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 :الجهاز العصبي

عقدة، حيث يتكون من مجموعة ُمنظمة وُمعقدة  هو أحد أجهزة جسم إلانسان       
ُ
امل

حفزات الكهروكيميائية من َمركزها في 
ُ
عمل على إيصال امل

َ
تخصصة التي ت

ُ
من الخاليا امل

ستقبالت الِحسية إلى باقي أجزاء الجسم أو نقل إشارات بين أجزاء الجسم املختلفة 
ُ
امل

 من أجل حدوث استجابة فيها.

بي من ِقسمين رئيسيين هما الجهاز العصبي املركزي والجهاز يتكون الجهاز العص      

العصبي املحيطي، ُيعّد الجهاز العصبي الجهاز املسؤول عن كهرباء الجسم وردوده 

 ء كانت داخلية أو خارجية.واواستجاباته للُمنبهات َس 

 :أجزاء الجهاز العصبي

 يتكون الجهاز العصبي من قسميِن رئيسين، هما:    

 :الجهاز العصبي املركزي  -1

 يتكون الجهاز العصبي املركزي مما يلي: 

  :الدماغ -

 غ من:كغ، ويتكون الدما3.1إلى  3.1يوجد الدماغ داخل الُجمُجمة، وُيقدر وزنه حوالي      

غ طول ِجذع الدماغ  :جِذع الدماغ -
ُ
خاع املستطيل، وَيبل  بالنُّ

ً
سم، ويوجد 1..4ُيسمى أيضا

 بين الِجسر والحبل الشوكي.

املخ، ُيعّد املخ أكبر أجزاء الدماغ، ويتكون من نصفي كرة، حيث إن كل نصف يتحكم  -

هي، فص الجببنشاطات الُجزء العكس ي له، وينقسم كل نصف إلى أربع فصوص، وهم: ال

 والفص الصدغي، والفص الجداري، والفص القذالي.
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خيخ خلف املخ وتحته. الدماغ البيني، ويحتوي الدماغ البيني على امِلهاد  -
ُ
خيخ، يقع امل

ُ
امل

بضات الِحسية، وتحت امِلهاد الذي ُيعّد الُجزء ألاصغر فيه.  حيث تتجمع النَّ

سمى الدبقية. -
ُ
 خاليا عصبية وخاليا داعمة ت

دة الرمادية، وتحتوي على ألاجسام الخلوية للخاليا العصبية والعضلية، وتقوم املا -

 باستقبال وتخزين النبضات.

سمى املحاور العصبية، وُمهمة  -
ُ
املادة البيضاء، وتحتوي على ألالياف العصبية التي ت

 هذه املادة َحمل النبضات من وإلى املادة الرمادية.

 الدماغ املتوسط. -

خيخي -
ُ
 .الجسر امل

 :الحبل الشوكي -

يقع الحبل الشوكي داخل العمود الفقري، ويحتوي على جميع ألاعصاب الحركية       

قطعة، إذ َيخُرج من كل قطعة زوج من ألاعصاب الشوكية،  13والِحسية، ويتكون من 

سمى هذه املنطقة التي َيتفرع منها ألاعصاب ال
ُ
شوكية بالُجزء الشوكي، ومن الجدير وت

سم، أما لدى الرجال  11بالذكر أن طول الحبل الشوكي لدى النساء البالغات يكون 

 .غرام 14-.1، ويتراوح وزنه بين سم .1البالغين فيكون 

خرى  -
ُ
 :أجزاء أ

خرى للجهاز العصب     
ُ
 ي املركزي، مثل:هناك أجزاء أ

حمي الدماغ والحبل الشوكي من البكتيريا والكائنات  -
َ
السحايا، وتتكون من ثالث طبقات ت

سمى الطبقة الخارجية منها باألم الجافية، والطبقة الوسطى 
ُ
الحية الدقيقة، وت
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بالعنكبوتية، والطبقة الداخلية باألم الحنون. السائل الدماغي الذي ُيحيط بالدماغ 

 .الشوكي، ويقوم بتغذيتهما وحمايتهما والحبل

 :وظيفة الجهاز العصبي

 للجهاز العصبي ثالث وظائف رئيسية، وهي:     

ستقبالت -
ُ
الِحسية: يقوم الجهاز العصبي باستقبال املعلومات وجمعها عن طريق امل

لية والخارجية، ثم يتم نقِلها إلى الجهاز العصبي املركزي ليتم ُمعالجتها الحّسية الداخ

 باستخدام الخاليا العصبية وألاعصاب.
ً
 أيضا

الدمج: تقوم العصبونات بعمل شبكة ُمعقدة وظيفتها ُمعالجة إلاشارات الحّسية التي  -

سمى هذه العملية بال
ُ
لتكامل، دمج أو اتصل إلى الجهاز العصبي املركزي في أّي وقت كان، وت

حُدث داخل املادة الرمادية للدماغ والحبل الشوكي، وتقوم بتقييم وُمقارنة هذه 
َ
إذ ت

ص 
ُ
خل إلاشارات من أجل اتخاذ إلاجراء املناسب إما يتم ُصنع القرار باالستجابة، أو التَّ

 منها، أو حفظها بالذاكرة.

-  
ُ
كية سمى بالخاليا العصبية الحر املحِرّك: يتم تحفيز الخاليا العصبية الفعالة، والتي ت

ناسب، حيث تقوم هذه 
ُ
بعد قيام شبكة العصبونات بتقييم املعلومات واتخاذ إلاجراء امل

ؤثرة 
ُ
الخاليا بحمل إلاشارات من املادة الرمادية في الجهاز العصبي املركزي إلى الخاليا امل

زء في الجسم، عبر ألاعصاب فتحدث استجابة إما عن طريق إفراز هرمون أو تحريك ُج 

ّدي
ُ
ستجيب قد يكون نسيج عضلي قلبي أو هيكلي أو نسيج غ

ُ
 .وامل
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 :الجهاز العصبي الطرفي

 للجهاز العصبي الطرفي أو املحيطي قسمين، هما:      

 الجهاز العصبي الجسدي: -

اء املحيطية مثل ألاطراف، وحملها يقوم هذا الجهاز بالتقاط ألاحاسيس من ألاجز       

 على 
ً
للجهاز العصبي املركزي عن طريق ألياف ألاعصاب املوجودة فيه، ويحتوي أيضا

ألياف عصبية حركية تنُقل إشارات ورسائل الحركة من املخ إلى عضالت الجسم، في 

 عملية زمنية تستغرق أقل من ثانية.

 الجهاز العصبي الالإرادي: -

ي الالإرادي على ثالثة أجزاء، وهي: الجهاز العصبي الِودي، الجهاز يحتوي الجهاز العصب     

م بالعمليات العصبية ألعضاء 
َ
العصبي السمبتاوي، والجهاز العصبي امِلعوي الذي يتحك

 على 
ً
مليون عصب، في  344الجهاز الهضمي مثل البنكرياس وما إلى ذلك، ويحتوي تقريبا

م باألعضاء الداخلية لجسم إلانسان، حين يقوم الجهاز العصبي الالإرادي بالتَّ 
ُ
حك

م في نبضات القلب، وعملية الهضم، والتنفس وما إلى ذلك، حيث يقوم باستثارة 
ُ
حك كالتَّ

دد، فتقوم بإفراز إلانزيمات من أجل 
ُ
العضالت الالإرادية امللساء لألعضاء الداخلية والغ

 .القيام بعملها

 :كيفية الحفاظ على سالمة الجهاز العصبي

 من أجل ِصحة وسالمة الجهاز العصبي، ُيمكن اتباع آلاتي:     

مط غذائي صحي يحتوي عل -
َ
 ، وفيتامين د.B12 ى دهون صحية، وفيتاميناتاتباع ن

 الابتعاد عن التدخين والكحول. -



 6 

الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الجسم، حيث إنه َيمد الخاليا العصبية بالطاقة،  -

 وُيمكن تحقيق ذلك من خالل تناول وجبات ِصحية وبشكل ُمنتظم. النوم بشكل كافي.

تكررة أو التعرض للمو  -
ُ
جُنب الحركة امل

َ
سبب تلف ت

ُ
اد الكيميائية السامة، ألنها قد ت

 ألاعصاب.

 القيام بالتمارين الرياضية الجسدية والعقلية مثل ألعاب العقل. -

رتبطة بالوزن  -
ُ
إبقاء الجسم في الوزن الصحي له من أجل تجنب الاعتالالت العصبية امل

كري   .مثل الاعتالل العصبي السُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


