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 :ك )كيف تبدأ االستجابة السموكية(مكان نشوء السمو  -1

ولقد وضع  قبل أن نبدأ بكيفية نشأ وتطور االستجابة السموكية يجب أن نعرف معنى السموك
المتعممة وغير المتعممة القابمة  Responses ىو كل االستجاباتو  العمماء ابسط تعريف لو  

البيئية وغير   Stimulusؤثراتردًا عمى الملممالحظة والقياس، التي تصدر عن الكائن الحي 
. إذ أن االستجابة السموكية الكائن الحي في لحظة معينة يواجياالتي  البيئية الخارجية والداخمية

تبدأ نتيجة التحفيز بمؤثر وىذا بدوره ينقل إشارة إلى الدماغ ومنيا تبدأ االستجابة السموكية التي 
ىو  Allostasisالصول إلى حالة االتزان أو ما تسمى  تعمل مع االستجابة الفسيولوجية في

 أو فسيولوجية تغيرات خالل من التوازن، أو ،االستقرار يحقق القصير الذي المدى عمى التكيف
 HPA في محور اليرمونات تغيير طريق عن يتم أن يمكن وىذا السموكية

(Hypothalamic–Pituitary–Adrenal،) تأثير  ان ،الالإرادي العصبي والنظام
ىذا كمو سيعطي أشاره إلى الدماغ  Abuseوسوء المعاممة  Trauma، والصدمة  ةامل البيئيو الع

عطاء فكرة لمكائن عن التيديد إ من خالل  Perceived Stressوالذي يعمل عمى تصور اإلجياد 
إضافة إلى ىذه العوامل فان ىناك ما يسمى  Vigilanceأو الحذر  Helplessnessأو العجز 

والتي  التطور والخبرة ،  Genesومنيا الجينات    Individual Differencesالفروق الفردية 
تعمل عمى اتجاىين األول مع الدماغ لتساعده في تصور اإلجياد والثاني يعمل عمى االستجابة 

التي تتمثل بتغيرات اليرمونية وخاصة في محور  Physiologic Responsesالفسيولوجية 
HPA ىنا سيبدأ دور االستجابة السموكية  لإلجياد، بعد تصور الدماغBehavioral 

Response  والتي تتمثل برد الفعل التي تصدر من الكائن مثلFight  or Flight  اليروب أو
بداء سموك متماثل مع حالة التيديد التي يواجيا الكائن الحي، وىذا االستجابة السموكية و  القتال ا 

Behavioral Response  مع االستجابة الفسيولوجيةPhysiologic Responses  سوف تقود
والذي  Adaptationالتكيف  االتزان والذي منو يصل الكائن إلى Allostasisيسمى إلى ما 

ىو تالؤم الكائن الحي مع كل ظروف الوسط الذي يعيش فيو، بحيث يستطيع يعرف عمى انو   
التعامل مع ىذه الظروف بنجاح، واستغالل الموارد الموجودة ، والعيش بتناغم مع كل المؤثرات، 

 . التكاثرى البقاء والقدرة عم  وزيادة

 :تشريح وتركيب الدماغ -2

 الدماغ بين اختالف ىناك أن نفيم ان يجب الدماغ تفاصيل في الدخول قبل     
(Brain )والعقل (Mind ،)اما السموك، تنسق التي الجسدية الييكمية الكتمة ىو الدماغ أن اذ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic%E2%80%93pituitary%E2%80%93adrenal_axis
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159834&vid=39
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 اما بالدماغ ترتبط Memory الذاكرة ان نالحظ ليذا، التفكير ي حدث الذي المكان ىو العقل
 بالعقل. فيرتبط Cognition االدراك

( والدماغ Telencephalonدماغ من خمسة اقسام رئيسة ىي الدماغ النيائي )اليتألف 
و  Mesencephalon( )Van Tienhovenوالدماغ المؤخري )( Diencephalonالميادي )

Juha ،1691( والدماغ المتوسط )Metencephalon والدماغ النخاعيني )
(Myelencephalon .) المخ في الدماغ المتطور بشكل كامل من جزئين ىما الدماغ  يتألف

تق من الدماغ النيائي، ويشمل الدماغ النيائي والدماغ الميادي وان نصفي كرة المخ االثنتين تش
بينما يشمل الدماغ النخاعيني النخاع  Ponsوالجسور  Cerebellumالمؤخري كل من المخيخ 

 . Medulla Oblongata المستطيل

الجسور والنخاع  فيتألف من الدماغ المتوسط، Brain Stemاما جذع الدماغ 
Medulla وان االختالف العام بين دماغ الطيور  واناتالحي. وىناك تباينات تركيبية بين انواع

المتطور في الطيور اذ يوجد توسع في االجزاء  Optictectumوالثدييات ىو الغطاء البصري 
الداخمية لنصفي كرة المخ اكثر من االجزاء السطحية عمى عكس الثدييات وليذا فان الدماغ 

الذي ىو عبارة عن مجموعة   Straitumاالمامي لمطيور يتميز بالتطور الالفت لمنظر لممخطط 
واقنية ليفية )المادة البيضاء( بينما القشرة )المادة السنجابية(عبارة عن طبقة خفيفة نسبيا عدد  نوى

 مقارنتيا مع مثيالتيا في الثدييات.

حاجز بين  ىو الحاجز الدموي الدماغي( Blood-Brain Barrier) ان ما يسمى
يتكون الحاجز من غشاء  الجياز العصبي المركزي في بالدماغ الخاص وسائل خارج الخموي الدم

الشعيرات  ويتواجد الحاجز بامتداد لمخاليا النجمية قاعدي سميك، باإلضافة إلى نيايات قدمية
ويتكون من موصالت محكمة ال تتواجد في باقي الشعيرات الدموية. ان الخاليا البطانية  الدموية

تعد كواحدة من أجزاء الحاجز فيي تعمل عمى منع انتشار بعض المواد المجيرية مثل البكتيريا 
، بينما تسمح لبعض الجزيئات السائل المخي الشوكي وبعض الجزيئات الكبيرة المحبة لمماء إلى

، ثاني أكسيد الكربون ،األكسجين :األخرى الصغيرة الكارىة لمماء باالنتشار إلى السائل )مثل
عبر  الكموكوز لبعض نواتج االستقالب مثل بالنقل الفعال اليرمونات(، وتقوم خاليا الحاجز

ىذا الحاجز يعمل بالعممية  الحاجز لتدخل إلى السائل المخي الشوكي وتقوم بدورىا بتغذية الدماغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%8A_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%8A_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
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في أوعية الجياز العصبي  الخاليا البطانية االختيارية التي تقوم بيا الموصالت المحكمة بين
إلى الدماغ ويتكون من خاليا عالية الكثافة  المذابات المركزي ، والتي تقوم بمنع دخول بعض

تقوم بمنع بعض المواد من المرور من مجرى الدم خالل الخاليا البطانية في شعيرات الدماغ 
حماية  عمىالحاجز الدموي الدماغي  يعملأكثر من شعيرات األعضاء األخرى في الجسم. 

ذات حجم كبير  واألجسام المضادة المضادات الحيوية وبسبب أن بكتيرية أي عدوىالدماغ من 
قد  يب الدماغ يسبب مضاعفات خطيرةأو مرض يص عدوى ال يمكنيا اختراق الحاجز، فإن أي

 ،تغير من سموك الفرد

الوظائف بالمرتبطة  Behavioral Activities  ان الفعاليات والمظاىر السموكية
كاإلحساس بالحزن وااللم والسعادة واالبتياج، ىي وظائف   Emotional Activitiesاالنفعالية 

او ما  Limbic Systemتنظميا اقسام الجياز العصبي المركزي والتي تسمى بالجياز الطرفي 
يتكون من  مجموعة معقدة من التراكيب الدماغية  تقع  Paleomammalian Brainيسمى 

لمستقل ولكن مجموعة من التراكيب والتي عمى جانبي المياد باتجاه المخيخ وىو ليس بالنظام ا
( والدماغ المتوسط Diencephalon( والدماغ الميادي )Telencephalonىي الدماغ النيائي )

(Metencephalon يقوم ىذا الجياز بأداء مجموعة وظائف متنوعة تشمل كال )
ويبدو أنو مسؤول أساسًا عن  وحاسة الشم ،والذاكرة طويمة األمد الحافز ،السموك ،العواطف من

يتكون من عدة اقسام وكل قسم لو وظيفة محدد و  الحالة العاطفية ولو عالقة وثيقة بتشكيل الذاكرة
وليا دور في الشم او حاسة الشم  Olfactory Bulbs فالقسم االول ىو البصيالت الشمية

معمومات من االعمى  وىي تتمقى Outputوالمخرجات حسية  Inputوتعد احد المدخالت الحسية 
 .Amygdalaالى االسفل مثل من منطقة الدماغ الى الموزة 

وىو الجزء الميم لتشكيل الذاكرة طويمة  Hippocampusالقسم الثاني ىو قرن امون اما 
االمد والحفاظ عمى االدراكية وفي حال تمف ىذا الجزء ال يستطيع الفرد بناء الذاكر ويعيش بدون 
خبرة او تعمم، اضافة الى ذلك فيو يجمع االشارات الحسية الواردة الى الجياز الطرفي وينقميا 

ق بسموك خزن الطعام  ، وايضا لو وظيفة وىي الى مناطق اخرى. كذلك لو دور في الطيور يتعم
 وىذا يساعد الطيور عمى القيام في اليجرة من موسم االخر.  Homingتحديد االتجاه او الوجو 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://mohtawa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://mohtawa.org/index.php/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85
http://mohtawa.org/index.php/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85
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تسيطر عمى سموك الفرد وتنظم انفعاالتو مثل  Amygdalaالقسم الثالث فيو النواة الموزية   
ة، والحركة التي ترافق الشم وتناول الطعام الغضب ، والحركة االارداية ألجزاء الجسم المختمف

ان النواة الموزية دور ميم في تنظيم  كالمحس والمضغ والبمع، وكذلك تييج الفعاليات الجنسية
، كذلك فان ليا دور عظيم في تنظيم الذاكر  Depressionواالكتئاب  Anxietyسموك القمق 

التي تخزن وفي اي مكان تخزن في ووظائف التعمم وىي المسؤولة عن تحديد ماىي الذاكرة 
 ، التعمم المرتبط باإلشارة السمعيةالدماغ، حدوث أي ضرر في النواة الموزة يؤدي الى ضعف 

 Anterior Thalamicالقسم الرابع لمجياز الطرفي فيو نواة تحت المياد االمامية  
Nuclei  وىي مجموعة من النواة في نياية المياد الظيريThe Dorsal Thalamus  وليا

وتشارك في التعمم والذاكرة العرضية  Alertnessدور ميم في التعديل من التأىب او اليقظة 
Episodic Memory . 

تحمل  Cوىي حزمة من محاور عصبية عمى شكل حرف  Fornixالقسم الخامس فيو القبو 
 Mammillaryالى الجسم الحممي  Hippocampusاالشارات العصبية من قرن امون 

Bodies   ان لمقبو دورًا ميمًا في عممية تشكيل الذاكرة وان الضرر في منطقة القبو يؤدي الى و
 ظيور امراض الفصام والزىايمر. 

ويقع في نيايات االقواس االمامية  Mammillary Bodyالقسم السادس ىو الجسم الحممي
 Septalاما القسم السابع فيو  النواة حاجزة  .ارك في عمميات الذاكرة االدراكيةلمقبو، ويش
Nuclei  ،والقسم الثامن ىو تعد ىذه المنطقة ىي منطقة السرور والبيجة في الكائن الحي

لذاتية ومنيا معدل نبضات وىي التي تنظم الوظائف ا Cingulate Gyrusالتالفيف الحزمية 
والقسم التاسع ىو تالفيف قرون امون الدم وعمميات االنتباه واالدراك.  وضغطالقمب 

Parahippocampal Gyrus  ويكون لو دورًا ميمًا في تشكيل الذاكرة المكانيةSpatial 
Memory  .العاشر  القسموالتي عمميا ىو زيادة اثارة شبكات الخمية وبالتالي تشكيل ذاكرة اقوى

وىي مناطق ارتباط تربط بين مناطق  Limbic Cortexىو منطقة القشرة في الجياز الطرفي 
المخ االخرى وبين مراكز الجياز الطرفي الخاصة بالسيطرة عمى االنفعاالت وسموك وتعبيرات 

او تسمى  The Neocortical القشرة المخية الحديثة القسم الحادي عشر فيو.الفرد
Neopallium  الحسي لإلدراكوىي تتكون من ستة طبقات ليا دور ميم في الوظائف العميا 

http://en.wikipedia.org/wiki/Septal_nuclei
http://en.wikipedia.org/wiki/Septal_nuclei
http://en.wikipedia.org/wiki/Septal_nuclei
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Sensory Perceptionتوليد االوامر الحركية ، Generation of Motor Commands ،
وىو فص كبير يتكون من كتمة  Thalamusاما القسم االخير فيو  .والمغة او التفاىم بين االفراد

الى المخ   Spinal Cordينقل االشارات الحسية من الحبل الشوكي  غرمادية لخاليا الدما
Cerebrum والعكس . 

ان الجياز الطرفي يقوم بالسيطرة عمى الكثير من الوظائف الذاتية فتنبيو يؤدي الى تغيرات في 
ضغط الدم وسرعة التنفس وحركات الجياز اليضمي اذ يكون لو دور كبير في الحركات التي 

والعض والمضغ والبمع وان احداث ضرر في  Lickingوالمعق  Sniffingية كالشم تتعمق بالتغذ
ول الطعام الجياز الطرفي او احد اجزاءه وخاصة النواة الموزية يؤدي الى زيادة الشيية في تنا

لو دور كبير في السموك االنفعالي كالخوف والغضب والفرح والبيجة و  ، وتغير سعة حدقة العين
والحزن، فقد لوحظ عند اتالف النواة الموزية في القرود سوف يقل خوفو من رؤية الثعبان الذي 

الغضب عمى دورًا ميمًا في السيطرة  ، ولو بل يقترب منو ويحاول امساكو بيدهيخافو بالعادة 
Rage  الشجار واليجوم وتييج في الجياز الودي الذاتي مع توليد ومن مظاىر الغضب ىي

 اصوات زيادة في افراز المعاب وحركات في الفم والمخالب تييئ الحيوان لميجوم. 

ان االنفعاالت والدوافع التي ترافق العمميات الجنسية والتعابير المنسقة بتصرفات كال الجنسين 
ذه العمميات بمدى تعمم الفرد وخبرتو وبالظروف ينظميا الجياز الطرفي وفي االنسان تتأثر ى

االجتماعية والنفسية وان ازالة القشرة المخية لمرجل تؤدي الى تثبيط الفعاليات الجنسية، وان 
احداث ضرر في منطقة النواة الموزية يؤدي الى تييج الفعاليات الجنسية لدى الفرد، اذ ان احداث 

حيوانات يؤدي الى تييج في الفعاليات الجنسية ضرر في منطقة الجسم الحممي في بعض ال
 عند احداث Maternityلدييا. يالحظ ضعف في الوظائف االنفعالية التي ترافق عاطفة االمومة 

 Amygdalaان لمجياز الطرفي وخاصة النواة الموزية ، و ضرر في بعض مناطق الجياز الطرفي
في  ىاماً  بين االفراد وبالتالي تعمب دوراً  Trustworthinessدورًا ميمًا في تقيم وتحديد الثقة 

بين االفراد  اذ ان ليا دور  Impressionsواالنطباع  Social Behaviorالسموك االجتماعي 
حقيقي في تقيم ومعرفة وجوه االفراد واعطاء الثقة لفرد دون فرد اخر وان احداث ضرر في ىذه 

ن حولو ويصبح ذو انطباع غريب ويفقد المنطقة سوف يجعل الفرد عديم الثقة باألفراد الذي
 Socialاالجتماعية وبالتالي ليذه المنطقة دور ميم في تطور العمميات االجتماعية  

Processing  .بين االفراد 


