الحركي  بشكل اساسي على 
 

 .ھي المسؤول عن استقبال واستقطاب المعلومات ولذلك فحواس سلیمة تعتبر أساسیة لتوافق حركي جید : المستقبالت الحسیة. 1

 .ھو المسؤول عن نقل المعلومات من المستقبالت الحسیة إلى الجھاز العصي المركزي: الجھاز العصبي . 2 
 .وھو المسؤول عن معالجة المعلومات على مستوى الجھاز العصبي المركزي وكذلك بناء البرنامج الحركي  
 العضلي عن العصبي المركزي إلى الجھاز الجھاز األوامر من یقوم بنقل   

 المھارةالخبرة الحركیة بعد أداء طریق االعصاب الحركیة، ویقوم بتخزین 
 ).ذاكرة حركیة(  

 بالتعاونالمسؤول على تنفیذ الحركة وھو : العضلي  الجھاز . 3
 .مع العضالت الھیكلیة                                    

 

 والجھاز العضلي والجھاز العصبي



 انواع التوافق الحركي: ثالثا
 ونالحظھ , الحركیة لمختلف المھارات االستجابة على القدرة ھو  -:الحركي العام التوافق         

 .مثل المشي والجري والتسلق األساسیة وفي الحركات الیومیة  حركاتنا في 
 
الحركیة لخصائص المھارات االستجابة یعني قدره الالعب على  -:لتوافق الحركي الخاص ا

 .النشاط الریاضي الممارس طبیعة مع تتالءم عند اداء الحركات التي ویظھر 
 
 التوافق الحركي بین اعضاء الجسم كافھ وتوافق االطراف:- 

اما توافق االطراف فانھ یستخدم , النوع من التوافق یحدد بالتوافق الذي یشارك فیھ الجسم كلھ ھذا     
 .التي تتطلب مشاركھ الرجلین فقط او الذراعین فقط او الرجلین والذراعین معا الحركات في 

  
 ویظھر في الحركات التي  -:توافق الذراعین مع العین  –توافق الرجلین مع العین

   .النظر حاسة النظر او تتطلب توافق الذراعین مع حاسة تتطلب توافق الرجلین مع 



 ا لمعنى التوافقنفي توضیحوسنبدأ 
 نظریة ماینل للمسار الحركيوفق  

 :نظریات التوافق الحركيابرز :رابعا   
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