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 التربوٌهقسم العلوم / كلٌة التربٌة ابن رشد/ بؽداد 

 والنفسٌة



 وعالقته بمٌادٌن علم النفس لوجً الفسٌوعلم النفس •
نظرة كلٌه  الٌهابالنظر  االنسانالنشاط الصادر عن  انواعٌدرس علم النفس فً مجموعة كافة 

 شامله
 نسببٌأعلم النفس هو علم حدٌث 

داللة السلوك تختلؾ لدى كل منهما فٌدرس علم النفس السلوك من حٌث  ان اذاالفرق بٌن العلمٌن 

فٌدرس السلوك  االعضاءعلم وظائؾ  اماككل  االنسانعن  صدورةومن حٌث  الرمزٌهداللة 

هو العلم الذي ٌدرس  اذاعلم النفس بالنسبة لنا  البحتهالمادٌة والفسٌولوجٌة  داللتةمن حٌث  الجزي

 االعظاءعلم وظائؾ  اما واالخرٌنبٌن الذات  عالقهمن حٌث هو  الرمزٌهالسلوك من حٌث داللته 

وٌصبح مجال علم  وؼذائٌه وهظمٌهوحركٌه  حسٌهمن  الجسمٌهفهو الذي ٌدرس مختلؾ الوظائؾ 

فً  النفسٌه الحالتالجسم والنشاط النفسً واثر  اجهزةبٌن  العالقهالنفس الفسٌولوجً بالتالً هو 

الؽددي ونحن نسمً هذا  االفرازالمعزول هاو  العضلٌهالحركات  الىالجسم السلوك الجزئً 

السلوك المنتظم  الى التنقٌضالسلوك الكلً فهو ٌشٌر على  اماومعزول  محتجزأ لنه جوئٌأالسلوك 

 ذات معنى انماط او تتبعاتفً 

 



 موضوع علم النفس الفسٌولوجً
فً  االنسانقدٌمه قدم تفكٌر  عالقهبٌن النفس والجسم  العالقه ان

 اوراقبٌن العقل والمخ فً  العالقهشئون نفسه وحٌاته فقد جاء ذكر 

 واشارسنه  االؾعن خمسة  ماٌزٌد منذو القدٌمه الفرعونٌهالبردي 

  امزجة اربع الىالناس  جالٌنوسالقدٌم  االؼرٌقًوقسم الطبٌب 
، السوداوي واللمفاوي ولكل مزاج طباع  والفراويالمزاج الدموي 

معٌنه فالدموي كثٌر الحركة كثٌر الكالم واالندفاع والصفراوي سرٌع 

 واللمفاوي دمه بارد ساكن بلٌد الحركة كلهاوىالؽضب متقلب 
علما الفراسة العرب طوال القرون  اٌديواستمر هذا التٌار على 

بصحة االستدالل بالخلقة على الخلق  الحدٌثهالوسطى والعصور 

الذي كان  كرتشمرالحدٌث على ٌد  مسارةفً  االتجاةوشرح هذا 

بٌن االضطراب العقلً  العالقهاشتهر بدراساته عن  المانًطبٌب 

  ثالثهمن القول بوجود  ابحاثهمن  كرتشمروالبنٌان الجسمً ووصل 

للبنٌان الجسمً الواهن وٌتمٌز بالضعؾ والطول ،  اساسٌه انماط

 باالمتلىوٌتمٌز  والكتنز،  عضلٌهوالرٌاضً القوي وهو ذو بنٌه 

واضح  بٌلوجًهناك مٌل  اننتٌجة  الى النهاٌهفً  كرتشمرووصل 

بٌن ذهان الهوس واالكتئاب والبناء الجسمً المكتنز وارتباط مماثل 

البنٌان  انواعوالبناء الجسمً الواهن والرٌاضً وبعض  الفصامبٌن 

 الجسمً المختلط



وٌتمٌز  االندومورؾنماذج جسمٌه هً  ثالثه شلدونوقد مٌز •

 اجزاءالمفرطة والترهل واستدارة  والسمنه االحشاءبضخامة 

 العضمًحٌث تكون الؽلبة للجهاز  والمٌزوموروؾالجسم 

  العضلٌهوٌتمٌز باالكتناز والصالبة والقوه  العوائًالعضلً 

 اجزائه واستطالهالجسم  تقاطٌتمٌز بدقة  واالكتومورؾ

 الحشويوانخفاض سطح الصدر وضعؾ النمو فً الجهاز 

 والعضلً العضمًوالجهاز 



 بداٌات علم النفس الفسٌولوجً•
 البدنٌهالحدٌثة لعلم النفس الفسٌولوجً بوصفة دراسة عالقة السلوك المتكامل بالوظائؾ  البداٌهترجع 

هذا االسم على ذلك الفرع من الدراسة،  اطلقفهو الذي  فوندتالعالم النفسً الشهٌر  الىالمتنوعة 

وضعت دعائم علم النفس الفسٌولوجً على  1879سنه  المانًمعمله السٌكولوجً فً  اسسعندما 

  وفخنر وفٌبر وهلمهولتز موللر اٌدي
هذا  والعقلٌهالنفسٌة  االمراضعلم  اونفرق بٌن علم النفس الفسٌولوجً وبٌن الطب النفسً  انوٌجب 

 تنشاءالنفسٌة والعقلٌة التً  االمراضوعالمات وعالج  واعراض اسبابالفرع من الطب ٌبحث فً 

 عضوٌه اووراثٌة  او بئٌه اسبابمن 
دراسة العالقة بٌن الجهاز العصبً والسلوك  االولهو فً المقام  اذاموضوع علم النفس الفسٌولوجً 

 وهو بشكل عام دراسة العالقات بٌن السلوك المتكامل الكلً وبٌن الوظائؾ البدنٌة المتنوعة



من الوجهة التشرٌحٌة والفسٌولوجٌة فً فهم  والعظالتوالؽدد  واالعصابالحس  اعظاءوتسهم دراسة •

 ككل االنسان
الطرق  هذةلنشاط المرتفع  الكهربائٌهالدماغ المتنوعة بقصد استكشاؾ العالقات  اجزاءوتفحص 

  االنسانتطبٌقها على  حدٌثأبداء  والكنتكاد تكون مقصورة على مجال التجرٌب فً الحٌوان  الثالثه

 االمراضذا عون فً تشخٌص  المرضٌه واالصاباتالترابط بٌن تؽٌرات السلوك  ماٌكون وكثٌرأ
جزء من  استٌصالكانت الدراسات تعتمد على  انفبعد  االخٌرةوقد تعددت وسائل البحث فً السنوات 

الحً من خالل رسم المخ الكهربائً  االنسانعلى  الحدٌثهالتجارب  اصبحتالمخ ومالحظة العواقب 

تصوٌر المخ  باكمبٌوتروكذلكالعادي ورسم المخ بالكمبٌوتر والجهد الكهربائً المستدعً وفحص المخ 

العصبٌة كذلك قٌاس مجرى الدم فً الساعد فً  الخلٌهالذي ٌبحث وظٌفة  بالكمبٌوتر البوزترونبجهاز 

 الفصل الثانً. حاالت القلق 
 تشرٌح فسٌولوجً الجهاز العصبً

 النٌورونفً الجهاز العصبً هً التً تسمى  االساسٌةالخلٌة 
 ملٌون خلٌة عصبٌة الؾ 15حوالً  االنسانٌوجد فً 

فٌما ٌتعلق بالمرض  اهمهاعما سواه فً الجسم من وجوه متعددة لعل  الخالٌاءوٌختلؾ هذا الطراز من 

 خالٌاةٌولد مزود بكافة  االنسان ان اذاالخلٌة العصبٌة ال تعوض  ان سابقأكان ٌعتقد  واالصابة

العصبٌة لتلؾ  خالٌهاحد  ماتعرضت فاذاحٌاته  نهاٌى الىدون زٌادة  جسمةفً  ستبقاءالعصبٌة التً 

 بان  المعلومه هذةفال تنشى خلٌه عصبٌة جدٌدة لتحل مكانها ولكن تؽٌرت 



المخ قادر على  اجزءبعض  انجدٌدة تعوٌضٌة أي  خالٌاءوتكوٌن  واللدونهالمخ قادر على المطاوعة •

 بدٌله بوضاٌؾالقٌام 
لتقوم بدور تلك  اخرىخلٌه  ٌامرالمخ  والكنالخلٌة العصبٌة التً تموت ال ٌخلق بدلها خلٌه : مالحظة 

 التً ماتت
البعض  ببعضهاالعصبٌة ال تتصل  الخالٌاء انمن خواص الجهاز العصبً وهً  اخرىهناك خاصٌة 

  اخرىٌتم اتصالها بان ٌكون محور خلٌه منها قرٌب من شجٌرات خلٌة عصبٌه  وانماءاتصال مباشر 

 المشتبك العصبً اوعنها الموصل  تفصلةالتً  المسافهوتسمى  بهاال ٌلتحم  والكنه
 قسمٌن رئٌسٌن هما الىنقسم الجهاز العصبً  انومن المفٌد 

  المجموعة الرئٌسٌة -1-
 الفقرٌهالذي بداخل القناة  الشوكًوالنخاع  الجمجمهأي المركزٌة وتتركب من المخ الذي بداخل 

 العظٌم الحد العرفً بٌنهما الموخريوٌعتبر الثقب 



 قسمٌن رئٌسٌن هما الىنقسم الجهاز العصبً  انومن المفٌد •
  المجموعة الرئٌسٌة -1-

 الفقرٌهالذي بداخل القناة  الشوكًوالنخاع  الجمجمهأي المركزٌة وتتركب من المخ الذي بداخل 

 العظٌم الحد العرفً بٌنهما الموخريوٌعتبر الثقب 
 المجموعة الفرعٌة -2-

 العصبٌة العدٌدة وعقدها المختلفة وهً االلٌاؾوتشمل  االولىوهً المتفرعة من المجموعة 
 على كل جانب تؽذي المخ 12الدماؼٌة وعددها  االعصاب -1-
 الشوكًعلى كل ناحٌة وتؽذي النخاع  تقرٌبأ 31وعددها  الشوكٌةالنخاعٌة  االعصاب -2-
(  التعاطفً_ الذاتً ) السٌمبتاويالمستقلة وتنحصر فً الجهاز  او الالردٌة اوالذاتٌة  االعصاب -3-

 نظٌر التعاطفً–نظٌر الذاتً  سمبتاوي الباراوالجهاز 

 
  قسمٌن الى الوضٌفٌة الناحٌهوكذلك ٌنقسم الجهاز العصبً من 

فما الجهاز العصبً الذاتً  االرادي العصبًٌوالجهاز  المستقل اوالجهاز العصبً الذاتً : -1

المنعكسة التً من قبٌل عملٌات نبض القلب والتنفس وحركة  االفعالعلى  اختصاصةٌقتصر  ان  فٌكاد

الجهازٌن فً سلم التطوٌر مما  اقدموالعرق وهذا الجهاز هو  البولٌهوعمل المثانة  واالمعاءالمعدة 

  اقدمالتً ٌعتبرها العلماء  االجزاءالتً تقدم ذكرها فً  والوضاٌؾٌفسر لنا وجود المراكز العصبٌة 

 الجهاز العصبً اجزاء



 الجهاز العصبً المركزي•
 السحاٌا او االؼشٌةوهما محٌطان بمجموعة ثالثٌة من  الشوكًٌتكون هذا الجهاز من المخ والنخاع 

 الجافٌه االمالؽشاء الثالث لٌفً متٌن ٌسمى  اما والعنكبوتٌهالحنون  االمهما  للؽاٌهرقٌقان  ؼشاأنمنها 

مستكن  الشوكًالنخاع  انفً التجوٌؾ العظمً ، علبة المخ كما  طبعأالمخ مكنون  انهذا فضال عن 

بالسائل  اٌظا الشوكًالظهرٌة وٌحاط المخ والنخاع  واقواسهاالفقرات  اجسامفً قناة عظمٌة تتكون من 

فً  الشوكًللمخ والحبل  احاطته الى باالضافه بطٌناتهالذي تحوٌه تجاوٌؾ المخ أي  الشوكًالمخً 

 الشوكًوللحبل  العنكبوتًالمعروؾ باسم الفراغ تحت  العنكبوتٌهالحنون  االمالحٌز الواقع بٌن 

 العصبٌة وتتابعها من المخ والٌه السٌاالتلتوصٌل  الرٌسًالجذع  انهو اولهماوضٌفتان رئٌسٌتان 
 الجسم المختلفة اجهزةالجهاز العصبً هو عبارة عن الجهاز الذي ٌسٌطر على 

 المنتشرة فً الجسم االعصابمجموعة  – الشوكًوالنخاع  –المخ  الجهاز العصبً هو
   -22-المخ  الىالجسم  اعضاءمن  االحساسحسٌة تنقل  -1- : نوعٌن االعصابمجموعة 



 الجسم المختلفة اعضاء الىشفرات عن طرٌق المخ  الىوتترجمها  االومر تاخذحركٌة •
طرفً  -2- الشوكًعصبً ومركزي مثل المخ والنخاع  -1( السنترال ) الجهاز العصبً المركزي 

الداخلٌة  االحشاءذاتً مسئول عن حركة )  -3-( الحسٌة والحركٌة  االعصابمجموعة )محٌطً  او

 سنبتاوي والبارا السنبتاويوكذلك 
 وهً وحدة بناء الجهاز العصبً :الخلٌة العصبٌة
الجسم المختلفة داخل الجسم وخارج الجسم  اعظاءالمعلومات من  بستقبالٌقوم : الجهاز العصبً

المعلومات  ارسالشفرات ٌقبلها المخ وٌتعامل معها  الىوتحلٌل المعلومات تشفٌر المعلومات وتحوٌلها 

 الخارج للحركة الىاالستجابات  واصدارالمخ  الى
 المخٌخ

  النازلهالجهاز العصبً المركزي فً الجسم بمالٌٌن المحاور العصبٌة  اقسامٌرتبط المخٌخ مع باقً 

معٌنه بل ٌشارك الجملة العصبٌة فً وضاٌفها فهو  خاصهولٌست للمخٌخ وضٌفه  الشوكًالنخاع  الى

فهو ال ٌحدث الحركة  االرادٌةالحركات  ماتتطلبةالمختلفة حسب  العظالتالمنسق لحركات انقباضات 

وفق التوجٌهات  العضلٌه لنقباظاتٌشرؾ وٌوقت وٌنظم  والكنهفً المخ  الحركٌهالمناطق  مهمه لنها

 للمناطق الحركٌة للمخ وهو عنصر توازن للجسم مهم االمرةالعلٌاء 
 كانهٌضرب وفقد االنسجام وٌتطوح فً مشٌته  واالنسانوالتخرٌب الكامل للمخٌخ ٌجعل الحٌوان 

العٌون ودوران حول  ورارةوالجسم  الراسالسكران المدمن فً خط معوج متعرج معا اهتزاز فً 

 النفس



 مراكز الكالم والتفكٌر والكتابة•
 جمٌعأفهً مراكز التظاهرات الفكرٌة  وتعقٌدأ ؼموضأالملكات النفسٌة  اكثرالمراكز من  هذة

النفس وهً بالتالً مراكز  وادراكمراكز المهارات البالؽة التعقٌد ومكامن التخٌل  انهاء الى باالضافة

 ومكانتة االنسانمراكز تحدٌد شخص  انها الىالحال  ٌستقضٌةوالتصرؾ بما  االمورتقدٌر ووزن 

، حٌث مركز بروكا ومركز  االٌسرفً الجانب _  الجبهًالفص _ المراكز  هذةمكان  ) ودرجته

هو  اخرواالنسانوهً ؼٌر موجودة فً أي مخلوق  االنسانالمراكز على  هذةوٌقتصر وجود  ورنٌكا

 المخلوق الوحٌد الذي ٌتفاهم مع بنً جنسه باللؽات والكالم
مراكز البصر التً تنقل صور الحروؾ والكلمات وتحدد مسمٌاتها والمناطق السمعٌة التً  وتتعان

المشاعر التً تنقل نوع الحس للشكل وتتعاون  اللمسٌةكلمات والمراكز  لتصٌؽهاتنقل موجات الصور 

من الصور المختلفة ،،، ثم  عددأوبروكا ، لتكونا فً قشرة المخ  ورنٌكامع مركز  جمٌعأالمراكز  هذة

ٌفكر وٌعبر وٌنطق وٌكتب وٌقوم مركز  ان االنسانٌستطٌع  جمٌعأالمراكز  هذةبالتنسٌق والربط بٌن 

،،، وٌرسل وحددةدقٌقة  بمقائٌسبروكا بتنسٌق حركات العضالت الالزمة للكتابة والكالم وضبطها 

المناطق الحركٌة فً القشرة المخٌة التً تمررها بدورها كسائالت عصبٌة  الىمركز بروكا تعلٌماته 

 عضالت الحنجرة والشفة واللسان والٌد الى



 كٌؾ نسمع الكلمة ثم كٌؾ نكتبها•
سمعت ،، تشترك المراكز العصبٌة لتردٌد الكالم والمراكز العصبٌة لكتابة الكالم  اولكتابة كلمة قرأت 

والمنطقة  ومركزبروكا ورنٌكاوالمراكز العصبٌة السمعٌة والمراكز العصبٌة البصرٌة ومركز 

 حٌز االستعمال والوجود الىالكلمة  اوالمراكز لخراج صور الحرؾ  هذةالحركٌة تشترك جمٌع 
 ورنٌكامركز  او بوكاتلؾ مركز  اوفً حالة عطل 

عاهات مختلفة منها العمى النفسً والصمم النفسً  الىتودي  اصابتهاحتى  اوالمراكز  هذةتخرٌب 

وفقد ذكرا الصور البصرٌة والسمعٌة والحسٌة والشخص المصاب بالعمى الكالمً ٌرى الكتابة 

وعلى  افكار اٌتلدٌة  ٌاثٌرال  امامةال ٌفقه معنا لها وروٌة الكالم المكتوب  والكنهوٌستطٌع تقلٌدها 

  وٌرددةفً الفص الصدؼً ٌسمع الكالم  اصابة اوبالصمم الكالمً نتٌجة تخرٌب  اٌظأذلك فالمصاب 

 كالببؽاء ال ٌدرك لهو معنا والكنه
عادة  االٌسر) الطاؼً  اوالفروق بٌن عمل فصً المخ فالنصؾ السائد  اٌجادفً  االبحاثوقد تعددت 

  اوالتحلٌلً  اوالمنطقً  او اللفضً اوبالمخ اللؽوي  احٌانأبتخصص فً التعبٌر ، واللؽة وٌسمى 

 السمعً النطقً اوالرمزي  او االسنادي
بالمخ التنفٌذي المكانً البصري  وٌسمة والوالؾ االدراكفعملة ( عادة االٌمن) النصؾ المتنحً اما

 االٌسروالمخ  االٌمنالمخ  معأالحقٌقً عمل النصفٌن  واالبداع الوالفًالتراكمً 



 الجهاز العصبً الفرعً•
 اما الالردٌه واالعصاب الشوكٌةالنخاعٌة  واالعصابالدماؼٌة  االعصابهذا الجهاز من  ٌتالؾ

 بستثنأ جمٌعهأتتصل  والكنهامتفرقة من المخ  اجزىتنشأ من  زوجأ 12الدماؼٌة فعددها  االعصاب

 بما ٌسمى الجزء المحوري من المخ االولٌنالزوجٌن 
 الشوكٌةالنخاعٌة  االعصاب

تقع فٌها فتعرؾ  التىوتسمى بأسماء المناطق  جههمن كل  شوكٌأ عصبأ 31 الشوكًوٌتصل بالنخاع 

الظهرٌة ثم خمسه  الشوكٌة باالعصابالتً تلٌها  12 العنقٌه الشوكٌة باالعصاب االولىالثمانٌة 

 العصعصًالعصب  االخٌرعجزٌة ثم  اعصابقطنٌة ثم خمسة  شوكٌة اعصاب
 الالاراديالجهاز العصبً الذاتً 

  العظالتالمجموعات الثالث الفرعٌة للجهاز العصبً التً تسٌطر على تؽذٌة  احدىهو عبارة عن 

هذى الجهاز ٌعمل من ذاته دون  انالمخاطٌة للؽدد ولو  واالؼشٌة االوعٌةكالقلب وجدران  الالردٌة

ٌكون  الرئسًبالجهاز العصبً  بأتصاالته انهو الىفً ؼٌر علمنا  االحٌانتدخل منا وفً بعض 

مجموعتٌن  الىوسٌطرة المخ وٌنقسم الجهاز العصبً الذاتً من حٌث عمله  وتنضٌمخاضع لتكٌؾ 

 سمبتاوٌة الباراوالمجموعة  السمبتاوٌةوهً  لالخرنوعٌتٌن ٌقوم كال منهما بعمل مضاد 
 السٌمبتاوٌةالمجموعة 

  الىالفقرة الحاملة  امامواحد على كل ناحٌة من العمود الفقري ٌمتد من  مسبحًعبارة عن حبل 

 العصعص

 



  السٌمبتاوٌةوظائؾ المجموعة •
تقلل  -3- قوتةتزٌد من سرعة ضربات القلب ومن  -2-موسعة لحدقة العٌن ورافعة للجفن العلوي -1-

وفً  االمعاءتسبب ارتخاء عضالت  -4-من سرعة التنفس وتسبب ارتخاء عضالت الشعب الهوائٌة 

ارتخاء عضالت المثانة وانقباض عضالتها العاصرة  -5-العاصرة عظالتهاالوقت ذاته تسبب انقباض 

عضالت الرحم وٌودى  تنبٌة 7-انقباض عضالت حوٌصلة الصفراء فً الكبد  -6-وصعوبة التبول 

الدموٌة لذلك ٌرتفع ضؽط الدم فٌها  االوعٌةانقباض عضالت  8- االجهاض الى احٌانأاالنفعال الشدٌد 

 االدرٌنالٌنوصول هرمون  تنضٌم -10-بعض ؼدد الجلد وانقباض عضالت جذور الشعر  تنبٌة -9-

التناسل مما  العضاءالدموٌة  الوعٌةانقباض عضالت  11-للجسم من خالل تنبٌه الؽدة فوق الكلوٌة 

 ٌسبب الضعؾ الجنسً

 
 سٌمبتاوٌة الباراالمجموعة 

 من منطقتٌن ضٌقتٌن علوٌة من المخ المتوسط والنخاع المستطٌل تنشاء



 سمبتاوٌة الباراعمل المجموعة •
مجموعتٌن  احدى ٌنبةوالمنبه الذي  السٌمبتاوٌة االعصاب ماتعملةالمجموعة عكس  هذة اعصابتعمل 

 اعمالهتوقفها عن العمل واهم  او االخرىٌسبب تهدئه 
تزٌد من  -3-تقلل من سرعة ضربات القلب  -2-قابضه لحدقة العٌن وخافضة للجفن العلوي  -1-

 والٌاؾتؽذى ؼشاء اللسان بألٌاؾ للتذوق  -4-سرعة التنفس مع نبض عضالت الشعب الهوائٌة 

وتسبب تنبٌها  والبكرٌاسالمعدة  افرازتدر  -6- واالمعاءوالمعدة  المرىتقبض  -5-االستدرار أفرازة 

 موتقبض عضالت المثانة  -8-تؽذى الؽدد اللعابٌة  -7-الكبد وحوٌصلة الصفراء  االفراز بسٌطأ

التناسل وتوسٌعها  العضاء اوعٌةتسبب ارتخاء  -9-كثرة التبول  الىارتخاء عضلتها العاصرة وتودي 

 وبذلك تسبب االنتصاب البظر اوالقضٌب  اوعٌةخاصة 
هً حالة  السوٌهالحالة  ان سمبتاوٌة والبارا السٌمبتاوٌةبٌن المجموعة  المقارنهوٌتضح من هذا ومن 

بسرعة النشاط وزٌادة  االولالتنبٌه واالستجابة وٌتمٌز الشخص  تاثٌرالتوازن بٌنهم أي التوازن بٌن 

البط  الىالشخص الثانً فٌمٌل  اماالسرٌع  للنفعالمباشرة وٌمٌل  نشاطة وٌبداالحركة وٌستٌقظ بسرعة 

 الصحو الىفً الحركات وٌحتاج لفترة طوٌلة لنتقل من النوم 
 ثالموس الهٌبو
بالمخ العمٌق وٌتكون  ماٌسمى اووٌقع فً الدماغ المتوسط : تحت المهاد  ماٌسمى او ثالموس الهٌبو

للؽدة  االمامًبالفص  الدموٌهوتتصل من خالل دورتها  الهٌبوثالموسٌة االنواءوتسمى  الخالٌاتمن 

 النخامٌة

 



  المختلفة هً ثالموس الهٌبووظائؾ •
للؽدة  االمامًالتحكم فً وظائؾ الفص  -22- النخامٌهالتحكم فً وظائؾ الفص الخلفً للؽدة  -1-

التحكم فً  -4-سمبثاوي والبارا السٌمبثاوي الالارديالتحكم فً وظائؾ الجهاز العصبً  -3-النخامٌة 

-التحكم فً درجة حرارة الجسم -6-تنظٌم الطعام  -5-( البول  الرارالهرمون المضاد ) الماء  افراز

التحكم  -10-التحكم فً السلوك االنفعالً  -9-الدم  ظؽطالتحكم فً  -8- والٌقضةالتحكم فً النوم  -7

 التحكم فً السلوك العدوانً 12-التحكم فً الجنس  -11-فً عملٌات التذكر والتعلم 

 
 أخر انجازات العلم فً الدماغ البشري

 جدٌدأالجسم ٌشفى نفسه بنفسه ففً كل ٌوم والعلم ٌكتشؾ  ان: ثمة نظرٌة طبٌة تقول 
  بأفرازهامكتشفات الطب فً حقل الدماغ البشري كانت مجموعة مخدرات طبٌعٌة ٌقوم المخ  اخر

 للصاحبهالجسدي والنفسً  االلملٌخفؾ من شدة  بنفسة
 االنكفالٌنمجموعة  -2- االندورفٌنمجموعة  -1-

العصبٌة فً  الخالٌاءوهذه المواد المخدرة الطبٌعٌة توجد ملتصقة على مناطق معٌنه من سطوح 

المواد تؽطً السطوح فان  هذةواالنفعاالت مادامت _ والخوؾ _  االلممراكز الدماغ خاصة ومراكز 

فان  الخالٌاء اسطحنقصت عن  اوالمواد  هذةزالت  اذا اماهادى وٌعمل بروٌة وحكمة ،  االنساندماغ 

نفسٌة مختلفة واستعمال العقاقٌر  وازماتالم  ازماتوتضطرب وتحدث  تتاثرقشرة المخ  خالٌاء

 المواد الطبٌعٌة هذة افرازوؼٌرها ٌوقؾ  االفٌونالمخدرة والمهدئة والمورفٌن 

 



 (تكوٌن الجهاز العصبً )الجهاز العصبً •
  مراحل اربعتتكون عملٌة االرتقاء والنمو من 

 التكامل -4-التخصص  -3-نمو الخلٌة  -2-تكاثر الخلٌة  -1-
  نوعٌن الىالتً تكون الجهاز العصبً  الخالٌاءوتنقسم 

 خالٌاء -2-النوع الثانً  اماوتقوم باالتصاالت الكبرى فً المخ  مبكرأتتكون : كبٌرة  خالٌاء -1-

 مطاوعة واكثر البٌئٌه للتاثٌرات تعرضأ اكثر االخٌرصؽٌرة وتقوم باالتصاالت الصؽرى والنوع 
 الوراثة فً التكوٌن اسهام

والوراثة  البئٌةالسلوك هً حصٌلة تفاعل  انواعمعٌن هو نتاج الوراثة وكل  سلوكأٌستحٌل القول بأن 

 الصبؽٌاتعل   وتتواجد المورثات dna – أ – ن – د –وٌتكون الموروث من جدٌلة من البروتٌن 

وكل فرد من الزوج ٌحمل  زوجأكثالث وعشرٌن  466مرتبة  واربعٌنستا  االنسانالبالػ عددها فً 

متجانس  او جنٌسًكانت المتقاربات متشابهه ٌقال عن الفرد  فأذاوراثٌٌن على المورث  متقاربأ

 اختلفت فٌقال عن الفرد متباٌن االزدواج اذا امااالزدواج 
 فً التكوٌن الهرمونات اسهام

 الهرمونات اهمبالػ على الفرد ومن  تاثٌرمختلفة ذات  هرمونات الحٌاهتفرز الؽدد الصماء طوال فترة 

من  الثٌروكسٌنقبل الوالدة وهرمون  الخصٌهوٌفرز من  االندروجٌنفً السلوك هرمون  تاثرالتً 

 الدرقٌهالؽدة 

 



  ارتقائٌهالجٌنً على عدة عملٌات  االندروجٌنٌوثر •

الخصٌة والقضٌب وباقً  الىمعدل نمو الجهاز التناسلً وٌحول الؽدد التناسلٌة فً الذكر  -1-

 االنثوٌه التناسلٌه االعضاءوفً حالة ؼٌاب هذا الهرمون تنمو  الذكرٌه االعضاء
ٌوثر على  -3- الهرمونات الفراز النخامٌهالؽدد  لتوجٌةٌوثر فً نمو المخ فٌنظم المهاد التحتانً  -2-

 السلوك الجنسً وكمٌة الطاقة والنشاط توجٌةالجهاز العصبً فً  اسلوب
فً  الدرقٌهالؽدة  استئٌصال انفجدٌر بالذكر  التكوٌنٌهفً المرحلة  الثٌروكسٌنهرمون  اهمٌة اما

 االطفالفً  ماٌالحضوبط النمو والتخلؾ العقلً وهو  االٌضانخفاض  الىالصؽٌرة ٌؤدي  الحٌونات

وهو نوع من التخلؾ العقلً  القصاعٌعانون من مرض  اذاالقلٌل من هذا الهرمون  االفرازذوي 

عن ذلك من  وماٌنتجسرعة نمو النشاط العصبً  الىزٌادة هذى الهرمون فتودي  اماوتخلؾ النمو 

 مضاعفات
 فً التكوٌن البئٌة اسهام

 على تكوٌن الجهاز العصبً والسلوك تاثرالتً  البٌئٌهالعوامل  اهمسنناقش هنا 
 البئٌةافتقار  او اثراء -4-الحرمان الحسً  -3-تلؾ المخ  اوعطب  -2- الشده او االجهاد -1-

 


