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 الية عمل الدماغ وعالقته بتعلم الحركات الرياضية

اللية الدماغ وربطو مع تعمم الحركات الرياضية يحتم عمينا مراجعة االدبيات اان تعرفنا 
ذات العالقة التي تبين عالقة عمل الدماغ بكل من الجسد واالنفعاالت والبيئة المحيطة 

 بثالث محاور وعمى النحو االتي :واثرىا في التعمم وسنقوم ببحث ىذه العالقات 

 المحور االول : عالقة الدماغ بالجسد

تعتمد الوظائف العقمية عمى المدخالت القادمة من الجسد وان وظائف الجسد تكتسب 
اىمية كبيرة بالنسبة لممعرفة واالدراك ويميل اكثر العمماء الى استعمال مفيومي الدماغ 

ى العضو الجسدي في حين في حين ان مصطمح الوالعقل كمترادفتين , الدماغ يشير 
العقل يشير الى الوظائف المتناسقة التي يقوم بيا الدماغ مع الجسد , ولتوضيح العالقة 

 -بين الدماغ والجسد وكيفية تاثيره بالتعمم سنقوم ببحثيا عمى النحو االتي :

 اثر الحواس في الوظائف العقمية والتعمم : -1

االعصاب وىي االعصاب الحسية والداخمية والحركية وسنوضح توجد ثالثة انواع من 
 -وظيفة االعصاب الحسية ودورىا في الوظائف العقمية ومن ابرز ىذه الحواس :

: وىي اعضاء حسية تنقل معمومات عن وضع العضالت ومقدار  مستقبالت الوضع –أ 
واالوتار الشد فييا ونشاط التوازن والمفاصل وتوجد ىذه االعضاء في العضالت 

كما يوجد الجياز الدىميزي في االجزاء الميكانيكية في االذن الداخمية , وتقوم والمفاصل , 
 ىذه المستقبالت بتغذية الجياز الشبكي في جذع الدماغ بالمعمومات .

: تمعب حاسة البصر دورا في المحافظة عمى التوازن الت مايقارب  حاسة البصر -ب
وعضالت المقمة ( تذىب الى مناطق  –العين ) الشبكة % من الرسائل القادمة من 02
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% من عممية االبصار في العيون , 12الدماغ المعنية باليات التوازن , اذ تحدث حوالي 
من االبصار تحدث في الدماغ نتيجة ارتباطيا مع  %02في حين ان النسبة الباقية 

ي البيئة يتعممون ابعاد حاسة الممس ومستقبالت الوضع وعندما يممس االطفال االشياء ف
 االشياء ولونيا وتركيبيا .

: كما تقوم حاسة السمع بنقل االصوات الخارجية لمدماغ الذي يترجميا  حاسة السمع -ج
بدوره الى االشياء ذي معنى عن طريق سمسمة من انشطة جياز السمع الذي يقوم بتنشيط 

لك الى الفصوص رسائل عصبية بتردد معين حيث ينقميا العصب السمعي بعد ذ
 الصدغية في الدماغ 

: تظير اىمية حاسة الممس المتمثمة بالجمد في كونيا امتدادات لمدماغ  حاسة الممس -د
اذ يتمقى الدماغ بالعالم الخارجي , ويحتوي الجمد عمى نصف مميون نياية عصبية تزود 

ان االعضاء الحسية االخرى لمحواس الدماغ بالمعمومات مباشرة عن طريق الممس .
مطمورة في الجمد وان حاسة الممس مطمورة في تمك االعضاء وىي جزء اليتجزا منيا 
وطالما ان حاسة الممس متحدة مع الحواس االخرى سيؤدي الى تنشيط جزء اكبر من 

 الدماغ .

 اثر الحركة والتمرينات في الية عمل الدماغ والتعمم : -0

من العمماء عمى اىمية دمج مبادى التعمم مع ماىو معروف عن  اتفق العديد    
فسيولوجيا الجسم وحركاتو وتاثيره بالدماغ , ان البشر متحركون طول حياتيم وىم بذلك 
يحتاجون الى نظام معرفي ذكي ) قدرات الذكاء( يمكنو ان يحول ويفسر المدخالت 

الحركة فالحركة اساسية لتعمم الحسية والصور الخيالية الى مخرجات حركية تخدم ىذه 
الميارة ولمحياة , يقوم الجسم بانتاج الكيمياويات العصبية عند ممارسة التمرينات 



 3 

الرياضية وىي ضرورية لممحافظة عمى الثبات االنفعالي الذي بدوره يساعد الدماغ عمى 
عند  المرتفعاالداء بشكل افضل في عمميات التعمم والتذكر , ان مستوى الجيد البدني 

اداء الحركات الرياضية يتطمب مستوى مرتفعا من التنسيق في قدرات الجسم ووظائفو  
 ويفسر ىذا التناسق المعقد والعالقات الداخمية المطموبة الداء الحركات وفقا لمنظام االتي 

يقوم الدماغ بتكوين الحركات بواسطة ارسال سيل من النبضات العصبية اما الى 
وذلك النو يجب عمى كل عضمة ات تحصل عمى الرسالة في  العضالت او الحنجرة

 مكاني . –اوقات متفاوتة قميال وتشير ىذه عن عالقة الدماغ بالجسم الى نمط زماني 

اىمية اكتساب تنشط الحركات الرياضية العديد من القدرات العقمية لمفرد مما يؤكد 
ل كبير في التعمم ككل , ان االطفال ميارات حركية وان كانت بسيطة اال انيا توثر بشك

اداء الدماغ يرتقي بواسطة النشاط الجسدي والحركة توقظ وتنشط العديد من القدرات 
العقمية كما ان الحركة تدمج وتثبت المعمومات الجديدة والخبرة في الشبكات العصبية 

 وانيا حيوية لكل االفعال التي يجسد بيا الفرد تعممو .

 

 الصحية في الية عمل الدماغ والتعمم :اثر الغذاء والعادات  -3

يمكن لممواد الغذائية المناسبة التي يتناوليا الرياضي من ان تحسن تفكيره وتعممو      
كاالنتباه واالدراك والذاكرة كما تساعد الجسم في ضبط وتساعد دماغو عمى اداء وظائفو 

نات والمعادن عمى صحة ضغط الدم والوضع االنفعالي والجسماني واليخفى تاثير الفيتامي
الرياضي , وان فترة تحويل الغذاء في الجسم عامل ميم في تنظيم نوع الغذاء لمرياضي 
فكمما كان ابطا كمما كان ذلك افضل ان الطعام المثالي لمدماغ وطاقة الجسم ىو الذي 
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 يتحول ببطء كالكاربوىيدرات المركبة والموجودة في الخضراوات والتقل اىمية البرتينات
والدىنيات كمصدر لمطاقة وتمعب دورا ىاما في بناء وحفظ الدماغ سميما اذ تساىم 

ينات بصناعة نسيج الدماغ واالنزيمات والنواقل التي تسرع االيقاظ واالثارة وتدخل البروت
 في تركيب الييموغموبين الذي الذي يمكن الدم من نقل االوكسجين .

 ة عمل الدماغ والتعمم :اثر الماء واالوكسجين والنوم في الي -4

% من اجمالي وزن الجسم وتصل نسبتو في الدماغ الى 54-54يشكل الماء نسبة     
% في العضالت وتؤكد ) ىانا فورد( عمى اىمية الماء لالرساالت الكيريائية 54% و 02

 داخل الجياز العصبي والتي تجعمنا نحس ونتعمم ونفكر ونتحرك ونعمل .

اما االوكسجين فان الدماغ يستخدم خمس االوكسجين الداخل لمجسم اي يحتاج الى عشرة 
اضعاف اي جزء كما تاتي اىمية االوكسجين كونو ضروري لعدة وظائف جسمية كعممية 

 ( .ATPتحميل اطعمة معينة وانتاج الطاقة )

المبالغ فيو يمكن  ويحتاج الدماغ الى النوم لدمج ماتعممو من خبراتو السابقة ومن غير    
القول ان القدرات العقمية تنخفض بسبب قمة النوم وكذلك فان النوم يجعل االجسام اكثر 
صحة عن طريق دعم جياز المناعة ويدعم جياز المناعة النوم , ويحتاج المراىق الى 

( ساعات وكمما تقدم 12-0ثماني ساعات من النوم في حين يحتاج الطفل في االبتدائية )
قمت حاجة حاجة الجسم الى النوم , ان كفاية الرياضي من النوم التقل اىمية عن  العمر

في التدريب عمى تطوير اداؤه واخذ كفايتو من الراحة بين فترات الوحدة التدريبية كفايتو 
 او بين الوحدات التدريبية من اجل استعادة الشفاء واعادة البناء وخزن المعمومات .
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 ة الدماغ والجسد واالنفعاالت المحور الثاني : عالق

تشترك مع الدماغ والجسم متغيرات اخرى اشارت الييا البحوث الحديثة اال وىي     
ة عمى بقائو ظاالنفعاالت عمى اساس مصدرىا ودورىا في تكيف الكائن البشري والمحاف

 وتعممو وانتباىو وذاكرتو وجوانب اخرى .

الفرد استجابة لمواقف اضافة الى ترافقو مع انماط من االنفعال : بانو الشعور الذي ينتاب 
 االشارة الفسيولوجية واالفكار والسموكيات .

وىناك انواع  الخوف والحزن والغضب والمرحوىناك اربعة انواع من االنفعاالت ىي 
تتكون من دمج ىذه االنفعاالت االساسية فتحدث انفعاالت اليم والقمق والضغط وىي خل 

غضب او الحزن , وتحدث االنفعاالت نتيجة عمل اجيزة دماغية جسدية من الخوف وال
 واالجيزة االكثر صمة باالنفعاالت ىي :

 الجياز العصبي الذاتي  -
 RASتشيط الشبكي نظام ال -
 االجيزة اليرمونية المحيطة  -
 الجياز الدوري  -
 الببتيدات ) التفاعالت الكيمياوية ( -
 النواقل العصبية التشابكية  -
 الحشويالجياز  -
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 اثر االنفعاالت والموسيقى والنشاط الرياضي في التعمم :
ان الموسيقى والفن كادوات الثارة االنفعاالت وبالتالي التاثير في التعمم والشفاء من   

 بعض االمراض النفسية ويرى ) جنسن( ان الموسيقى تعمل عمى تقوية التعمم من خالل 
 اثارة النواقل العصبية  -
 العصبية لمدماغ اثارة المسارات  -

ان اداء الموسيقى يشغل نقاط التشابك الدماغية وتزيد الترابط مابين االعصاب وىناك عدة 
 فوائد لمموسيقى التي تساعد في التعمم :

 رائيقسييل اكتساب المغة واالستعداد الت -
 تسييل التطور العقمي  -
 تقوية االتجاىات االيجابية  -
 تدعيم االبداع -
 رغبة الطمبة بالحضور لممدرسة وقمة الغياب زيادة -
 االرتقاء بالتكيف و التطور االجتماعي واحترام الذات -
 تنمية القدرات البدنية والتوافقات العصبية  -
 اشغال الذاكرة التعميمية اشغال التغذية الراجعة  -
 اشغال نظام الدافعية المتعمقة بالسرور والمتعة  -

 
 

 المحور الثالث : العالقة بين الدماغ والجسد واالنفعاالت والبيئة االجتماعية 
توفر التاثيرات االجتماعية اساليب معقدة الثارة او تعطيل نمو الدماغ عن وظيفتيا     

وقد اتفق الباحثين عمى ان مايمر بيا الطفل من خبرات خالل مرحمة ماقبل الوالدة 
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و عمى التفكير والتعرف والشور فقد اخذت تاثيرات الوراثة ومابعدىا تزيد من قدرة دماغ
 والبيئة جدال طويال عبر التاريخ باييما اكثر تاثير في تطور الدماغ ؟ 

فمنيم من ركز عمى الوراثة ومنيم من ركز عمى البيئة والبعض االخر اتفق عمى    
 التوازن مابين الوراثة والبيئة .

لقد كان االعتقاد القديم قبل السنوات االخيرة من القرن العشرين يتمثل بانو حالما يكتمل   
تطور الدماغ فانو يستحيل تعديمو خصوصا خالياه العصبية اي ان االعصاب اليمكنيا 
اعادة انتاج نفسيا او تعديل الوصالت العصبية وان التعمم ربما يغير من وظيفة الدماغ 

ديل تركيزه ولكن نتائج االبحاث اظيرت خطا ىذا االعتقاد فقد توصمت واليكنو اليمكن تع
الى ان الترابطات ) الوصالت( العصبية تنمو في الدماغ في استجابة لالثارة والخبرات 
لتزيد عدد التفرعات ) الشجيرات( استجابة لممدخالت التي تصميا ويقل عدد التفرعات مع 

 ) اما ان تستخدمو او تفقده ( .رة عدم االستخدام والذي ينسجم مع العبا
ومما تقدم واستنادا الى اراء العمماء فان بامكان الفرد من ان ينمي فعميا قدراتو العقمية عن 
طريق ترابطات وصالت عصبية جديدة مع االستثارة وفي جميع االعمار وانو يستطيع 

لك عندما يمارس زيادة ذكائو بدون حدود باستخدام االثراء البيئي االجتماعي مثال ذ
الرياضي تعمم حركي لميارة جديدة فانو يتم توليد تشابكات جديدة في القشرة الدماغية 
استجابة ليذه المدخالت اما في حال تكراره لميارة قد تعمميا فان الدماغ يزيد من كثافة 

ع االوعية الدموية في مناطق معينة من الدماغ وىذا يشير الى ان الدماغ يغير من ادائو م
 ,تغير نوع البيئة والتعمم 

ولقد اظيرت الدراسات الحديثة ان الدماغ يمكنو القيام بانبات خاليا عصبية جديدة وثبت 
حتى االن نمو خاليا جديدة في النسيج العصبي لمدماغ وىي المنطقة اليامة لمتعمم 

 والذاكرة .
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