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  أسس التعلم الفسيولوجية
  :ا������

�ض ه�ا ا���� ��� ����� ، ا"س
 ا��� �� ی��� وت&�� ��ض  ��%�م ا���ا���������� �
 �� ��� : )�� ���+ت ا���ردة ��( ، ا�,� ا�&+*��� ، ا���ا����ی�+ت ا�& ��� ، وص1 ر*��� �

 �� ���ات ا��,���+ت ، ���+ن��6+ت ا5س�4+ب� ، ا��ا���������� و���� ‘ ، ا�&��ة وت68ی� ا��
 �� ، ا���%�م ا��� � ا��������� 5ن��+ل أ:��� ا���  .ا�

  
 : ا��
�ه�� ا������

  Learningا����� 

 . �� �� <�������� ن���� �� شAن%+ ت@��� أداء ا���د –     ���� <�6ی��� 

 

   Reticular Formationا����ی��ت ا������ 
�ف ب�4ع �     تE�8� F�4 �� ا�D8ی+ ا��� �� ی��� <� ا"�6اء ا���آ6ی� �� ا��( وا��� ت

   .Cerebritruncusا��( 
  

  Relative Refractory Period دورة ا�ن���ر ا������ 

� ح�I ی��� �Kا�� ��:Aت L@ة ت��ة ا��� یN4 أن ت�� ب�� ت&,�� ا�8�� ا��� �� � +ش�     ه� ا��
�ة أخ�ى� ��  ح�6 وت&,�� تQ ا�8

  .)  �� ا�K+ن��1/500ـ  ت��ر ب (
  

  :ان�%�ل أ"! ا�� ری�
� E8ش Nت�ری ��:Aأو <�      ه� ت ���� أو <� أس�ب �+ �� أس+��N ا��&+ط Yخ� ��� �> ���

  . ��\1 ��ی�
  

  :ا��&� 
��+ت � .     ه� وس�� �Dن��+ل وه� ن^+م �+م ی���ن �� ��+ص� ن���� "ي �

  
  : ا����دئ 

�ة - 1&� 5 ی��� ت�&�b ا��&�ة ا����8 ��aدي أي ن&+ط �� � را\� ب�ون ا�`+\� ا��� تAت� �
  .ا����ی�+ت ا�& ��� ا����8 �� 

2 - I�� وا�@ � ا�&�آ� ��� ا����ی�+ت ا�& ��� ب`�ی�� � +ش�ة �� خDی+ أ�6اء ا��( ا��8:aت 
 ��d+ا��� �&�� ����eا�@+�� ا�� �  .ت���

3 - ���� ب�ون ح�وث ت,�ی� ر��  . 5 ی��� أن ت@�ث أي ���� ت
4 -b�&�ت Iدي إ�aوا���+رس� ی��� أن ی ��� وت&,�� ��+jk �@�دة ب+��&�ة  ت�ریN ا��( ب+�

 ��d+ا���.  
  
  
  
  
  
  



� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  �
  

  
�وع �� ا���
 ت�+د ت�رس <�     > �� I�^�I 5 أآ�ن � +�,+ �� ذآ�ت أن ا�,+� �� ا���  

�����، : ����o+ت%+ ن�اتn ا����p ب����� ا��%+رات، آ�+ءات ا���ری
، ا���رات ا�\Dو� Nری��ا�
� ا�5��+�� وا��` �F ا�5��+��، ت���� ا���ك ا���+دي، ا��@�� ا5ن��+�� ، ح� ا��&�Dت،�� ا�

 .ا�( ... ت��ی� ا���ك وا��Dج ا�����، ت���� ا5ب��+ر ، ا���وق ب�� ا"<�اد 

� ه� ت�+�+ ا���ق ب�� ��� ا���dو ، ��+��� ، ب+����I ا�&+�� ا����ق ب�� اtن�+ن ا��ي ت��+>     
� ه� ا��ي یE8 ��ه� ا���� ا��ي ه� �� ص�+ت اtن�+ن <�b ا���م وا��<�� . ����د، <+��

 ��  . ت��ن إن�+ن+ �� ا��+ح�� ا� ������� ، أ�+ ��ه� اtن�+ن <D ی�@�j إ5 ب+�
� <�+ زا�L ه�+ك �&�Dت وأس�ار �� ��     و�I ا��d� �� ا����م ا�%+*� <� س�������� ا�

�%+ ح>��� ���+ ی��`�F ا�� ����� ا�@+�� ان��+ج �&�ات ا���وع ا����I اvن ، وی&%� ا�
��+�� یx� ا� +حw <� �4+ل �� ا���
 وا��( و"��+ب � jی���+ول خDل <� �� ���e+ه�ة ا�
� �� خDل ���ون��، وا���������+ ، وا�F��4 ی�رس e+ه�ة ا����tس� ا��وا�����+ء ا�@��ی� ، وا�%

8��p ب+�\D� �> p��8ى ت�  .��+ت ا"خ
  

  (�� ه� ا����� ؟
�� <�6ی��� �� ����<p ا� �y .  �� �� <�������� ن���� �� شAن%+ ت@��� أداء ا���د–     ا��وی

�ی1 <+�@���� . �I أنp أي ت,�� <I ا"داء ی@�ث ت@L ش�ط ا���+رس� : إ��ا*�+��و أی+ آ+ن ا�
� ی@�ث ��� �+ \ � ا��5دة ح�I ب�ای���د ا�� �ى أن ا��� � ��� ت�ه�ر ا���@�I ا��������� ا�

� <zن :�� . ���� ا�`�� �I س �� ا��K+ل آ�1 ی��+ول ب��} ز�+�� ���ءة ب+� � أو ب+����� ی>
� ب��`+ أو ����ا���+ت ����ة یN4 أن ت@�ث س�اء آ+ن ا��� .   

  
 ����+ت ا��� ��+� :وا���\1 اvت� ی�o| ت

1 - ���+ت(ا����xة  ی�ى ا�`�� ا��6+�� ��� � ��  ) .ی�
  . ی��� داخ�+ <� ا��ه+ب إ�I ا��6+�� - 2
  .  ی��+ول ا��6+�� ب��} - 3
  . وب��+رس� ���� ا���+سj ا� ��ي ا�@�آ� ر<�F ا�����ى ی��| ا��6+�� - 4
5 - p�> � . ی�<F ا��6+�� �

� س+ب�o �> )jء ا�8 �ة ا��+ب�� - 6��� ا��&�وب) ت`� p�� \ ر ا�`�� ��ى�   .ی�
� <� ت�+ول ا��&�وب - 7���ك ا��6+�� أو ی��  . یAخ� \�ارا إ�+ ب
  

 F��� �� ی��ة ��+ ن&+ه�} ی���+ <� ح�+ة ا�`�� ی�o| ب��رة ت��dو b�� ل ا�+Kإن ا��  
����+ت ا����x�� ح�I <� أ��� ص�ر ا���  .ا�

4�ی � و ا��������� ��ب� ا��س� <�  ت4– و�� أش%� ا��4+رب ا�8+��ة <� �4+�� �� ا���
 ا�
  :ح������ أس+س���� ه�+ ا���Yة، وی�� إ��اؤه+ <� ا����� t: +ت 

�  ���� ه�ا ا����� تaدي إ�� ح�وث ت� ���  .إن ا���+رس� ا������ �
�  �  .إن أ:� ا���ریN ی���� �� أح� ا������ ا���وی�� ب+��( إ�� ا���1 ا"خ

  
�\p ا,�4�ب� ی�� ت��ی� ا���6 ا��ي ت����� ا����ى tن4+ز ا��س� �� خDل ا���Yة      و<� تQ ا�

I ن��4 ص�رت%+ <� ا���Yة(� �I ن�
 ا���� ��ة ��ات ) ی�� I�ا��� ا��� Nت�ری ��:� ی
ح�I ت��ر أنp (ت��+وت �� <�د "خ� یL K ا���6 <� ا�DKث ا��@�5ت ا"خ��ة وآ��Q ا"خ`+ء 

��4�ب� ��ة أخ) ح�ث ت��ة ب+��� ا����ى وی+�%+ �� ح���� ، و اvن ن�Aل ا���د أن ی4�ي ا��



ان�8+ض ز�� ا��@+و�� ا"خ��ة ب+��� ا����ى �� ا���6 ا��ي \� س4�+} أول : �&+ه�ة أ5 وه� 
  ؟ �+ذا ح�ث… ��ة ب+���

 I��L ا��� ا����I أداء ه�ا ا���� ح�w ی�y�8 ا���6 �� �@+و�� "خ�ى ح�     ح�ث أن ت
ح�� أخ�ى ن�4 أن أ:� ت�ریN ا��� ا����I \� ان��� إ�� ا��� یL K <� ا��@+و5ت ا"خ��ة ، و�� ن+

�ة ب��
 ا��� � �4�ب� <� أخ�� ) ا����ى(ا����ى وا����� �� ذ�Q ن�4} <� ان�8+ض ز�� ا��
  .ا��d� �� ��م ت�ری %+ �� اDktق 

 

  : ی�6  م2 ا�� 7- ا�
�����61 ن5  أن4 �ب  م2 ت�ا1  م�- ا����� -و�0 م� ن.�- ت�+ ا�*�ه!ة 
1 - ���Q ا���رة �� ا��  .  ب�+ء �� � را\� س�� ی�
2 - ���+���ات ا���6ی��� وا�5:aخ� �� ا����  . ن^+م �
3 - ������ إذا �+ ت�<�ت ح�ث ا�o�� وط�  .ا��nx ، ا��ا<��� ، ا���+رس� ، ا������ :  ش
  

    � y� �+> ، ����%+ أو�I اه��+�p  و��� ت +ی�L ا���اخ� ا���������� <� ب@e w+ه�ة ا�
��ى ا� ��� ا��\��� �� �� � ���ات ا�@+د:� <� ا�4%+ز ا��,���ى  ( micro-structureب+���

 �� ���ات ا�����+*�� ا��� ت@�ث داخ� ا��( –ا�8�� ا��,��– ا���I ح�� اه�� )  ب�� ح�وث ا��
���ات ا� �+*�� <� ا��^+م ا��ي ی�,�1 ا����ى ا���یj ا"خ� ب+��&8� �� 1�� �� آ�� أي �

 ����+ت �� أح� ا������ ا���وی�� إ�I ا���Macro-Structure  1ا� ��� ا��� ان��+ل ا��
�، ن&+ط أ�6اء ��ا"خ� ، ا��D\� ا����اخ� ب�� أ�6اء ا�4%+ز ا��� � ا��� ت�&A �� ح�وث ا�

 ��d+ة ا����� �� ا��&�+��� ��� إص+ب� ا����ص ا�4 %�: ���� ا�K�� أو ا��aخ�ی� أو ��K ت
   .ا�����d �� ا��&�ة ا����8 

�ف ا��+رئ ب��رة ���6ة ���وري أن یxا� �� pنz> ا���اخ� Q�y ت � D�     و��� ن��م ت@
 ���I ب�y ا"س
 ا��� �� ا���������� ا��+�� ا��� ت�%� ب��رة � +ش�ة <� ���� ا��. 

  
                                            :ا��8 ا���م� 

� وه� ���� ا����y ا���+ه�� ا��*���� ا���ت `� ب � +`� � +o�� 
  :     وت���x تQ ا"س
 . ا����ی��ت ا������ - 1

 . و?< ر=�6 ������ - 2

3 - A��� ردة��ت ا�����ا�� . 

4 - A��� ��=���ا��&� ا . 

 . ا��
!ة وتDEی2 ا�����م�ت- 5

 . م���ن�Dم�ت ا����5ب� - 6

 .ات ا�����H ا�
�������1 و0���� ا�����  ا��&�!- 7

  . ا��
�Kم ا��6�H ا�
�����61 �ن�%�ل أ"! ا����� - 8
  

 +%�� ��� ���8� |�oت� �  :و<��+ ی
  Reticular Formation ا����ی��ت ا������  - 1
�+ت ا�4�اح�� e+ه�ة ه+�� �,+ی�       ��. ��� ز�� ب��� 5ح� ا�4�اح�ن أ:�+ء \�+�%� ب+�

 ��� بAي \`F خDل ا��&�ة ا���+��d ت�@���<� إنp �� ا����� أن ی��ن ا�4�اح أ:�+ء ا�
ب+������ ا���وی�� tزا�� �6ء ���F �� ا����n ا��� � وأح�+ن+ ��+ح� ت��� ���1 ا��( ، 

و��� " ن&+ط ن�
 را\�"و�F ذ�z> Qن ا���یy ی^� ��@�^+ ب@+�� �� ا���^� و5 ی��� ا���� 
1 ت�+�+�
 ب�y ا"�6اء ا��\��� ا��� ت�j�� �> F ا��( ا"�� ی8�" ��ع ا��(" إذا �+ \+م ب

 +��> pح�� +� ���ی| ، <zن ا���یy <� ا��� وا�@^� ی��� ا���^� ت�+�+ و5 ی&����8+ أداة ا���
  ی& p ح+�� ا���م ،



  
  
  
 

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  

 �L1(ش�- ر(   

� �����ی��ت ا��������E��رات ا���ا�  

  
��@� �F ا���`�� ا�@��� ب+��&�ة ا���+��d وذ�x)1 : (2،1 Q| �� ا�&�� وی� �>�k � ���� 

�یj ا���+رات ا��+��ة خDل ا�@ � ا�&�آ� و���z> Qنp �� خDل ا����ی�+ت ا�& ��� k ��
 F��� p� �ی�^� أو ت �� ����ي ی��� ��ش+رات ا�@��� أن ت�ا���o@� ب+"س%� <� ا�&�� ا�

ا���+��d ح�w ی���%+ أن تaدي وe+*�%+ ا������ و�� ا"خE أي ن&+ط ن��� ��+jk ا��&�ة 
  ی�ت b ب+5ن� +} ؟

 ب��ة ت4+رب �� Moris و��ری
 Magon     <� ن%+ی� ا"رب����+ت \+م آ� �� �+��ن 
��� ��راس� ب�y ا����ی�+ت �ا�@��ان+ت ا��� وL@o تQ ا�^+ه�ة �� �+نN ووص1 ا"س
 ا�

�8��<L ب+����ی�+ت ا�& ��� ا��� �� ا��� �� � +رة ��  ��Reticular Formation ا�
�ف ��E�8 �� ا�D8ی+ ا��� �� ی��� <� ا"�6اء ا���آ6ی� �� ا��( وا��� ت� F�4ب�4ع "ت

   .  Cerebri truncus" ا��(
  

Q ا����ی�+ت ب��x إ��اد ت���+ت%+ ت&�� ذ�Q ا��^+م ا�& �� و�� ه�+�      وا�D8ی+ ا��� �� ب
 jkی + أ����ن ن^+�+ :+ب�+ ت�� �� ���اف ا���ی�ة �D8ی+ ا�k"ا Qب+&��+ءت ا������، ح�w ت
I ب�+ء اtن�+ن وت���F� p ��ا�� ا� ��� ا�8+ر���، ب� � n��p ه�ا ا5س� وأي ن&+ط ن��� ���

{+ � attention وأي ��� ��� أو ح�آ� إداري 5ب� وأن ی�خ� <�p �+�� ا5ن� +} ا����� <+5ن

Q ا����ی�+ت، آ��z> Qن ت�&�b ا��&�ة ا����8 ��aدي أي ن&+ط �� � �إذن ه� و����e أس+س�+ت �
�ة ا���+��d �� تQ ا����ی�+ت ا�& ���&�� ���� ب�ون ا�`+\� ا��� تAت� ��d �\را  .  

ح��+ظ      و<� ا��4+رب �� ا�@��ان+ت إذا �+ ت� ت�`�� F�jk+ �@�دة ب+����ی�+ت ا�& ���، �F ا5
� ���� ��دة ا�@��ان �d +�وه ، j���ب+����ی�+ت ا"خ�ى ، <zن ا�@��ان ی���� إ�I ح+�� ا���م ا�

p� ���ا خ+ر��+ \�ي ��K� اح�ذ�Q "ن ا�� x+ت ا��� �� . �@+�� ا���� ح�I إذا �+ اس��8م ا�4



} ا�@+�� ی^%� ت�� ب+���� وب�ون إ�+\� إ�� ا��&�ة ا���+��d و��� ا�@��ان 5 ی��N�4 ، و<� ه�
  " .ا����+ت ا� `���"��+ �� رس� ا��( تQ ا����+ت ا��� ت& p ت�+�+ ح+�� ا���م 

     واvن إذا ت� اس�&+رة ا����ی�+ت ا�& ��� ب�A+آ� خ+ص� ب+س��8ام ا"\`+ب ا� Dت���� ا��\��� <zن 
� ��@��+ت� � رس� ا��( �+ ی��� ا�@��ان ی���� إ�� ح+�� ا���� وی �أ ا5س�4+ب� ، و���*� ت^%

 p �ا�� �� ��  .ب�د ا��
 ���+ت ا��� +د�� �@+����ك <� ت�^�� ا��    و�� ه�} ا��4+رب ی�x| ��+ أن ا����ی�+ت ا�& ��� ت&
 ��d b�> ��d+ة ا����&�ا���م وا���^� وت�o| ا"ب@+ث ا�@�ی�K أن وص�ل أ:� ا��� p ا�8+ر�� �

��� وه�ا ) ا��&�ة ا���+��d( ب� �� ت%��� خDی+ ا��( آ+<� ��@�ث ا��&+ط ا�8+ص ب+��( وإن�+ 5�
��+ت . ی�� ب��x ا��D\� ب�� ا��&�ة ا���+��d وا����ی�+ت ا�& ��� �ح�w ی�� اtدراك وت&,�� ا��

  .  
 b&�م ا��+�� ا��:A��ف ب+��� ی�:A+ت ت�ی���Q ا���%+ إذن ب+��^� ا���&�`�� .      إذا <� jوی`

 )��.  
��+ت ا��� ت���      و��Q ا��^� دور أس+س� <� ���� ا��ا<��� <zذا �� ی�%�A ا��( 5س�� +ل ا���

�ات د<+��� <zنp 5 ی���p ا���+م بAي ��� :aآ� . pك ن�4 أن�� ا��@�� ا�@��ي <� ا���� +� kو
�ة ا���+��d ت��� ا���+رات ا�%+ب`� ا��� ت% b �� ا�&��( ب4+نN تQ ا����ی�+ت ا��+��ة �

�� ا��&+ط ا5ن��+س� �p ، و�� :� ت���ن ات�+5ت �� �� ب�� ا��&�ة �� ��^��@ � ا�&�آ� ��
 �> ��d+ة ا�����+ت ا������ و ه� ت@�� ا��&��ا����8 وب�� ا����ی�+ت ا�& ��� ح�w ت@�ث ا�

���� �� ��+ص� ن^+م ا����ی� ا�& �� <zذا ت�آ�ت ح+�� ا����ب� ا��� ی�+ن� ��%+ ا���د ����+ ی�
 Q�ت�+�+ وی�� ����ا���م ب�� ی�م ��� ش+ق ت�4 انQ ت���� ب+���ریn �� ح+�� k+\� أ�I ح�I ت�

�+�� �F ا� ��� �� ا�� �^>+@��وری� �xآ+ت ا��\��� ا��  . ا��@�� <� ا�@
  

  :  وأه� ا���P=< ا������ �����ی��ت ا������ ت�.H! (��� ی�6 
  
� ب`�ی�� � +ش�ة �� خDل أ�6- 1:aا�@+��  ت ��� وا�@ � ا�&�آ� �� ت,��اء ا��( ا��8

 DK�> ��d+ة ا����&��   ����eا�� : �� ��� ا�� x+ت ا�:a+ت ا�& ���  ت�ی���ا��� ت�� �� تQ ا�
 ���� اح��+e%+ ب@+�� ا��&+ط ا�Dز�� ���^�� اس�4+ب+ت ا�,�د ا��8� ��d+ة ا����  . إ�� ا��&

��� ح+�� ا���م أو ح+�� ا�- 2��( –��^� و ا5ن� +}  ت� ����eح+5ت و  ( Q� ��ى اس�K+رة ت�
  .ا����ی�+ت ا�& ��� 

 {+ �� ���� ب�ون ا5ن�d ن�+نtا pا��ي ی��م ب ��� <%� �+�� أس+س�  Attention<+��&+ط ا�
 ���� ��1 �� . �+م ی�خ� <� أي ��\��� در�� ت�آ�6 ا5ن� +} ا��� ب�وره+ ت� ����"ن%+ ت


 ی�ت b ن&+ط ا�����ی�+ت ا�& ��� ح�w تaدي اس�K+رت%+ إ�I و��د ا��( <� ح+�� ا���^� و ا��
  . ب^%�ر ح+�� ا��1 ا���  تaدي إ�� ا���م 

3 - �K� ��\+��� ب�y ا���اد ا�����D آ+��:Aزی� - : ت+���tا aminazine   ل+���� Iuminal وا�
Q ا����ی�+ت و �� ا��+ح�� . ی�� �� خDل تQ ا���^��+ت ا�& ��� ��اب ب`oا�` �� إذا ح�ث ا

��o��اط <� ا���م \� ی�ت b ب^%�ر ا��رق . <zن اtن�+ن ی�+ن� �� ح+�� ا���م ا��>t+آ
insomnia    

  
 6�
  : ا����ط ا��K!ب�� 6�A و ا����ط ا��

1 �� ن&+ط \��     إذا �+ ت�@��+ ت�آ�N ا�D8ی+ ا��� �� و��ن+ أن ا�E*+�8 ا��%�ب+*�� �%+ ت
 ��8�� ، ون��t �4زا�� ح+�� ا5س��`+ب ا�ا�� �ل ا"ی�ن� ��+*� ا�8�ي وا��+*� ا�8+ر�� �
�وة ا��أس > �� p�ق <� ا�4%� ا��%�ب� ی����+ ت��4> �ت��� ��%+ ا�D8ی+ ا��� �� ی^%

  .ب�اس`� راس� ا��ب�ب+ت ا���8 



ذي ا�&@�� ا���� � خ+رج      وإزا�� ح+�� ا5س��`+ب ه�} ت�&A �� و��د أی�ن ا���دی�م 
و ت&�� ا"ب@+ث ا�@�ی�K إ�� إنp إذا ت�  ا�8�� و و��د أی�ن ا� �ت+س��م داخ� ا��@��ى ا�8�ي،

�ق <� ا�4%� ی��ر ب@�ا�� > �%^� ��إزا�� ت��� أ�&+ر أی�ن ا���دی�م ا�����د خ+رج ا�8
500 L��> )L��> �*+ی+ ) خ���D8&+ط ا��ا"ب@+ث ا�8+ص� ب �ا��� �� إ�� و��د آ��Q ت&�

�� آ��� � k p� و pون ذات���   .quantumخ�+*E ت�ب�ب�� آ%�ب+*�� �
  

  :     وت�RS ا�ه��� ا����&� �����ی��ت ا������ (6 ن*�م 0�- ا��A ب������ �����ط ا��6�% 
��� ا��( 1973     <�� ح�د ��ری+ س�� � ����eث وح�ات وD: ح�د wح� )��) س�&�ح%+ <��+ ب

��+ت خ�E واح��&,�� ا��� �K�"ى ا���ة ��%+ ���^�� p\+k ا��&�ة ا����8 ���� إ�� ا���
�+ ، أ�+ وe+*1 تQ ا��ح�ة <%� ت� jK أس+س+ �� ا����ی�+ت ا�& ��� و�� :� <zن �ب+���اآ6 ا�
� ا���^� ا��ا�� 5ب� وأن ی�� ��� ا�����ى ا"��K �� ا���^� أو ا5ن� +} أو ا���&�b ، و5 ب��� ا�

��ى ا"��K ا��`�ب ��� و�� آ+�� ب�س+*� ت�&�b ا��( �� ��آ�+ أن d+� �� . أن ی��ن ا��
�ب�� �� ت@�ث ب� N ا5ن� +} و�� ه�+ یAت� دور ا��س+*� ا������ ، وا� ��ی� وا���ص��ب+ت ا�

 �����+ت أ:�+ء ���� ا��  .ا��ی+��o <� إ��اد ا��( 5س�� +ل ا��
  

  :����  و?< ر=��6 ��- 2    
     ح�I ی^� ا��+*� ا�@� ب+\�+ <� �+��p ا��ي ی��&D> p ب� �p أن ی�� ح+�� �+ ح��� �� 
Q �� ا��68ون %�����دات ویN4 أن ی��N�4 �%+ و��p أن ی @w �� ���ر ا�`+\� ����+ ی�
��یDK� N4�> p أن ی @w �� ا��+ء ����+ ی��ن �`&+ن+ وا�`�+م ����+ ی��ن �+*�+ وا"�� 

     .  وه��ا... �+ ی��ن خ+*�+ ���
 p��ات ا��� ت��ر ح��p ، و��Kی� �� ا������ � ا��� pأن �     وی��� أن ن��K ا��+*� ا�@� �

� . <%� ی��F ا���ی� �� ا5س�4+ب� ا�8+ص� ب%+ � ���� واح� ی�K� �� ��Kن ا��z> +وأح�+ن
+4�� اس���+ء ن�
 ا5س�4+ب� <� ب�y ا"ح�+ن ی��� أن ت�ح� اس�Kا�� 
��دة \� أ��ت ����ب+ت �

 ������ف ب���+ن�6م ا��� أو ت���� ا5س�4+ب�(وه� �+ ی�Kا�� ����وذ�Q ا��b�`8 <� ح� ذاتp ) إ�+ ت
� ، وا5س�4+ب� �Kا�� �K� ت+��وة ا�%+*� �� ا�^�اه� ا��� ت@�د آKا� Q�� +�@4� � ��  .ی

� أس+س أن ��یp <��      وه�ا ا��b�`8 �@�ود ا"ب�+د <%� ت��ر ��+ ی@�� �*+�  S E Tث �
�ات أ�+ ب+��� � ��ن�+ن <��Q ا����ر �K4+ب+ت �@���� ب��� خ+ص� �� ا����@�دة �� ا5س

�ا �K1 آ��ی6ي <`�ي . ب�+�p ی8d ت��ی� �+ ه� ��� k ح�ل ���و�+ ی@�ث �� ��+\&+ت �
 ���D إ�� ح� بx� � ����N �� ص�F اtن�+ن ی�� ���ح�w ت��اخ� أ��ان ا���ك و�+ ه� �

  . وا5س�4+ب� ت�اخD ی4�� ا� +ح��K <� ح��ة �� أ��ه� 
 �����ك ��K ت�� �� ا�@�یw ی�ى ب�y ا� �������� و��+ء ا5ت4+} ا� �+*� ���و<� ا�

Tenbergen و��ن6ر Lonzer   ی6ة�d | اس��8ا�+  Instincit أنp یN4 اس��8ام ��`
�p إ�� �+ ه� �@�د ���ا �� ب��oح <� إk+ر ن�ع ا���ك ا�8+ر�� ا��ي ی��ر �� ا���دن

Marked outkind of behaviour   ا�`��ر ��ا<�� �� <zذا �+ ن^�ن+ إ�� س�ك ا��
�ی6ي ��
 <�b "ن تQ ا"ن�+ط ا���آ�� d ك�وا5س�4+ب+ت ا��<+��� ��� ا�@��ان+ت �I إن%+ س

�p ا�@��ان <%� س�ك ت��� \ � ا���Dد أو ذ�Q ب�ون أي ��ن �� أ��ا��ن ا���+رس� أي دون أن ی
 ���eدي وaي آ+�� ی����b �� \ � ا���`�+ت ا��را:�� ا�,�ی6ی� ب+ot+<� إ�� أن ا���ك ا��`

 ��� ا"آ� وا�&�ب وا���م . آ+�� ب�ون ت� �وو��د تQ ا�,�ا*6 ��� اtن�+ن \+ص
� kا*6 و�� � %�+ وا5ن��+س+ت ا�,�ی6ی� و��z> pن ��%�م ا�, ���%+ آ�+ ت@�ث ��%+ ���و�� ی�

�� ا�4+د �� ا���
 ا���+ص� ب+����I ا�� �> ������ ��d pی� ��ر�� أن+,� . �Kا�@�ی +��و<� �,
� إن%+ ��,� �� وe+*1 ا"�x+ء و��م ا��( ی��� أن ن�^� إ�� ا�,�ا*6 <� ا�@��ان+ت ا��ن�+ 

�ون� ا��ي أ���tا Nا�@+س Q��� ���p ا��( تb�`8 س� jkBrain  +د و�Dا��� ��أ�� � �\ 



�  Genesی��� بp �� ات�+5ت وارت +k+ت \� ت� ص��p ب��� ا��4�+ت ا��را:�� � 
�یj ا"ب�ی� k �� L��  .آ�و��زو�+ت ا�D8ی+ ا��� ان

   
1 اخ�D<+ ��ه�ی+ <+ر\+ إ�� أب�� ا�@�ود <+��( ��� اtن�+ن ���      و��� اtن�+ن <+"�� ی8

 �%� �� ��ی���� ب�+ؤ} ا���� ��� ا���Dد <�� وا\F ا"�� <zن إ�+دة ا���ص�� وا5رت +ط ا��
 ����+ت إ�� ا��(، ���وإ�+دة اtت@+د وا��صDت ا�@+د:� ���+رات ا��� �� خDل ت�+سN ا��

�ة ا�@�+ة ��ة دا*�� ا�@�وث �kال <����– ����� ا���  . ت��I ب
��ی+ت ا��`�ر      إذا ت�ر��+ <� س��� ���e��+ب Nآ����D\� ا�� ���� ا��`�ر �� ا� ��b إ�� ا��

�+ ا��ا\�� ، :� <�4} ه+*� ، <+tن�+ن ����ن+ ��� ا�@��ان+ت ا��ن�+ وح��ة ا�8�� ح�I ا�@��ان+ت ا�
 1���� خ��ص+ <� ���� ا���( أن در�� ا��\� وا�6ی+دة ا���ری��4 �@���� بAه��� دور ا�

�وف ا� ��� ا�8+ر��� �� أب�b اtس�4+ب+ت ، ) ا"س+س� <� ���� ا��`�ر ا���%�م e F�
 �� �^>+@�,�اء <� ا� �آ� و��xء ح�I أ��� أن�+ط ا���ك اtس�4+ب� �� +� ��t4+ب� ا�آzس
 ������ أس+س+ �� ح�وث ا��ا���ع ا��ي ی���K <� ا���ك ا�4��� ا��ي أص | خDل ا��`�ر ی

� Dethier   ، دی6ر 1958 س��  Simpson ��ن  ، س�� Rewرو (� س��  Stellerوس
1964 . (  N�4�� ؟ أو �` ��� ا��+*� ا��ي ی���� jا��+ب b�`8�<� أي ش�� إذن یN4 ت��ی� ا�

�+�� ا�8+ر�� ؟ �  
�ة  Set     و<� و\z> +� Lن <�� �K� ��ات (  ت�1�A �� ��+ص�K� ( �� ��> ����ی��� أن ت�

+4�� ا��D\+ت ا��+*�� ) دا�� ا���6 ( و<��+ ب�� ب��ور ا���6 ) إس�4+ب+ت ( ب�� ��+ص� إس�,�ت
�ات ی���%+ إس�K+رة إس�4+ب+ت ��ی�ة �� ت�� �Kا�� y�ب�� ه+ت�� ا������ <���ن ا���\1 أن ب

 ���و��z> pن . ����دة �� \ � ، وب�y اtس�4+ب+ت ا��� \� إ��+د أن ت^%� ی@�ث �%+ أن ت8
�ات وب+��+�� اtس�4+ب+ت ه�+ك �5+4 �K��+ ��t+ن�� ح�وث إت@+دات �@�ودة ���� . �ب���Y Iخ

�ات واtس�4+ب+ت �K�� ����eا�� ��k+ رتt^�� ا��ح�ة ا�د ت+�  . ی
� ) 2(وا�&�� ���� ا��� +ت ا"س+س�� "ي ن^+م س�اء آ+ن آ+*�+ ح�+ أو ��Y ت��م ب`�  . یE8 ا��
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  : وه�� نUحU" Vث م�&�!ات ر=���� � ب  م2 ت�ا(!ه� 
��+ت �� ا��+�� ا�8+ر�� –أ �  . ا��^+م 5ب� �p �� أن ی��� � أو ت�خ� إ��p ا��

� ا��^+م أن ی��ر إس�4+ب+ت –ب � .  
�ات واtس�4+ب+ت –ج �Kب�� ا�� ����eت ا��+\D�  . أن ی��ن \+درا �� ت,��� ا�
  
     �� Afferent Processes of the Brain�A ا������ت ا���ردة– 3

��+ت         ���+ت �� ا��+�� ا�8+ر�� ا��ي : آ�1 ی��� � ا��( ا���ب�أ إخ� +ر ا��( بAي �
��+ت ، �� <zن أ�x+ء ا�@
 ه� ا���ا<� ا��� ن`� ��%+ �� �+ ی@�b ب�+ �� ��ی@�b ب�+ وآ�+ ن

�وف أن ��ن�+ن خ�
 ح�اس �
 :� ا� �� وا���F و��� <� ا���وق : <�� ا���، ا�&� ، ا�
 ���و<� ��+ � +ش�ة ، <���� �p أن ی&�� ا���d ى�ا��ا\z> Fن ��ن�+ن ا���ی� �� ا�@�اس ا"خ
� در�� ا�@�ارة آ�+ أن اtن�+ن ح�+س "ي ت,�� <� ا�Fo�� b,x ا��را��� <� ا���اغ �,�ب

� <� ا����� ا��ب� ��� ا� �ای� بzح�+س إن��ام �����p ا��4� <� ا���+ن ، آ�+ إن�+ ن&%��
� ��%+ ح�I اvن ش��+ ... ا��زن��ف ا��  .وخp>D �� اtح�+س+ت ا"خ�ى ا��� 5 ی

   
 
���� بAي ت,�� <� ا� ��� ا��اخ�� �� أ��+ء ون y ا��N وا��     وخz> Q��� +>Dن�+ ی��� أن ن&

  .�%+ ��� اtن�+ن وخp>D <��+ ی�ت b بF��4 ا"ن^�� وا"�%6ة ا��� ی���ن �
 ��� ا�8+ر�� أو �� ا� ��� ا��اخ�%+ ا��( س�اء �� ا� ����+ت ا��� ی��     وأی+ آ+ن ���ر ا��

�ك <�%+ ���F ا"ن^�� ا�@��� �z> ��4ن ه�+ك � +دئ و��ا�� �+�� ت&� .  
     �� ��� اtن�+ن <zن أه� ا�@�اس ا��� ت�خ� <� ت@��j ا���j ب4+نN ا���� ه� ح+س� و<��+ ی�


�ون@� ه�+ 5 ن��� �� ا�@�اس اvخ�ى وإن�+ دوره+  . ا� �� ، وح+س� ا���F، وح+س� ا�
 ����� وا����� ا���<�� خDل تQ ا�@�اس ا"س+س�� ا���آ�رة �� \ � تAت� . :+ن�ي ب+��� � �

��+ت ا"س+س�� ا��� یN4 أن ت�+ل إه��+م ا���ب��� �  .ا��
  

��+ت ت�� إ�I ا��4� وا��( <� ص�رة �+ �� ص�ر      و<� آ� �� ه�} �ا�@�اس <zن ا��
� ی@�ث ت,�� <� ا�@+�� ا��� ی��� ��%+ ا�4�  Energyا�`+\� :a� ه� 
�� ا��K�> �>و��.  ا��

 jی�k �� )��ات بzرس+ل إش+رات خ+ص� �:aا�� Q�� N�4�و<� ا�4� ی��� خDی+ خ+ص� ت�
���+ح� �� ا��4� بj��A أ�6اء ا�4%+ز ا��� � وآ��Q <� ا"��+ب ا������ ا��� ت�بb تQ ا

��+ت إ�� ا��4� <� ش�� ���+ت <� ا�%�اء � ا��� – ا����+ت ا���ت�� –ح+�� ا���F ت�� ا��
� أیx+ أن�ا�+ خ+ص� �� ا�D8ی+ ا��� �� <� ا"ذن �Kة :+ن�� –ت� خDی+ �� �� ����� ت��م �

 N���� <Q بzرس+ل ا��س+*� ا�8+ص� �� خDی+ ا���ا����� إ�� أ��j أ�6اء ا��( ا�8+ص� ب
��+ت ا���ت�� ��  ) .1961 س��  Van Bergijk<+ن ب������ . ( ا�&��ة �

  
 ����k+�,و� ���+ت �� ه��� ���+ت آ%�     وب+��� � �@+س� ا� �� <zن ا���� ت��� � ا��

�ف ب���+ت ا�`+\� ��%+ � Waves of energyوت�� k �> +�+ب ت���� ا����+ت  وت�
 
� إس�K+رة ا�D8ی+  X-Rayا�Dس��� أو أش�� إآ� ���  وأش�� �+�+ تQ ا����+ت آ`+\� ت

�Dف �F ش �� خ+ص� �� ا�D8ی+ *zب ���ا��� ت��� خ1 ا���� وه� �����4 ا�D8ی+ ا��� ت
� ا� ��ي أن ی��+�� �F ا"�6اء ا"خ�ى �Kح� أ�6اء ا��" |���� �� ��� –ا�� �%^�� 

�ه+  Retinaا�& ��� �:Aت L@4+ب� خ+ص� ت� – ح�w ی@�ث إ���+ص تQ ا�`+\� وت^%� إس
 �� ���ي (إ�� ا��( ) ا���N ا��x*�(وذ�Q بzرس+ل رس+*� خ+ص� �� خDل ا"��+ف ا��

  ) . 1966 س��  ��Gregoryري 
  
  
  



4 - A��� ��=���ا��&� ا The Common Language of the Brain           

�+ن�%+ وس�� �Dت�+ل إذن <%� ن^+م �+م ی���ن :      ا�,� <� ��%���+ ا��4�د � bه� <� أب�
��+ت ���+ت <� ش�� �,� إن�+ن�� ی�@�ث ب%+ . �� ��+ص� ن���� "ي ��<�� ت��ن ه�} ا��

�p ا��+*�� �� اtت�+ل ، و<� �+�� ا�@&�ات \� ت��ن ا�,� � +رة �� ��eدي وa�� ن�+نtا
رات ت��ر �� \�ون إس�&+ری� و<� �� ا�` ��� \� ت��ن ���+ت آ%�ب�� تaدي وe+*1 إش+

%+ أ�%6ة أخ�ى  ��خ+ص� آ+�8�� ا��%�و�o*�� ����+ ت��م ب�@�ی� ا��xء إ�� آ%�ب+ء ت�
 .وه��ا 

 

                                 :و��6 ی�� ا�ت�Hل �ب  م2 ت�(! ا�ن*�� اXت�� 

��+ت ح��� .(<� ن^+م �@�د  رس+�� خ+ص� - 1�ب��ی� ، س���� ، ش��p ، ت�و\�� و ����� ، : �
���k+ ا�@+س� ا�- �`��N ، ا�� .)أ�(... اtح�+س ب+�

�س+�� - 2� �  ) .ا����� Dت ا�@��� . (  وح�ة ت&��
و\� ی��ن اtرس+ل �� ا���x إ�� ا��( أو �� ا��( إ�� ) ا"��+ب . ( وح�ة إرس+ل ا��س+�� - 3

x�  .� ا�
4 - p�Dخ �� ���  ) . ا��س+*b ا�����+*�� –ا��صDت ا��� �� . (  وسb ت�
5 -���eب%+ إ�� ن^+م و �:� أخ� ا���ار وإرس+ل .  وح�ة <Q ا�&��ة وت���� ا�,� ا���س

�+ ) ( ا��د(اtس�4+ب� �  ) .ا���اآ6 ا����8 ا�
   

�ب��� اtن�+ن �,� \��p ��� أن ی��� آ+�,� ا���� وا�,� اtن4�6ی� وخD<� 5ب� أن      وح�I ی
� اtت�+ل ��� اtن�+ن ����� ب�ون �,� <%� وس�� ا��� <�p تQ ا"ن^�� ا��+ب�� ا��آ� ، <D ت>��ت

.  
� ا�`�� آ�+ت �+�+ ، ب+ب+ ، وآ�س� و���xة ، وخD<� ؟ ��       <�+ذا ی@�ث ح�I ی

�k+\ ��>+ن إ�+ب� آvا I��ك . � ���K ه�ا ا��aال      <� ا��ا\F 5 ت��� ح�,+ی� ت&� ���� ��"+>
 ����� .<�p أ�%6ة �� در�� ب+�,� ا�

  
 j`�ا��`�ر أو ن Q     وا��( ه� ��x ا��&+ط ا����� ��� اtن�+ن و��5} �+ آ+ن ��+ أن ن��أ ت

  ...ب@�ف واح� 
� إ\�أ ب+س� ربQ ا��ي خj ، خj اtن�+ن �� �j ، إ\�أ وربQ ا"آ�م ، ا��ي ( � ، �� ب+��� 

 ���<� ، و��5 أ�6اء ا��( )اtن�+ن �+ �� ی�,� ه� �N ا���+> ، I�+� ه��ا ی��ل ا� س @+نp وت
I س+*� ا��8�\+ت � +�x> +�آ +� F�ا\�� ا����ی��p . ا�k p� أي أن pخ+ص� ب �,� )����Q <+ن �

��+ت وإس��8ا�%+ <� اtت�+ل ����p <� ا�@��ل �� ا�� �6ء vخ� داخ� ا��( أو �� ووس�
� ا�8+ر�� ��یj أ�x+ء ا�@
 ( ا�k �� ( + ا��4+ل�ه F��
 و<� ا�@���� �� ی��إ��p أو ا�

� ا"���آ� �� ا� ��N �%�ا ��<�ا و���a+ت ��ی�ة وی`��ح �,+ت ا��( ب+������ وه� �+ ی&�
  . أح� أ\`+ب ه�ا ا��4+ل  Pribramب�ی �ام 

  
K� ح��ورة       وس�ف ن��م ب&xه+ وا��+ل ب��b ی�o| ��+ تQ ا��ح�ات وا��^� ا��+بj ذآ

و����+ <zن�+ ن64ي أو ن��� تQ ا"ن^�� �� أ�� ا�&�ح <�b "ن ا��^� ی��خ� . ��@��j اtت�+ل 
  .آ� ��%+ <� اvخ� أنp ی��N ا���� ب��%+ 

��– ا��س+�� - 1�� ش%�را <� �+�� ا"ص�ات ا��8���ض  ب�� أن ی � ا�`�� �� ا��� ح�w ی
 وه� وح�ات ص�ت�� ت�k �K+\� �� ا��ب�ب+ت ا���ت�� ، أو ی�ى إن�+ن+ ی`j –���+ع آ�� ب+ب+ 

 ��ك ح+س� ا���F وح+س� ا� ���p ب+ب+ ه�+ ت&�.  
  "(��!���� ه�� إم� ]��L ?�ت�� أو ]��L ض�=��" 
  



2–���� Dت خ+ص� ت��م ب�@�ی� تQ ا���� p ����> ����+ت إ�� �,�  ی��b ا��xء �� ا�
� وح�ة ب�+ء ا�4%+ز ا��� � وه�  ��� ا��N�4 ا��ي ی����یj ذ�Q ا�k �� Qذ� ��خ+ص� وی

 �� ��  ) .  خDی+ خ+ص� ������ �� اtس�� +ل س j ش�ح%+ ( ا�8�� ا�
��+ت ( ت��م تQ ا�D8ی+ ب�@�ی� تQ ا�`+\� إ�� ن x+ت آ%�ب��  - 3�  ) . ت&��� ا��
�ی - 4k �� Qذ� ��ا���N "  وه�+ <� ه�ا ا��K+ل – ا"��+ب –j ا"��+ف ا��� �� ت���� ب

�*�xس+�� "ا��  . بzرس+ل تQ ا�
�ف ب+��صDت ا��� �� ح�w ی@�ث ���ه+ - 5� ت���� �� خDی+ وح�ات ن^+��� خ+ص� ت

�+ء ح�I ه�} ا"ی+م �  .ت�+�Dت آ���+*�� وت,��ات آ%�ب�� �+ زا�L س�ا إح�+ر <�p ا�
6 –���ی��  وا��س+�� ت�k1 <� ا�&�� وا�@4� و%+ ا��( خDی+ �� �� ن���� �����8 ت8 

�ف ب+��@� –إت@+د آ� ��%+ ب+"خ�ى � ش��ة –ا��ي ی��م ب�Q ا�&��ة  analyzer وه� �+ ی
�} ح�� و�+ –ا��س+�� �dو ����+ت �@� خ+ص ب%+ <%�+ك �@� ب��ي وYخ� س�� و��� �
Qإ�� ذ�.  

��+ت  ت��م تQ ا��^� <� وح�ة – 7�ت�+�� ��Aخ� \�ارا �@�دا ب��8ص �+ وص� �� ا��
���ر إس�4+ب� خ+ص� ت�%� ب����� أ�� �@�د �.  

  
 ، ������+ <�������� و�� �d p+ی� <� ا��� �     وآ� ه�ا ت ��b ��+ ی@�ث ، ه�+ك ��ح

 Iار ح�وث رؤی� �+ ی�����و�+ ی��F �� ح�وف ی�� ت��ی� أو ت��ی� ا���+رات " ب+ب+"وب
��ه+ ا��d س+�� دون�Q ا��� –� �� واtت�+5ت ا����خ� ا��� ت�ت b أس+س+ ب�  .  أي ی@�ث ت
  

 <%I أس+س+ ن&+k+ –      إذن <+�8�� ا"س+س�� ا��� ی��� <� �,� ا�4%+ز ا��� � هI ب��`� ��ا 
 �� ��8�� ا��Neuron أو �� ��I ش�4�ات ا�8�� ا�� F\ا��ا ��Kش�ة ا�� Lذا �+ آ+نz>  

� <�����1L%+ آ+<z> Iنp ی@�ث أن ی�� ت�+ر آ%�بI ی�F �%�ة <I ح�ود أ\� �� &�   
                                                                                          10                 

�ق ز��+ \�ر} واح� �� ا"�1 :+ن��)  <��0Lو1 (,��ى ���o �� ا����L وت�&� � / 1 آ�
 ، خDل �@�ر ا�8�� ح�w تAت� �� ��� ا�8�� ، و����+ ت�� إ�� ن%+ی� ا��@�ر <zن%+ 1000

 �� ��Q ا��ص� ا���آ�N ا�����+*� ��حw ت@�ث  Synapseت@�ث ت,��ات س�ی�� ��ا <� ا�
8�� ا��� �� ا��+��� وه��ا � . إس�K+ر} ��Kا�� ��:Aت L@ة ت� ;وب�� ت&,�� ا�8�� ا��� �� � +ش

�ة �> ��%+ دورة 1/500ت�� j�ة أخ�ى وی`� �� �� ا�K+ن�� ح�I ی��� ح�6 وت&,�� تQ ا�8
   .Relative Refractory Periodاtن��+ر ا��� �� 

  
�p ا�8�� ا��� �� ه� �+ س j ذآ�و��z> pن ��� ا�4%+ز .      و<� وا\F ا"�� <zن آ� �+ ت�

��� ا�E*+�8 ت���� وأن�+ط ا��� � ی���x رس+*� �8� k � ا�D8ی+ ا��� �� وت�ل ب�\� �
���Q ا��س+*� �� �@^� "خ�ى <� أ�6اء ا��( ا��8�و��+ آ+نL . اtس�K+رة ا��� ت��� ��  � �

 �� ا����� Dت ا�@��� وت@�ث تQ ا��س+*� ا��%�ب�� ا��� ت�ل �� bت�� ��� ا��Kأن�+ط ا��
� ا�8+ر�� ت�خ� إ�� ا��( ، <zن ��� ا�� k �,� ه� �����ی,+ت ا��%�ب�� ت��^�� ب`�ی�� ���تQ ا�

��� وت68ن <� ��اآ6 �ا�4%+ز ا��� � ا��� ت���x ب�+ء وخ�+*E ا��س+*� ا"ص�� ا��� ت
  .  آ%�ب� –ا�( �� ه��� �D\+ت �� �� <�ا��d أص%+ آ���+*� 

  
��       و�� أآ � ا��&+آ� ا��� تK+ر <� �� ا���
 ه� ا���وق ا���دی� ب�� � k اد <�+ ه��ا"<

ه�} ا���وق ، وآ�1 ت�&A ، و<� أي ب�� ت��� ا���وق ؟ وی��ر ا� +ح�Kن <� �� ا���
 أن 
�ي ه� –ا���وق ت��� إ�+ <� ا��ر�� أو <� ا���ع � � أي در�� ا��&+ط ، <+���ق ب�� ا"بp وا�

��+ ب%�} ا����ة إ�� �,� <�ق <� ا��ر�� 5 <� ا���ع <��ع ا��&+ط واح� ��� آ�%�+ ، وإذا �+ إن�
ا��( <zن ن�ع ا��س+*� ا��� ت�� إ�� ا��( واح�ة <%� ن x+ت آ%�ب�� ، <zذا ت� ت���4 ا�� x+ت 



 wت ح�Dx�� �� ا�x� +یDرة خ+K�ا��%�ب�� ا��� ت�س� �� خ�� �� �� ب+�@ � ا�&�آ� tس
�ك ا��راع �z> ، DKنp ی �و أن ی��ن ت�+�+ ن�
 ا���+ر ا��ي ن�4@�p �� ا���N ا��ي ی��� ی

 ���إذن إ�� أي ��x ت��F ا���وق ا�����6ی� ب�� و���+ �@�آ� ا��� أو . ا�( ... ا�� x+ت �� ا�
� ا����xة ؟� �  رؤی� ا��

 )��س+*� ا��� ت�� �� ����     ا��&�� إذن ه� <� ا����ی�+ت ا��� �� ب+��( <�+ ی@�ث �� ت
��eا�� �\D��یj أ�6ا*p وا�k �� ��<%� أن�+ط ا��&+ط ا��%�ب� ��( ، تQ ا"ن�+ط <� . �� ب��%+ ی

� ا�E*+�8 ا��6+ن�� وا���+ن�� ��^� . ب��ی%+ ا��6�� وا���+ن� � ������� ا�� k 1\��ح�w ت
 ����� ب��+jk ا��( ، وه� ب�ورة یFx8 �^+ه�ة ح�وث ا��  . ا��8

  
           The Conding and Storage of informations : ا��
!ة وتDEی2 ا�����م�ت – 5

 �        و<� ه�} ا���+ت ا� ��`� س�ف 5 ن&�ح آ�1 ت�� ا�&��ة أو ا��68ی� <%�ا <�ع Yخ
�<� آ�1 ی�� إ��اد اtس�4+ب+ت ؟ وآ�1 ی�� ت�^��%+ �س�ف ن&�حp <��+ ب�� وإن�+ ن�د أن ن�%� ��

 �� ��ی�ت D� �> b\� ت�+��� �F أداء و����+ <��� تAدی� أي ��� إدراآ� <zن أداء ا�D8ی+ ا�
� ا���
 . اtن�+ن آ�� � ��+�4�ی � ا��\�j آ�+ ه� ا�@+ل <� ���یj ا���+س ا�k �� �ذا تz>

�� "����+ إآ�&+ف أن ن^+م اtح�+س -ا��+م وا��������� �  آ��+س د\� اtدراك ب�ر�+تp ا��8
و<�ق أي ت��8 أو ن��ذج ی��� أن ب6�Aاء ا��( ذا ح�+س�� ی��� أن ن��%+ بAن%+ <�ق ا��+دة 

ن�رآp أو ن���ر} <�DK ی��� ��ذن أن ت��ي ت���6 ح�ة ا"ص�ات ا��� ت�F ت�ددات%+ <� ح�ود 
�� آ�+ 1000:+ن�� إ�� /  دورة 15� دورة <� ا�K+ن�� ا��اح�ة آ��Q ا�����6 ب�� ا"�@+ن ا��8

��ی�ة وإذا ت�آ�ن+ ا���وق واtخ�D<+ت ت��`�F ا���� أن ت��F��� 6 ا"��ان ا��\��� ب�ر�+ت%+ ا�
�ی�� اtت�+ل ب�� ا�D8ی+ k+ء و�ف <� ش�� وبD��آ� �� وا� �+*�� 6�tاء ا��( وا��+�� �� إخ�ا�
�ف ب+�E*+�8 ا� �+*�� �4%+ز ا��� � "����+ إدراك ذ�Q ا4�t+ز <� �ا��� �� و��+ ی

 �4���+ت ا� ��Programming ���+ت ا���  .� ت�خ� ��(  ا��� ت@�ث �
  

�ض ��     وE*+�8� +� k ا� ���4 ون^+م ا� ���4 ی�� إ��اد اtس�4+ب� ا�8+ص� ��� ��\1 ی
 ����ة �8�K� ن�+ن "ن�+طtا p�> .  

  
           :          م���ن�Dم�ت ا[���5ب� – 6

�<� ب�y ا����+ن��6+ت ا"س+س�� �  :      وح�I ت@�ث اtس�4+ب� 5ب� �� <%� و�
  
   : (6 ا����ك  Feed – Backدور ا��&^ی� ا�!���1  –أ 

� �+ أو إ<�از �dة أو x� Qی��ض <D ب� �� ت@d أي ه�ف أو ا�@��ل �� أي j��@��     
 �k+� آ +ت آ���+*�� أو إن� +ض و�+ء و إن�� ��یj ا�� x+ت ... ت@�یk �� Qو�+ إ�� ذ�

6ي إ�� ذ�Q ا�64ء أو ذاك �� ا��%�ب�� ا��� ت��ي <� ا"��+ب �� ا�4%+ز ا��� � ا���آ
�اف ا��4�kأ ) ��  ) . أي ح�وث إس�4+ب� أو رد <

  
� أن أي ن&+ط �%�+ آ+ن ن��p " س��&��1"     وی�ى ا��+�� ا��وس� &� Fس+�<� ب�ای� ا���ن ا�

� ن+��� x� أ�+ �8``� أو +� �x� Qی�آ+������� �� (ی��م بp اtن�+ن 5ب� وأن ی���x ت@
� أن ) . ی� �@�دة ت@�یQ ا���� ب6او��� اtن�+ن إس�4+ب� �+ <D ب� <� أح� ��اح� ه�ا ا����� ی>

� ت@�یQ �����4 خ+ص� �� ا��Dxت ����د أو ی�  .ی
 ���� bخ �> ���� آ��+دة ا���+رة ، أن ا���+رة ت���     وی@�ث �� ا��Dxت �DK <� ��\1 ت

�� �xب� Qذ� ���� و5 ت8�ج ��p ت@L \�+دة اtن�+ن وی� j��� أو �+ ی`���+ن�6م ا��,�ی� ا�
| اtن4�6ي `��� F�� و���I ذ�Q أن  Feed – backصDح ���8� اtح+�� ا��� +د�� وه� ت

4� ا���+دة � �> ��@��+ح ا� �6ی� �F ا��� �� b,x�+ب ���\�+م اtن�+ن بzس�4+ب� وه� زی+دة ا��



N ��م ا�8�وج �� \�ان�� ا���ور أو ��م ا��`��یj أن یk �� Qذ� ��\�ع <� ح+د:� وی
� ��+ن ت,�� ا����+ت أي � b,xأو ا� ���ا��+*j ی����� �� ن���4 �+ ح�ث ��� زی+دة ا��

 ���  . <%� � +رة �� اtس��+دة �� ن�+*n ا���ك ح�w ی�� ت��یp . ت@�ث ت,�ی� ر�
> ، +%�%�ا ه� أ\�I      و����+ ی`� N�Q أن ت�<F ی�ك "�I ب`�ی�� �@�دة وی�� ر<

 ���ة أي ی���� ی^� اtح��+ظ ب+��راع ��<�ع �����یj ا��,�ی� ا�k �� و��� ��4+ب� ا�����اtس
 �� ��� +ت ا���\1 آ��Q <6ی+دة إ<�از ه���ن �@�د داخ� ا��4� ی`�ت��ی� �@�د و<�+ ��

 ���� ا����� ا��� +دل ب�� ا"ن^�� ا��8�:A�  . ن�E أو زی+دة إ<�از Yخ� ب��
 ا�
  

  :    ا��&^ی� ا�!���1 ������ –ب 
 ���� ��4+ل ا��     ا"�� 5 ی@�+ج أن نaآ� ه�ا ا���%�م ا��*��� <� آD ا� ��ی� ا��^�ي وا��

 ���� ب�ون ح�وث ت,�ی� ر��� ا��*��� <� ( <D ی��� أن ت@�ث أي ���� ت��أح� ش�وط ا�
 wة أ) . ا���%�م ا�@�ی� +ت ا��+�� ا�8+ر�� وه�ا ا���%�م ی���x أس+س+ <�`��� 1���� وا���ن ا�

� واtس�4+ب� ، وإن�+ ت��� ��� ، ا��Kا�� �ی��� أن ی@�ث دون أن ی&�� ا���\1 �� ��+ص
�وة �Loop  �K� ات��Kدة آ��@� N�+`� +%�� ی��ر wو���ن+ت ا� ��� ح� ��� ح��� ب�� ا�

 jی�� ی� N اtح�+س ب+"�� سaال �� ا���رس داخ� ا���� إش+رة ��+رة �� �ر ا�`�K� ،
� ی��� ش�ء �+ ح�I ت��د ح+�� اtت6ان وی6ول ا���ق ��وآ����4 �%�ا ا��`N �� ا� ��� <zن ا��
�ة :+ن�� �� � � ���وري أن ی�xا� ��> ���� <zذا آ+ن �p أن ی�Kا�� ��:Aت ��ب�� ا�@+���� \ � وب

���+ت أو إش+رة ت8 �} ��+ إذا آ+نL إس�4+ب�� ص@�@p أم خ+��k وب%�ا ا����I ی��ن ا� ��� �
 ����� ت�+�� ا� ��� �F ا���� ���� 5 ی��� أن ی@�ث ب�ون اtح+�k ا��� +د�� . ا���إذن <+��

Feedback .   
  

 ���*�1 �� أس+س ه�ا ا����+ن�6م ا����� ا�@�یw ی��م ا��Dج ا����� ب�@��j ا���     و<� ا�
�أي ��ن دی� �����ي ا���ب� ا"��ی�� ح�w ی��ر أن أب� ت�ب�� ا���ء ����p وه� ا���رة ا�

 ����D اtس��+دة �� ن�+*n اtس�4+ب+ت ا��� ت��ر �� ا���د <� ا���ا\1 وب%�ا ی��ن ا�> ��ح�w ی
 �4��� ا�� ��n ، وا�����ب�� ب^%�ر ا��أآ�A وأس�ع وب��
 ه�ا ا�� �أ أ��� ت@��j ت�������+ ا�

�ة ا����8 بzت�+5ت �� �� ن���� 5 ی��� ب%+ اtن�+ن ا��%+*�� ه� ب���4 ا��&.  
  
  :  ا��&�!ات ا�����H ا�
�������1 و0���� ا����� – 7

 �� ��� أ�� داخ� �@��م بE*+�8 ا��+*� ا�@� ا��اخ�� ب+��ات ا����ی�+ت ا����� ا���      
�ات <� ا��+�� ا�8+ر�� �� �%� أخ�ى �Kب+��( �� �%� ون^+م ت��ی� ا�� . ��وب�� إآ�&+<+ت ا�

� ح�w ت� ���� ا����ات ا��اخ�� ا���+ح � ��,�ا�@�ی�K أ��� إ�� ح� �+ ��+ب�� أو ت���4 ا�
� <� ا��4+رب �� ا�@��ان ��� +��وأ��� إآ�&+ف ��اآ6 ا���+ب ) ا����ان( إآ�&+ف ا���اآ6 ا�

�ت `� ب+لو��اآ6 ا���+<Aة وتaآ� ا"ب@+ث ا�@�ی�K أه��� ا����+ن��6+ت ا�� Limbic System 

�+ن�@� وا"�6اء  Midbrain <� ا�64ء ا"�+�� �� ا��( ا"وسHypothalamus  bوا��%+د ا�
�+ن�   ) ا"�+���  ا� +راس�� K+وی� @�    ��Hypothalamic areas ا��%+د ا�

  
  :                                   م!اآD ا����(aة (6 ا��A –أ 

> Nی�4���� �+�� ا���
 ا���������      وا��� اtن�+ن وب+��+�� ی�� N�� ه�ا ا����oع ص
�� ا��� ت@�� س�ك ا��+*� ا�@� ��<� ا����+ن��6+ت ا��8�<�� إآ�&1 . ب@��ان+ت ا��4+رب ��

 ��+�انp ��� زرع أ\`+ب خ+ص� ب�A+آ� خ+ص� ب+��( tس�K+رت� بz:+رة آ%�ب�� ) أو��ز (  Oldsا�
رت�+ح ا��+*� ا�@� آAن� ح�� �� ��+<Aة أو أ:� N�k یaدي إ�� ت��ی� س�آz> pن ا�����4 ه� إ

� إس�K+رة ا����ی�+ت ا�& ��� �����+ آ+ن ی @w ه�ا ا�> ،Reticular Formation  �`&�ا�� 
�ز أح� ا"\`+ب <� ��+ن خ`A وآ+نB Rainstem  Lب�+ق ا��( d �\ +�@ص ����ان س�> ��� 



�� إرت�+ح+ tس�K+رة ه�ا ا���+ن ح�w ی��د ا��ه&� ب%�} ا���<� ا�%eر أA1 أن ا��&���� ح�w إآ
 pدی� 5رت�+حaب�� ا����4 ��Q اtس�K+رة ا��%��p ن�  .ا��Aر ����ر ن�
 ا���ك ا��ي <

  
� ا�8�وج �� ا���+ه� �I ش�� ح�ف ��� أن ا��Aر ی%e ى� أو  T     و<� ا��4+رب ا"خ

� ا��ا<�� ا�8+ص� <� ص��� b,xی ��� ��� إس�K+رة ذ�Q ا�64ء �� ا�( ح�w ی��� �وق س��
4�%+ إس�K+رة ذ�Q ا���آ6 ��ت�ص�� ا��ا<�� ب�Q آ%�ب� یaدي إ�� ح�وث وص� آ%�ب�� ی��ن ن

� ا��Aر ب+tرت�+ح �   ) 4 ، 3أن^� إ�� ا"ش�+ل (  �� ا��( وب+��+�� ی&
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

  

�ة ب�y ا��4+رب �� اtن�+ن <� ا���+دات ا�8+ص� ب�Dج و\� ش%�ت ا"��ام ا"خ�     
�ی�� ���@�:� <� إخ�+د ن&+ط أح� ا������ k �8م�ا"��اض ا������ وا��� �� ح�w ت�
�س ب�y ا"\`+ب ا� Dت���� d jی�k �� Qذ� ���K+را وی�� �ا���وی�� ب���+ ی^� ا���1 اvخ

�ار ت�+ر آ%�ب� داخ� ذ�Q ا���1 ا��\��� ��ا <� ن�1 ا���ة ا���اد أي إخ�+د ن&+ط�z6*�+ ب� 
ح�w ت��د} ن&+ط ا����+ت ا��%�ب�� ا� `��� وا��� ت��ل �� إن�8+ض ا��&+ط <� ذ�Q ا�64ء �� 

 ��ة وب%�} ا�`�ی�� أ��� ا���ص�� إ�� �+ ی�d ا��( أو: 

 

�وح� �+��p  إذا ت� إخ�+د ن&+ط ن�1 ا���ة ا����� ا��ي ی�� <�p ا���+ر ا��%�ب� ب+�`�\� ا�- 1&�
 +k�� و� D*+��� ا���یy ب@+�� إرت�+ح ح�w ت�ت�F ح+��p ا��6ا��� ا���&�ح� وی� | ��ی&

�� وی| ا���یy <� إ�+دة ه�} ا�4�+ت �,+ی� أي ت��د ت��<+تp اtن��+5ت ا�t+ب�� ا��8�      . 



2  - �� ا���یy ب+�,� Left Hemisphere إذا ت� إخ�+د ن&+ط ا��( ا"ی�� وا�@6ن و��م  <�&
�ات ا������ �:A�اtرت�+ح وی@+ول ا�%�وب �� ه�} ا�4�+ت ا�����D أي ت��د ح+�� ا���یy ا�
 ��@�4�ب� أ���ت ��ارا وأ: L ا���� �%�} ا�@���� ، إ5 أن ا�� �ا��+� � و5 ی��� إ�`+ء ت���

 n*+� . اtح�+*� ص@� ه�} ا��

�� أو  آ��z> Qن إخ�+د ن�1 ا���ة ا�&�+�� ی��-  3�� ا���یy ا���رة �� ت���� ا"ش�+ء ا��8
 ���  .ذآ� ا��+ری( ا�����6 ب�� ا"ر\+م ا��8

 وإذا ت� إDdق أو إخ�+د ن�1 ا���ة ا����� <zن ا���یy ی���p ذآ� إس�� وإس� ا���+دة -  4
�ف ��+ن �وی���p ت���6 ا"ر\+م و��� ی��� ا���رة �� ا�����p ا���+ن� ا� ��ي ح�w 5 ی

�ی� ا��ي ی�+م ��p أو اtت4+ه+ت ا"ص�� ا��  . 

 

�اآ6 � Fت� wح� �^�4�ب� تaآ� أن ن&+ط ن�1 ا���ة ا�&�+�� ی�ت b ب+����ی� ا��     وه�} ا�
 . ا���آ� و ا��Dم أ�+ ن�1 ا���ة ا����� <����ل �� اtدراك ا� ��ي و ا���+ن� 

 

� ا���:Aت �>���ه+ �� اtخ� +رات ا������      وآ��Q <�� أ��یL ن�
 ا��4+رب ���dو Iس���
ح�w إن�&+ر ��اآ6 ا��&+ط ا����� ب+��( وب+��+�� إ��+ن�� ت���p ا���ك و�p�D و\� و��ت 

�اآ6 ا���+<Aة أو ��اآ6 ا":� ا�`�N <� ا���+jk اvت�� ب+��( �.  
  

 In the septal areas . ��`�� ا�@4+ب ب+��(- 1

��1 ا�@6ا��- 2� Cingulate gyrus . ا�

 Dorsal thalamus . ا�64ء ا�8+ر�� �� ا��%+د- 3

�+ن�- 4@� Anterior hypothalamus . ا�64ء ا"�+�� �� ا��%+د ا�

 Medial forebrain bundle . ح��6 ا��( ا"�+�� ا����س`�- 5

  
��      و����+ <zن تQ ا���اآ6 ا�����ة ��ا ت@�+ج ��ب@+ث وا��راس� ح�I ی��� أن ی��م ا��

 ���� أس
 س�.  
  

  : م!اآD ا��%�ب –ب 
� وYخ�ون ب �y ا"ب@+ث ا��� أدت إ�� ت@�ی� ��اآ6 ا���+ب ��� �      \+م ا��+�� دی4+دون �
���� ب4%+ز � �� ا��b إدارة �4������ ا�� � ح�w ی�ا��`b تQ ا"�+آ� ب+��( یaدي و���e ا�

�aب�� ا���4�ب� ���@+شI أ:� ا����� ا��%� ت4�N ا�8`� ��ى ا��b وت���Habit  F ح�w ت���ن ا�
  :ه�} ا���اآ6 <� أن�ی� ن���� خ+ص� <� ا��%+د وه� 

  
1-nuclei of thalamus  Medial Iemniscous and Poste ventral  �� وه� � +رة 

  .أ�6اء اtح�+س ب+"�� آ��+ب 
� أس
  ب�y ا"�6اء ا�8��� ب+��( تaدي إس�K+رت%+ إ�� ش��ر ا�@��ان - 2��ب+��8ف و�

 ���<�������� وآ���+*�� ����ة ن&�ح ا� �y ��%+ ��� ش�ح ا��اآ�ة ح�w إن%+ ت�ت b إرت +k+ ب+�
 . �� ه� ن��� p�@�I ا���آ��  .<��@�I ا�
  

  : ا��E!ة ا���ب%� وا����� –ج 
�� �+ <zن تQ ا�8 ��ة إذا ت�      ����+ ی�� اtن�+ن ب8 �ة ����� tآ��+ب �+دة ����� أو �

�ة ا���+��d إرت +k+ت ت����%+ &�� +���� <zنp ی���ن ب+���^��+ت ا��8� N��+سAارا ب��ارا وت��
� ا��4ی� ��ار و اtس��+دة �� تQ ا�8 �ة <� ت��وا�8 �ة . �� �� ����� ������ �� اtس



أن ا�8 �ة اtی4+ب�� تaدي tح��+ل e%�ر ن�
 ا���b �� ا���ك ا��aدي إ�I ا��4+ح <� ح�� 
 Qذ� p��x�� �+ ی�ا��+� � تaدي إ�� إ�+دة ب�+ء ا���\1 ح�w ی��N�4 ا���د ب��رة ت��� �p ت

  . ا���\1 
  
  :  ا��
�Kم ا��6�H ا�
�����61 [ن�%�ل أ"! ا����� – 8

 ���� أو <� أس�ب �+ �� أس+��N ا��&+ط �� ��� �> ���� E8ش Nت�ری �:a+ ی��ح�     
 ) . 1979أح�� زآ� ص+�| ( ی� <zن ه�ا ی��I إن��+ل أ:� ا���ریN ن&+ط Yخ� أو ��\1 ��

��+ت <zنp ت���ن بaرة �� �� �� أو ا���ریN إ�� إآ��+ب خ��ة أو ���و����+ یaدي ا�
� ا�`�� �DK . <�������� ن&`� <� ا��&�ة ا���+��d وی���� أ:�ه+ �� ��`�� "خ�ى �<zن ت

� ی���� إ�� ا��� ا����ى ب�ون أي ��+رس� �%+ ا���+ب� ب+��� ا����z> Iن أ:� ه�ا ��) ا��� ا����ى ( ا�
 +%��Kو� �وی��K اtت�+ل ا��� � ب�� ��`�� ح�آ� ا��� ا����I ب+��&�ة ا����8 ���1 ا"ی�

�یj ا����ن ا"�^� k �� 1 ا��( ا"ی����بCorpus Callosum  ا"س+س ا���������  
6� ��ف بzن��+ل ا":�و����+ ن�رك  ) . 5ان^� ش��  (  Bilateralدوج ا�4+ن �� ا��� � ��+ ی

� ا���+ب� ب+��� ا����I ی���� إ�� إ��+ن�� ا���+ب� �� ر�� � � ب+���� ا����I و �أن اtن��+ل أ:� ت
 �� ن&+ط ��+modifies  jkا����ى ی����+ �� أرض ص � ا���ل بAن ت�ریN ا��ي ی��ل 

��  (  Contra Lateral 5 ی���� <�b إ�� ا�4+نN ا��x+د �@�دة بAي �� ا������ ا���وی��
 Qن ا"�^� آ����یj ا���k ( ی��&\ L@��یj ا��+دة ا� �x+ء ا�k �� ��� subوإن�+ ی�

Cortical white matter  �8ة ا��� إ�� ا���+jk ا��4+ورة داخ� ن�
 ن�1 ا��
hemisphere  ل ا��4+ور+���ف ب+tن�  ( William H . Goddes, 1980) وی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )5(ش�- 

        
��+ س j ی�x| أن ت�ریN ا��( ب+���� وا���+رس� ی��� أن یaدي إ�� ت�&�� b�jk+ �@�دة 
ب+��&�ة ا���+��d ، وه�ا ا���&�b س�ف ی���� أ:�ة ��
 <�b إ�� ا���+jk ا���+ب� وا������ وإن�+ 

oی� Qذ� ��| ��+ \��� ا���ریN ا����� و ا��%�� ی��� أن ی���� إ�� ا���+jk ا��4+ورة ، و�
��+�� ب+��� � � �y <�+ت ا�t+\� ، و��ی� ب+��آ� أن ت4�ب� ا��س� <� ا���Yة �tواStar 

track  
� ا���� ��+�� �> ����o4+رب ا���� ا��� أوo@�+ه+ �� \ � ت�� �� أ<�x وأدق ا�
� ا����ن ا"�^�    � ���   .tCorpus Callosum: +ت إن��+ل أ:� ا�

  



  :ا����d%�ت 
  
� �� إس��8ام ا��س+*� ا���+س � ���&�b ا��( - 1� ا���� ا��+�� ب�س+*� ت�&�b ا��( ی��� ا��

� بI�\A آ�+ء} ����� ����ى ا"��K ا��`�ب ا�Dزم �@�وث ���� ا����.  
2 -����ب�� ا��ی+��o <� إ��اد ا��( tس�� +ل ا���+ت أ:�+ء  ت�1�e ا��س+*� ا������ ا� ��ی� وا�

 ��� ب&�� ��� وس��� و�� :� ح�وث ���� ا����� ا���.  
3 – �� ����Dج ت&��L اtن� +} ا��ي \� ی��ن س  + ر*���+ <� ح�وث ص��ب+ت ا�� n�+ن� إ��اد ب

  .  خDل إس��8ام ا��س+*� ا������ وا� ��ی� 
�<F آ�+ءة  ا���1�e ا"��K ���%�م ا���+<Aة <� �oء <%�%+ �� ا��+ح�� ا��– 4� Qوذ� ��������

��ى �� E\إ�� أ ����� ا���.  
� <� ب�ن+�n ب�+ء ب�ن+�n خ+ص – 5�� ت�1�e ا���%�م ا��� � ا��������� tن��+ل أ:� ا�

��&�b ا��( �� خDل ا���� وا���+رس� و إس��8ام ذ�Q <� ت�ریN و��+��ة ذوي ا�t+\+ت �.  
  
  

��tا �����آ6 ا��� pe��@� F `ح��ق ا� Iون��- 

 


