
1 
 

 رد الفعل الحركي
أي قدرة الفرد على االستجابة لمثيرات المحيط  بتنفيذه،د الفعل هو إدراك سريع لفهم الواجب الحركي للقيام ر 

بين انتقال المثير  فهو الفترة الزمنية المحصورة ما أما زمن رد الفعل .الحسيةالتي يتم استالمها من قبل األجهزة 
كما يعرف على انه الفترة الزمنية المحصورة منذ  الحركة،من الحواس إلى الدماغ والى أول مظهر من مظاهر 

 .لحظة دخول المثير عن طريق الحواس إلى أول إشارة لحركة األلياف العضلية
ن أنواع السرعة التي لها أهمية خاصة في بداية المهارات أو الحركات ، إذ أما سرعة رد الفعل الحركي فتعد م

أن سرعة انطالق الالعب في بداية السباق لها تأثيرها النفسي على المتسابقين, غير انه يجب التنويه إلى انه 
توى جيد ليس بالضرورة أن ترتبط سرعة رد الفعل بباقي أنواع السرعة األخرى , فقد يكون لدى الالعب مس

لسرعة رد الفعل في حين تكون لديه السرعة الحركية أو سرعة التردد الحركي )االنتقالية( بطيئة أو قد يكون 
العكس , حيث أن األداء في مسابقات السرعة  يتطلب تطوير جميع أنواع السرعة ، فان التركيز على تنمية 

ط االتي يبين موقع زمن رد الفعل بالنسبة لزمن كل نوع وقياسه يعد الطريقة األفضل لتطوير السرعة. والمخط
 الحركية . االستجابة

يعد رد الفعل من األمور الهامة في حياة اإلنساااااااان، ويفضااااااال الفردان يمتلل رد فعل ساااااااريع لمجابهة متطلبات 
 العمل اليومي وما قد يعترضه من مخاطر.

صااا  وفي المجال الرياضاااي له أهمية بالفة في جميع األلعال التي تتطلب اساااتجابات حركية ساااريعة والتي تت
بالقوة المميزة بالسارعة كالبداية في رك  المساافات القصايرة وفي بع  األلعال الجما ية مثل كرة القدم، كرة 

 الطائرة، كرة السلة، واأللعال الفردية كالمبارزة والمالكمة والمصارعة.
في مساااااااتوى  ولهذا نجد أن علماء الحركة والتربية الرياضاااااااية بوجه خان يهتمون بدراساااااااة الظواهر التي ت ثر

اإلنجاز الرياضاااااي ومن بين هذه الظواهر التي نالا قساااااطا وافرا من اهتمام العلماء بدراساااااة رد الفعل والعوامل 
 الم ثرة، كما تم دراسة رد الفعل الحركي والذي يتكون من زمن رد الفعل مظافا إليه زمن تنفيذ الحركة.

ه يمكن تنميتها وتحساااااينها تبينها وبذلل تعتبر دالة ينظر إلى سااااارعة رد الفعل كصااااافة حركية فسااااايولوجية وراثي
وم شااااارا لساااااالمة الجهاز العضااااالي العصااااابي لالعب، ويمكن تعريفها )مقدار الجهاز العضااااالي العصااااابي على 

كما ويعرف كهيسااااكي قدرة رد لفعل )أنها قدرة اإلنسااااان على االسااااتجابة لمثيرات  .االسااااتجابة السااااريعة للمثير(
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 انقباضيعرف أيضاااااااا )بالفترة الزمنية الواقعة ما بين حدور المثير )البصاااااااري، السااااااامعي( وأول كما و  .الحياة(
)بأنه الفترة الزمنية التي تقضي من بداية عرض المشير  schmiDtكما يعرفه .عضلي كرد فعل لهذا المشير(

 .أو المحفز إلى بداية استجابة الشخص(
 :الحركيأنواع زمن رد الفعل 
 : حركي إلى نوعين أساسيين هماينقسم زمن رد الفعل ال

هو الزمن المحصور بين لحظة ظهور مثير واحد معروف ولحظة ظهور  : زمن رد الفعل الحركي البسيط –اواًل 
 .االستجابة لهذا المثير )أول مظهر من مظاهر الحركة( 

في حالة وجود أكثر من مثير ومحاولة الرياضي االستجابة لمثير واحد فقط   :المركبزمن رد الفعل  –ثانيا 
عندئذ يطلق عليه رد الفعل الحركي المركب أو التمييزي وهذا  فان رد الفعل الحركي المثيرات،من بين هذه 

النوع هو السائد في العديد من األنشطة الرياضية كاأللعال الفردية والجما ية، ويمكن تقسيم زمن رد الفعل 
   : الحركي المركب إلى االتي

 .            بداية حدور المثيرات لمواق  اللعب -1
 .   اللحظة الحسية التي يتم فيها استقبال المثيرات من أعضاء الحس كاألذن والعين وغيرها -2
يعنى التعرف عليه وتنظيمه ضمن  وهذا الوقا،لحظة تمييز المثير عن غيره من المثيرات الحادثة في نفس  -3

 .                    مجموعة معروفة لدى الفرد
 . لحظة اختيار االستجابة الحركية المناسبة للمثير -4
اللحظة الحركية ويسبقها لحظة تأهب الجهاز العصبي المركزي في اإلعداد لالستجابة  -5

 .                                                         الحركية
يتضح مما تقدم أن تنمية وتطوير رد الفعل الحركي المركب يحتاج من الالعب المزيد من الممارسة و التدريب  

، وخاصة انه البد أن يرتبط سرعة رد الفعل الحركي بصحة ودقة االستجابة الحركية نظرا الن االستجابة 
حيحة ال ت دي أي منها إلى نتائج أفضل , ويتأثر زمن رد الفعل السريعة الخاطئة أو االستجابة البطيئة الص

 : بالعديد من العوامل ومنها األتي
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 .التوقع الحركي : التوقع الحركي هو التصور المسبق للمثير على أساس المالحظه
يمكن االنتباه : هو تركيز الشعور في شيء وهو ظاهرة ال يمكن االستفناء عنها في الحركات الرياضية وال 

 أداء رد فعل سريع دون انتباه جيد يسبق ذلل فاالنتباه حالة تسبق األداء
، ويحتاج الالعب إلى التركيز على المثيرات الخارجية التي يتم االستجابة لها وهذا يسهل من تقليل زمن رد 

 .الفعل
ن الرياضي من رسم اإلدراك : هو قدرة اإلنسان على تفسير المثيرات وإعطاء معنا لها ، ومن خالله يتمك

البرنامج الحركي لألداء المطلول وكلما امتلل الرياضي إدراكًا صحيحا للموق  تمكن من االستجابة بشكل 
 صحيح وسريع

اإلحماء: أن اإلحماء له دور مهم في تقليل زمن سرعة رد الفعل وهذا يعني كلما كان اإلحماء جيدا وشامال 
زمن سرعة رد الفعل حيث إن تهيئة العضالت واألجهزة الداخلية ورفع  فهذا ي دي إلى نتائج ايجابية في تقليل

 .مستوى االستثارة يساعد الرياضي على سرعه االستجابة للمثير
الحالة النفسية : ت ثر الحالة النفسية بشكل ايجابي وسلبي على زمن رد الفعل لدى الرياضي وتشمل حاالت 

الفوز أو الخسارة أو بسبب حاالت خارج حدود الملعب وجميعها الفرح والحزن التي تحدر في المباراة بسبب 
 .ت ثر في زمن رد الفعل

 : االتيوهناك عوامل أخرى أيضا ت ثر على زمن رد الفعل ومنها 
 :البديلةعدد الحوافز أو مثيرات االستجابة  -1
إن الزيادة في عدد مثيرات ي دي إلى زيادة في زمن رد الفعل وإذا ما استطاع الرياضي تحديد مثير معين  

، العالقة المتبادلة بين عدد المثيرات واالستجابة (hick) )المثير المطلول( قل زمن رد الفعل، وقد وص  العالم
 . زاد عدد المثيرات كلما تأخر زمن رد الفعل ، حيث انه كلما ( hick) وزمن رد الفعل وسماها بقانون 

 : توافق الحافز )المثير( واالستجابة -2
إن العالقة التي تربط الحافز باالستجابة ت ثر كثيرا في زمن رد الفعل واتخاذ القرار، فكلما كان الحافز مرتبطا 

ت في األداء قل زمن رد الفعل. أما إذا كان ومحددا ومعروفا من قبل الرياضي نتيجة التكرار والممارسة والثبا
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الموق  المطلول جديد )حافز جديد( ولم يتم التعرف عليه جيدا ولم يتدرل عليه الرياضي كلما تأخر زمن رد 
 .الفعل

 : كميه التدريب أو الممارسة -3
لحافز ما ي دي إلى التعجيل في إن الزيادة في عدد التكرارات الناتجة عن التدريب والممارسة على االستجابة 

 .اتخاذ القرار المناسب والتقليل من زمن رد الفعل للحركة المطلوبة
 :االستجابةعالقة زمن رد الفعل بزمن الحركة وزمن 

يجب علينا التفريق بين زمن االستجابة وزمن الحركة وزمن رد الفعل حتى يسهل على القائم بالعملية التعليمية 
 :االتيحيث إن زمن االستجابة يتكون من  وتطويرها،تدريبية معرفة مواطن القوة والضع  لدى الرياضي أو ال

 
 زمن االستجابة = زمن رد الفعل + زمن الحركة

 
  

 زمن النقل العصبي للعضالت   اتخاذ القرار    زمن التعرف على المثير         ستقبال المثيرزمن ا
             

الحظ أّن زمن رّد الفعل يتّكون من )زمن استقبال المثير و زمن التعرف على المثير و زمن اتخاذ من الشكل ن
القرار و زمن النقل العصبي إلى العضالت ( ، وبما أن زمن استقبال المثير )زمن نقل المثير من عضو 

)إذ إن أقطار األعصال الحسية الحاسة إلى مركز العمليات العقلية والعصبية في الدماغ لتفسيره وإدراكه ( ثابا 
تكون لها القدرة على نقل المثيرات إلى النخاع الشوكي والدماغ ”( ميكرونا17في المستقبالت االبتدائية حوالي 

م/ثا( وهي جزء من نظام )كاما( الحركي ، أما زمن النقل العصبي إلى العضالت فهو ثابا 100بسرعة حوالي)
ولها القدرة على نقل ”( ميكرونا 8المستقبالت الثانوية يكون قطرها حوالي  أيضا )حيث إن النهايات للناقل في

م/ثا( وهي تشكل معظم ألياف الفمد النووي الناقل )أعصال حركية( وتكون ضمن نظام 50المثيرات بسرعة )
يبدأ من )ألفا( الحركية والتي تقع ضمن ألياف العضالت الهيكلية . أما المرحلة األخرى فهو زمن الحركة الذي 

 . أول مظهر لمظاهر الحركة إلى نهاية االستجابة الحركية


