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 الجهاز العصبي 

يتكوف الجياز العصبي مف جزئيف رئيسييف ىما الجياز العصبي المركزي والجياز العصبي 
 الطرفي . 

الدماغ والحبؿ الشوكي .. واما الدماغ فيتكوف مف       : ويتكوف الجهاز العصبي المركزي : اوال
 ) المخ , المخيخ , جذع الدماغ( 

: ويتكوف مف كؿ االعصاب القحفية في الدماغ واالعصاب  الجهاز العصبي الطرفي ثانيا :
الشوكية وينقسـ الجياز العصبي الطرفي الى الجياز العصبي الجسمي ) الذي يحتوي عمى 
اعصاب تنظـ العضالت الييكمية والجمد والمفاصؿ(, والجياز العصبي الذاتي الذي يحتوي عمى 

 اب الالارادية . اعصاب تنظـ عمؿ الغدد والعضالت الممساء واالعص

 

 النخاع الشوكي : ويشمل الجزء السفمي من الجهاز العصبي المركزي. 

 وظائف النخاع الشوكي: 

يقوـ بالتنظيـ الموقعي لبعض العضالت الالارادية حيث تصميا الياؼ عصبية مف  -1
 النخاع الشوكي. 

 والوارده اليو.يعمؿ كممر عصبي تمر مف خاللو السيالت العصبية الصادرة مف الدماغ  -2
عند قطع النخاع الشوكي بصورة كاممة تنعدـ كافو الحركات االرادية لممناطؽ تحت  -3

 مستوى القطع ويصاب االنساف بالشمؿ في العضالت. 

 

 الدماغ : 

وىو اىـ اجزاء الجياز العصبي ويحصؿ عمى ربع كمية االوكسجيف الذي يستيمكو الجسـ ويصؿ 
مف الدـ الوارد مف القمب , ويتكوف مف نسيج رخوي يحتوي جزئو الخارجي عمى  5/ 1اليو حوالي 

% مف تركيبة ماء , وبذلؾ فيو اكثر انسجة الجسـ رقو ورخاوة ويتركب الدماغ مف 85حوالي 
قة سطحية تشمؿ عمى المادة السنجابية وتحتوي ىذه الطبقة ) القشرة الدماغية( عمى طبقتيف طب
مميوف خمية عصبية , اما الطبقة الثانية فيي الداخمية وتحتوي عمى المادة البيضاء  14اكثر مف 

 والتي تتكوف مف الياؼ الخاليا العصبية. 
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 اقسام الدماغ : 

 يتكوف مف ثالث اقساـ رئيسو وىي: 

 غ االمامي الدما -1
 الماغ المتوسط. -2
 الدماغ الخمفي .  -3

 

 الدماغ االمامي : ويتكون من 

 المخ .  -

 العقدة العصبية القاعدية.  -

 السريراف.  -

 الجسـ الصنبوري.  -

 أ: المخ: 

وىو اكبر اجزاء الدماغ في االنساف ويتكوف مف كتمتيف كبيرتيف تدعى نصؼ كرة المخ , ويتكوف 
الجزء الخارجي مف نصفي المخ مف قشرة المخ التي تتكوف مف تالفيؼ وطيات واخاديد عديدة 

 ولوف القشرة رمادي بسبب احتوائيا عمى اجساـ الخاليا العصبية. 

 في كؿ مف نصقي الدماغ وىي:  ويحتوي المخ عمى اربع فصوص توجد

الفصاف الجبيوياف: وتشكالف حوالي ثمث سطح المخ وىما ايمف وايسر وتوجد فييما  -1
 مراكز الحركة واالفكار والغواطؼ. 

 الفصاف الصدغياف : وىما ايمف وايسر ايضا وتوجد فييما مراكز السمع والشـ والنطؽ.  -2
الجمجمة عند السقؼ وتوجد فييما الفصاف الجدارياف: وىما ايمف وايسر يقعاف وسط  -3

 مراكز الذاكرة والحس العاـ والممس .
الفصاف القذاليات ) القحفياف(: وىما ايمف وايسر ويقعاف في مؤخرة الجمجمة عمى خيمة  -4

 المخيخ وفييما مراكز البصر. 
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 وظائف قشرة المخ: 

 تنظيـ الحركات االرادية.  -1
 توجد فييا مرالكز االحساسات.  -2
 توجد فييا مراكز الذاكرة واالنفعاالت النفسية والذىنية.  -3
 توجد فييا مراكز النطؽ والبصر والسمع والذوؽ والشـ.  -4

 

 : وىي مراكز عصبية تعمؿ عمى تكيؼ الفعؿ الحركي. العقد العصبية القاعدية -ب

 : وىما مراكز نقؿ ميمو لالعصاب الحسية عند مرورىا الى قشرة الدماغ. ج: السرسران

: وىو جسـ يعتبر مف الغدد الصـ اليحتوي عمى اعصاب ويفرز ىرمونات  د:الجسم الصنوبري
 خاصة. 

 

 : ويتكوف مف جزئيف ميميف ىما : الدماغ المتوسط -2

 : وىي خيوط مف االلياؼ العصبية تربط الدماغ االمامي بالخمفي . السويقتان المخيتان -

 : وىي اربع بروزات تحتوي عمى مراكز االحساسات السمعية والبصرية .  االجسام التوئمية -

 

 الدماغ الخمفي : ويتكون من المخيخ والقنطرة والنخاع المستطيل . -3

وىو جسـ صغير يقع اسفؿ نصفا كرة المخ وخمؼ النخاع المستطيؿ ويسمى بالدماغ أ: المخيخ: 
 الصغير . 

 وظائف المخيخ: 

 ية والمحافظة عمى توازف الجسـ بالتعاوف مع العضالت . نظيـ الحركات االراد -1
يسيطر عمى توتر العضالت والمنعكسات الخاصة بتوازف الجسـ عف طريؽ االلياؼ التي  -2

 تصؿ المخيخ بالنوى الدىميزية في االذف. 
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وتقع فوؽ النخاع المستطيؿ وىي الجسر الذي ينقؿ السيالت العصبية مف قشرة  ب: القنطرة:
 كرة المخيخ.  المخ الى

:  يقع اسفؿ المخ والمخيخ حيث يصؿ النخاع الشوكي باجزاء الدماغ ويقـو ج: النخاع المستطيل
بنقؿ السالت العصبية الحسية مف النخاع الشوكي الى الدماغ ونقؿ السالت العصبية الحركية 

والبمع مف الدماغ الى النخاع الشوكي ويحتوي عمى مراكز خاصة بتنظيـ نبض القمب والمضغ 
 والقيء في االنساف. 
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 االنتقال العصبي الحركي :

 تتضمف عممية االنتقاؿ العصبي الحركي ثالث محاور اساسية يجب التركيز عمييا وىي :  

 أواًل : االنتقال العصبي . 

 ثانيًا :منطقة االتصال العصبي .

 ثالثًا : االنتقال الحركي .

 

 أواًل : االنتقال العصبي :

بما اف الجياز العصبي لالنساف ىو الذي ينظـ ويتحكـ باجيزة الجسـ االخرى جميعيا   
 في اثناء الحركة او السكوف , فيو يسيطر عمى وظائؼ اجيزة الجسـ جميعيا

ويربط بينيا ويعمؿ عمى ضبط العمميات الحيوية كميا لكي تسير بانتظاـ عاٍؿ ودقة متناىية , مف 
ارادية او الارادية وبالتي يعمؿ ىذا الجياز عمى اف يكوف الكائف الحي حيث اف ىذه العمميات 

 وحدة متكاممة .

ولما كاف ىذا الجياز يتكوف مف مجموعة مف المراكز المترابطة , عمى الرغـ مما   
لبعضيا مف استقالؿ نسبي , وخاصة المراكز التي تقـو باستقباؿ المنبيات الحسية مف اجزاء 

 تقـو بأصدار االوامر لمعضالت بانواعيا.الجسـ جميعيا كما 

واالشارة العصبية التي ىي عبارة عف شحنة كيربائية تنتقؿ مف خمية عصبية الى أخرى   
حتى تصؿ الى العضو المطموب توصيميا اليو مف أعضاء الجسـ , كانتقاؿ االشارة العصبية الى 

ربائي خالؿ سمؾ كيربائي لتشغيؿ مجموعة عضمية معينة , وىي تشبو في ذلؾ انتقاؿ التيار الكي
أحد االجيزة المنزلية , والسبب في ذلؾ يعود الى وجود اختالؼ في توزيع ايونات الصوديـو 

 والبوتاسيوـ حوؿ غشاء الخمية.

ففي حالة عدـ االستثارة او الراحة يكوف فرؽ الجيد الكيربائي لغشاء الخمية العصبية   
والسبب في ذلؾ زيادة تركيز ايوف البوتاسيوـ الموجب مممي فولت ( بالسالب ,  70-بحدود )
( خارج +Na( داخؿ الخمية , وزيادة تركيز ايوف الصوديوـ الموجب الشحنة أيضًا )+kالشحنة )

الخمية , والسبب في ذلؾ يرجع الى نشاط بوتاسيوـ , اذ يخرج الصوديوـ مف الداخؿ الى الخارج 
العممية التتـ بشكؿ متساٍو بيف االيونيف , اذ يتـ خروج , وتسحب البوتاسيوـ الى الداخؿ , وىذه 
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( الى خارج الخمية مقابؿ دخوؿ ايونيف اثنيف مف البوتاسيوـ الى +Naثالثة ايونات صوديوـ )
يونات Hداخؿ الخمية , فضال عف اف غشاء الخمية اكثر نفاذية اليونات البوتاسيوـ مف 

رؾ بحرية في الدخوؿ والخروج مف الخمية عمى الصوديوـ , مما يجعؿ ايونات البوتاسيوـ تتح
العكس مف ايونات الصوديوـ التي ال تكوف ليا ىذه الحرية مما يزيد مف تركيزىا خارج الخمية , 
ويجعميا تحمؿ شحنة موجبة اكثر خارج الخمية , بينما يغمب وجود شحنة سالبة داخؿ الخمية 

 د ايونات ذات شحنة سالبة بسبب وجود تركيز قميؿ اليونات البوتاسيـو مع وجو 

           ( , فيصبح داخؿ جدار الخمية سالب الشحنة وبفارؽ             -Clمثؿ الكموريف )
مممي فولت ( لذلؾ تكوف الخمية في حالة استقطاب , عندما يكوف فرؽ جيد كيربائي بيذا  70-)

الراحة ( , وتبقى الخمية في  الشكؿ وىذا ما يسمى بػ ) فرؽ الجيد الكيربائي لمغشاء في حالة   
حالة استقطاب مالـ تتعرض لمثير ىذا المثير ىو االشارة العصبية المنتقمة بواسطة الناقؿ 
العصبي في تركيبو الكيميائي , فيعمؿ عمى تغيير حالة الخمية العصبية مف حالة الراحة او 

مممي فولت ( ليصؿ الى  70 -االستقطاب الى فقد االستقطاب , اذ يقؿ فرؽ الجيد الكيربائي _ 
ممي فولت ( , لتكوف الخمية في حالة جيد  20- 15الصفر , ويزيد فقد االستقطاب ليصؿ الى )

( , ويصبح سطح غشاء الخمية سالب الشحنة وداخميا موجب  Potential Action الحركة )
ة عمى طوؿ الشحنة بسبب دخوؿ ايونات الصوديوـ وخروج ايونات البوتاسيوـ وتنتقؿ ىذه الحال

 محور الخمية العصبية حتى تنتقؿ مف خمية الى اخرى , وىذا ما يسمى بػ ) فرؽ جيد الحركة (.

 

 :ثانيًا : منطقة االتصال العصبي الحركي 

عند وصوؿ االشارة العصبية مف المنطقة الحركية بالمخ عبر القرف االمامي لمحبؿ   
العصبية الى النيايات العصبية التي تتصؿ  الشوكي مرورا بالخاليا لتصؿ بواسطة محور الخمية

بالعضالت مف خالؿ ) منطقة االتصاؿ العصبي العضمي ( , اذ اف وصوؿ ىذه االشارة يؤدي 
الى تغير فرؽ الجيد الكيربائي لسطح غشاء الخمية العضمية المسمى بالساركوليما , مما يسمح 

ف الحويصالت الموجودة في نياية بمرور المركب الكيميائي ) االستيؿ كوليف ( الذي يفرز م
 350 – 300العصب المغذي لمعضمة , اذ تحتوي ىذه النياية العصبية عمى مؿ يقرب مف ) 

جزيئة ( مف )االستيؿ كوليف ( ,  10000 - 5000حويصمة ( كؿ حويصمة تحتوي بحدود ) 
العصبية مما الموجود في ىذه النياية  (++Caفعند وصوؿ االشارة العصبية تعمؿ عمى تحرير ) 

يحفز اطالؽ ىذه الحويصالت )لالستيؿ كوليف ( ليبدأ ) االستيؿ كوليف ( بالتفاعؿ في منطقة 
( , ليؤدي ىذا التفاعؿ الى تعديؿ قطبية Recepterالتشابؾ العصبي العضمي مع المستقبالت )
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اية غشاء ليفة العضمة ) ازالة االستقطاب ( في نقطة االتصاؿ العصبي العضمي ) صفيحة ني
العصب الحركي ( ويوجد في شؽ االتصاؿ العصبي العضمي انزيـ ) كوليف استرايز ( الذي 

( التػي تمعب دورا ميمًا في نقؿ  Acetyl cholineيساعد عمى تحميؿ مادة ) االستيؿ كوليػف 
السيالة العصبية مف الميفة العضمية , وتجري ىذه العممية في الوقت نفسو في االلياؼ العضمية 

كونة لموحدة الحركية جميعيا , وليذا تنقبض ىذه االلياؼ في وقت واحد , بعدىا يبدا كوليف الم
استرايز بمياجمة االستيؿ كوليف وتحميميا مسببًا اعادة الالاستقطاب لمغشاء مرة اخرى وانبساط  

 االلياؼ العضمية.

 ثالثًا : االنتقال الحركي

العصب وافراز ) االستيؿ كوليف ( الذي يتفاعؿ بعد وصوؿ االشارة العصبية الى نياية   
مع المستقبالت الموجودة في منطقة االتصاؿ العصبي العضمي )شؽ االتصاؿ ( ليقوـ بتغيير 
قطبية غشاء الخمية لذلؾ فاف ىناؾ متغيرات فسيولوجية وبيوكيميائية  عديدة تسبب ما يدعى 

 -ؿ  ما يأتي:بالية االنقباض العضمي , لذلؾ فاف ىذه التغيرات تشم

التي تبدا بارساؿ االشارات العصبية :  Electrical Changes . التغيرات الكهربائية 1     
الكيربائية مف المنطقة الحركية بالمخ لتنتقؿ بواسطة االعصاب الحركية لمقرف االمامي في الحبؿ 

االعصاب الشوكي الى العضالت وتؤثر في منطقة االتصاؿ العصبي العضمي بصفائح نيايات 
 الحركية .

عند وصوؿ االشارات العصبية :   Chemical Changes. التغيرات الكيميائية 2     
الكيربائية الى صفائح نياية العصب الحركي , فاف ىذه االشارات تحفػز الكالسيػـو الموجود في 

عؿ مع النيايات العصبية عمى اطالؽ الصفائح التي تحتوي عمى )االستيؿ كوليف( , الذي يتفا
المستقبالت الموجودة عمى سطح غشاء الخمية العضمية في منطقة التشابؾ العصبي العضمي , 
ينتج عف ىذا التفاعؿ انتشار جيد كيربائي موجب الشحنة عمى طوؿ سطح الميفات العضمية , 
ولسرعة توصيؿ االشارات العصبية مف لوحة النياية الحركية الى بروتينات )الساركومير( القابمة 

 لالنقباض )الالكتيف المايوسيف( .

تنتقؿ االشارة العصبية بيف الخاليا العصبية بواسطة الناقؿ العصبي وىو مادة كيميائية 
( لتنتشر بعد ذلؾ االشارة   Receptorتتفاعؿ مع مادة كيميائية اخرى تسمى بالمستقبؿ )

ىا , إذ إف لبعضيا تاثير العصبية الى الخمية االخرى , وتختمؼ ىذه النواقؿ العصبية في تأثير 
( ناقؿ عصبي يمكف تصنيفيا  75- 40منبو وبعضيا االخر لو تاثير مثبط , وىناؾ اكثر مف )
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الى ناقالت عصبية سريعة الحركة صغيرة الجزئ , وناقالت عصبية بطيئة الحركة )النيوربيتيد( 
ستجابات الفسيولوجية في ويعد )االستيؿ كوليف( و )النورابنفريف( الناقميف االساسييف لتنظيـ اال

( ىو الناقؿ العصبي االساس  Acetyl Cholineاثناء الجيد البدني , اذ يعد  ) االستيؿ كوليف 
لمخاليا العصبية الحركية الثارة العضالت الييكمية , وىو بشكؿ عاـ يعد ناقاًل تنبيييًا , ولكف 

ب )الباراسمبثاوية( في عضمة القمب , بامكانو اف يمعب دورًا ناقاًل تثبيطيًا لنيايات بعض االعصا
( الذي يكوف منبو او مثبط عمى وفؽ نوع المستقبالت  Norepine Phrineوكذلؾ )النوراينفريف 

بيف الخميتيف  الشؽ التي يتعامؿ معيا , ويتـ التخمص مف ىذه النواقؿ العصبية بعد خروجيا الى
يايات العصبية الستخداميا مرة اخرى فاف اما بتدميرىا بواسطة االنزيمات او استرجاعيا الى الن

الخمية العضمية تمتمؾ جيازًا خاصًا يسمى )االنابيب العمودية والمستعرضة( , وىو عبارة عف 
انابيب عمودية في غشاء الخمية تصؿ الى حويصالت الشبكة الساركوبالزمية التي تحتوي عمى 

( مف ىذه الحويصالت  ++Caلسيوـ )( , مما يسفر عف انطالؽ او تحرير الكا++Caالكالسيوـ )
الى ما يحيط بيذه الخيوط البروتوبالزمية )االكتيف والمايوسيف ( , وتستغرؽ ىذه العممية )وصوؿ 

 مف الثانية (. 1000/  4-1الكالسيوـ الى ما يحيط بالخيوط البروتوبالزمية ( ) 

عممية التقمص العضمي لذا يعد الكالسيوـ مسؤواًل أو مفتاحًا لالمدادات المسؤولة عف 
( بكبح نشاط )التربوتيف( و )التربوميوسيف( إذ يتحرر نشاط ++Caجميعيا , لذا يتحد الكالسيـو )

(غير مثارة الى طاقة مثارة في رؤوس ATP( ليؤدي الى تحويؿ طاقة )ATPaseانزيـ )
لمايوسيف( لتكويف )المايوسيف( وتتكوف نتيجة لذلؾ عممية فيزيائية كيميائية مركبة مف )االكتيف وا

( ليتحوؿ ATP)االكتومايوسيف( المعقد , اف تكويف ىذا المركب يؤدي الى اطالؽ نشاط الػ )
( فوسفات بػ طاقة عالية )بكمية قميمة( فالطاقة المتحررة +ADP( الى )ATPaseبواسطة انزيـ )

عمى  ( تسمح لجسور الوصؿ بالدوراف واالحاطة لينزلؽ )االكتيف(ATPبفعؿ تحطيـ الػ )
 )المايوسيف( باتجاه مركز )الساركومير( , وعندىا يحدث االنقباض العضمي .

 

عند زيارة تأثير الجيد الكيربائي ذي الشحنة الموجبة والناتج عف . التغيرات الميكانيكية : 3     
تفاعالت ) االستيؿ كوليف ( وانتشار ىذا التاثير الى االلياؼ العضمية مف منطقة االتصاؿ 

العضمي , فاف ىذا الجيد يبدأ باالنتشار عمى طوؿ الياؼ العضمة في كال االتجاىيف  العصبي
ليبدا االنقباض الميكانيكي , اذ يحدث االنقباض العضمي بالتوتر وقصر العضمة ليقترب منشأ 
العضمة مف مدغميا , ولما كانت العضمة تنشأ مف عظمة وتندغـ في عظمة اخرى عبر احد 



 اعداد
 الدكتور حسين مكي ........................................................................................ الدكتور حسين مناتي

 

43 
 

المنشأ تقترب مف عظمة االندغاـ عند انقباض العضمة او المجموعات  المفاصؿ , فاف عظمة
 العضمية العاممة عمى المفصؿ  .

 

 الجهاز العصبي والتدريب الرياضي:

ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف عمؿ الجياز العصبي و الجياز الحركي وىذا يظير مف خالؿ 
ياضيوف , وتظير بعض عمميات أداء الحركات والميارات الرياضية المختمفة التي يقوـ بيا الر 

التكيؼ لمجياز العصبي نتجة عممية االنتظاـ في التدريب الرياضػي , لذلؾ يظير تطور ذو 
تأثير ايجابي في عمميات االستثارة والكؼ لمقشرة المخية مما  ينعكس عمى قوة العمميات 

خ بزيادة االستثارات العصبية ومرونتيا , ففي مرحمة التوافؽ االولي لمميارة , يتميز نشاط الم
غير المطموبة , وينتج عف ذلؾ اثارة عدد كبير مف العضالت غير المطموبة لمعمؿ ضمف اداء 
حركي معيف , االمر الذي يزيد مف صعوبة االداء , نظرا لزيادة االحتياج الى الطاقة مما يؤدي 

مع تقميؿ االثارات  الى سرعة الشعور بالتعب , ومف خالؿ التدريب يتـ تثبيط المراكز العصبية
العصبية الزائدة مما يعني ظيور عممية )الكؼ( , أي ابطاؿ فاعمية التنبييات و االثارات التي 
ال ترتبط بصورة اساسية باداء الميارة الحركية , االمر الذي يؤدي إلى زيادة التوافؽ الحركي 

ئد , ويأخذ االداء المياري الداء الميارات الحركية مما يزيد في التخمص مف المؤثر العضمي الزا
الحركي في التحسف تدريجيا مف خالؿ عمميات التدريب المنظـ , بعدىا يحدث توازف في عمؿ 
النشاطات العصبية أي توازف بيف عمميات االستثارة والكؼ , مما يتيح تدريب االداء المياري 

خالؿ زمف االداء  وتطويرىا تحت ظروؼ مختمفة , مع التاكيد عمى عامؿ سرعة االستجابة مف
, والتدريب تحت ظروؼ تتميز بالصعوبة في المنافسات الرياضية , اف ىذا كمو يؤدي الى 
اتقاف االداء المياري واالقتصاد بالجيد وحدوث تناسؽ في اداء الواجبات الحركية العضاء 

ات الجسـ و زيادة نشاط االجيزة الداخمية مما يشعر الالعب بحسف االداء وقمة التعب وثب
 الميارات الحركية واتقانيا .

وفي االلعاب الجماعية نجد اف التوتر العصبي يحدث في لحظات معينة ثـ يميو 
استرخاء , لكف ىذا التوتر يتكرر في المباراة الواحدة عمى وفؽ وضع الكرة والالعب لذلؾ فاف 

 المجيود العصبي في مثؿ ىذه االلعاب يقؿ.

 ر كبير في تكيؼ الجياز العصبي مف خالؿ ما يأتي:كما اف التدريب الرياضي لو تاثي

  لمتدريبات المنتظمة المتطورة تاثير إيجابي في عمميات االثارة والتثبيط عمى القشرة المخية 
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 . يظير اف الرياضييف يتمتعوف بقوة عصبية كبيرة و زيادة في االثارة 
  باالنعكاسات الشرطية .في اثناء التدريب ىناؾ نقص مستمر في الفترة الكامنة الخاصة 
 . تالفي الحركات الزائدة واالفعاؿ العشوائية مف خالؿ التخمص مف التنبييات السمبية 
  تقميؿ االثارة الزائدة لمجياز العصبي مف خالؿ التدريب المنظـ والمستمر والمبني عمى

 اسس عممية .
 . زيادة الفعؿ العصبي اللعاب السرعة 
 عصبي قميمة اللعاب التحمؿ .تكوف قابمية االثارة لمفعؿ ال 
  . زيادة النشاط الباراسمبثاوي في حالة الراحة 
 . زيادة النشاط السمبثاوي لدى الرياضييف في اثناء الجيد البدني 
  سيزداد في حالة الراحة والجيد وعميو  –بنوعيو  –زيادة نشاط الجياز العصبي االتونومي

العضاء مقرونة باالقتصاد في الوظائؼ فاف السعة الوظيفية والراحة الوظيفية تحدث ل
والطاقة , ويالحظ ذلؾ في قمب الرياضي , اذ يسوده اليدوء والبط في ضرباتو في اثناء 

 الراحة .
اف تكيؼ الجياز العصبي يظير في الحاالت التي تزداد فييا القوة العضمية دوف حدوث  

امكانية زيادة القوة  زيادة كبيرة في حجـ العضمة , ويتمخص دور الجياز العصبي في
العضمية عف طريؽ تعبئة أكبر عدد مف األلياؼ العضمية لممشاركة في االنقباض العضمي 
وزيادة تزامف توقيت عمؿ الوحدات الحركية , وعميو فاف عمؿ الجياز العصبي يكوف 

 -باتجاىيف ىما :

 تحسيف التوافؽ الداخمي بيف األلياؼ العضمية ذاتيا . .1
 الخارجي الذي تـ بيف عمؿ العضالت المختمفة .تحسيف التوافؽ  .2

 -فالجيد الكمي ألية عضمة ينتج اعتمادًا عمى عامميف ىما :

مقدار الجيد المنتج عف كؿ ليؼ معتمدًا عؿ  قطر أو حجـ الميؼ ومحتواه ومستوى  .1
 الطاقة التي ينتجيا .

وحدة حركية  عدد األلياؼ المنقبضة في أي وقت والذي يعتمد عمى عدد األلياؼ في كؿ .2
 وعدد الوحدات الحركية الفعالة او النشطة .

إف قدرة االنساف عمى تجنيد االلياؼ العضمية لممشاركة في االنقباض العضمي يرجع إلى  
(% مف أليافو 95-85عامؿ التدريب الرياضي , فالرياضي يستطيع تجنيد ما يقرب مف )

رياضي ال يستطيع تجنيد أكثر مف       العضمية لتشارؾ في االنقباض العضمي , بينما غير ال
(% مف أليافو العضمية , وبغية تنشيط العضالت األساسية فاف ىذه العضالت تحتاج 55-60) 
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إلى معدؿ تردد عاٍؿ مف اإلشارات العصبية في الثانية لكي يظير انقباض عضمي قوي وغالبًا ما 
( إشارة / ثانية , كذلؾ 60-10يف )يتراوح معدؿ تردد االشارات العصبية مف الخمية العصبية ب

فاف حالة السكوف قبؿ الحركة والتي تعني عدـ حدوث أي نشاط لموحدات الحركية قبؿ أداء 
الحركات القوية والسريعة )االنفجارية( ليست آلية لكنيا تكتسب مف خالؿ التدريب وتؤدي إلى 

ف أوليما أف ىذه المحظة مف زيادة سرعة إنتاج القوة العضمية , فيذا التأثير يعود إلى سببي
السكوف قد تؤدي إلى اف تصبح الخاليا العصبية الحركية في حالة مقاومة مما يسمح ليا بتعبئة 
امكانياتيا جميعيا لسرعة االستثارات العصبية لألياؼ العضمية , وآخرىما أف حالة السكوف قبؿ 

إلى قمة االنقباض االقصى الحركة قد تستخدـ لحظة مطاطية قصيرة تؤدي إلى زيادة الوصوؿ 
السريع , ولما كاف األداء في لعبة الكرة الطائرة يتطمب القدرة عمى سرعة إنتاج القوة , لذلؾ يجب 

 استخداـ تدريبات تتميز بسرعة األداء.

 -فالتدريب الرياضي المنظـ يؤثر تأثيرًا ايجابيًا في وظائؼ الجياز العصبي مف  خالؿ: 

 العصبية إلى العضالت .سرعة وصوؿ السياالت  .1
 سرعة التحفيز واالستجابة . .2
 سرعة رد الفعؿ . .3
 المحافظة عمى عممية التوازف بيف التحفيز والتثبيط أو التوقؼ . .4
 تطوير استجابات المخ في إصدار االيعازات المالئمة مف حيث االتجاه والشدة . .5
 زيادة درجة التوافؽ العصبي الحركي . .6

 

 


