
تعديل توصيالت

ـــــــــــــكمـــــخ

تعليم الالعب القديم مهارات 
جديدة

ة ظن الباحثون في علم المخ واألعصاب لفتر

د فق. من الزمن أن بناء المخ ثابت وال يتغير

يدون كان المصابون بتلف دماغي نادراً ما يستع

قدرات أدمغتهم الكاملة وقد كانت أنشطة المخ

اداً الدقيقة غير قابلة للمراقبة، مما كون اعتق

.  واسع االنتشار مفاده أن المخ عبارة عن آلة

وكبقية اآلالت لديها قدرات متعددة ولكنها ال

.تتغير وال تنمو



لقد علمتنا بحوث جديدة في هذا الميدان أن طبيعة المخ 

يمر وأنه قادر على التغير حسب طبيعة التجارب التي. مرنة

وصدق هذا الوصف حتى على األعمار المتأخرة وثبت. بها 
! أن الالعب القديم يمكنه أن يتقن مهارات جديدة 



الخاليا العصبية
امل تقوم الخاليا العصبية بالتع

مع المعلومات الواردة لها ونقلها

باستخدام إشارات كهربائية 

.وكيميائية

ف ثمانية وستون أليوجد حوالي 

في مخ مليون خلية عصبية 
اإلنسان 

تشعب

نهايات 

عصبية

سيتوبالزم

غشاء خلوي

محور عصبي

نواة الخلية



تشعب

جزيء نقل 

عصبي

تشابك عصبي

مستقبِل 

نهاية 

عصبية

التشابكات العصبية
هي فراغات صغيرة

تسمحبين الخاليا العصبية 

من خلية إلى للمعلومات بالمرور 
.  أخرى

عند الوالدة

ألفين تكون هناك حوالي 

. تشابك عصبيوخمسمائة

ة مخ الطفل الوليد لديه قدر
كبيرة على النمو 

عند بلوغ سن 

الثالثة

يصل عدد 

التشابكات إلى 
 ً خمسة عشر ألفا

عند سن البلوغ

:إما االنتفاع أو الضياع

خمسون بالمائة من الخاليا 

غ العصبية تموت قبل سن البلو

ات بسبب ندرة استخدام التشابك

محى والتي تالعصبية التابعة لها 
خالل سنوات المراهقة 



تكون الخاليا العصبية
جنين يبدأ إنتاج الخاليا العصبية ابتداء  من األسبوع الثالث لتكون ال

ويستمر بهذا المعدل حتى الوالدةألف خلية في الدقيقة 250بمعدل 

:بحوث جديدة
اة يمكن للخاليا العصبية أن تستمر بالتكون طوال مدة حي

م ، اكتشف باحثون في معهد 1999ففي عام . صاحبها

عصبية بمدينة سان دييغو األمريكية تكونناً لخاليا« سالك»
 ً !في أحد البالغين الذي وصل عمره إثنين وسبعين عاما

:المستقبل

هناك أمل متزايد بأن يتمكن العلم من اكتشاف

صبية طريقة فعالة لتوجيه عملية نمو الخاليا الع

بب بسإلصالح مناطق تعرضت للتلف داخل المخ
.إصابة أو مرض ما



المسارات
يدة تربط بين المناطق البعالمسارات العصبية 

بي نسبياً عن بعضها داخل المخ أو الجهاز العص

.كل مسار منها مرتبط بعمل أو سلوك محددين. 

المرونـــة العصــبية

تقوم األفكار و المهارات 

بشق مسارات الجديدة 

.عصبية جديدة

يؤدي التكرار و المداومة 

تقوية هذه المسارات إلى 

لتكون عادات العصبية

.جديدة

لى يقل االعتماد عنتيجة لهذا 

وتتقلصالمسارات القديمة 

.سماكتها

إعادة بناءإننا نمتلك جميعاً القدرة على 

ا عندما نكرر بتركيز موجه أفعالنأدمغتنا 

إلحداث التغيير الذي نرغب به

مسار 

عصبي قوي

نزيد فإننافي كل مرة نفكر أو نشعر أو نقوم بفعل ما 

ية فالعادات هي مسارات عصب. من قوة مساره العصبي

سهل مما يجعل المخ يعتبرها أفعاالً يكثيرة االستخدام

.القيام بها



المكـــافأةوالمتـــعة 

لبقائنا أحياءإن طريقة مكافأة المخ تشجعنا للبحث عن األنشطة الضرورية 

الطعام والشراب المأوى الجنس الرعاية 

يمطرنا المخ بمادة الدوبامين المولدة للشعورعندما يتم تفعيل أحد طرق المكافآت هذه، 

.ذا الشعورحينها نشعر بشعور جيد ثم نسعى مجدداً لتكرار نفس النشاط الذي ولد ه. بالمتعة



،هذه الحلوى لذيذة حقاً » 

«.هذا في المستقبلأتذكرسوف 

أكل

طعام

مكافأة مادة

الدوبامين
يخزن* «قرن آمون»

هذه الذكرى

الرغبة في أكل 
المزيد

في معالجة المعلومات الخاصة بالتذكر و الذاكرة طويلة المدى من المخ يلعب دورا جزء*



المــــــــخ في حــــــالة اإلدمــــــــــان

حصار المخ
.  يتم إطالق الدوبامين المرتبط باحتياجات البقاء على قيد الحياة في منتصف المخ 

يتغلب دائماً هذا األمر 

.لعب دوراً في معالجة الذاكرة واالنتباه و التفكير والوعيتالتي  على دور  القشرة المخية

مادة
تستخدم

يمطر نظام المكافأة 
الدوبامينبالمخ 

يتذكر « قرن آمون»

ر سريعة للشعوطريقة 
الجيد



القشرة الجبهية أو » 

«الناصية 

حث تحفز المستخدم للب

عن المادة 

تطلق « النواة المتكئة»

الدوبامين

تتذكر المثيرات « اللوزة أو الفزاعة»

البيئية

(الناس، األماكن ، المناظر واألصوات ) 

تصنع المثيرات البيئية تعطشاً شديداً 

دمان في حالة اإل. إن مسار المكافأة مرتبط بشدة بطريقة حكمنا على األمور و مواقفنا العاطفية» 

ى قيد يصبح حكمنا مشوشاً ويبدأ المخ في اعتبار المادة المستخدمة بوصفها ضرورة للبقاء عل

«.الحياة

«حرر مخك» ديفيد سميث مؤلف مشارك في كتاب . د

« قرن آمون»

يتذكر طريقة 

سريعة للشعور

الجيد 



المخ في حالة اإلدمان

ما الذي يجعل مادة ما أو سلوكاً ما إدمانياً؟

سرعة
إطالق الدوبامين

غزارة
كمية الدوبامين 

مصداقية
انطالق الدوبامين

ة أضعافضعفين إلى عشريمكن للمواد اإلدمانية أن تطلق كمية من الدوبامين تتراوح بين 
.تلك التي تطلقها المكافآت الطبيعية و يتم ذلك بشكل أسرع و مصداقية أكبر



تطوير التساهل في التعاطي

اإلثارة المتزايدة
المتكررة

ت مستقباِلعدد

الدوبامين 
ينخفض

الجرعة 

ي األصلية تعط
مكافأة أقل

يجب زيادة 

للحصولالجرعة 

على اإلشباع 
األصلي

ات أخيراً، تصبح الجرع

لتجنبالزائدة مطلوبة 
االنقطاع



الــــعــــــادات والـمــثيرات

ن من خاللها عندما نفهم الطريقة التي تتكو. تلعب العادات دوراً هاماً في ما يتعلق بصحتنا

عادات يمكن أن تضر بنا ، و نتعرف كيف يمكننا كسر هذه العادات و استحداث عادات

..جديدة سنتمكن من تحسين أسلوب حياتنا بتبني سلوكيات صحية أكثر
.  المعهد الوطني األمريكي للصحة–فولكاونورا . د

التعرف على المثيرات وتجنبها

المثيرات

البيئية
أماكن ، مواقع ، روائح ، أصوات 

المثيرات

االجتماعية 
عائلة، أصدقاء ، 

مستخدمون آخرون 

المثيرات

العاطفية
، اكتئاب ، توتر، إرهاق، إحباط، غضب

هلع ، وحدة



 ً المثيرات تولد انسحاباً تنازليا

:مثير عاطفي
أنا مكتئب

:مهَرب
استخدام مخدر

النظام العاطفي 

يمطر المخ 
بالدوبامين

يتطور مقدار 

التسامح في 

جرعة 
الدوبامين  

فأةتتناقص المكا

تقل المتعة



التعرف على المثيرات  

اعدة لتجنب االنتكاس، من المهم أن نفهم العوامل البيئية المس»

إلثارة التعطش الشديد لإلدمان 

العوامل إن التعافي يعني إعادة توجيه المخ بحيث يتعامل مع تلك

بتوجيهها نحو أنشطة أكثر نفعاً له

ته إلى ونتيجة لهذا التعديل ، فإن المخ سينتهي به األمر إلى عود

حالة التوازن بجاهزية أكثر بعد تعرضه لمثيرات التعطش 

شخص حينها يصبح التعافي أقرب للوضع الطبيعي ويحصل ال

«بسببه على مكافآت طبيعية

«حرر مخك» ديفيد سميث مؤلف مشارك في كتاب . د



مـــــرونـــــة 

تبشرنا المرونة العصبية  بفهم جديد عن طبيعتنا البشرية ، 
!فنحن نملك القدرة على تغيير أدمغتنا بمجرد القيام بنشاط ذهني 

تعديل توصيالت مــــــخــــــــك

مخ ة عصبي قابلية 
تغيير 

المرونة العصبية



!الممارسة ، الممارسة

إعادة تنظيم المخ يستدعي وضع أهداف جديدة وممارسة »

المخ طريقة صحية لنيل المكافآت خالل الفترة التي يقوم فيها

«بتكوين مسارات جديدة لهذه العادات

«حرر مخك» ديفيد سميث مؤلف مشارك في كتاب . د



المرونة العصبية

أهدافوضع  التعرف على
المثيرات

أخذ

قرارات 
واعية

البحث عن

ومكافآت  من متع
مصادر صحية

مسار جديد
يزداد قوة

عادة
تتكونجديدة  صحية



تجنب المواد أو السلوكيات

التي تقدم 

مكافآت غير صحية 

اة أسلوب حيتعلم أن تعيش 

مالئم و مسؤول

بحيث يحصل 

مخك على مكافآته 

من مصادر صحية

مرن جسدك، جرب 

رياضة اليوغا أو 

التأمل

ابحث عن الدعم 

:من رفاقك و اعتن بنفسك 

تجنب كثرة اإلجهاد

وقلة األكل، وكثرة الوحدة

و كثرة الغضب

تحضيرات



تدريب المخ

إذا لم نتعلم مهارة جديدة فإننا لن نستفيد من خاصية المرونة العصبية
:جرب مثالً إن األنشطة التي تتطلب تركيزاً عالياً تساعد على الحفاظ على المخ في وضع صحي، لماذا ال ت

تعلم
لغة جديدة

تغيير 
المهنة

حل ألغاز 
مركبة

االنتقال لبيئة جديدة

ارنة مقبأربع سنوات ونصف يتأخر المتحدثون بلغتين في حال إصابتهم بمرض الخرف »

«(إذا ثبتنا بقية المسببات األخرى . ) بأولئك الذين يتحدثون بلغة واحدة فقط

إيدنبروجامعة –توماس باك . د



دلــيـــل حـــي
مجموعة تجربة عملية

تمرنت على آلة البيانو لمدة
ساعتين كل يوم ألسبوع

مجموعة

تخيلَت أنها تتمرن على آلة البيانو 
مع إبقاء أصابعها ثابتة 

تمددت

المنطقة المخصصة لحركات األصابع 
في المخ 

المنطقة المخصصة لحركات األصابع 

في المخ

 ً !تمددت أيضا

فرضية

«تغييرات حقيقية في تركيبة المخيمتلك التدريب الذهني القوة إلحداث » 

الطبيةهافردأستاذ جامعي و طبيب في علم األعصاب بجامعة –ليون باسكوالألفارو . د

منطقة حركة األصابع



عند مقارنة أدمغة متشابهة القدرات 

سائق تاكسي في القاهرة يمتلك

أكبر حجماً « قرن آمون»

يسمح له بتخزين تفاصيل ذهنية دقيقة عن طرق المدينة 

عادة مساحة إضافية قدرهايمتلك الموسيقيون

من مساحة بالمائة 130

في غشائهم السمعيالمناطق الرمادية 



.  عضلة تنمو مع التمرين المخ عبارة عن 

أنظمة تعليميةفي يوم ما سوف نصمم 

تتطابق بشكل مثالي مع مرونة عقولنا للتعلم 

عمليات ذهنية 

أسرع

ذاكرة
أحسن

مهارات
لغوية

إبداع حل
للمشكالت 

دليل حي



أن نصبح واعين ألفكارنا و قراراتنا  وأن نتمكن من مراقبة تجاربنا الداخلية 

.وكأنها تحصل لشخص آخر

«.ةإن التركيز الذهني الكامل والتأمل ضروريان لمساعدة المخ في تكوين مسارات جديد»

«حرر مخك»مؤلف مشارك لكتاب –ديفيد سميث 

«  بة؟ألست أعلم أنها مجرد حماقة ألقت بها حلقة تفكير معطو. إن مخي يقوم بتوليد فكرة مهووسة أخرى»

مرور عشرة بعدتحسن اثنا عشر مريضاً من أصل ثمانية عشر مصابون بالوسواس القهري تحسناً كبيراً 

.الذهني الكامل باستخدام التركيز أسابيع من العالج 

لوس أنجلوس–طبيب من جامعة كاليفورنيا –شوارتزجفري . د

التركيز   الذهنـي   الكامل



الوقاية من االنتكاسات بالتركيز الذهني الكامل

يتم من خالله صب االهتمام على تقبل حالة ذهنية مزعجة أو موقف تحد  وعي انتقائي يهدف التركيز الذهني الكامل إلى تكوين 

 ً .دون االستجابة له تلقائيا

تجربة ميدانية

ظيماً في هبوطاً عو انخفاضاً كبيراً في معدل استخدامها للمادة المخدرة أظهرت عينة استخدمت التركيز الذهني الكامل 

.بعد استخدامه مقارنة بعينة لم تستخدم هذا األسلوبحاالت التعطش للمادة 

فرضية

طلبات متعكس و إصالح و وتعويضقد يكون الستخدام التركيز الذهني الكامل  تأثير على عدة أنظمة داخل المخ مما يمكنه من 

التغيير العصبية المرتبطة باإلدمان و سلوك االنتكاس 

الستيك. ك.م. بوين و د. س. و دويتكويتس. ك. د



فائك الذهنياستعادة صعليك في أي وقت وأي مكان حيث سيساعدك على بالغ األثر قد يبدو التمرين التالي بسيطاً، ولكنه يمكن أن يكون 

.في اللحظة اآلنيةو شعورك بالطمأنينة

ركز كل انتباهك على تنفسك
و عد من واحد إلى عشرة 

اء ال تدع ذهنك ينشغل بشيء آخر ، فإن حدث هذا أثن
!العد فابدأ من جديد

أحتاج لالتصال بزوجتي...3....2....1

أين وضعت جوالي ؟6...5...4...3....2....1

1....2....3...4...5...6...7...8...9...10

جرب هذا األسلوب

العد حتى عشرة



:مهمة

الفرق بين الناسكين البوذيين وبين الطالب: تجربة عملية

.  من حياته في التأملعشرة آالف ساعة يستطيع الناسك أن  يقضي أكثر من 

ناسك طالب

ال يوجد فرق

بين نشاطي
جهتي الغشاء الجبهي

يمين

الغشاء الجبهي

يالمرتبط بالمزاج السلب

يسار

الغشاء الجبهي المرتبط 

بالسعادة

نجح النشاط الموجود

في الجهة اليسرى أن

يجتاح بشكل مقصود 

نشاط الجهة اليمنى

:فرضية

«العواطف واألمزجة و الحاالت الذهنية عبارة عن مهارات عقلية قابلة للتدريب» 
ماديسون األمريكيةويسكونسونجامعة –دافيدسونريتشارد . د

السعي نحو السعادة

توليد مشاعر تعاطف من خالل التأمل



استـــنـــتـــاجــــات

رة إن قدرات تدريب المخ تعني أنه قادر على تجاوز  مرحلة تعلم مهارات جديدة إلى الوصول إلى القد

.إعادة بناء نفسه مجدداً حتى في عمر متأخرعلى 

لألمراضبطرق عالج متألقة إن المرونة العصبية تبشرنا 

.العصبية و مشاكل اإلدمان

وجرياً على عادات الناسكين البوذيين أو سائقي التاكسي في القاهرة ،

وسواًء أردت التغلب على إدمان ما أو تعلم لغة جديدة،

.فإننا جميعاً  نستطيع أن نمسك بزمام قوة المرونة العصبية لنعيد بناء أدمغتنا مجدداً 




