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:ك )كيف تبدأ االستجابة السلوكية(مكان نشوء السلو 

يجب أن نعرف معنى السموك  وتطورىا االستجابة السموكية ةقبل أن نبدأ بكيفية نشأ
المتعممة وغير المتعممة  Responses ولقد وضع العمماء ابسط تعريف لُو وىو كل االستجابات

البيئية   Stimulusالقابمة لممالحظة والقياس، التي تصدر عن الكائن الحي ردًا عمى المؤثرات
إذ أن االستجابة  .التي يواجيا الكائن الحي في لحظة معينة البيئية الخارجية والداخمية وغير

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

Allostasis  ىو التكيف عمى المدى القصير الذي يحقق االستقرار أو التوازن، من خالل و
 HPAتم عن طريق تغيير اليرمونات في محور تغيرات فسيولوجية أو السموكية وىذا يمكن أن ي

(Hypothalamic–Pituitary–Adrenal ،النظام العصبي الالإرادي، السيتوكينات ،) عدد من و
. األنظمة األخرى 

الصدمة  ،تأثير العامل البيئيب دور الدماغ واالستجابة السموكية يوضح( 1) الشكل
Trauma  وسوء المعاممةAbuse  ىذا كمو سيعطي أشاره إلى الدماغ الذي يعمل عمى تصور
من خالل إعطاء فكرة لمكائن عن التيديد أو العجز  Perceived Stressاإلجياد 

Helplessness  أو الحذرVigilance. ىذه العوامل فان ىناك ما يسمى الفروق  زيادة عمى
، التطور والخبرة  التي تعمل عمى Genesومنيا الجينات   Individual Differencesالفردية

اتجاىين األول مع الدماغ لتساعده في تصور اإلجياد والثاني يعمل عمى االستجابة الفسيولوجية 
Physiologic Responses التي تتمثل بتغيرات اليرمونية وخاصة في محور (HPA )

Hypothalamic–Pituitary–Adrenal. 

 Behavioralبعد تصور الدماغ لإلجياد ىنا سيبدأ دور االستجابة السموكية
Response اليروب أو القتال ي تصدر من الكائن مثلوالتي تتمثل برد الفعل الت Fight  or 

Flight  بداء سموك متماثل مع حالة التيديد التي يواجيا الكائن الحي، وىذا االستجابة السموكية وا 
Behavioral Response  مع االستجابة الفسيولوجيةPhysiologic Responses  سوف تقود

How to start a behavioral 
response

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic%E2%80%93pituitary%E2%80%93adrenal_axis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic%E2%80%93pituitary%E2%80%93adrenal_axis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic%E2%80%93pituitary%E2%80%93adrenal_axis
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والذي  Adaptationاالتزان والذي منو يصل الكائن إلى التكيف  Allostasisإلى ما يسمى 
الوسط الذي يعيش فيو، بحيث يستطيع  يعرف عمى انو تالؤم الكائن الحي مع كل ظروف

رات، ، والعيش بتناغم مع كل المؤثواستغالل الموارد الموجودة نجاح،التعامل مع ىذه الظروف ب
   .التكاثرالقدرة عمى البقاء و   وزيادة

 

 

 تشريح وتركيب الدماغ. 

( Brainبين الدماغ ) اً قبل الدخول في تفاصيل الدماغ يجب ان نفيم أن ىناك اختالف
(، اذ أن الدماغ ىو الكتمة الييكمية الجسدية التي تنسق السموك، اما  العقل ىو Mindوالعقل )

ترتبط بالدماغ اما االدراك  Memoryالمكان الذي ُيحدث التفكير، ليذا نالحع ان الذاكرة 
Cognition فيرتبط بالعقل. 

( Telencephalonيتألف دماغ الطيور من خمسة اقسام رئيسة ىي الدماغ النيائي )
المتوسط والدماغ  (Mesencephalonالمؤخري ) ( والدماغDiencephalon) والدماغ الميادي

(Metencephalonوالدماغ ) ( النخاعينيMyelencephalon )  يتألف المخ في الدماغ
ىما الدماغ النيائي والدماغ الميادي وان نصفي كرة المخ  جزئيينالمتطور بشكل كامل من 

 دور الدماغ واالستجابات السلوكية والفسلجية للوصول لحالة التوازن  .1 الشكل

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159834&vid=39
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 Cerebellumويشمل الدماغ المؤخري كل من المخيخ االثنتين تشتق من الدماغ النيائي، 
 .Medulla Oblongataبينما يشمل الدماغ النخاعيني النخاع المستطيل  Ponsوالجسور 

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

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

الذي ىو عبارة عن مجموعة   Straitumاالمامي لمطيور يتميز بالتطور الالفت لمنظر لممخطط 
 ندبية(عبارة عن طبقة خفيفة نسبيا عنوى واقنية ليفية )المادة البيضاء( بينما القشرة )المادة السنجا

( الحاجز Blood-Brain Barrierان ىناك ما يسمى ). قارنتيا مع مثيالتيا في الثديياتم
الجياز  في بالدماغ الخاص الخموي  يخارجال سائلالو  ىو حاجز بين الدمو الدموي الدماغي 
لمخاليا  فة إلى نيايات قدميةيتكون الحاجز من غشاء قاعدي سميك، باإلضا  العصبي المركزي 

تتواجد في ويتكون من موصالت محكمة ال  الشعيرات الدموية ويتواجد الحاجز بامتداد النجمية
تعد واحدة من  التي الخاليا البطانية من الدموي الدماغي الحاجز. يتكون باقي الشعيرات الدموية

فيي تعمل عمى منع انتشار بعض المواد المجيرية مثل البكتيريا  الدموي الدماغي أجزاء الحاجز
ا تسمح لبعض الجزيئات ، بينمالسائل المخي الشوكي وبعض الجزيئات الكبيرة المحبة لمماء إلى

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

 .شوكي وتقوم بدورىا بتغذية الدماغالحاجز لتدخل إلى السائل المخي ال

 Behavioralالفعاليات والمظاىر السموكيةعند الكالم عن العمميات السموكية و 
Activities  المرتبطة بالوظائف االنفعاليةEmotional Activities   كاإلحساس بالحزن وااللم

ىي وظائف تنظميا اقسام الجياز العصبي المركزي والتي تسمى والتي والسعادة واالبتياج، 
 .Limbic Systemبالجياز الطرفي 

 Paleomammalian Brainاو ما يسمى  Limbic Systemان الجياز الطرفي 
جانبي المياد باتجاه المخيخ وىو تقع عمى  موعة معقدة من التراكيب الدماغيةيتكون من  مج

ليس بالنظام المستقل ولكن مجموعة من التراكيب والتي ىي الدماغ النيائي 
(Telencephalon( والدماغ الميادي )Diencephalon والدماغ المتوسط )
(Metencephalon ) بأداء مجموعة وظائف متنوعة تشمل كال يقوم ىذا الجياز

ويبدو أنو مسؤول أساسًا عن  وحاسة الشم ،والذاكرة طويمة األمد الحافز ،السموك ،العواطف من
. ان لمجياز الطرفي دورًا ميمًا في السيطرة عمى الحالة العاطفية ولو عالقة وثيقة بتشكيل الذاكرة

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%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%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%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
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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ان مظاىر الغضب ىي الشجار واليجوم وتييج في اذ احساس ذاتي  الذي ىو Rageالغضب 
فم والمخالب تييئ الجياز الودي الذاتي مع توليد اصوات وزيادة في افراز المعاب وحركات في ال

 . الحيوان لميجوم

من عدة اقسام وكل قسم لو وظيفة محدد يتكون  Limbic Systemان الجياز الطرفي 
وتعد احد وليا دور في حاسة الشم  Olfactory Bulbsفالقسم االول ىو البصيالت الشمية 

وىي تتمقى معمومات من االعمى الى االسفل مثل من منطقة الدماغ  Inputالمدخالت الحسية 
 .Amygdalaالى الموزة 

لو دور في الطيور يتعمق والذي  Hippocampusاما القسم الثاني ىو قرن امون 
وىذا يساعد  Homing، وايضا لو وظيفة وىي تحديد االتجاه او الوجو بسموك خزن الطعام

وىو الجزء ميم لتشكيل الذاكرة طويمة االمد ، القيام في اليجرة من موسم االخرالطيور عمى 
االدراكية وفي حال تمف ىذا الجزء ال يستطيع الفرد بناء الذاكر ويعيش الحالة والحفاظ عمى 

الطرفي  ذلك فيو يجمع االشارات الحسية الواردة الى الجياز عالوة عمى، بدون خبرة او تعمم
 . رى وينقميا الى مناطق اخ

الفرد وتنظم انفعاالتو تسيطر عمى سموك  Amygdalaالقسم الثالث فيو النواة الموزية   
ألجزاء الجسم المختمفة، والحركة التي ترافق الشم وتناول الطعام  الالإرادية، والحركة مثل الغضب

في تنظيم  اً ميم اً منواة الموزية دور لان . ع، وكذلك تييج الفعاليات الجنسيةكالمحس والمضغ والبم
في تنظيم الذاكر  اً ميم اً دور ، كذلك فان ليا Depressionواالكتئاب  Anxietyسموك القمق 

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

 . Food Rewardومكافئ الطعام 

 Anterior Thalamicلمجياز الطرفي فيو نواة تحت المياد االمامية القسم الرابع  
Nuclei  وىي مجموعة من النواة في نياية المياد الظيريThe Dorsal Thalamus  وليا دور

وتشارك في التعمم والذاكرة العرضية  Alertnessميم في التعديل من التأىب او اليقظة 
Episodic Memory.  القسم الخامس فيو القبوFornix  وىي حزمة من محاور عصبية عمى

الى الجسم الحممي  Hippocampusتحمل االشارات العصبية من قرن امون  Cشكل حرف 
Mammillary Bodies ،  السادس ىو القسم  ًا ميمًا في عممية تشكيل الذاكرة.ان لمقبو دور

ويقع في نيايات االقواس االمامية لمقبو، ويشارك في  Mammillary Bodyالجسم الحممي
 .عمميات الذاكرة االدراكية
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منطقة السرور والبيجة في  وىي Septal Nucleiحاجزة الالنواة  ياما القسم السابع ف
وىي التي تنظم الوظائف  Cingulate Gyrus، والقسم الثامن ىو التالفيف الحزمية الكائن الحي

، والقسم التاسع ىو الدم وعمميات االنتباه واالدراك وضغطالذاتية ومنيا معدل نبضات القمب 
ويكون لو دور ميم في تشكيل الذاكرة  Parahippocampal Gyrusتالفيف قرون امون 

. تشكيل ذاكرة اقوى  ومن َثم  لخمية عمميا ىو زيادة اثارة شبكات او  Spatial Memoryالمكانية 
وىي مناطق ارتباط تربط  Limbic Cortexالقسم العاشر ىو منطقة القشرة في الجياز الطرفي 

االنفعاالت وسموك لجياز الطرفي الخاصة بالسيطرة عمى بين مناطق المخ االخرى وبين مراكز ا
او تسمى  The Neocortical القشرة المخية الحديثة القسم الحادي عشر فيو .وتعبيرات الفرد
Neopallium  وىي تتكون من ست طبقات ليا دور ميم في الوظائف العميا لإلدراك الحسي

Sensory Perception توليد االوامر الحركية ،Generation of Motor Commands ،
وىو فص كبير يتكون من كتمة  Thalamusاما القسم االخير فيو  .والمغة او التفاىم بين االفراد

الى المخ  Spinal Cordرمادية لخاليا الدماغ ينقل االشارات الحسية من الحبل الشوكي 
Cerebrum يالحع ضعف في الوظائف االنفعالية التي ترافق عاطفة االمومة  .والعكس
Maternity  ان لمجياز الطرفي وخاصة ، و ضرر في بعض مناطق الجياز الطرفيعند احداث

بين االفراد  Trustworthinessدورًا ميمًا في تقيم وتحديد الثقة  Amygdalaالنواة الموزية 
 Impressionsواالنطباع  Social Behaviorوبالتالي تعمب دورًا ىامًا في السموك االجتماعي 

ان ليا دور حقيقي في تقيم ومعرفة وجوه االفراد واعطاء الثقة لفرد دون فرد بين االفراد  اذ ذكر 
قة سوف يجعل الفرد عديم الثقة باألفراد الذين حولو ويصبح اخر وان احداث ضرر في ىذه المنط

انطباع غريب ويفقد االجتماعية وبالتالي ليذه المنطقة دور ميم في تطور العمميات  اذ
ان لمجياز الطرفي دور ميم في احداث . بين االفراد Social Processingاالجتماعية  

وان العاطفة ىي  Emotion الصوت والتغريد في الطيور وذلك الن الصوت مرتبط في العاطفة
صفة شاممة لجميع الحاالت المتوسطة بين االستجابة الصمية  والجياز العصبي الالإرادي 

وان  Thalamusوالثالمس  dalaAmygوالجياز الييكمي عن طريق التنسيق ين النواة الموزية 
(، 2002 واخرون  Jarvisاحداث الصوت في الطيور مرتبط بميكانيكة ىرمونية عصبية حركية )

 وضح اجزاء الدماغ.ي( 2) والشكل
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 Nucleusالنواة المتكئة ) جزء اخر من اجزاء الدماغ يشترك بصورة مباشرة في السموك ىوىناك 
Accumbens ) وىي منطقة تقع في مقدم الدماغ االمامي الى المنطقة امام البصرية وىي تقسم

ىذه النواة ليا وظائف ميم في ما يتعمق في المكافئ ، النواة االساسية والنواة القشريةالى جزئين 
من خالل كونيا جزء من نظام المكافئ وتمعب  Reward and Reinforcementوالتعزيز 

 Reinforcingومحفزات التقوية  Rewarding Stimuliدورا ىاما في تطوير محفزات المكافئ 
Stimuli،  ان ىذه النواة تنشط بشكل انتقائي خالل التصور الذىني لإلحساس في السرور واثارة
 ،اع الموسيقا او االصوات المألوفةليا دور ميم في تنظيم العواطف الناتجة عن سمو  ،العاطفة
وبذلك ىي  دورًا في توقيت االيقاع وتعد ذات اىمية مركزية في حركة الجياز الطرفي وتؤدي

 .Maternal Behaviorدور ميم واساسي في سموك االمومي وليا  تشارك في عممية التعمم

.مظهر حديث: B, مظهر كالسيكي اعتيادي: A. وضح اجزاء الدماغ والجهاز الطفي للطيوري ( 2) الشكل
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