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 عموما والمخ خصوصا في كثير من العصبيالبحث في كيفية عمل الجهاز 
 مع اإلنسانلتي تعتبر من أساسيات توافق  والدوافع، اواإلدراك كالتفكير أنشطته
 التيفك األلغاز ين هتمام العديد من العلماء منذ القدم محاولا محل نتكا. البيئة

 مع تقدم العلوم، بدأت مفاهيمها والتي المميزة لإلنسان األنشطةتحيط مثل هذه 
عه،  ودوافاإلنسانفلقد أماط علم النفس اللثام عن سلوك  .وحقائقها تتجلى أكثر

نسجة المختلفة ألوأستطاع علماء البيولوجيا أن يتعمقوا في معرفة مكونات خاليا ا
 التي على وشك وعالقتها ببعضها البعض، ومحاوالتهم لوضع خريطة الجينات

 .االنتهاء من رسمها

سس العضوية للسلوك ألف على ايولوجى قاموا بالتعرسعلماء علم النفس الفي 
.  الحيوي الذي يحقق الثبات وبقاء الكائن الحيواالتزانخ والدوافع وكيفية عمل الم

لمفهوم األخير الذي يمثل التحكم الذاتي وينظم وظائف األعضاء بفضل  اهذا
 والتي سميناها في بحثنا هذا بـ )التغذية المرتجعة(مراقبة ذاتية تتم بآلية تسمى 

، مما يضمن عملية >االسيبرنطيق<  علم التحكملمبدأ الرئيسي في ا ويعتبر)عالترجي(
 .التواصل والتكامل بين مختلف الحلقات الوظيفية

ما يتميز وينفرد به الفكر السيبرنطيقي هو معالجة المواضيع من زاوية جديدة 
ما هي ( بل )ما هو، أو ما هي الوظيفة؟(وغير معتادة، فهو ال يطرح السؤال 

 . )؟..اآللية التي تسير وظيفة ما، في حلقة وظيفية

، اإللكترونيكمنها العلوم الدقيقة، .  أدخل في جميع الميادين العلميةوقد 
، علم االجتماع، علم النفس، علوم األحياء، وغيرها من االقتصادالميكانيكا، علوم 

 ويعتبر أساس علم المعرفية؛ الذي يشمل منحى معالجة المعلومات وعلم .ومالعل
ذي حقق نتائج باهرة في مجال النفس اللغوي إلى جانب علم النفس المعرفي، ال

 .التعمق في فهم بناء وتكوين المعلومات وكيفية توظيفها

 كيفيةل  أحد أهم التصورات النظرية  هذا البحث لتقريب فهمإعدادوقد حاولت  
ولج به ـ الفكر السيبرنطيقي الذي عأي، اإلنسان التفكير لدى حدوث عملية

 . العلمي نظرا ألهميتهاالتجاههذا  وكذلك تعميم المعرفة والتعريف ب.الموضوع
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وتم إدراج محتويات الكتاب بتسلسل المتمثلة في سبعة فصول، وفي كل منها 

لنا أساسية، من خاللها يستطيع نتطرق إلى أهم العمليات المعرفية التي تبدوا 
مع العلم أن هناك وجهات نظر معرفية .  الهدف المرجووإدراكالقارئ استيعاب 

 .وتصورات نظرية عديدة لعملية التفكير، بل لكل مرحلة منه

 لم نسرد التفاصيل الفيسيولوجية العصبية، وكل التحاليل الرياضية التي تترجم 
 .ي هذه الطبعة، التي هي كمدخل فقطتلك الوظائف الى نماذج رياضية ف

واقتصرنا على بناء نماذج أساسية بسيطة ووفق صيغ رياضية بسيطة أيضا، لكل 
  .وظيفة عصبية لها دور فى عملية التفكير؛ ثم وضع نموذج تخطيطي عام لها

واعتمدت في البناء التدريجي للنموذج السيبرنطيقي آللية التفكير على ما قام 
كما أجتهدت في وضع . )سيبر نطيقا التفكير(في كتابه " برنار جران"به 

مصطلحات خاصة باللغة العربية لمختلف الدارات والمسالك الواردة في النموذج 
 .العام

ولعل ما تطرقنا إليه في هذا الكتاب سيوضح مفاهيم عديدة، كعملية التذكر 
ن الفكر ومفهوم السلوك الموروث والمكتسب، والشعور، واإلرادة،انطالقا م

 .وعلم النفس الفسيولوجي> علم التحكم<السيبرنطيقي 

 
 وا ويل التوفيق
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لقد حاولنا إعطاء نظرة بنائية لمجموع العمليات الذهنية الملموسة والمجردة، 
 ما نعرفه عن الوظيفة العصبية، الدراسات البيوعصبية االعتبارآخذين بعين 

 وهو ،>تعامل مع الكل الكل ي<  دون أن ننسى أن استنتاجهونستخرج ما أمكن 
رغم تعقد المخطط العصبي فهو . ، مع وجود نوع من اليأساما جعل األمر صعب

يسمح لنا بتحليله إلى أجزاء وهو ما نسميه نحن بالطرق الكبيرة للسيالة 
المعلوماتية، دون أن نكترث للطرق والقنوات الصغيرة والضيقة، وقمنا بتنفيذ 

 حسب رأي العالم الرياضي ،ت المعلوماتفيما يخص معنى قنوا. نموذج لها
. بين أجهزة بث واستقبال> متعدد ومعقد  <األمريكي شانون، فال توجد إالّ لربط 

 دون ، تقوم بوظائف محددة نسبياالتي نموذجنا بمتعددات األقطاب فيالممثلة 
ل ـيقاب  فإن ما،وعند اللزوم. ةـحكم مسبق على ما يقابلها من الناحية التشريحي

من األجهزة العصبية وضع لها مخططا دون أن نعتبر > الصناديق السوداء < 
عن الوظائف   بالتوازي نورد معلومات. ذلك دليل على صحة النموذج

 . نريدها مكملة ومفيدة لبنائنا،الفيزيولوجية العصبية

لعل الخطوات الالحقة ستكون مراحل متقدمة لصناعة جهاز  حقيقي وبكل 
 بحيث يستطيع القيام بوظيفة كل من متعددات األقطاب ،نيةالمقاييس اإللكترو

 .  النموذج النظريفيالواردة 

مثل تحليل الصور والصوت والبعض يبدو أنه  بعض النماذج مطبقة اآلن،
 وجهة نظر حول القارئونرجو أن نكون قد قاسمنا . بعيد المنال مثل التوزيع

تي فرض بها نفسه على باقي الكائنات كيفية التفكير لدى اإلنسان، أداته الوحيدة ال
 .  الحية
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برنتيكا ، ترجمـة مـسيس شـحاتة و اسـحق ابـراهيم       الـسي . نوربرت فينـر   -

 . 1961الطبعة الثانية.حنا، الهيئة المصرية العامة للكتاب
سامى عبد القـوى علـي ، علـم الـنفس الفيزيولـوجي ، مكتبـة النهـضة                   -

 . 1995المصرية، الطبعـة الثـانيـة 
نجيب الـصبوة، مـصطفى     : ترجمة. روبرت سولسو، علم النفس المعرفي     -

 .1996دار الفكر الحديث، الكويت، . ، محمد الحسانين الدق محمد آامل

- Bernard Grand . Cybernetique  de la pensée. Reghai -Algerie .  
N° d’édition 1310/83. 

- Louis couffignal. La Cybernetique , ( collection Que sais-je ). 
-  Georges Chapouthier ... Psychophysiologie, Le systeme 

nerveux et le comportement  
- Pr H.PCathala, Exploortions fonctionnelles du systeme 

nerveux.Editions Ellipses, Paris1992 
- La cybernétique et l'avenir de l'homme", Revue internationale de 

systémique, vol 9, n°4, 1995. 
- Robert Vallée  "Cognition et système - essai d'épistémo-

praxéologie"  est paru en 1995 (coll Système(s), ed 
l'Interdisciplinaire. 

- Louis couffignal. La Cybernetique , ( collection Que sais-je ). 
-  Georges Chapouthier ... Psychophysiologie, Le systeme 

nerveux et le comportement  
- Pr H.PCathala, Exploortions fonctionnelles du systeme 

nerveux.Editions Ellipses, Paris1992 
- la cybernétique et l'avenir de l'homme", Revue internationale de 

systémique, vol 9, n°4, 1995. 
- Robert Vallée  "Cognition et système - essai d'épistémo-

praxéologie"   est paru en 1995 (coll Système(s), ed 
l'Interdisciplinaire.   
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   اجلزائر–باتنة  ، 1961  :امليـــالدــخ تاريـ  

  اصـــــاالختص 

باتنة جامعة  معهد ،  الطبخريج كلية ،فسيالنلطب ا   -     
 .1988 سنة –قسنطينة 

، جامعة باتنة علم النفس اإلكلينيكي، ليسا�سهادةش   -       

 ةــــاملهنيات ــــــاملمارس 

  .تربصات متعددة مبستشفى الرازي لألمراض العقلية  جبامعة عنابة  -     
  يف عدة مصاحل استشفائية عموميةطبيب عام عمل  ك  -     

  ملدة سنة مصلحة طب العمال 
 ملدة رئيس مصلحة اإلستعجاالت الطبية  والفحوصات الطبية العامة 

 يف  مشرف على فريق ألعاب القوىاربعة عشر سنة ويف �فس الوقت
 .اجلا�بني الطيب واللياقة النفسية

مشرف على مركز التوجيه ومساعدة ك ومنذ ثالث سنوات يعمل 
ب الصحي والنفسي  مكلف باجلا� وبالتوازيوي األمراض النفسيةذ

 .هيلأمبؤسسة إعادة الرتبية والت
 ةــــ العلميــــــاتاملؤلفـ 

 .)كيف تنمي ذكاء طفلك ( علم النفس   -     

 .علم التحكم أو السيرب�طيقا   -     

 .يف طريق النشر> علم النفس املعريف<اإلدراكية   -     

للغة الفر�سية و اللغة العربية كتابة عدة مقاالت، إضافة إىل الرتمجة من وإىل ا  -     
 .العلوم النفسيةيف 
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