
ات  ان االجسام البشرية مجهزة بأنظمة متخصصة لجمع المعلوم
(الحواس)و التي تسمى 
او  

(  االجهزة الحسية )
لتحرك  التي تمكننا من التقاط كل المعلومات و التي تمكننا من ا

بحرية  
قسم العلماء الحواس البشرية الى  

,                                   التذوق,السمع ,هي البصر 
اللمس  , الشم 

و

الدفئ                          البرودة  ,شدة الضغط , هي التالمس 
التوازن  , االلم,

حواس 
ظاهرية

حواس 
غير 

ظاهرة 



المستقبالت الحسية او الحواس الظاهرية 

حاسة البصر : اوال
 و تعتبر حاسة مهمة و التي عن طريقها نأخذ معلومات عن

حركتنا و حركات االخرين الن النظر يسيطر على حياتنا
اليومية و مصدر اساسي في تحديد الحركات المطلوب 

خص أداؤها لتنفيذ مهارة معينة و الحقيقة فأن مراقبتنا لش
.يؤدي مهارة ما يطور من قدرتنا على االداء 

 و النظر هو احدالعوامل االساسية في الحركة فاذا كان
في االداء ينفذ ببطء كافي فأن النظر يتمكن من المساهمة
ذلك تعديل و تصحيح الحركة حتى تالئم الهدف المطلوب و ك

.  يساعدنا في معرفة نتائج االداء و تحديد االخطاء 



مراحل عملية االبصار 

 تعتمد عملية البصر على خمسة مراحل هي :

1-دخول االشعة الضوئية و تركيز الصورة في المستقبالت الحسية للعين

2-ي تحويل الطاقة الضوئية بواسطة نشاطات صورية كيمياوية العصب البصر.

3-خالل  التعامل مع النشاطات العصبية في المستقبالت الحسية و نقل الومضة من

. العصب البصري 

4- عمليات في الدماغ

5-انعكاس العديد من المكونات الموجودة في كرة العين تساعدها على اداء مهامها  .



المستقبالت الحسية او 
الحواس الظاهرة  

 كن  يستعمل الرياضي هذه الحاسة في االداء الحركي ل:حاسة السمع : ثانيا

لذاتية  المعلومات االتية عن هذه الحاسة تكون محدودة نسبيا فقط في الحركات ا

.  و تسمع اصوات خاصة كالذي يحدث في التجذيف 

 * ميز و تسمى بحاسة التوجيه او حاسة التوازن اذ ت: الحاسة الدهليزية

ما االنسان بالحركة و التوجيه لكل من الراس و الجسم بالنسبة لالرض عند

.يتحرك بمفرده او بواسطة سيارة او طائرة 

- ان النظام الدهليزي لالذن هو جزء من الغشاء الداخلي و يقع في االذن

ي اتجاه الداخلية و يكون حساس لمكان الرأس في الفضاء و التغيير المفاجئ ف

لرأس حيث يعمل للمحافظة على التوازن و يخدم ايضا في وضع ا, حركة الجسم 

. بمستوى ثابت 





المستقبالت الحسية او الحواس 
الظاهرة  

ن  ا,ترتبط هذه الحاسة بصورة وثيقة مع االحساس الحركي : حاسة اللمس : ثالثا

الت الحسية  قابلية تحديد التغيرات الخاصة باللمس و الضغط تشمل العديد من المستقب

و التي بدورها تشمل اشعار الجسم بتغير موقعه  

- غط لمس االشياء او الض,تغيرات الحرارة , ان المؤثرات التي تجعلنا نشعر بااللم

(  المستشعرات الجسمية ) عليها و موقع الجسم في الفراغ يطلق عليها 

-لك ان المستقبالت الحسية للضغط تقع في الجلد و االنسجة و تكون اعمق من ت

الخاصة باللمس بالرغم من ان معظم نهايات االعصاب تخدم كال الوظيفتين  

-عة  الضغط يعتبر نوعا من حاالت حاسة اللمس في بعض الرياضات و منها المصار

غيرات حيث من الضروري ان تكون لدى الالعب القدرة على التفاعل بصورة اسرع للت

.الضغطية التي يؤثر فيها الخصم 



الجهاز العصبي و وظيفة االعصاب

 . هو المسؤول عن االنقباض العضلي نتيجةو الجهاز العصبي

, الحافز العصبي الحسي و الذي يأتي من الخلية العصبية 

 ة تتكون من االعصاب و االلياف العضلية لخدمالوحدة الحركية

قد و ان عملية التنبيه النهائية هي عبارة عن تفاعل مع, الحركة 

. لالستجابة 

هي  التحريك و السيطرة و  وظيفة نظام االعصاب 

خزن المعلومات في الذاكرة الحركية اآلتية من  

التغذية الراجعة الخارجية و الداخلية 


