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                            مادة علم التشريح      كلية التربية وعلوم الرياضة                       

 أ.م. د أحمد حسن ياس                       المرحلة األولى         الجامعة المستنصرية                             

 الحادي عشر المحاضرة 

 األنسجة

 : البشريأنسجة الجسم 

تُعَرف األنسجة بأنها مجموعة من الخاليا التي من تكون نوع واحد وتتشابه في التركيب     

والوظيفة، واألنسجة هي إحدى مستويات التنظيم في الكائنات الحية عديدة الخاليا وال تتواجد 

الذي يهتم  مفي الكائنات وحيدة الخلية أو عديدة الخاليا البسيطة مثل االسفنجيّات، ويعرف العل

، ويرتبط علم األنسجة بعلم التشريح Histology بدراسة األنسجة وتركيبها بعلم األنسجة

وعلم وظائف األعضاء، وتشّكل مجموعة من األنسجة التي لها وظيفة واحدة العضو الذي 

 يقوم بوظيفة محددة في الجسم مثل القلب أو الكلية
  

 أنواع األنسجة : 
 

 نسيج ضام   

 نسيج طالئي 

 نسيج عضلي 

 ىنسيج عصب 
 

 :  Connective Tissues ألنسجة الضامةا -1

فهو يدعم ويربط األنسجة  كما يشير االسم، يزودنا النسيج الضام بوظيفة دعامية ؛

األخرى في الجسم ، بخالف األنسجة الظهارية التي تتراص خالياها بشكل وثيق 

ومنظم فإن األنسجة الضامة تتكون من خاليا مبعثرة تنتشر في المادة بين الخلوية التي 

تتركب من ألياف بروتينية وبروتينات سكرية مرتكزة على الغشاء القاعدي. 

سية التي تتألف منها األنسجة الضامة بخالف أنواعها هي الخاليا فالمكونات األسا

 وألياف تنتشر في المادة بين الخلوية التي تكون على شكل كأس بنائي

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%89&action=edit&redlink=1


2 

 

هي نوع من األنسجة التي تقوم بربط األنسجة الطالئية باألنسجة المختلفة مثل أو 

ل من لمدى في كالنسيج العضلي والنسيج العصبي. ولألنسجة الضامة تواجد واسع ا

 أجزاء الجسم تقريبا

 

 يمكننا تصنيف أنواع األنسجة الضامة إلى ثالث مجموعات أساسية
 

الذي يحافظ على تمركز األعضاء في أماكنها كما يربط الخاليا  :النسيج الضام الرخو .1

 .الظهارية باألنسجة الداخلية

ببعضها في  الذي يربط العضالت بالعظام ويصل العظام :النسيج الضام الكثيف .2

 .المفاصل

ويتضمن عدًدا من األنسجة المختلفة والخاليا المتخصصة  :النسيج الضام المتخصص .3

ومادة بين خلوية مميزة لكل نوع، فتكون أحيانًا صلبةً وقويةً وأحيانًا سائلةً ومرنةً. 

 .مثل النسيج الدهني والغضاريف والعظام والدم واللمف
  

 : النسيج الضام الرخو

يمثل النسيج الضام الرخو النوع األكثر شيوًعا من انواع األنسجة لدى الفقاريات، فهو يحافظ  

على تمركز األعضاء في أماكنها كما يربط الخاليا الظهارية باألنسجة الداخلية. اكتسب هذا 

النسيج اسمه من تنوع األلياف المكونة له، وتشكل هذه األلياف شبكات غير منتظمة والمسافات 

 ا بين األلياف تمتلئ بالمادة بين الخلوية.م
 

 : وتصنف هذه األلياف إلى ثالثة أنواع رئيسية

األلياف الكوالجينية: تتكون من حزم لييفية من جزئيات الكوالجين ، وتساهم هذه األلياف في 

 تقوية األنسجة الضامة.

سجة اف المرونة لألناأللياف المرنة: المصنوعة من بروتين )اإليالستين(، وتضفي هذه األلي

 الضامة؛ بسبب قابليتها على التمدد.

 األلياف الشبكية: تساهم في ربط األنسجة الضامة باألنسجة األخرى.

األنسجة الضامة الرخوة تقدم الدعم والمرونة والقوة الالزمة لحماية وتثبيت األعضاء 

 والبنى الداخلية مثل األوعية الدموية واللمفية واألعصاب.
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 النسيج الضام الرخو(  1)شكل 

 : النسيج الضام الكثيف

ويسمى كذلك النسيج الضام الليفي ، يمكن مشاهدة هذا النوع من األنسجة الضامة في       

األوتار واألربطة التي تساعد في ربط العضالت بالعظام وتصل العظام ببعضها عند 

 المفاصل.

األخرى، يتألف النسيج الضام الكثيف من وبخالف النسيج الّضام الرخو وأنواع األنسجة 

كمية كبيرة من ألياف الكوالجين المتراصة، وتكون نسبتها أكبر من كمية المادة بين الخلوية 

 ما يجعله أكثر ثخانةً وقوةً منه.

يمكن مشاهدة هذا النوع من األنسجة الضامة على شكل محافظ أو كبسوالت واقية تغلف 

 ليتين.بعض األعضاء مثل الكبد والك

 ويمكن تصنيف النسيج الضام الكثيف إلى ثالثة أنواع

 : يتواجد في األوتار واألربطة.النسيج الضام الكثيف المنتظم

مثل النسيج المتواجد في معظم طبقة األدمة من الجلد  النسيج الضام الكثيف غير المنتظم:

 وكذلك المحافظ التي تحيط بالعديد من األعضاء.

يمنح هذا النسيج قابلية التمطط للبنى التي يدخل في تركيبها  ف المرن:النسيج الضام الكثي

 مثل الشرايين والحبال الصوتية والرغامي والقصبات الرئوية.
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 النسيج الضام الكثيف( 2شكل )

 

 :النسيج الضام المتخصص
 

كل لويتضمن عدًدا من األنسجة المختلفة والخاليا المتخصصة ومادة بين خلوية مميزة      

نوع، وتكون المادة أحيانًا صلبةً وقويةً وأحيانًا سائلةً ومرنةً، مثل النسيج الدهني والغضاريف 

 والعظام والدم واللمف.

 

 النسيج الضام المتخصص (3)شكل 

 

 :الكثيفأمثلة على النسيج الضام 

 النسيج الدهني: -

الدهون. يحيط النسيج الدهني وهو أحد أشكال النسيج الّضام الرخو إال أنه يختص باختزان 

باألعضاء الداخلية لحمايتها ويبطن تجاويف الجسم ويكون عازاًل يمنع الجسم من فقدان 

 حرارته الداخلية.
 

ويمكننا اعتبار النسيج الدهني على أنه غدة صماء؛ لكونه يُفرز بعض الهرمونات التي تؤثر 

 هون. تمثل )الخاليا الدهنية( الخالياعلى تخثر الدم وحساسية الجسم لإلنسولين واختزان الد

 –األساسية لهذا النسيج، وتخزن هذه الخاليا الدهون على شكل )دهون ثالثية 

triglycerides) 
 

تنتفخ الخاليا الدهنية وتبدو مدورةً عندما تختزن الدهون، وتبدو منكمشةً عندما يُستهلك 

لى معظم األنسجة الدهنية في محتواها الدهني. يطلق مصطلح )النسيج الدهني األبيض( ع

الجسم التي تقوم باختزان الطاقة. وكال النسيجين الدهنيين البني والبيج يقومان بحرق الدهون 

 إلنتاج الطاقة.
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 :النسيج الغضروفي -

 

 
   النسيج الغضروفي( 4شكل )

يتكون الغضروف من نسيج ضام ليفي ذي ألياف كوالجينية محزمة بشكل وثيق ضمن     

تتركب هياكل أسماك القرش واألجنة البشرية من ،  (جيالتينة مطاطية تسمى )كوندرينمادة 

الغضاريف ، ويمكن مشاهدة األنسجة الغضروفية لدى البالغين في األنف واألذن والرغامي 

 .وتمنح األنسجة الغضروفية دعًما مرنًا لألعضاء التي يدخل في تركيبها

 :أنواع مختلفةويمكن تصنيف الغضاريف إلى ثالثة 

 :األكثر انتشاًرا، وتتواجد في الرغامي واألضالع واألنف.  الغضاريف الهيالينية

يتميز الغضروف الهياليني بالمرونة والقدرة على التمطط كما يحاط بغشاء كثيف 

 .(يدعى )سمحاق الغضروف

 تتألف من و : وتعتبر أكثر األنواع قوةً ومتانةً إال أنها تفتقر للمرونة،الغضاريف الليفية

مادة الهيالين وألياف كوالجينية كثيفة. توجد هذه الغضاريف في األقراص بين الفقرات 

وفي بعض المفاصل وفي صمامات القلب، وال تمتلك هذه الغضاريف سمحاقًا محيطًا 

 .بها

 وهي أكثر األنواع مرونةً إذ تتكون من ألياف مرنة، ومن أمثلتها الغضاريف المرنة :

 .والحنجرة غضاريف األذن

 

 

 

 

 

https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/histology-human-cartilage-connective-tissue-260nw-643125979.jpg
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 النسيج العظمي -

 

 
 النسيج العظمي( 5شكل )

 

يمكن اعتبار العظام على أنها أنسجة ضامة تحتوي على ألياف الكوالجين وتترسب فيها 

 .معادن الكالسيوم والفوسفات وتمنح هذه المعادن الصالبة للعظام

 ويُصنف النسيج العظمي إلى نوعيين أساسيين

 :وسميت بهذا االسم تبًعا لمظهرها اإلسفنجي، إذ تحتوي على العديد  العظام اإلسفنجية

من الفراغات والتي تسمى بالفراغات الوعائية كما تحتوي على األوعية الدموية 

ونخاع العظم. وتعتبر العظام اإلسفنجية أول األنواع ظهوًرا في مرحلة تكون العظام، 

 .وتكون محاطةً بالعظام الكثيفة

 أو العظام القشرية، هي عظام كثيفة وقوية تشكل الطبقة الصلبة  :العظام الكثيفة

الخارجية لعظام الجسم. تحتوي على أقنية صغيرة جًدا تسمح بمرور األوعية الدموية 

 .واألعصاب، وفي هذا النوع من العظام يمكننا مشاهدة الخاليا العظمية

 : لنسيج الدموي واللمفيا -

 

https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/u-g-PZLB680.jpg
https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/HEV.FRCC_.CS_.cor_.chan_.jpg
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 النسيج الدموي واللمفي( 6شكل )

 

من المثير لالهتمام أن يُصنف الدم على أنه من أنواع األنسجة الضامة! إال أنه مثل باقي 

األنسجة الضامة مشتق جنينيًا من األديم المتوسط. يصل الدم األعضاء ببعضها وذلك عن 

طريق نقل الجزيئات المعنية بالتواصل بين الخاليا وكذلك يقوم بإمدادها بالمغذيات. ويمثل 

الزما المادة بين الخلوية لهذا النسيج الضام والذي يحتوي بدوره على كريات الدم سائل الب

 .الحمراء والبيضاء والصفيحات الدموية

النسيج اللمفي أحد أشكال األنسجة الضامة السائلة، فهو يشتق هذا السائل النقي من  ويعتبر

حمي في على خاليا مناعية تسائل البالزما الذي يغادر الشعيرات الدموية. يحتوي النسيج اللم

 .الجسم من العوامل الممرضة، ويعود السائل اللمفي إلى الدم وذلك من خالل األوعية اللمفية

 

 :  األنسجة الطالئية -2

إن األنسجة الطالئيّة تتكّون من الخاليا الطالئية المتراّصة التي تنتشر في جميِع أنحاء     

الجسم، حيث تغطّي سطح الجسم وتجاويفه واألعضاء المجّوفة والقنوات، وهي األنسجة 

 الرئيسيّة المكّونة للغدد، 

 وقّسم العلماء األنسجةَ الطالئية إلى نوعين حسب عدد الطبقات هما: 

  النسيج الطالئي البسيط  -

  النسيج الطالئي المطبق -

 : وظائف األنسجة الطالئية 

يتواجد النسيج الطالئي في الجلد والجهاز التنفسي واألمعاء في الجهاز الهضمي وغيرها      

العديد من األماكن، ونتيجةً الختالف وتنوع موقع األنسجة الطالئية في جسم اإلنسان؛ فإن 

  ختلف، وفيما يأتي أبرز وظائفهاوظائفها أيًضا ت

تعتبر األنسجة الطالئية خط الدفاع األول في الجسم حيث تعمل على حمايته   -

 من األضرار الفيزيائيّة واالكيميائيّة والبيولوجيّة. 

تعمل كحارس في الجسم، حيث تتحكم في دخول النفاذية، فتسمح بشكل انتقائي  -

د يجب أن تعبر خالل النسيج الطالئي بدخول بعض المواد، بالتالي جميع الموا

 للدخول إلى الجسم.
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تتواجد في بطانة األنابيب الكلويّة وفي الغدد، مما يساعد في امتصاص المواد   -

 التي تتطلب النقل النشط. 

تقوم الخاليا الطالئية الموجودة في النسيج الطالئي المكون لألمعاء الدقيقة  -

 هضميّة. أنزيماتبإفراز 

الشعيّرات الدموية والحويصالت الهوائية في الرئتين، وتسمح موجودة في   -

 بتبادل المواد الكيميائية الضرورية بسرعة.

المخاط من الخاليا الطالئية المبطنة للجهاز التنفسي، كما تعمل على  أفراز  -

 حجز الكائنات الحية الدقيقة والجسيمات التي تدخل إلى الجسم. 

ناسلي األنثوي، وتحتوي بعضها على أهداب تتواجد في أجزاء من الجهاز الت -

 في قمتها فمثاًل تتواجد في قناة فالوب فتساعد على مرور البويضة.

ي كما ف  االمتصاص،  الجلد كما في حالة : الحماية لألنسجة الطالئية الوظائف األساسية  

  ات اإلفراز الخارجيوالغدد ذ الغدد الصم كما في حاالت ، اإلفراز  األمعاء حالة

،  كما في حاالت الخصى والمبايض التكاثر ،والكلى الغدد العرقية كما في حالة اإلخراج ،

 إلحساس، وا كما في حاالت الخاليا الطالئية العضلية في الغدد الثديية والعرقية االنقباض

الشعرية والخاليا  العين وشبكية ،  كما في حاالت الخاليا الطالئية العصبية في براعم التذوق

 .األذن المتخصصة في

   : MUSCULAR TISSUESاألنسجـــة العضـلية  -3

يتكون النسيج العضلي من مجموعة من الخاليا أو ) األلياف العضلية (  التي يغلب فيها     

شكل خاص كما في العضالت القلبية ويكون هذا النسيج عضالت أنها تكون طولية أو ذات 

الجسم  ، وتحتوي جميع الخاليا العضلية على نواة صغيرة بالنسبة لطول وحجم الخلية والتي 

يختلف موقعها داخل الخلية تبعا" لنوع العضلة وتمتاز جميع خاليا النسيج العضلي بقدرتها 

بفعل المحفزات العصبية او ما يشبهها و قد تكون هذه على االنقباض واالنبساط إذا ما تأثرت 

المحفزات هرمونية قادرة على إحداث تغير كهربائي في الخلية . وتختلف الخاليا العضلية 

باللييفات  وتعرف منقبضة،عن بقية خاليا الجسم في أن السايتوبالزم فيها متحور إلى خيوط 

، تجري موازية للمحور الطولي لليفة العضلية . أما بقية السايتوبالزم myofibrilsالعضلية  

 . sarcoplasmفتعرف بالساركوبالزما   . 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
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 سجةاألنالعضلية تقسم إلى عدة أنواع وذلك حسب أنواع العضالت التي تكونها  واألنسجة 

 وهي:

    )الالإرادية(ـ عضالت غير المخططة  1 

   )اإلرادية(ـ عضالت مخططة  2 

 ـ عضالت قلبية  3 
  
  Unstriated ( Smooth ) muscles العضالت غير المخططة ) الملساء أو الالإرادية (  -1

تتميز أنسجة هذه العضالت بعدم وجود الخطوط المستعرضة في خالياها وهذه الظاهرة ال 

تكسبها الصفة الملساء ومن هنا جاءت تسميتها بالعضالت الملساء  وإنماتكسبها صفة التخطيط 

أو العضالت غير المخططة وهي غير إرادية موجودة في أجزاء الجسم التي ال تخضع في 

حركتها إلرادة الحيوان ، كالقناة الهضمية واألوعية الدموية، واأللياف العضلية غير 

توي بداخلها على عدد من اللييفات العضلية المخططة رفيعة ممدودة ومدببة الطرفين ، وتح

myofibrils   وكمية قليلة من السايتوبالزم تعرف بالساركوبالزماsarcoplasma    والنواة

nucleus  بيضوية في الوسط  

وقد توجد األلياف غير المخططة منفردة كما في الجلد، أو توجد موزعة بشكل شبكي كما  

ء أخرى كالقناة الهضمية تكون هذه األلياف طبقات عضلية وفي أعضا التنفسية.في األعضاء 

يوجد منها غالبا طبقة طولية للخارج تجري أليافها موازية للمحور الطولي للقناة  سميكة،

انقباض  ويتسبب الهضمية.وطبقة دائرية للداخل تمتد أليافها موازية لمحيط القناة  الهضمية،

ية بينما يتسبب انقباض العضالت الدائر هضمية،الالعضالت الطولية في قصر وغلط القناة 

في طولها، وتتم هذه االنقباضات العضلية بصورة مستمرة فتحدث ما يعرف بالحركة الدودية 

 الهضمية.. التي تساعد على مرور الغذاء في القناة   peristaltic movementلألمعاء 

 : Striated ( skeletal) musclesالعضالت المخططة ) الهيكلية (   -2

هذه العضالت بخالياها الطولية المتراصة مع بعضها البعض والتي تحتوي  أنسجةتتصف  

بداخلها على خطوط مستعرضة كما تبدو تحت المجهر ومن هذه الظاهرة سميت هذه 

وظيفية للخلية العضلية وان هذه  أهميةالعضالت بالعضالت المخططة ولهذه الخطوط 

ي وه الهيكلية،ي وتحرك العظام لذلك سميت بالعضالت العضالت تغطي الهيكل العظم



11 

 

فهي مسئولة مثال عن حركة  حركتها،عضالت إرادية ألن الحيوان يتحكم بإرادته في 

   الحيوان.وهي تكون الجزء األكبر مما يسمى بلحم  والفكين. إلخ.األطراف والرأس 

ترتبط و حزما.لتكون وترتبط األلياف العضلية المخططة بعضها ببعض عادة بنسيج ضام  

ـمى ويس المعروفة،هذه الحزم بدورها بعضها مع بعض بنسيج ضام لتكون عضالت الجسم 

بحزم األلياف العضلية ويربطها بعضها ببعض بغالف الحزمة  النسيج الضام الذي يحيـط

كما epimysiumوذلك الذي يحيط بالعضلة كلها بغالف العضلة  perimysiumالعضلية  

ام آخر يمتد بين األلياف العضلية داخل كل حزمة ويعرف بدعامة الحزمة يوجد نسيج ض

 . endomysiumالعضلية 
  

 : Cardiac musclesالعضالت القلبية   -3

 واعاألنتتصف خاليا العضالت القلبية بشكلها الخاص الذي يختلف كل االختالف عن  

حيث  اإلراديةالمختلفة ولكنها من حيث التخطيط تشبه خاليا العضالت  األنسجةمن  األخرى

تحتوي على الخطوط ولكن األشرطة المعتمة والمضيئة فيها أقل وضوحا منها في األلياف 

تتميز هذه العضالت بقابليتها الذاتية على التقلص الذاتي اإليقاعي و ال  الهيكلية.العضلية 

ها رغم كون إراديةفهي ال تعتبر عضلة  اإلراديعصبي تخضع في ذلك لسيطرة الجهاز ال

التي تجهز  األعصاب مخططة. ان إراديةفهي عضالت ال  أخرىعضلة مخططة وبعبارة 

العضلة القلبية تنشأ من الجهاز العصبي الذاتي ولها وظيفة تنظيمية فقط لعمل هذه العضالت 

وان  ،فقطالعضالت في القلب  من حيث قوة التقلص وسرعته وانتظامه ايقاعيا". توجد هذه

   القلب.انقباضاتها المنتظمة تحدث دقات 

 : النسيج العصبي  -4

 ي،العصب يشير مصطلح النسيج العصبي إلى مجموعات من الخاليا المنتظمة في الجهاز

ويعتبر العضو المسؤول عن التحكم بحركات الجسم وإرسال واستقبال اإلشارات من مختلف 

يًضا دوًرا في التحكم بوظائف الجسم كالهضم مثاًل. يقسم الجهاز أجزاء الجسم، ويلعب أ

العصبي إلى قسمين رئيسين هما العصبونات )الخاليا العصبية( والدبق العصبي. 

فالعصبونات أو األعصاب تنقل النبضات الكهربائية بينما ال يقوم الدبق العصبي بذلك، وللدبق 

 .وناتالعصبي وظائف أخرى تشمل دعم وحماية العصب

 :وخصائصهاخاليا الغراء العصبي 
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اليا ويرجع سبب تسمية الخ العصبي،تمثل الخاليا الغرائية حوالي نصف مكونات النسيج 

 الغرائية بهذا االسم لقيامها بتغرية الخاليا العصبية وكسوها واإلحاطة بها 

 :وظائف الخاليا الغرائية في النقاط التالية وأجماليمكن تلخيص 

 .العصبيةدعامة الخلية 1-  

 .(واألمالحبالجلكوز واألحماض األمينية  إمدادهاتغذية الخلية العصبية )2-  

 .الخاليا العصبية بالمواد المناعية تزويد 3- 

 .التخلص من بقايا الخاليا العصبية التالفة عن طريق البلعمة 4- 

 .الثغرات وملء التجاويف الناتجة من تلف الخاليا العصبية سد 5- 

 (.مساعدة إعادة تجدد محاور الخاليا العصبية الطرفية )الترميم  6-

 .العصبيةتسريع انتقال السيالة  7- 

  .إنتاج مواد كيميائية تحتاجها الخلية العصبية 8-

 بية على االنقسام؟والسلبية لعدم قدرة الخاليا العص اإليجابيةما هي الجوانب  

 :لعدم انقسام الخلية العصبية اإليجابيةالجوانب 

للخلية العصبية قدرة فائقة على تخزين المعلومات والخبرات المعرفية والحركية واالنفعالية 

ومن هنا فإن ديمومة الخلية العصبية وعدم تغيرها أو انقسامها مؤشر لثبات  معينة.بطريقة 

نا افترضنا أن الخلية العصبية قابلة لالنقسام فذلك سيؤدي إلى آثار ولو أن المتعلمة.الخبرات 

سلبية في غاية الخطورة تتبلور في محو أو إلغاء للخبرة المتعلمة وذلك يعني أن اإلنسان أن 

الجوانب السلبية لعدم انقسام الخلية   يعيد ما تعلمه من لغة ومعرفة وحركة وكل الخبرات

 :العصبية

عة من الخاليا العصبية أو تعرضها للتلف لسبب ما كأن يتعرض المرء في حالة موت مجمو

إلى حادث أو أن يصاب بإدماء أو تجلط دموي أو غير ذلك فإن تلك الخاليا ال يمكن تعويضها 

وهكذا فإن الوظائف المناطة بتلك الخاليا تتعطل وينجم عنه حصول عجز دائم في تلك 

 .الوظائف
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