
 1 

 علم النفس الفسيولوجي

 الفصل الدراسي األول -الصف الثاني

 قسم رياض األطفال 

 (م9191 -9102)-)الدراسة الصباحية(

 

 مدرسة المادة: م.د. إيمان يونس إبراهيم العبادي



 2 

 

 :الدماغ البشري 

يعتبر الدماغ أساس في الجهاز العصبّي لدى الكائنات الحّية جميعها سواء كانت        

 في حياة الكائن الحّي بجمع املعلومات وتحليلها 
ً
 هاّما

ً
فقارّية أو ال فقارّية، ويلعب دورا

وفرض السيطرة على الغالبّية العظمى من أعضاء الجسم، ويختلف تكوين الدماغ 

 عن تكوينه في الكائنات الحية ألاخرى، فيتكون الدماغ البشري على هيئة البشري تقريب
ً
ا

كرة هالمية، يتفاوت لونها ما بين الرمادي والوردي، يمتلئ سطحه بالنتوءات والتموجات، 

ويكون وزن الدماغ البشري عن الطفل حديث الوالدة نحو نصف كيلوغرام، ويدخل في 

 .العصبّية تكوينه عشرات املليارات من الخاليا

 :موقع الدماغ

يقع الدماغ البشري داخل الجمجمة في رأس إلانسان، وتخضع له جميع ألاعمال      

 من بين أجهزة الجسم الكبيرة إذ يبلغ 
ً
بشقّيها إلارادية والالإرادية، ويعتبر الدماغ واحدا

ل ما نسبته  4.1وزنه نحو 
ّ
كيلوغرام، ويعتبر جزء املخ هو الجزء ألاكبر في الدماغ، ويشك

من  %48ويحتاج الدماغ إلنجاز وظائفه على أكمل وجه ألكثر من  من وزن الدماغ، 58%

ه القلب إلى الجسم أي ما يساوي 
ّ
 .لتر على الصعيد اليومي 0.277الدم الذي يضخ
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 :مكّونات الدماغ

 :رئيسّية، وهي ُيقّسم دماغ إلانسان إلى ثالثة أقسام     

 :ألاماميالدماغ  -

قّدم، ويتكّون من: الدماغ الانتهائي وهو ذاته املخ، ويعتبر        
ُ
 بالدماغ امل

ً
يسّمى أيضا

، يتألف املخ 
ً
الجزء ألاكبر في الدماغ، ويحظى بأهمّية كبير في الجهاز العصبي املركزي كامال

لجسر ا من كرة تنشطر إلى جزئين منفصلين يربط بينهما جسر عصبي، ويطلق على هذا

جرام لدى إلانسان البالغ، يتولى املخ  4177العصبي اسم الجسم الثفني، يصل وزنه إلى 

الوظائف، إلادراكّية، والحسّية، والعقلّية باإلضافة إلى الوظائف اللغوية، ويختبئ املخ 

لة بالنخاع 
ّ
داخل الجمجمة وهي عبارة عن كرة عظمية صلبة، أّما سائر املكّونات واملتمث

ل  الشوكي
ّ
حمى بواسطة العمود الفقري املحيط بها، وتزن الجمجمة كك

ُ
 4877فإّنها ت

 .سنتمتر مكعب

 :يالدماغ البين -

 ملوقعه بين املخ والدماغ املتوسط، ويندرج تحته كل من: املهيد،       
ً
ويسمى بالبيني نظرا

واملهاد، والغّدة النخامّية، والغّدة الصنوبرّية، والبطين الثالث، وغدة تحت املهاد، ومهاد 

 .تحتاني

 :الدماغ املتوّسط -

م هذا الجزء من أجزاء الجهاز العصبي املركزي بالعمليات       
ّ
إلادراكّية كالرؤية،  يتحك

والسمع، والاستيقاظ، والنوم، وكما يضبط درجة حرارة جسم إلانسان، ويعتبر من أكثر 
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 في جذع الدماغ، ويقع في الجزء الواقع بين أسفل الجسر وأعلى الدماغ 
ً
ألاجزاء قصرا

ف الدماغ املتوسط من: السقف، السقيفة، تجويف الدماغ املتوّسط، 
ّ
البيني، ويتأل

من النوى، والحزم العصبّية، ويّتخذ عّدة أسطح وهي السطح ألامامّي، والجانبّي، وحزمة 

 .والخلفّي 

 :الدماغ الخلفي -

 ينشطر إلى شطرين، وهما:     

وهو ذلك الجزء الذي يقع في الشطر العلوي من الدماغ الخلفي، ويتألف  دماغ تالي: -

 من:

 :املخيخ -

 بما يسمى بالقشرة يقع هذا الجزء الهام في الجزء السفلي من الدم       
ً
اغ ويكون مغلفا

ى مسؤولية السيطرة على الحركة والتوازن، وباإلضافة إلى ذلك تقع على 
ّ
الدماغية، ويتول

م باالنتباه واللغة وإظهار ردود الفعل.
ّ
 عاتقه مسؤولية التحك

 :الجسر -

لنخاع اهي تلك املنطقة الكائنة في أسفل الدماغ املتوسط وخلفه املخيخ، ويقع فوقه       

 املستطيل، ويتألف من نوى ألاعصاب القحفية الخامس والسادس والسابع والثامن.

  .دماغ بصلي -
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 :النخاع املستطيل

يعتبر الجزء ألاخفض في دماغ الكائنات الحّية الفقارّية بشكل عام، ويّتصل بالنخاع        

م كالتقيؤ وا
ّ
ى مسؤولية الشوكي، ويضّم بداخله مراكز التحك

ّ
لحركة والقلب، كما يتول

م بالحّركات الالإرادية كالتنّفس، وسرعة القلب، وضغط الدم
ّ
 .التحك
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