
ما ھي مكونات الجھاز العصبي
اإلنسان لوظائفھ الحیویة بشكل طبیعي، ویحتل الجھاز العصبي الدرجاتتعتبر أجھزة الجسم كلھا ذات أھمیة عالیة في تأدیة جسم

األولى من حیث األھمیة في حیاتنا، وذلك من حیث أنھ الجھاز الذي یعزز التواصل بیننا كبشر  ومحیطنا الذي نعیش بھ، وخاصة أنھ
عندوفي ھذا المقال، سوف نسلط الضوء على الجھاز العصبيیعزز عمل الحواس الخمسة التي تفعل إدراكنا للعالم الخارجي،

اإلنسان ومكوناتھ األساسیة، ونتعرف على وظیفة كل جزء منھا وأعضائھ المختلفة، ونكتشف أھمیتھ في حیاتنا وأكثر
ھذا الموضوع.أمراضھ الشائعة وكیفیة الحفاظ علیھ، ونذكر كل المعلومات التي تخص

الجھاز العصبي عند اإلنسان
الجھاز العصبي ھو نظام معقد للغایة، یتكون من شبكة معقدة من الخالیا العصبیة وحتى المزید من الخالیا الدبقیة التي تنقل الرسائل
من وإلى الدماغ، وبالرغم من صغر حجمھ، إال أنھ ھو المسؤول عن بؤرة اإلحساس عند اإلنسان، مثل اإلحساس والحرارة والبرودة

بالكامل،الجسموزنمن٪3حواليیمثلماوھوفقط،كغ2.04حواليالبشريالعصبيالجھازمكوناتوتزنذلك،إلىوما
وكسائر األجھزة األخرى في الجسم التي تأخذ أوامرھا من الدماغ، یعتبر الدماغ ھو القائد المحرك للجھاز العصبي الذي ینقل

أوامره، ولذلك یعد الجھاز العصبي بمثابة جھاز اإلتصال بین الدماغ وأعضاء الجسم األخرى.
ما ھي مكونات الجھاز العصبي

یتكون الجھاز العصبي من الجھاز العصبي المركزي والجھاز العصبي المحیطي أو الطرفي والجھاز العصبي الالإرادي، ویتكون
الجھاز العصبي المركزي من الدماغ والنخاع الشوكي، في حین أنھ یتكون الجھاز العصبي المحیطي من أعصاب تتفرع من الحبل

الشوكي وتمتد إلى جمیع أجزاء الجسم، أما الجھاز العصبي الالإرادي، فیتكون من قسمین رئیسیین وھما الجھاز العصبي الودي
والجھاز العصبي نظیر الودي، وینقل الجھاز العصبي اإلشارات بین الدماغ وبقیة الجسم،  بما في ذلك األعضاء الداخلیة، ومن خالل

ھذه العملیة، یتحكم نشاط الجھاز العصبي في العدید من الوظائف الحیویة في الجسم مثل الحركة والتنفس والرؤیة وغیرھا من
الوظائف التي سنتعرف علیھا في سیاق ھذا المقال باإلضافة إلى شرح المكونات بشكل أوسع.

الجھاز العصبي المركزي
یتكون الجھاز العصبي المركزي من الدماغ والنخاع أو الحبل الشوكي، اللذان یتحكمان في عمل ھذا الجھاز الصغیر والمھم للغایة،

ولكل منھما تركیبتھ الخاصة، ومھمتھ الموكلة إلیھ في آلیة العمل لھذا الجھاز، ویتألف كل منھما من اآلتي:
األمامي وھو األكثر تعقیًدا، ویتكون من المخ، والذي یحتويیتكون الدماغ من ثالثة أجزاء رئیسیة، وھي الدماغالدماغ:●

جمیع الطیات واألخادید، باإلضافة إلى بعض الھیاكل األخرى تحتھا، ویغلف المخ قشرة خارجیة تسمى المادة الرمادیة،
وفي الجزء الداخلي منھ، یجلس المھاد والوطاء والغدة النخامیة، والدماغ المتوسط الذي یقع أسفل منتصف الدماغ

األمامي، فیعمل كمنسق رئیسي لجمیع الرسائل التي تدخل وتخرج من الدماغ إلى النخاع الشوكي والدماغ المؤخر أو
ھندبرین، ویقع في النھایة الخلفیة للمخ، ویتكون من المخیخ، والجسر والنخاع اللذان یطلق علیھما معاً، باإلضافة إلى

الدماغ المتوسط، اسم جذع الدماغ.
التي تتكون من األنسجة العصبیة والخالیا الداعمة، ویبلغوھو عبارة عن حزمة طویلة ورفیعة وأنبوبیةالحبل الشوكي:●

إلىنزوالًویمتدالقذالي،العظمعندوتحدیداًالدماغ،منویبدأالنساء،عند43والرجالعندسم45الشوكيالنخاعطول
الفراغ بین الفقرة القطنیة األولى والثانیة، ویعبر النخاع الشوكي الفتحات الموجودة داخل كل فقرة في العمود الفقري

اإلشاراتنقلھياألساسیةوظیفتھالشوكيالنخاعأنوبالرغمالشوكي،النخاعحمایةعلىتعملوالتيفقرة33والبالغة
العصبیة بین الدماغ وبقیة الجسم، إال أنھ یحتوي على دوائر عصبیة یمكنھا التحكم في العدید من ردود الفعل بشكل مستقل

عن الدماغ.
الجھاز العصبي المحیطي أو الطرفي

ھو عبارة عن شبكة متفرعة في كافة أنحاء الجسم، ویعد العنصر األساسي في الجھاز العصبي المحیطي ھو الخالیا العصبیة
والخالیا الدبقیة، وتتكون كل خلیة من ثالثة أقسام وھي جسم الخلیة الذي یحتوي على نواة وعضیات الخالیا األخرى، والتشعبات

التي تمتد من جسم الخلیة وتتلقى النبضات العصبیة من الخالیا العصبیة األخرى، والمحور العصبي الذي ھو امتداد طویل من جسم
الخلیة التي تنقل النبضات العصبیة إلى خالیا أخرى، ولكل من الخالیا العصبیة والخالیا الدبقیة مھمتھ الخاصة، وھي التالي:

العصبي، حیث أنھم ینقلون إشارات كھربائیة إلى الدماغ وتسمىتعد الوحدات الھیكلیة والوظیفیة للجھازالخالیا العصبیة:●
النبضات العصبیة، وتتكون الخالیا العصبیة من ثالث أنواع، وھي الخالیا العصبیة الحسیة النبضات العصبیة من األنسجة

واألعضاء إلى النخاع الشوكي والدماغ، والخالیا العصبیة الحركیة التي تنقل النبضات العصبیة من الدماغ والحبل
الشوكي إلى العضالت والغدد، والخالیا الداخلیة التي تحمل النبضات العصبیة جیئة وذھابا بین الخالیا العصبیة الحسیة

والحركیة.
تعمل من حیث أنھا تعمل على حمایة الخالیا العصبیة،وھي خالیا غیر عصبیة، ولھا عدة وظائفالخالیا الدبقیة:●

وتساعد في الدعم والحفاظ على الخالیا العصبیة في مكانھا، وتساعد في تحریك النبضات العصبیة من خالل خلق مادة



عازلة تسمى المایلین، وإصالح الخالیا العصبیة والمساعدة في استعادة وظیفتھا، كما أنھا تقوم باقتطاع الخالیا العصبیة
المیتة، وتعمل على تنظیم الناقالت العصبیة.

الجھاز العصبي الالإرادي
وھو جزء من الجھاز العصبي، وخاصة في إمدادات األعضاء الداخلیة للجسم، بما في ذلك األوعیة الدمویة والمعدة واألمعاء والكبد

والكلى والمثانة واألعضاء التناسلیة والقلب والغدد اللعابیة والھضمیة، یتكون الجھاز العصبي الالإرادي من ثالث أقسام رئیسیة
وھي:

الصدر والقطني في الحبل الشوكي، ویقوم الجھاز الوديیقع بالقرب من مناطقالجھاز العصبي الودي أو سمبثاوي:●
باألفعال الالإرادیة التي تتطلب رد فعل فعل سریع وفوري، والتي یطلق علیھا العلماء رد فعل القتال أو الطیران، ومن أھم

وظائفھ تنظیم معدل ضربات القلب ومعدل التنفس واستجابة حدقة العین للضوء والھروب الالشعوري.
نظیر الودي باألفعال الالإرادیة التي ال تتطلب رد فعلویعمل الجھازالجھاز العصبي نظیر الودي أو الباراسمبثاوي:●

فوري، وتشمل وظائف الجسم التي یحفزھا الجھاز العصبي االثارة الجنسیة وإفراز اللعاب والتبول والھضم والتغوط وما
إلى ذلك.

الجھاز تابع للجھاز العصبي المحیطي، إال أن عملھ منفصل،وبالرغم من أن ھذاالجھاز العصبي الالإرادي المعوي:●
ووظیفیاً، ھو المسؤول عن التحكم في العضالت الملساء واألنسجة الغدیة في الجھاز الھضمي.

الجھاز العصبيوظیفة
ھناك العدید من الوظائف الھامة التي یقوم بھا الجھاز العصبي في جسم اإلنسان، وتشمل ھذه الوظائف جمیع ردود األفعال اإلرادیة

والالإرادیة الصادرة عن ھذا الجھاز، وتتضمن ھذه الوظائف ما یلي:
المركزي والمحیطي مع بعضھما، وتتمثل في تلقي معلومات حولوالتي ترتبط بتكامل عمل الجھاز العصبيالوظائف األساسیة:

البیئة من حولنا، وتولید االستجابات لتلك المعلومات.
للجھاز العصبي والتي ترتبط بعمل الحواس الخمسة، حیث ترسلوھي الوظیفة الرئیسیة األولىتعزیز الوظیفة الحسیة:●

الخالیا العصبیة الحسیة معلومات من العین واألذنین واألنف واللسان والجلد إلى الدماغ، وتحمل الخالیا العصبیة الحركیة
الرسائل من الدماغ إلى باقي الجسم.

سحب الید عند اإلحساس بالحرارة، ولكن ھذا المصطلح أوسعاالستجابة ال تقتصر على العضالت، مثلتعزیز االستجابة:●
من ھذه المھمة، فالجھاز العصبي یتسبب في تقلص جمیع أنواع األنسجة العضلیة، مثل تقلص العضالت الھیكلیة لتحریك
الھیكل العظمي، وزیادة معدل ضربات القلب أثناء التمرین، وتقلص العضالت الملساء أثناء الھضم، والتحكم العصبي في

الغدد مثل إنتاج العرق وإفرازه، وعمل الغدد الصماء الموجودة في الجلد لخفض درجة حرارة الجسم.
التي تتلقاھا الھیاكل الحسیة إلى الجھاز العصبي، حیث تتمیتم توصیل المنبھاتفالتكامل یظھر عندماالدمج والتكامل:●

معالجة ھذه المعلومات، أما الدمج فیظھر عندما یقوم الجھاز العصبي بمقارنة المنبھات مع المحفزات األخرى أو ذكریات
المحفزات السابقة.

اإلرادي مثل تقلص عضالت الھیكل العظمي لتحدث الحركة،وھذا یتعلق برد الفعل الطوعي أوالسیطرة على الجسم:●
وما یقابلھ من رد فعل ال إرادي مثل الھروب والخوف والتنفس وغیرھا، وھي عملیات تتحكم بجسم اإلنسان بطریقة مفیدة

للغایة.
أھمیة الجھاز العصبي

تأتي أھمیة الجھاز العصبي من حیث الدور األساسي الذي یلعبھ في كل جانب من جوانب حیاتنا ورفاھیتھا، فھو یوجھ األنشطة
الیومیة التي نقوم بھا كاالستیقاظ، أو االنشطة التلقائیة مثل التنفس، وعملیات معقدة مثل التفكیر والقراءة والتذكر والشعور

بالعواطف، إضافة إلى الجوانب التي یتحكم بھا األخرى ومن أمثلتھا:
یتحكم في نمو الدماغ وتطوره.●
یتحكم في إدراكنا للعالم الخارجي الملموس من خالل الحواس الخمسة.●
یتحكم في عملیات التعلم وتفعیل عمل الذاكرة.●
یعزز اإلدراك، واإلدراك ھو العملیة الذھنیة التي تفسر المعلومات الحسیة.●
یتحكم في تفكیرنا وعواطفنا مثل البكاء والحزن والفرح.●
یتحكم في ظھور الشیخوخة وبوادر التقدم في العمر.●
یساھم في العملیة المھمة مثل التنفس وضربات القلب.●
یتحكم في الحركة اإلرادیة والالإرادیة والتوازن والتنسیق.●
یساھم في الشفاء وإعادة التأھیل لألعضاء.●
یتحكم في اإلجھاد واستجابات الجسم للتوتر والقلق وغیرھا.●
یساھم في تعدیل وتثبیت درجة حرارة الجسم.●
یرسل تنبیھات الشعور بالجوع والعطش والھضم.●



یدیر عملیة البلوغ والصحة اإلنجابیة والخصوبة وممارسة الجنس وغیرھا.●
أمراض الجھاز العصبي

بالرغم من حجمھ الصغیر جداً، إال أن أي خلل في ھذا الجھاز قد یسبب أمراضاً خطیرة، وخاصة في الدماغ والجھاز العضلي
الحركي لإلنسان، ومن أخطر األمراض التي یسببھا الخلل في ھذا الجھاز ما یلي:

الشخص وسلوكھ وقدرتھ على أداء المھام الیومیة.وھو نوع من الخرف الذي یؤثر على تفكیرمرض الزھایمر:●
أو شلل في أحد جانبي الوجھ، وھو ناتج عن التھاب أوأو ما یعرف بشلل الوجھ النصفي، وھو ضعف مفاجئشلل بیل:●

تلف في العصب الوجھي.
وعادة ما یحصل في الطفولة المبكرة أو قبل الوالدة أووھو تلف في الدماغ یؤدي إلى ضعف نموه،الشلل الدماغي:●

أثنائھا، ویؤثر الشلل الدماغي على حركة الجسم ووقفتھ وتوازنھ وتنسیقھ، ویرتبط أحیاناً بضعف البصر والسمع والكالم،
كما أنھ قد یسبب حركات عضلیة ال إرادیة.

حیثالحركیة،العصبیةالخالیاتصیبالتياألمراضمنلمجموعةمختصراسموھو:MNDالحركيالعصبونمرض●
تولد الخالیا العصبیة وتموت وتصبح العضالت أضعف ببطء مما یؤدي إلى الشلل في النھایة.

ویحدث عندما یكون ھناك تلف في الغالفوھو مرض مزمن یصیب الجھاز العصبي المركزي،التصلب اللویحي:●
الواقي المعروف بالمایلین، والذي یحیط باأللیاف العصبیة في الدماغ والحبل الشوكي، ویؤدي ھذا إلى عدم قدرة الخالیا

إرسال إشارات حول الجسم بشكل صحیح.
تلف الخالیا العصبیة التي تنتج مادة الدوبامین ، مماأو ما یعرف بمرض شلل الرعاش، وینتج عنمرض باركنسون:●

یؤدي إلى فقدان التحكم السلس في العضالت والحركة.
ویحدث عندما ینتقل األلم على طول مسار العصب الوركيوالذي یؤدي إلى ألم في الظھر والساقین،مرض عرق النسا:●

الذي یمتد من أسفل العمود الفقري إلى القدم.
بنمو األورام اللیفیة العصبیة الغیر سرطانیة، ومع ذلك، فيوھو من األمراض الوراثیة، وتتمیزالورم العصبي اللیفي:●

حاالت نلدرة جداً یمكن أن یكون كنھا سرطاني، وھو غیر قابل للشفا.
الجھاز العصبيكیفیة الحفاظ على

العنایة بصحة الجھاز العصبي أم سھل ویسیر، وال یتطلب سوى اإلھتمام والرعایة الصحیة العادیة، والتي تشمل ما یلي:
تجنب المنبھات، أو اإلفراط بھا، مثل القھوة أو أي مادة تحتوي على الكافیین.

تجنب شرب الكحولیات والتدخین المفرط.●
عدم حمل األشیاء الثقیلة، أو حمل األشیاء بشكل خاطئ.●
المواظبة على التمرینات الریاضیة، ولكن تجنب التمارین المجھدة، أو اتخاذ وضعیات خاطئة أثناء التمرین.●
تناول الطعام بشكل منتظم، حتى ال ینفذ الجلوكوز الذي تستخدمھ الخالیا العصبیة للحصول على الطاقة.●
الصحیة.الدھونإلىباإلضافةDوB-12فیتامیناتمنجیدةمستویاتعلىتحتويالتياألغذیةتناول●
العصبي.الجھازداخلالدوائرتقویةعلىیساعدفھویومیاً،ساعات8عنیقلالبماالنوم●
تجنب التعرض للمواد الكیماویة أو استنشاق الھواء الملوث.●
أثناء الجلوس واالستلقاء، یجب أن تكون الوضعیات مریحة للعمود الفقري.●

وإلى ھنا، نصل إلى نھایة ھذا المقال الذي سلطنا تلضوء من خاللھ على الجھاز العصبي عند اإلنسان ومكوناتھ األساسیة
ووظیفة كل جزء منھا، وتوسعنا في شرح الجھاز العصبي المركزي والجھاز المحوري والجھاز الالإرادي، وتعرفنا على

أھمیتھ في حیاتنا وأكثر أمراضھ الشائعة وكیفیة الحفاظ علیھ.


