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الدماغ )1) Brain :هو احد مكونات الجهاز العصبي المركزي والذي يتكون بدوره
من-1:المخ. Cerebrum .
- 2الدماغ المتوسط. Midbrain .
- 3الجسر. pons .
))1سمعية خليل محمد :مبادئ الفسيولوجيا الرياضة ,شركة ناس للطباعة والنشر ,ط2008 ,1م
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-4النخاع المستطيلMedulla obligate.

 -1الدماغ :

()2

هو احد مكوني الجهاز العصبي المركزي مع النخاع الشوكي ويعرف على انه
مجموعة من النسيج العصبي بداخل الجمجمة والدماغ نسيج رمادي وردي اللون يبلغ
حجمه تقريبا حجم ملئ اليد متجعد ومتماسك يزن( )5,3باون ويكون()%2,5من
الوزن الكلي للجسم لذا فهو يتزود حوالي بـ( )%15من تجهيز الدم الكلي ويستهلك
بحدود( )%25من االوكسجين الكلي .

مكونات الدماغ تكوينيا وتشريحيا :

اوال//الدماغ المؤخر يتكون من:
-1المخCerebrum .
-2الدماغ المتوسطMidbrain .
-3الجسرpons .

))2

مثنى ليث حاتم :مقارنة بعص متغيرات النشاط الكهربائي للدماغ والقلب وعضالت االطراف السفلى والبيوكيميائية وفقا للذكاء

الخططي واالداء البدني والمهاري لالعبي كرة القدم المحترفين(المحليين والدوليين),اطروحة دكتوراه ,العراق ,جامعة القادسية ,كلية

التربية البدنية وعلوم الرياضة 2015 ,م ,ص .35-34-33-32
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-4النخاع المستطيلMedulla obligate .

ثانيا //الدماغ المتوسط:
ثالثا //الدماغ المقدم
الدماغ والتحكم بالحركة وعملية التحكم بالحركة هو تطوير الفهم المتكامل للتراكيب
القشرية ودون القشرية وتأثيرها بالتحكم الحركي الناتج من القشرة الحركية وعبر
االعصاب وصوال الى العضالت كما يلي :
-1القشرة الحركية هو المخطط الكلي للفعل وتبدا باألوامر للحركة.
 -2المركز دون القشرية تشرف على تفاصيل الحركة.
-3العقد القاعدية تكون فعالة في الحركات البطيئة .
-4المخيخ يكون للحركات السريعة وحركات القذف.
لذا نحتاج عند اداء الحركة الى ربط متسلسل من االوامر الناشئة من تلك القشرة فعند
اكتمال االيعاز بجزء من الحركة تسير الدوافع االخرى الى ارتباط اخر وهكذا وبهذه
الطريقة يمكن انجاز الحركة المنتظمة لذا فكلما كانت االيعازات منتظمة ومتسلسلة
يمكن وصف الحركة الناتجة منها بانها حركة مهارة وهي صفة االداء االلي لمهارة
المعقدة وعلية فان الدماغ يتحمل الجهد بالتحكم والتغيير الهائل في السلوك الحركي.
-الدماغ واالشارة الكهربائية:

()3

الدماغ مثلهُ مثل بقية أجزاء الجسم تصدر عنه إشارات كهربائية نستطيع قياسها
إن ّ
ّ

بواسطة أجهزة صنعت خصيصاً لذلك ويشابه ذلك َعضلة القلب التي نقيس اإلشارات
()3

:http://mawdoo3.com /
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الكهربائية الصادرة من عضلة القلب بواسطة جهاز تخطيط القلب وذلك بقياس
إن تخطيط
الموجات الكهربائية الصادرة عن القلب من أنحاء متفرقة من الجسمّ .
الدماغ وذلك خالل فترة
الدماغ هو عبارة عن فحص لألمواج الكهربائيةَ التي ينتجها ّ

االستيقاظ أو خالل مرحلة النوم أو خالل مرحلة القيام بالنشاطات اليومية العادية
الدماغ وتنتقل إلى
وهنا يقوم جهاز
متخصص بقياس تلك األمواج التي تصدر من ّ
ّ

الجهاز الخاص بالقياس .وفي بعض األحيان يجعل الطبيب الجهاز يقيس األمواج

الدماغ عند تعريض العين لوميض كهربائي قوي أو
الكهربائية التي تصدر عن ّ
ضعيف أو عند جعل المريض نائماٌ  .وعادةٌ يستعمل التخطيط للكشف عن أمراض
ألن النشاط الكهربائي لمريض الصرع يكون
تصيب الدماغ وأهمها مرض الصرع ّ
عالي جداً وتكون أمواج حادةٌ ومتعرجة .و لتحديد بعض حاالت الموت السريري
وتكون فيها الموجات الكهربائية معدومةَ كون الدماغ مات سريرياٌ  .اليوجد أية
يجرى
مخاطر من هذا الفحص إال عند األطفال وذلك ألن تخطيط الدماغ لألطفال ُ
له تحت تأثير التخدير.

الموجات الدماغية ووظائفها(:(prainwaeves and fucttion
مع تقدم العلوم الطبية وما وصلت اليه من الثورات الهائلة في مجال االكتشافات
الحديثة لحل االلغاز التي تحيط بالكائن البشري حدد علماء الطب وفسيولوجيا
االعصاب طرقا متعددة لمراقبة الموجات الدماغية وهي:
أ-الطريق المباشر واالساس هو تخطيط الدماغ الكهربائي(. (EEG
ب -الطريق الثاني غير المباشر هو تخطيط العصب الكهربائي(.)EMG
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اذ يقيس الـ( (EEGاالمكانيات الكهربائية علة فروة الراس واحيانا على لحاء الدماغ
وبتقدم العلم والتطور في هذا المجال تمكن العلماء من خالل الموجات الدماغية
واختبارات العاطفة االنسانية من استكشاف شكل الدماغ .
وتعرف الموجات بانها تسجيل التغيرات الكهربائية المتقلبة في الدماغ والتي يحصل
عليها عن طريق اقطاب كهربائية موضوعة على السطح الخارجي للراس وتدعى
 EEGوعددها اربعة موجات هي( الفا -بيتا -ثيتا-دلتا)
اما (وجيه محجوب) فقد وصفها بانها ذبذبات ذات فولتية واطئة وعددها اربعة
موجات ايضا هي( الفا -بيتا -ثيتا-دلتا).
اما (محمود يونس) فقد عرفها بانها مجمل من السياالت العصبية الناشئة من
مختلف الخاليا الدماغ تؤدي الى تكوين موجات كهربائية وايضا صنفها الى اربعة
موجات .

شكل يوضح الموجات الدماغية االربعة
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ٍ
ٍ
ترددات معينة ,وهي تنتج()4فان
موجات كهربائية ذات
الموجات الدماغيةعبارة عن
 Neurons”.العصبونات“ عمل ونشاط الخاليا العصبية في الدماغ ,أو
فعلياًالموجات الدماغية هي ما يمثل أفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا وردات فعلنا

يتم تسجيل الموجات الدماغية اعتماداً على مجموعة من الحساسات (اإللكترودات)
التي توضع على الرأس .وظيفة هذه الحساسات هي التقاط اإلشارات الكهربائية
المنتشرة على سطح الرأس ,وتسجيل هذه اإلشارات ,ومعالجتها واظهارها .عملية
التقاط اإلشارات وتسجيلها ممكن أن تتم على سطح الرأس ,ولكنها ستكون عملية
صعبة ومعقدة نظ اًر للتشويش الكبير الذي سيتم على اإلشارات .الطريقة الثانية

لتسجيل الموجات الدماغية هي عبر وضع اإللكترودات مباشرةً على القشرة المخية
احي ,وهذه الطريقة تعطي نتائج أفضل وأكثر دقة .عملية تسجيل
وفقاً لعمل جر ّ

 EEG:التخطيط الكهربائي للدماغ“ والتقاط الموجات الدماغية التي هي عبارة عن ـ
Electroencephalography “.

حزم ترددية وفيما يتعلق بتفاصيل الموجات الدماغية نفسها ,فإنها تقسم لعدة حزم
 ,حيث تمثل كل حزمة من هذه الحزم نمطاً معيناً من النشاطات Bandwidths
العقلية .ومن المنطقي أن نالحظ أن الحزم عالية التردد تمثل النشاط العقلي المركزي

بينما تمثل الحزم منخفضة التردد نشاطاً عقلياً منخفضاً ,أي حاالت النوم مثالً.

الكالم السابق يعني أن الموجات الدماغية ستختلف بحسب النشاط العقلي الذي يقوم

به اإلنسان وبحسب األحاسيس التي يشعر بها .فعندما نشعر بالتعب واالسترخاء,
تكون الموجات الدماغية ذات الترددات المنخفضة هي المهيمنة واألكثر انتشا اًر ,بينما
تنتشر الموجات الدماغية عالية التردد عندما نكون بحالة التركيز العالي والنشاط

الشديد.
من الجدير بالذكر هنا أن هذا المقال يهدف لتسليط الضوء على مفهوم الموجات

ٍ
بشكل عام وشامل ,بينما التناول الدقيق والعملي لموضوع الموجات
الدماغية وأنواعها

()4

/http://www.4electron.com
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الدماغية وتطبيقاتها يتطلب تفاصيالً معقدة أكثر ,خصوصاً أن الموجات الدماغية
تمثل العديد من األمور وفقاً للمنطقة التي تظهر فيها بالدماغ.

وفيما يلي تصنيف األمواج الدماغية وفقاً للحزم الترددية ”Cycle per Second
التي تنتمي إليها

 Delta Waves 0.5 – 4 Hzموجات دلتا
موجات دلتا هي أبطأ الموجات الدماغية من حيث سرعة االنتشار ,وهي ذات تردد
ٍ
بنشاط عقلي عميق,
منخفض جداً ,ويتم توليد هذه األمواج في الحاالت التي تتسم
مثل حاالت التأمل الهادئ أو النوم العميق ,كما أن موجات دلتا مصدر المشاعر
الخاصة بالتعاطف.
 Theta Waves 4 – 8 Hzموجات ثيتا
في معظم األحيان ,فإن موجات ثيتا تظهر أثناء النوم (ليس النوم العميق الذي تظهر
فيه موجات دلتا) ,وقد تظهر أحياناً بحاالت التأمل الطويل والعميق .يتم تشبيه
موجات ثيتا على أنها مسلكنا وطريقنا للوصول للذكريات والمعلومات المخزونة
ضمن الدماغ ,كما أن موجات ثيتا مسؤولة عن سحب حواسنا من التركيز على
الوسط المحيط ,إلى التركيز على اإلشارات التي يتم توليدها ضمن الدماغ .موجات
ثيتا أيضاً هي المسؤولة عن األحالم ,حيث تعمل موجات ثيتا على توليد صور
ٍ
ومعلومات ومعارف ال ترتبط باإلدراك الواعي المباشر الذي نحصل
ومشاهد حية
عليه من حواس السمع والبصر والشم وغيرها
 Alpha Waves 8 – 13 Hzموجات ألفا
تظهر موجات ألفا أثناء النشاطات العقلية المتصلة باإلدراك الواعي ,ولكنها تمثل
ٍ
نشاطات عقلية هادئة ,حيث تمثل موجات ألفا الحالة الهادئة للدماغ ,وهي تعني أن
الدماغ واعي ويدرك ما حوله ,ولكنه غير نشط أو فعال ,ويمكننا تشبيهها بالحالة
الخاصة بجهاز الحاسوب ,حيث ال يكون الحاسوب يقوم بتنفيذ أي ”“Stand By
فعل يتطلب قدرات المعالج ,إال أن الحاسوب جاهز الستقبال أي إشارة أو تنبيه
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 Beta Waves 13 – 39 Hzموجات بيتا

ٍ
تظهر موجات بيتا
بشكل كبير عندما يكون الدماغ بحالة وعي وادراك ويقوم أيضاً
بتنفيذ وظائف ومهام متنوعة ,وهي ترتبط جميعها باإلدراك الواعي الناتج عن

الحواس ,تمثل أمواج بيتا حالة “النشاط” الدماغي ,وعندما تنتشر عبر الدماغ ,فهذا
يعني أننا نقوم بوظائف متنوعة ,مثل التفكير وحل المشاكل والنظر واالستماع ونتلقى
التنبيهات المختلفة .تنقسم موجات بيتا بدورها إلى ثالث حزم أخرى
موجات بيتا المنخفضة :وهي الموجات التي تغطي الحزمة الترددية من 15 –12



هرتز ,وهي تمثل أخفض حالة من نشاطات اليقظةوالوعياإلدراكيالدماغي
موجات بيتا المتوسطة :وهي الموجات التي تغطي الحزمة الترددية من 22 –15



هرتز ,وهي تمثل تزايد تركيز النشاط العقلي الدماغي

موجات بيتا العالية:وهي الموجات التي تغطي الحزمة الترددية من 39 – 22

هرتز ,تمثل هذه الموجات األفكار المعقدة ,وتعلم الخبرات الجديدة ,وحاالت
اإلثارة الدماغية
 Gamma Waves > 39 Hzموجات غاما

موجات غاما هي أسرع الموجات الدماغية وأعالها من حيث قيمة التردد .تمثل
موجات غاما حاالت التركيز العقلي الشديد والتفكير المركز والمنظم ,كما تمثل أيضاً
استجابة عدة مناطق دماغية من أجل المساهمة في عملية تفكير مركزة واحدة.

سابقاً ,كانت موجات غاما تعتبر عبارة عن نشاط دماغي إضافي ليس له أي معنى,

إال ان األبحاث قد بينت أنها تمثل فعلياً أعلى درجات النشاط الدماغي .أحد األلغاز
المتعلقة بموجات غاما أنها تمتلك تردداً أعلى من قيمة تردد انتقال اإلشارات عبر

العصبونات نفسها ,وكيفية توليد ونشوء موجات غاما الدماغية ال يزال يعتبر أحد
األلغاز الهامة في مجال علم األعصاب
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خصائص الموجات الدماغية:
يذكر (غايتن وهول  )1997ان موجات الفا هي موجات نظمية تحدث بتردد يترواح
بين( )13-8دورة /ثـ وهي تظهر في كل مخططات ادمغة البالغين االسوياء تقريبا
وفي اثناء يقظتهم وفي حالة هدوء نشاط الدماغ وتحدث هذه الموجات على اشدها
في المنطقة القذالية ولكن من الممكن

تسجيلها ايضا من المنطقتين الجدارية

والجبهية للفروة وتكون فولتيتها حوالي( )50مايكرو فولت وتختفي موجات الفا في
اثناء النوم العميق وعندما يحول انتباه الشخص نحو أي نوع من الفعالية الفكرية
تستبدل موجات(الفا) بموجات(بيتا) ذات التردد االعلى المتزامن والفولتية المنخفضة
ويالحظ ان االحاسيس البصرية تولد توقفا كامال لموجات(الفا) ويستعاض عنها
بموجات(بيتا) المتزامنة والواطئة الفولتية ,وتحدث موجات(بيتا) عند ترددات تزيد
على( )14دورة بالثانية وتصل ()80دورة بالثانية وهي تسجل بالغالب من المنطقتين
الجدارية والجبهية للفروة اثناء تنشيط الجهاز العصبي المركزي او في اثناء التوتر
لموجات(ثيتا) ترددات تترواح بين( )7-4دورات بالثانية وهي تحدث بصورة رئيسية
بالمنطقتين الجدارية والصدغية في االطفال كما انها تحدث ايضا في اثناء الكرب
االنفعالي في بعض البالغين وخصوصا عند خيبة االمل واالحباط وتحدث
موجات(ثيتا) ايضا في العديد من االضطرابات الدماغية وغالبا في حاالت تنكس
الدماغ  ,وتشمل موجات(دلتا) كل موجات  EEGوتحت( )3,5دورة بالثانية وهي
تحدث في اثناء النوم العميق وفي امراض الدماغ العضوية الوخيمة.
تخطيط الدماغ الكهربائي:

()5

يقيس جهاز تخطيط الدماغ الكهربائي الشحنات الكهربائية التي وصلت الى سطح
الدماغ اثناء فترة تخطيط الدماغ فقط ونحن بحاجة ان نعلم ان الفعالية الكهربائية
الدماغية متغيرة ومتموجة مع الوقت فهي تختلف من ثانية الى اخرى ومن دقيقة الى

http://www.startimes.com/?t=29613294

)(5
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اخرى ومن ساعة الى اخرى ومن يوم الى اخر وكما نعلم ان هناك شحنات كهربائية
دماغية تكون في عمق الدماغ وال تصل الى سطح الدماغ فانه :
-1وجود تخطيط دماغ كهربائي طبيعي والينفي وجود اضطراب في الشحنات
الكهربائية الدماغية EpileptiformDischarges
 -2وجود تخطيط دماغ كهربائي طبيعي والذي يقيس الشحنات الكهربائية الدماغية
في منطقة واحدة من الدماغ(وهذا ما نالحظه في معظم مراكز تخطيط الدماغ) هو
تخطيط دماغ كهربائي مبتور وغير كامل واليعطي الفكرة الكاملة عن الشحنات
الكهربائية الدماغية الحقيقية والذي يجب ان يكون اربع اوجه من الدماغ ولفترة التقل
عن ربع ساعة تخطيط مستمر لذا فان تخطيط الدماغ الكهربائي عند وجود اضطراب
في الشحنات الدماغية يكون:
أ-طبيعي دائما في %20من الحاالت.
ب-غير طبيعي دائما في  %30من الحاالت.
ج-طبيعي تارة وغير طبيعي تارة اخرى في  %50من الحاالت المتبقية.
التخطيط الكهربائي الدماغي :هو اختبار االعصاب الذي يسجل النشاط الكهربائي
الدماغ وغالباما يتم اجراؤه للكشف عن النوبات أو التشنجات أو غير ذلك من النشاط
غير الطبيعي للمخ.
طريقة اجراء الفحص:
يتم التقاط النشاط الكهربائي بواسطة اقطاب توضع في نقاط محددة على الراس,
حيث تتم مضاعفة قوة هذا النشاط بما يقارب المليون مرة عبر منظومة الكترونية
يحتوي عليها جهاز الـ ( .)EEGيتم توثيق هذه النشاطات الكهربائية على شكل
امواج ذات وتيرة متغيرة على ورقة الجهاز ,او من الممكن ان يتم تخزين المعطيات
فو ار في ذاكرة الحاسوب .خالل الفحص ,يتم اختبار اداء الدماغ اثناء اليقظة وخالل

النوم ,وكذلك عند تفعيل المريض بواسطة التهوية الزائدة ووميض

االضواء.
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مجاالت وتيرة االمواج (عدد االمواج في الثانية) في االختبار هي كالتالي :دلتا-اقل
من  ,4ثيتا ,7-4-الفا ,12-8 -وبيتا  -اكثر من  13موجة في الثانية .تتعلق
وتيرة االمواج في هذا ا الختبار بعمر المريض ووعيه .تعتبر النتائج منطقية وطبيعية
في هذا االختبار ,لدى شخص بالغ مغلق العينين ,حين تكون في مجال الـ"الفا" في
المناطق الخلفية من الدماغ .وعندما يكون مفتوح العينين ,يظهر االختبار وتيرة "بيتا"
بشكل واسع النطاق يشمل كل الدماغ .تظهر وتيرة "ثيتا" و "دلتا" لدى االطفال اثناء
اليقظة ,كما انها تميز النشاط الطبيعي في مختلف االعمار اثناء النوم.

()6
اثار جانبيةٌ أبداً وال حتى على المرأة الحامل
مالحظة  :ال يوجد لتخطيط الدماغ ٌ
فاآلثار الجانبيةَ تكون صف اًر.

 .1ما هو فحص التخطيط الكهربائي للدماغ
 .2طريقة أجراء الفحص
التخطييييلكهالائي يييياغ هل يييي ا ( )EEGهووووو اختبووووام يووووت
موووووه خولووووون او يوووووا الفيووووواط الكهربوووووائي فوووووي الووووودماغ.
حيوووو مووووه الييكووووه ار يووووفاكا ا موووور ي وووور بووووا اء
ووووك خلوووو بتخطوووويط
خويووووا اب اوووواي الدماشيووووة لوووو
موجات هذا ابختبام.
اظهووووور ابمووووورا التوووووي ا ووووور بالووووودماغ بيوووووك محووووود
وووووك امووووووا بطي وووووة فوووووي الي وووووا
(ومحووووودو ) لووووو
الخووووال باليفطقووووة الياووووابة .بيفيووووا اييوووو الحووووابت التووووي
اسوووبل ال ووورم للووودماغ لووو ثطوووا وا ووو (م ووو التئيييا ه
الييييييي ا  ،الييووووووواي ابي وووووووية ،التسوووووووي والحوووووووابت
ك اموا بطي ة مفتيرة.
التفكسية) للظهوم ل
مبا ووووور للفيووووواط
بيوووووا ار هوووووذا ابختبوووووام هوووووو مقيوووووا
الكهربووووائي فووووي الوووودماغ ،فاثوووون بابمكووووار ا ووووت ولن مووووه
اجووووو ايوووووخيص حوووووابت الاووووور التوووووي يكوووووور الفيووووواط
الكهربووووائي الوووودماشي فيهووووا ووووديدا وشيوووور طبياووووي .يظهوووور
)6(:http://mawdoo3.com/
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وووووك امووووووا حوووووا ة او
هوووووذا الفيووووواط الاووووور ي لووووو
متارجووووة .يووووذل  ،مووووه الييكووووه ار اظهوووور خووووو فحووووص
يهربيوووة الووودماغ ،لووودا مسووو موووه الير ووو الوووذيه ياووواثور
موووووووه الاووووووور  ،ثيووووووواطات ايوووووووف ية بووووووويه نو يييييييا ه
الصييييي اليختلفووووة ،فووووي مكووووار محوووود مووووه الوووودماغ ،او
ل الدماغ يلن.
يسووووا د ووووك الفيوووواط الكهربووووائي بوووويه ثوبووووات الاوووور
( )Seizuresفووووي احديوووود ثووووو الفوبووووات التووووي ياوووواثي مفهووووا
اليووووريل .ولكووووه ،مووووه الييكووووه ار اظهوووور ثتووووائ ابختبووووام
طبيايووووة فووووي باوووول ابحيووووار ،حتوووو لووووو يووووار اليووووخص
مري وووووا ،ييوووووا موووووه الييكوووووه ار ايوووووير الفتوووووائ ب وووووابة
اليوووووخص بوووووالير مشووووو اثووووون مااف ،و لووووو بسوووووبل
حاوووو باووول الفيووواطات التيوووف ية .موووه الييكوووه يوووا ة
حسا ووووية هووووذا ابختبووووام ووووه طريووووا اخطوووويط يهربيووووة
الوووودماغ ا فوووواء الفوووووا الووووذ يتلووووو الحرمووووار ( وووودا الفوووووا
ليووووودة موووووا) ،او وووووه طريوووووا التخطووووويط اليتوا ووووو لوووووو24
وووا ة بوا وووطة جهوووا متفقووو  .الفحوووص ابي ووور موووة موووه
اجووووو القيووووواا بتحديووووود الفوبوووووات التيوووووف ية هوووووو متاباوووووة
يهربيوووة الووودماغ بووور الفيوووديو .فهوووذا ابختبوووام يقووووا بتو يوووا
الفيوووواط الكهربووووائي بووووالترامه موووو ااوووووير وووولو اليووووريل
ا فاء الفوبة التيف ية.

طريقة أجراء الفحص
يووووت التقوووواط الفيوووواط الكهربووووائي بوا ووووطة امطوووواي او وووو
فووووي ثقوووواط محوووود ة لوووو الوووورا  ،حيوووو اووووت م ووووا فة
مووووة هوووذا الفيووواط بيوووا يقوووامي اليليوووور مووورة بووور مفظوموووة
ليهووووا جهووووا الووووو ( .)EEGيووووت او يووووا
الكتروثيووووة يحتووووو
وووووك امووووووا ات
هوووووذش الفيووووواطات الكهربائيوووووة لووووو
وايوووورة مت يوووورة لوووو وممووووة ال هووووا  ،او مووووه الييكووووه ار
يوووت اخوووريه الياطيوووات فووووما فوووي ايووورة الحا ووووي .خوووو
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الفحووووص ،يووووت اختبووووام ا اء الوووودماغ ا فوووواء اليقظووووة وخووووو
فوووود افايوووو اليووووريل بوا ووووطة التهوئووووة
الفوووووا ،ويووووذل
الرائدة ووميل اب واء.
م وووابت وايووورة ابمووووا ( ووود ابمووووا فوووي ال اثيوووة) فوووي
ابختبووووام هووووي يالتووووالي لتووووا-اموووو مووووه  ،4طيطووووا،7-4-
الفووووا ،12-8 -وبيتووووا  -اي وووور مووووه  13موجووووة فووووي ال اثيووووة.
اتالووووا وايوووورة ابموووووا فووووي هووووذا ابختبووووام بايوووور اليووووريل
وو يووووون .ااتبووووور الفتوووووائ مفطقيوووووة وطبيايوووووة فوووووي هوووووذا
ابختبوووام ،لووودا وووخص بوووالي م لوووا الايفووويه ،حووويه اكوووور
فوووي م وووا الوووو الفا فوووي اليفووواطا الخلفيوووة موووه الووودماغ.
و فوووودما يكووووور مفتوووووظ الايفوووويه ،يظهوووور ابختبووووام وايوووورة
بيتوووا بيوووك وا ووو الفطوووا ييوووي يووو الووودماغ .اظهووور
وايوووورة طيطووووا و لتووووا لوووودا االطفييييا ا فوووواء اليقظووووة،
ييوووا اثهووووا اييوووور الفيوووواط الطبياوووي فووووي مختلوووو اب يووووام
ا فاء الفوا.
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شكل ()2
يوضح أماكن وضع األقطاب طبقا للنظام العالمى ()%20-10

الوحدات الوظيفية للمخ والنشاط العقلى :
أوضحنا من قبل إن المخ هو عضو النشاط النفسى والعمليات العقلية العليا
كالتفكير والتذكر والتخيل كخصائص معقدة ال يمكن أن تكون إال وظيفة لبناء
على نفس الدرجة من التعقيد التركيبى الوظيفى  .لذلك فإننا سوف نحاول فى هذه
السطور البسيطة أن نلقى الضوء على نظام عمل المخ وذلك من خالل توضيح
الوحدات الوظيفية التى تشترك فى األنشطة العقلية التى تتمخض عن عمل المخ
.
ويكاد يتفق الجميع على أن العمليات العقلية عبارة عن نظم وظيفية معقدة ال
تقع فى مساحات ضيقة محددة بالمخ  ,وإنما تحدث من خالل المشاركة الفعالة
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أل بنية المخ ككل وهو يعمل  ,وكل من تلك األبنية يؤدى وظيفة نوعية محددة
لتنظيم ذلك النظام الوظيفى .
وطبقا لذلك التصور فالبد أوال أن نتعرف على تلك الوحدات األساسية التى
منها يتكون المخ ودور كل منها بالنسبة لألشكال المعقدة للنشاط العقلى  ,وتشير
األبحاث لوريا سنة  , 1973ليفانوف سنة  , 1962لينزلى سنة , 1960
بريبرام سنة  1971 , 1960والدراسات على وجود أرضية قوية تؤكد التميز
بين ثالث وحدات وظيفية تشترك فى نظام عمل المخ بالنسبة للنشاط العقلى ,
وبدرجة ما تقربنا الى الحقيقة يمكن أن نصفها كما يلى :
أ -وحدة تنظيم مصدر الطاقة الالزمة لعمل المخ .
ب -وحدة إستقبال وتشغيل وتخزين المعلومات التى تصل للمخ من العالم
الخارجى .
ج -وحدة برمجة وتنظيم وتصفية النشاط العقلى  .والعمليات العقلية عند
اإلنسان عموما وعلى األخص فى حالة نشاطه الواعى تتم دائما بإشتراك
تلك الوحدات الثالثة  ,كل منها تشترك بدور فى العمليات العقلية من
جانب وتسهم فى أداء تلك العمليات من جانب أخر  .ومن المالمح
الرئيسية لتلك الوحدات إن كال منها تشكل فى حد ذاتها بناء
هرمى  hierarchicalوتتكون على األقل من ثالثة مساحات قشرية
تقوم كل منها على األخرى:المنطقية اإلسقاطية ( األولية
)  primaryوهى تستقبل النبضات  impulsesمن أو ترسل الى النظام
الطرفى  peripheryثم المنطقة الثانوية  ( secondaryإسقاطية –
إرتباطية ) وفيها يتم تشغيل وبرمجة المعلومات القادمة إليها وأخيرا
المنطقة الثالثية  tertiaryوهى عبارة عن مناطق التداخل Zones of
 , overlappingوتعتبر تلك المناطق مع المناطق الثانوية العمود
الفقرى لعمليات التفكير والنشاط العقلى عند اإلنسان .
التخطيط الكهربائي للدماغ) (EEG
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جهاز كهربائية الدماغ ال (( )) EEG
جهاز تخطيط الكهربائي للدماغ يعمل على تسجيل موجات الدماغ ( الفا –
بيتا – دلتا – ثيتا ) عن طريق ارسال المعلومات (  ) BLUTOOTHالى
الحاسبة كما يحول تعابير الوجة في مواقف مختلفة الى قيم رقمية ويمكن عمل
البحوث الخاصة في المجال الرياضي في اختصاصات مختلفة ومتنوعة منها
التعلم الحركي ...الخ .
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استمارة ادخال المعلومات الخاصة بالمفحوصين بجهاز( )EEG
اسم المشارك:
العمر:
نوع التمرين
الموجة
الفا
بيتا
دلتا
ثيتا
موجة حادة راسية
موجة بطيئة
موجة حادة
موجات اخرى

التفاصيل:

التردد frequencyالسعة amplitudeمنطقة االنتشارdistribution
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