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الجلسة الخامسة :الجهاز العصب
الجزء األول :ر
القش والوظائف اإلدراكية العليا
مقدمة:
يتألف الجهاز العصب من قسمي أساسيي:
-

الجهاز العصب المركزي :ويتألف من الدماغ والنخاع الشوك.
الجهاز العصب المحيط :ويتألف من األعصاب المحيطية.

ويمكن أن نقسم الجهاز العصب إىل جهازين :إرادي ومستقل ذات (الذي يضم الجهازين الودي والالودي).
يتألف الدماغ من:
المخ ،النوى القاعدية ،المخيخ ،جذع الدماغ.
-

القشـر المخ :يتألف من مجموعة من الفصوص تتوىل المهام اإلدراكية العالية (الوظائف اإلدراكية العليا).
النوى القاعدية :مسؤولة عن تخطيط وتنظيم الحركات الدقيقة (شكل الحركة).
المخيخ :يتوىل مهام تنسـ ــيس وتناسـ ــس التوازن ي الحركات (التناسـ ــس ي المجموعات العضـ ــلية ألداء وظيفة
حركية ما ،والوصول إىل هدف الحركة النهات).

ويوجد ضمن ب ر
القش الجهاز الحوف (اللمب) المسؤول عن العواطف والغرائز واالنفعاالت ،ويضم:
-

المهاد :محطة اإلحساسات العامة.
الوطاء :مركز تنظيم معظم العمليات الحيوية والغدية الصماوية.
اللوزة المخية :مكان الثواب والعقاب.
الحصي :مكان تخزين الذكريات.

أما جذع الدماغ فهو مكان مراكز الوظائف الحيوية كالتنفس وتنظيم المعدل القلب ،وتنظيم اليقظة والنوم.
أما النخاع الشوك فيتوىل مهام االستقبال الحس والتفسي األوىل لإلحساسات ،وأداء المنعكسات الشوكية.
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ر
القش الدماغ:
يتألف ر
القش الدماغ من  4فصوص:
الخشـ ـي والشـ ـ ــخصـ ـ ــية السـ ـ ــلوكية ،وله وظائف أ رى ف إدراو
 -1الفص الجبه :أهم وظائفه تنظيم السـ ـ ــلوو ر ـ
الحركة والتفكي واليكي وحل المشكالت.
 -2الفص الجداري :وله وظائف هامة ف اإلدراو الحس واللغوي واإلدراو الوغ تجاه مكونات الجسد.
 -3الفص الصدغ :وله دور هام ف الذاكرة واإلدراو السمع.
 -4الفص القفوي :ويتوىل وظائف اإلدراو البرصي.
ً
ترتبط هذه الفصـوص ارتباطا وييقا فيما ننها ،ونن تأدية وظيفة إدراكية ما يتطلب عمال مشـيكا ي كل الفصـوص،
ً
كاللغة مثال ،فإنتاج جملة سـ ـ ــليمة يتطلب مهارة تفكي جيدة يؤديها الفص الجبه ،ومهارات حسـ ـ ــية سـ ـ ــليمة يؤديها الفص
الجداري ،وذاكرة س ــليمة الس ــتحض ــار مكونات الجملة ،وتاش ــكل من التقاء هذه الفص ــوص ااحات إدراكية عالية المس ــتوى
تعطينا المهارة اللغوية المطلوبة:
 ااحة روكا (الباحة الحركية للغة) :المسـ ـ ــؤولة عن إنتاج ال الم الواغ (عند إصـ ـ ــااة هذه الباحة ،يفهم المريال الم دون القدرة عل الرد).
 ااحة فينيكا (الباحة الحس ـ ـ ـ ــية للغة) :المس ـ ـ ـ ــؤولة عن فهم ال الم (عند إص ـ ـ ـ ــااة هذه الباحة ،ال يفهم المريال الم ،ولكنه يتكلم اطالقة).
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الوظائف اإلدراكية العليا:
يختص القشـ ـ ـ ـ ـ ــر الدماغ اما كســا الوظائف اإلدراكية العليا ،أي اإلدراو الواغ ل ل ما لشــعر أو نقوم اه ،كالتفكي
ش ـ ـ ـ ـ فيمــا ننهم امــدى االسـ ـ ـ ـ ــتعمــال والتــدريـب الــذين يقومون اــه لتعزيز
والتحليــل وال الم واحياف المهــارات .ويختلف الخ ر ـ
وتطوير هذه الوظائف اإلدراكية.
كسـ ـ ـ ـ ــجل الدماغ كافة المعلومات الب يتلقاها ،سـ ـ ـ ـ ــواء تلق المعلومات الموجودة ضـ ـ ـ ـ ــمن نطا وعينا أو ال وعينا،
ويعطينا إياها عند الحاجة ،فإذا ما لم نقم ااستدعائها أادا قام إتالفها اعد مدة من الزمن.
ش ـ ـ ـ ـ معتـادون عل صـ ـ ـ ـ ــب تركيهم عل مـا ديطلـب منهم فقط ،إال أن القـدرات الـدمـا يـة متفوقـة أكي من ذلـق
الخ ر ـ
اكثي ،حيث يمكن للدماغ أداء عدة وظائف ف آن معا ،ولكن قلة التدريب ه ما تجعلنا نفشـ ـ ـ ــل ف أداء عدة وظائف معا،
وليس ضعف دما نا أو ضعف قدراتنا.
وفيما يل مجموعة من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الدماغ والسلوو النفس ـ ـ ـ ــا :كل العبارات الب سيد ذكرها
اآلن ليست إال عبارات اطئة متناقلة ي عموم الناس:
 ال كستعمل معظم الناس أكي من  %10من دما هم.-

يفتقد حديثو الوالدة عمليا لقدرات السمع والبرص.

 تساعد تقنيات التنويم المغناطيس عل تعزيز الذاكرة.-

ً
ادال من كبتها.
بشكل عام ،من األفضل التعبي عن حاالت الغضب

-

تستطيع تقنيات كشف الكذب أن تصد ف حواىل  %95-90من الحاالت.

-

يميل معظم األشخاص لالنجذاب لمن يعاكسوهم ف الشخصية والطباع.

-

يتمي مرض الفصام تعدد الشخصيات.

-

ال تفيد اليا الد س العصب ف عملية التعلم والذاكرة.

-

االنسبة للدماغ ،فإن تكرار الدرس عدة مرات الل فيات قصية أفضل من الفواصل البعيدة.

 ال تفيد الموسيقا ف عملية التعلم.-

ال كستطيع دما نا التميي الدقيس آلالف الوجوه الب نراها الل أيام قليلة ماضية.

-

السخب الرئيس وراء لسيان المعلومات ف الذاكرة قصية األمد هو ضياع هذه الذكريات.

-

ال تستطيع الذاكرة طويلة األمد االحتفاظ االذكريات لمدة طويلة جدا تصل إىل سنوات أو عقود.
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لمحة عن شكل اإلصااات الشيرية ف إصااات الشلل:

الشلل الرباغ:

الشلل السفل:

من مستوى الرقبة
وحب األسفل،
ويشمل األطراف
األربعة

الشس السفل من
الجسم (الجزء
السفل من الجذع،
واألطراف السفلية)

الشلل الثنات
(المزدوج):
إصااة الطرفي
العلويي معا ،أو
السفليي معا

انتهت الجلسة الخامسة
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الشلل النصف:
جهة واحدة من
الجسم (طرف علوي
 +طرف سفل)

الشلل األحادي:
طرف وحيد

