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 امللخص

االختالفات اليت تتواجد بني اجلنسني يف بنية ووظيفة الدماغ البشري هلا أهمية علمية بالغة بسبب التفاوت بني اجلنسني 

 ، وبسبب قدرتها على تبيني الفروق بني اجلنسني يف السمات النفسية[1,2,3] ت النفسيةيف قابليتهم لإلصابة باالضطرابا

بالرغم من أن أمناط الفروق يف املناطق الفرعية يف الدماغ  احلجم،من املعروف أن الذكور لديهم دماغ أكرب يف [. 4]

م من النتائج املشرتكة لتباين الذكور األكرب إضافة إىل ذلك، فإنه على الرغ[. 5] مل ُتدرس إال يف دراسات صغرية متباينة

. ، مل حتظ الفروق املتباينة يف الدماغ باهتمام يذكر[8] ، واألداء البدني[7]، والشخصية [6]يف بعض السمات مثل الذكاء 

 2750). سنعرض هنا أكرب دراسة حتى اآلن لعينة واحدة يف الفروق اهليكلية والوظيفية يف الدماغ البشري بني اجلنسني

وجد أن أحجام القشرية وماحتت القشرية ومساحة (. عاما 74-44ذكر، تراوحت أعمار املشاركني ما بني  2466أنثى و

وكان لإلناث قشورا أمسك وتعقيدا أكثر يف مسلك . السطح القشرية واجتاه نشر املادة البيضاء لدى الذكور كانت أكرب

وزيعات عند الذكور واالناث مشرتكًا، والفروق يف املناطق الفرعية أصغر بعد كان التداخل الكبري بني الت. املادة البيضاء

وكانت درجة الرجال األعلى . وكان هناك تباينًا أكرب لدى الذكور يف املقاييس اهليكلية بشكل عام. اعتبار الفروق الشاملة

وقد أظهر جهاز الشبكة العصبية الوظيفية . ليةبشكل طفيف يف اختبارين من االختبارات املعرفية متأثرة جزئياً بالفروق اهليك

اتصااًل أقوى لدى الذكور يف القشور احلسية احلركية أحادية الشكل، واتصاال أقوى لدى اإلناث يف شبكة الوضع 

هذا التوصيف العريض للفروق العصبية احليوية بني اجلنسني يوفر األساس حملاوالت فهم أسباب الفروق بني . االفرتاضي

 .  به من عواقب نفسية وعقلية نوما يقرتني يف بنية ووظيفة الدماغ، اجلنس
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 النتائج
 
ن ذات أهمية بيولوجية دائمة ن الجنسي  ي بعض المجاالت 9] الفروق بي 

ن
[ وعىل الرغم من هذا، فإن ف

ن االعتبار   البحثية كعلم األعصاب عىل سبيل المثال ال يتم وضع اآلثار المحتملة لنوع الجنس دائما بعي 

ي خصائصهما الهيكلية 10-12]
ن
ن ف يي  ن البشر ي يختلف فيها الجنسي 

[. قد يساعد الفهم الكامل للكيفية الت 

ي المستوى المتوسط 
ن
ي تفسي  العديد من الفروق السلوكية ف

ن
 نظرة عميقة [4والوظيفية ف

ً
ي أيضا

[، وقد يلق 

ن  ا مابي  ً . فعىل سبيل عىل سبب كون انتشار بعض االضطرابات النفسية يختلف اختالفا كبي  ن  الجنسي 

 إىل إعطاء األولوية 
ً
المثال، معدالت مرض الزهايمر أعىل عند اإلناث من الذكور، وهو مادىع مؤخرا

ن  ن الجنسي  ي تشتمل عىل الفروق بي 
ي هذا السياق، يشكل الدماغ [13]للبحوث الطبية الحيوية الت 

ن
. وف

 . ن ن الجنسي   بوجه خاص للكشف عن الفروق بي 
ً
 هاما

ً
 هدفا

 

ا، فعىل سبيل المثال، متوسط الحجم  إن
ً
ي معروفة جيد ي بنية الدماغ البشر

ن
ن ف ن الجنسي  ة بي  الفروق الكبي 

 ألين وكيف يختلف الدماغ 
ً
الكىلي للدماغ لدى الذكور أكير من اإلناث. لكن التفاصيل األكير تحديدا

، وإىل الف ي  إىل التباين المنهجر
ً
ي باختالف الجنس غي  واضحة، ويعود ذلك جزئيا

ن
ة المتناثرة ف روق الصغي 

ي الدراسات السابقة ]14أنحاء الدماغ ]
ن
ي 15[، باإلضافة إىل صغر حجم العينات ف

ن
[. فعىل سبيل المثال، ف

ي بنية الدماغ ]
ن
ن ف ن الجنسي  ي الدراسات 5أحدث التحليالت التلوية للفروق بي 

ن
[، كان متوسط حجم العينة ف

ي مناطق محد
ن
ن ف ن الجنسي  ي فحصت الفروق بي 

ي المقاييس العريضة الشاملة-دة معنية الت 
ن
مكون من  -ال ف

ن =465-28مشارك ) النطاق  ١٣٠ (. هنا قمنا باستخدام بيانات من بايوبانك المملكة المتحدة لتميي 

ي بنية ووظيفة الدماغ. 
ن
ن ف ن الجنسي   الفروق بي 

  

ي المملكة16بايوبانك المملكة المتحدة ]
ن
المتحدة. ولقد  [ هي دراسة طبية حيوية واسعة النطاق ف

ي تتكون من 
ي بيانات التصوير  500,000ساهمت مجموعة فرعية من العينة الكاملة الت 

ن
مشارك ف

[ ي ي هذه الدراسة، 17العصتر
ن
ن أن الجمع مستمر. ف ي حي 

ن
[. تم اإلفراج عن جزء من هذه البيانات للتحليل ف

ن المغناطيسي لـ سنة، االنحراف  61.12 -سط العمرأنتر )متو  2750كان لدينا بيانات لبنية الدماغ بالرني 

واح ما 7.42المعياري=  ن ب . تي  سنة،  62.39ذكر )متوسط أعمارهم  2466( و77.12 - 44.64 =  ي 

واح ما  7.56= االنحراف المعياري ن =  تي  ي 76.99-44.23بي 
(، تم تصويرهم جميعا بنفس الماسح الضوئ 

ن التجريبية التكميلية(. سمحت لنا هذه العي اإلجراءات)انظر  ي شكل الدماغ بي 
ن
ة بمقارنة الفروق ف نة الكبي 

ي 
ي المتوسط والتباين، وقد حظن

ن
ن الذكور واإلناث )ف ن بقوة وثقة عالية. قمنا باختبار الفروق بي  الجنسي 

ية، وتحديد حجم  باهتمامهذا االخي   ي أحجام الدماغ الكلية وتحت القشر
ن
ي الدراسات السابقة( ف

ن
أقل ف

ي القشر 
ن
ن ف ن الجنسي  ن الفروق بي  ي الحجم والمساحة السطحية والسماكة، وفحصنا الفروق بي 

ن
ة وف
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ي البنية المجهرية للمادة البيضاء، وقمنا بالكشف عن الروابط المحتملة لهذه الفروق الهيكلية 
ن
ن ف الجنسي 

ي 
ن
ن ف ن الجنسي   قمنا بفحص الفروق بي 

ً
ا ، وأخي  ن ن الجنسي  ي بي 

ن
ي الفرق المعرف

ن
ي حالة  االتصالف

ن
ي ف

الوظيقن

 الراحة. 

 

 

 الفرق بين الجنسين في األحجام الكلية وتحت القشرية للدماغ

 

، وهي ما تشي  إىل  1يوضح الشكل  ن . توزيعات الذكور نحو اليمي  ن ن الجنسي  الفروق الحجمية الخام بي 

ن  ة من التداخل فيما بي  . وكان هناك درجة كبي  متوسطات أعىل، وأعرض وهو ما يدل عىل تباين أكير

ي جميع ال
ن
ن ف  مقاييس. الجنسي 

 

 

ي،  ي وتحت القشر ي كامل أحجام الدماغ القشر
ن
ن ف ن الجنسي  ي البداية قمنا بالكشف عن متوسط الفروق بي 

ن
ف

 كما فحصنا حجمي المادة الرمادية والمادة 
ً
وضبط كل مقياس للسن والعرق. لقد فحصنا الفروق إجماال

ي تم فحصها هي 
ية الت  ن البيضاء كلٌّ عىل حدة. كانت الُبتن تحت القشر والنواة  (hippocampus) الحصي 

 caudate)والنواة الذنبية  (amygdala)واللوزة الدماغية  (nucleus accumbens)المتكئة 

nucleus)  والكرة الشاحبة(dorsal pallidum)  والبطامة(putamen)  والمهاد(thalamus)  الشكل(

 1 شكل
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S1 ي الجدول
ن
ن الج1(. الفروق معروضة ف  ذات داللة احصائية بي 

ً
ن )تم ضبطها لعدة . الحظنا فروقا نسي 

(، جميعها أظهرت حجما False Discovery Rate)مقارنات باستخدام تصحيح معدل اكتشاف الخطأ 

ي إىل قيم أكير لدى الذكور. وتشي  أحجام التأثي   أكير لدى الذكور. فيما يىلي  تشي  أحجام التأثي  السلتر

ي إىل قيم أكير لدى اإلناث. تراوحت أحجام التأثي  م ن اإليجائر ة. عىل سبيل المثال كوهي  ة إىل كبي  ن صغي  ابي 

d  =0.31-  لحجم نواة المتكئة اليمتن واليشى  -0.39و(nucleus accumbens)  و ، عىل التواىلي

. كان متوسط االختالف  -1.49و  -1.28و  -1.41 لمجموع أحجام المادة الرمادية والبيضاء عىل التواىلي

ية األربعة عشر  . كذلك قمنا باختبار تفاعالت العمر عىل حسب الجنس =d -0.70ألحجام تحت القشر

 بالعمر لدى الذكور أو اإلناث. ولم يكن هذا هو الحال 
ً
وتقييم ما إذا كانت مقاييس الدماغ أكير ارتباطا

ية .8المعدلة <  pبالنسبة للمقاييس الشاملة )قيم  ( ورغم ذلك أظهرت جميع المقاييس تحت القشر

 غية والمذنبة تفاعالت هامة، تشي  إىل أن عالقة العمر كانت أقوى لدى الذكور. باستثناء اللوزة الدما

 

 1جدول 
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ي الحجم 
ن
ية تعود إىل الفرق الكبي  ف ي المقاييس تحت القشر

ن
ن ف ن الجنسي  قمنا باختبار ما إذا كانت الفروق بي 

ية عىل مجمو  ي الفروق الكىلي للدماغ. أرجعنا كل متغي  تحت القشر
 
، وقمنا باختبار باف ع حجم الدماغ الكىلي

ن  ي الحصي 
ن
ة ذات داللة احصائية ف . وبعد هذه التعديل، لم تعد هناك فروق كبي  ن ن الجنسي  بي 

(hippocampus)  أو النواة المذنبة(caudate nucleus)  أو المهاد(thalamus ) ( جميع قيمPadj 

ي كل من المقاييس األخرى، بأحجام  (. وال تزالS1؛ جدول 0.03المطلقة > d، وقيم 0.07< 
ن
هناك فروق ف

ة بعد التعديل =  dتأثي  خفيفة )متوسط  (. وكان حجم النواة المتكئة اليمتن لدى 0.17للفروق الكبي 

(. وبشكل عام، يبدو أن معظم .d =0.10 ،Padj =003االناث أكير بكثي  بعد تعديل الحجم الكىلي للدماغ )

ي البتن 
ن
ن ف ن الجنسي  ية المحددة مرتبطة بالحجم الكىلي للدماغ )متوسط تخفيف الفروق بي 

 تحت القشر

ية =  dقيم  (. كما قمنا بإجراء تحليالت لمراعاة الطول، حيث أن الحجم الكىلي 85%للبتن تحت القشر

(. وقد أدى  d =2.15للجسم يمكن أن يؤثر عىل تلك الفروق )كما هو متوقع، كان الذكور أطول بكثي  

ية = dجميع قيم ذلك إىل تخفيف  ي المقاييس الكلية وتحت القشر
ن
(، غي  أن %71.3)متوسط التخفيف ف

ي جميع المناطق بإستثناء النواة المتكئة )الجدول 
ن
 أكير بكثي  ف

ً
(. عىل S1الذكور مازالوا يظهرون أحجاما

مادية, لحجم المادة الر  -0.31للحجم الكىلي للدماغ، و -0.42بعد التعديل  dسبيل المثال، كانت قيم 

 لحجم المادة البيضاء.  -0.47و

 

ي التباين. وقد 
ن
ن الذكور واالناث ف وكان الجانب الجديد من الدراسة الحالية هو فحص الفروق بي 

ي مجموعة متنوعة من المقاييس المعرفية والبدنية. 
ن
 أكير لدى الذكور ف

ً
وجدت عدد من الدراسات تباينا

اك أية دراسات قامت بإجراء اختبارات بصورة بينة وواضحة [(، ولكن عىل حد علمنا ليس هن8.18)مثال ]

ي جدول 
ن
ن ف ي مقاييس تصوير الدماغ. وكما هو مبي 

ن
 ذات 1للتباين األكير لدى الذكور ف

ً
، كانت هناك فروقا

؛ إذ  ية، حيث أظهر الذكور تباينا أكير ية وتحت القشر ي جميع أحجام الدماغ القشر
ن
ة ف داللة احصائية كبي 

يةبلغ متوسط نسب ي كامل األحجام واألحجام تحت القشر
ن
تشي   1.00)نسب التباين >  -0.82 ة التباين ف

ما زالت فروق التباين المذكورة  ، إىل تباين أكير لدى الذكور(. وبعد تعديل حجم أو ارتفاع الدماغ الكىلي 

ي جدول 
ن
 (.  S1دون تغيي  نسبيا )انظر جدول  1ف

 

 ية القشرية بالدماغالفروق بين الجنسين في المناطق الفرع

 

 
ً
ية وفقا ( من أجل تجزئة المناطق القشر ن المغناطيسي فر )برنامج لمسح بيانات الرني  باستخدام فريسي 

ي )] يــــح العصتر
ي للتشر

ن S2[ شكل 19الطلس ديسيكان كيليائن ن الجنسي   لكشف الفروق بي 
ً
( أجرينا اختبارا

ي 
ن
ية ف ي الحجم ومساحة السطح والسماكة القشر

ن
ية. وكما هو الحال بالنسبة منطقة فر  68ف عية قشر

للتحليالت الواردة أعاله، قمنا بتعديل جميع المناطق الفرعية من حيث السن والعرق؛ وتم أيضا تعديل 
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ي شكل معدلضمن كل نوع من المقاييس باستخدام تصحيح  pقيم 
ن
 اكتشاف الخطأ. النتائج موضحة ف

A2  الجدول 
ً
 (. S2)انظر ايضا

 

 

 2شكل 

 

ي كل 
ن
ن ف ن الجنسي  ية، وكانت الفروق بي  ي جميع المناطق الفرعية القشر

ن
أظهر الذكور حجم دماغ أكير ف

ة ) ي الحجم من فروق صغي 
ن
ي  -d =0.24منطقة فرعية ذات داللة احصائية هامة، حيث تراوحت ف

ن
ف

ة ) ي األيمن( إىل كبي 
ن

(. كان متوس -d  =1.03القطب الصدىع ي الجزيرة اليمتن
ن
ي جميع المناطق  dط قيم ف

ن
ف

ي مناطق  (Padj <9.00×10-13)قيم  0.67-الفرعية 
ن
وقد تم مالحظة فروق أكير جميعها لصالح الذكور ف

ن متوسطة ) ة ) -d  =0.43السطح حيث تراوحت ما بي  ي الحزامية األمامية الذيلية اليشى( إىل كبي 
ن
= dف

ي المنطقة األمامية العلوية اليشى(. كان مت -1.20
ن
ي جميع المناطق الفرعية  dوسط القيمة ف

ن
 -0.83ف

 (. Padj <2.00×10-36)جميع القيم 

 

ة أسمك  ، فعىل عكس الحجم والمساحة السطحية، كان لإلناث قشر
ً
 مختلفا

ً
ية نمطا أظهر سمك القشر

ة أسمك بشكل كبي  احصائيا كانت  ي أظهر الذكور فيها قشر
. المنطقة الوحيدة الت 

ً
ي كل الدماغ تقريبا

ن
ف

ي جميع المناطق األخرى كان هناك d=0.14لجزيرة اليمتن )وليست اليشى( وكان الفرق بسيطا )ا
ن
(. وف

 بالسمك ال يذكر )مناطق 
ً
 لصالح اإلناث. كان متوسط قيمة 20/68إما فرقا

ً
ا  كبي 

ً
 احصائيا

ً
ي  d( أو فرقا

ن
ف

ي بلغت داللة احصائية بعد التصحيح  47المناطق ال
اوح من0.22الت  ي المنطقة االمامية  d  =0.07 ، تي 

ن
ف

ي المنطقة الجدارية المتدنية اليشى. ولم يتم العثور عىل سمك  d  =0.45الوسظ المنقارية اليمتن إىل 
ن
ف
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ن  ي )بإستثناء التلفيف المجاور للحصي 
ن

ي الفص الصدىع
ن
ية أعىل عند االناث ف  parahippocampal قشر

gyrus ي
ن
ي المناطق المدارية الوسطية. وقد ظهر ف

ن
ي المناطق ( أو ف

 عكسية: فقن
ً
 بعض المناطق فروقا

، أظهرت  ن ي الفص الجداري والقطب الجبهي والتلفيف المجاور للحصي 
ن
الحركية والحسية الجسدية ف

ي 
ن

ي الفص الصدىع
ن
. وف

ً
 ولكن الذكور أظهروا حجم ومساحة سطحية أكير نسبيا

ً
 أكير نسبيا

ً
اإلناث سمكا

، ولم يكن هناك العلوي والمناطق المدارية الجبهية، أظهر ال
ً
ذكور حجم ومساحة سطحية أكير نسبيا

 . ن ن الجنسي  ي السمك بي 
ن
ن ف  فرق معي 

 

ي الشكل 
ن
ن ف ية الفرعية للحجم الكىلي للدماغ. كما هو مبي 

 2bقمنا بعد ذلك بتعديل المقاييس القشر

بية منطقة أكير بكثي  من حيث الحجم لدى الذكور. إال أن غال 14(، حيث ال تزال هناك s 2)والجدول 

ي الحجم )44/68المناطق 
ن
ة ف  كبي 

ً
 d<0.08>0.08-( لم تعد تظهر فروقا

ً
مناطق  10(. كما أن هناك أيضا

ها هو برزخ التلفيف األيش )  اكير بكثي  بالنسبة للحجم الكىلي للدماغ، وأكير
ً
= dكان لإلناث فيها حجما

ي المناطق 0.22
ن
ي برزخ التلفيف  31/68(. أما بالنسبة للمنطقة السطحية، كان الذكور أكير ف

ن
ها ف )أكير

ي واحدة )الحزامية األمامية الذيلية اليشى، –d =0.22األيش؛ 
ن
(. أما بالنسبة d  =0.11(، واإلناث أكير ف

ي 
ن
 واضحة لصالح اإلناث ف

ً
ي، فبعد التصحيح الجماىلي حجم الدماغ كانت هناك فروقا

للُسمك القشر

 صالح الذكور. ( وال توجد مناطق لd>0.41<0.07) 46/68مناطق 

 

ي المقاييس الهيكلية الثالثة. بالنسبة للحجم والمساحة  C2ويوضح الشكل 
ن
الفروق المتباينة ف

. وكانت نسبة التباين 
ً
ي جميع مناطق الدماغ تقريبا

ن
 أكير بكثي  من اإلناث ف

ً
السطحية، أظهر الذكور تباينا

ي مناطق 
ن
ن 64/68ف اوح مابي 

ي األيمن  0.88،  تي 
ن

ي القطب الصدىع
ن
ي برزخ التلفيف األيش،  مع  0.67إىل ف

ن
ف

ي مناطق  ,Padj  <031جميع القيم 
ن
ة ف ي المساحة السطحية كبي 

ن
بعد التصحيح. وكانت نسبة التباين ف

ي الحجاج األيش المداري إىل  0.88، وتراوحت من 66/68
ن
ي برزخ التلفيف األيش، جميع قيم  0.65ف

ن
ف

ي )الشكل . بعد التصحيح. أما بالنسبة للُس 018بادج <  ي  c٤مك القشر
ن
 واضحة ف

ً
(، فلم تكن هناك فروقا

ي أي منطقة )جميع قيم
ن
ي سماكة Padj <14 التباين ف

ن
 أكير بكثي  ف

ً
.( باستثناء واحدة، أظهر اإلناث تباينا

ة المخية االنسية األمامية ) ي الشكل VR  =1.19 ،Padj  =01القشر
ن
)والجدول   S2.( . كما يمكن مالحظته ف

S3 لنمط نسب التباين المذكورة أعاله. ( السيطر 
ً
 طفيفا

ً
 ة عىل حجم الدماغ الكىلي جعلت فقط فرقا

 

ي تظهر فروق متوسطية أكير 
نا ما إذا كانت المناطق الت  ي  لقد اختير

ن
 أكير ف

ً
ي لها فروقا

 تلك الت 
ً
هي أيضا

ي لكل قياس للدماغ. كما هو  (VRs)ناقل  بمتجه dالتباين، وذلك عن طريق ربط ناقالت قيم 
ن
ن ف مبي 

ن  ي التحليل غي  المعدل S6و S5الشكلي 
ن المتوسط والتباين؛ فقن ، لم تكن هناك مراسالت واضحة بي 
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ي مساحة السطح والسماكة r  =51يرتبط المتوسط والتباين عند 
ن
.، ولكن كانت هناك ارتباطات أصغر ف

دلت ل -. 06. و r  =25)قيم 
ُ
( ع . r  =22ت ضعيفة )قيم ، جميع االرتباطات الثالثة كانTBVعىل التواىلي

(.  -. 25. و 03و   لمقاييس الدماغ الثالثة عىل التواىلي

 

 لحدود تالفيف الدماغ من خالل أطلس  للتحقق مما إذا كان نمط النتائج
ً
ية محايدا عير طبقات القشر

ن باستخدام نهج إحصاءات-ديسيكان ن الجنسي  نا الفروق بي  ، حيث اختير
ً
 تكميليا

ً
، أجرينا تحليال ي

 كيليائن

، ي اختالفات الشكل الموضعي
ن
ن  قمة الرأس للتحقيق ف ي كل من الشكلي 

ن
ي تظهر نتائجها ف

)للفروق  S7والت 

ي تستند عىل المناطق الفرعية  S8المتوسطة( و
)لفروق التباين(. وهذا مايكرر عىل وجه الدقة النتائج الت 

ي األطلس. 
ن
 الموجودة ف

 

 لبيضاءالفروق بين الجنسين في البنية المجهرية للمادة ا

 

ي 
ن
ن ف ن الجنسي  ن من الخصائص المجهرية  ٢٢قمنا باختبار الفروق بي  ي المادة البيضاء. ركزنا عىل اثني 

ن
سبيال ف

ي االصدار األوىلي من بيانات 
ن
ن الذكور واالناث ف هنة الفروقات بي  ي سبق أن أظهرت لير

للمادة البيضاء الت 

ي )[. األول ٢٠التصوير التابعة لبيوبانك المملكة المتحدة ]
( fractional anisotropyهو التباين الجزئ 

ي هو مؤشر التشتت
 orientation) وهو مؤشر التجاه انتشار المياه عير المادة البيضاء. الثائن

dispersion كانت هناك عموما ، ي
(، وهو مقياس تعقيد مسالك المادة البيضاء. بالنسبة لـ التباين الجزئ 

ي ال
ن
 ف
ً
ي النخاىعي )قيم أعىل لدى الذكور، وتحديدا ي )-d  =0.54سبيل القشر

-d  =0.51( واالشعاع الصوئ 

ن المسالك  ي جميع المسالك لدى اإلناث )متوسط  -d  =0.19(. وكان متوسط الفرق بي 
ن
( d =0.30أعىل ف

ي الشكل 
ن
ن 3وتظهر هذه الفروق المتوسطة ف ي الجدولي 

ن
 . S6و S5، ووردت بالكامل ف

 

 

كلش  3 
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ن انظ)تباين الفروق  S9ويوضح الشكل  بشكل عام، كان هناك تباين أكير لدى (. S6و S5ر أيضا الجدولي 

ي 
ي التباين الجزئ 

ن
ي سبيل (VR  =0.92متوسط ) الذكور ف

ن
؛ ولكن كان هناك تباين أكير بكثي  لدى االناث ف

ية عىل وجه الخصوص  وبالنسبة لمؤشر التشتت، .(. VR =1.17 ،p  =0003)القناة الشوكية القشر

 leftهو االشعاع المهادي األيش  FDRأظهر فرق تباين كبي  بعد تصحيح السبيل الوحيد الذي 

superior thalamic radiation  حيث أظهر الذكور تباينا أكير (VR  =0.79 .) 

 

 عالقة الفروق الهيكلية العصبية بالفروق المعرفية

 

ن ا ي وقت زيارة قمنا بربط الفروق الهيكلية بالدماغ بنتائج اختبارين من االختبارات المعرفي 
ن
ي اتخذت ف

لت 

ي العددي وزمن رد الفعل : التصوير 
االحصائيات (. انظر االجراءات التجريبية التكميلية)االستدالل اللفظن

ي الجدول رقم 
ن
الحظ أننا عكسنا كال االختبارين بحيث تشي  . 1الوصفية لالختبارات المعرفية معروضة ف

، ولكن بشكل ضعيف  ارتبطت نتائج. أعىل الدرجات إىل األداء األفضل
ً
 ايجابيا

ً
.( r =12)االختبار ارتباطا

ي العددي 
ي االستدالل اللفظن

ن
 من اإلناث ف

ً
وأشع ( -d =0.18)حصل الذكور عىل متوسط درجة أعىل قليال

 بمتوسط زمن رد الفعل 
ً
ي (-d =0.22)قليال

ي االستدالل اللفظن
ن
ي التباين ف

ن
؛ ولم يكن هناك فرق واضح ف

ي زمن رد الفعل .(VR =0.97 ،p  =45)العددي 
ن
 أكير ف

ً
 هامشيا

ً
، عىل الرغم من أن الذكور حققوا تباينا

(VR  =0.92 ،b  =03. .) 

 

ي أي من مقاييس الدماغ الشاملة  قمنا باختبار مدى توسط الفروق المعرفية
ن
إجماىلي حجمي المادة )ف

ية، أو ا لعوامل العامة من التباين البيضاء والرمادية، أو مساحة السطح الكلية، أو متوسط سمك القشر

ي أو مؤشر التشتت؛ شكل 
ومن أجل . وقد قمنا بإجراء نموذج منفصل لكل قياس للدماغ(. S10الجزئ 

 
ً
ن مختارين عشوائيا ي نصفي 

ن
تقييم قابلية تكرار النتائج وتجنب افراط المطابقة، أجريت هذه التحليالت ف

ن . من العينة ي الجدولي 
ن
ي الرقمي وزمن رد الفعل عىل التواىلي لالس S8و S7والنتائج معروضة ف

تدالل اللفظن

ي هذه التحليل S10و S9يحتوي الجدوالن )
ن
ات ف وبالنسبة (. عىل مصفوفات ارتباط لكل من المتغي 

ي درجات االختبار قد توسط إىل حد كبي  من خالل 
ن
ن ف ن الجنسي  ي العددي، فإن الفرق بي 

لالستدالل اللفظن

وأظهرت سماكة (. %82<جميع النسب المئوية للوساطة )حية مقاييس حجم الدماغ والمساحة السط

ية نسب وساطة أصغر بكثي   ي العينة، عىل التواىلي  %5.4و  %7.1)القشر
ي نصقن

ن
أما بالنسبة إىل زمن رد (. ف

، لكن المقاييس االخرى جميعها 27%< الفعل، كان ألحجام الدماغ كله والمادة البيضاء نسب وسيطة 

 مئوية آصغ
ً
ية (%15.3)>ر حققت نسبا  (. من التباين %3>المتوسط )، وال سيما متوسط سماكة القشر
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ي اختبارين من االختبارات المعرفية بالحجم والمساحة السطحية وسمك كل 
ن
، قمنا بربط األداء ف

ً
ا وأخي 

ي الدماغ عند الذكور واالناث كل عىل حدة
ن
ة، بجميع . منطقة ف وكانت هذه االرتباطات بشكل عام صغي 

ي العينة الكاملة 17 ؛ انظرS11الجدول ) . r <17قيم 
ن
ثم قمنا بمقارنة حجم (. لمناقشة الروابط ف

ن  ن الجنسي  ة بي   كبي 
ً
، وبعد تصحيح المقارنات المتعددة، لم تكن هناك فروقا ن ن الجنسي  االرتباطات فيما بي 

ي هذه االرتباطات
ن
ن . ف ن الجنسي  ، لم تكن هناك أي أدلة عىل وجود فروق بي  ي وبالتاىلي

ن
ي بنية الدماغ ف

ن
ف

 . المناطق الفرعية المتعلقة بالمهارات المعرفية

 

 الفروق بين الجنسين في االتصال الوظيفي في حالة الراحة

 

ي حال 
ن
ي االستجابة الوظيفية ف

ن
ن ف ن الجنسي  ي المجموعة النهائية للتحليالت، قمنا بدراسة الفروق بي 

ن
ف

ن المغناطيسي  ٪ 54.7وجدنا أن . عدد من الشبكات الوظيفيةداخل ( rsfMRI)الراحة بواسطة الرني 

ن ( 1485من  811) ن الجنسي   بي 
ً
  0.071 -0.447= المطلقة  Bقيم )من اتصاالت الشبكة أظهرت فرقا

ن  A4ويظهر الشكل (. للذكور 0.071-0.519: لإلناث ن الوصالت بي  انظر )عقدة شبكية  55خريطة تبي 

ن المناطق ال(.  S12أيضا الجدول  حسية األمامية والبرصية ومنقارية الجانب الجبهي أقوى كان الربط بي 

ي الشكل )عند الذكور من اإلناث 
ن
تقالية من مناطق الدماغ ف ، بينما كان االتصال (4Aانظر إىل المجموعة الير

ي 
اضن ي الشكل  ؛DMN)داخل شبكة الوضع االفي 

ن
أقوى عند اإلناث ( 4Aالمجموعة الحمراء من المناطق ف

 . من الذكور 

 

 

 4شكل 
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، قمنا بحساب متوسط قوة جميع الـ  ن ن الجنسي  وصلة  54ولمزيد من التصور حول هذه الفروق بي 

ي . إنتاج إحصائية درجة مرجحة الخاصة بكل عقدة، و 
ن
ي الدرجة المرجحة مبينة ف

ن
ن ف ن الجنسي  الفروق بي 

ن  ابط البارز للذكور . C4و  4Bالشكلي  ي المناطق< الي 
ن
الحسية الحركية الثنائية،  اإلناث كان واضحا ف

ي منقاري
ة األمامية الجبهية الوحسر ة البرصية، والقشر ابط البارز لإلناث . والقشر  < والي 

ً
الذكور كان واضحا

ي تشمل الـ 
ية الت  ي مناطق القشر

ن
ة الحزامية الخلفية الثنائية: DMNف  bilateral ) الطلل/ القشر

posterior cingulate cortex/precuneus)ة  dorsal anterior ) االمامية الفص الجبهي  ، والقشر

cingulate cortex)ي الج
ن

، والفص temporo parietal junction) ) ير اد، والموصل الصدىع

ي األمامي 
ن

ي االنسي anterior temporal lobe) ) الصدىع
ن

 medial temporal lob) ) ، والفص الصدىع

ن والمناطق المحيطة به)  (. S12انظر الجدول )وبعض مناطق المخيخ ( مثل الحصي 

 

 

 المناقشة

 

ي واحد تتكون من أكير من
مشارك من بيوبيانك المملكة المتحدة، قمنا   5000 من عينة ذات ماسح ضوئ 

ي 
ية ومعلمات االنتشار واالتصال الوظيقن ي حجم الدماغ ومساحة السطح والسماكة القشر

ن
ن الفروق ف . بتعيي 

فقد كان . رتباطات بنوع الجنس كانت شاملةأحد المواضيع الرئيسية للنتائج الهيكلية العصبية هو أن اال

 أسمك
ً
، بينما كان لإلناث قشورا  ومساحة سطح أكير

ً
ي . للذكور بشكل عام أحجاما

ة؛ فقن وكانت الفروق كبي 

كذلك وجدنا أن الحجم .  الحجم الكىلي للدماغ عىل سبيل المثال كان االختالف يزيد عن انحراف معياري

 جميع
ً
ي القدرة عىل االستدالل، ولكن أقل  ومساحة السطح تتوسط تقريبا

ن
ن ف ن الجنسي  ة بي  الفروق الصغي 

ي زمن رد الفعل
ن
 أقل . بكثي  من الفرق ف

ً
وبالنسبة للبنية المجهرية للمادة البيضاء، أظهرت اإلناث اتجاها

ي )
 (:  مؤشر التشتت)وتعقيد مسلك أعىل ( التباين الجزئ 

ً
كانت البنية المجهرية للمادة البيضاء وسيطا

ي بحسب الجنسضعيف
ن
 للفرق المعرف

ً
 . ا

ً
ا شامال ي حالة الراحة تأثي 

ن
ن المغناطيسي ف : وكشفت تحليالت الرني 

ن  %54  فحواىلي  ن الجنسي   بي 
ً
هذه الفروق تتجمع حول شبكات محددة، مع . من االتصاالت أظهرت فرقا

ن القشور  ي واتصال أقوى لدى الذكور بي 
اضن ي شبكة الوضع االفي 

ن
الحسية  اتصال أقوى لدى اإلناث ف

ة ي القشر
ن
ية عالية المستوى ف الجبهية المنقارية أمام  والحركية أحادية الشكل، وكذلك المناطق القشر

 . (rostral lateral prefrontal cortex ) الجانبية
ً
ي كل مقياس من الدماغ أظهر فروقا

وبشكل عام، فقن

ن الذكور واالناث   تداخل بي 
ً
، كان هناك دائما ن ن الجنسي  ة بي   [(. 21]و 1الشكل انظر )كبي 

 

ي حجم عيناتها 
ن
ات  والذي يوفر الحساسية)تكمن نقاط القوة الرئيسية لهذه الدراسة ف لتحديد التأثي 

ة بقوة إحصائية عالية ي النظر إىل (الصغي 
ن
، وف ن المغناطيسي ي النطاق الواسع لطرائق التصوير بالرني 

ن
، وف
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ي المتوسط والتباين
ن
ة ا. كل من الفروق ف ي علم األعصاب وبالنظر إىل كير

ن
ة ف ، فإنه [15]لدراسات الصغي 

ة  ن صغي  ن الجنسي   ألن الكثي  من الفروق العصبية بي 
ً
ة، نظرا ي عينات كبي 

ن
 اختبار الفرضيات ف

ً
من المهم جدا

ي المناطق الفرعية من الدماغ مما يوفر  إليجاد وهنا، كان لدينا قوة إحصائية ممتازة [. 14]
ن
ة ف ات صغي  تأثي 

 و 
ً
 قويا

ً
 تحليال

ً
 ومفصال

ً
، كان لدينا حجم عينة أكير بكثي  من أحدث . نهائيا وبالنسبة إىل تحليلنا الفرىعي

 لذلك التحليل التلوي [. 5]التحليالت التلوية 
ً
ي مناطق مثل -وخالفا

ن
 أكير لدى اإلناث ف

ً
الذي وجد حجما

ة ال (anterior cingulate gyrus ) والتلفيف الحزامي األمامي  (thalamus)المهاد  قذالية والقشر

لم تجد دراستنا مناطق فرعية كان لإلناث فيها أحجاما - (the lateral occipital cortex ) الوحشية

ي دراستنا . اكير من الذكور 
ن
ن ف  للمشاركي 

ً
ي ذلك هو الفئة العمرية االكير تقييدا

ن
قد يكون )قد يكون السبب ف

ي أعمار مختلفة
ن
ات مختلفة ف الدراسة وعدم التجانس؛ جاءت ، أو عىل األرجح حجم (لنوع الجنس تأثي 

البيانات الخاصة بذلك الجزء من التحليل التلوي من عدة دراسات منفصلة، وعىل ماسحات ضوئية 

ة  ة ( ١٠٠>nالعديد بـ )منفصلة وأحجام عينات صغي  ي نجريــها عىل دراسة كبي 
ن تستند المقارنة الت  ي حي 

ن
ف

ي واحد 
 بماسح ضوئ 

ً
 . جدا

 

ي درا
ن
ي العاطفة وصنع القرار، الحجم األعىل للذكور ف

ن
ي تشارك ف

ي بعض المناطق الت 
ن
ستنا ظهر األكير ف

ة األمامية المدارية الثنائية  والجزيرة الثنائية ،(bilateral orbitofrontal cortex ) مثل القشر

(bilateral insula) زخ األيش من التلفيف الحزامي  (left isthmus of the cingulate gyrus)، والير

[25-22 ] 
ً
أما بالنسبة لمنطقة . (right fusiform gyrus)  أماكن مثل التلفيف المغزىلي األيمنو ايضا

ات كانت عموما مجاالت  ي اظهرت اكير التأثي 
 اكير لصالح الذكور، فإن المناطق الت 

ً
ي أظهرت فرقا

السطح الت 

ي نموذج 
ن
ضة للذكاء ف ي الدائرة المفي 

ن
ية العلوية عىل سبيل المثال، التالفيف األمام”: P-FIT“تدخل ف

 bilateral)، والتالفيف الثنائية أمام المركزي (bilateral superior frontal gyri )الثنائية

precentral gyri)،  ي األيش
، والمناطق (left supramarginal gyrus) والتلفيف فوق الهامسر

عض ومع ذلك، كانت ب. (bilateral rostral middle frontal areas)  الجبهية الوسطية المناقرية

 
ً
ضة ايضا ي هذه الدائرة المفي 

ن
فعىل سبيل المثال  من حيث السماكة لدى اإلناث، أكير المناطق المشاركة ف

ي سماكة 
ن
 لصالح اإلناث ف

ً
كانت المناطق الثنائية الجدارية السفلية المناطق ذات الفرق األكير عدديا

ية ة كانت أكير سمكا لإلناث يتسق مع عدد م. القشر ة السابقة استنتاجنا أن القشر ن الدراسات الصغي 

ي أنحاء [(27-29]مثال )
ن
ي الُسمك ف

ن
 أصغر ف

ً
ة سمحت لنا بإيجاد فروقا ، رغم أن قدرتنا اإلحصائية الكبي 

ة  . القشر
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ي 
ن وجدت األعمال السابقة بعض المناطق للمادة البيضاء حيث كان التباين الجزئ  ي حي 

ن
أعىل لدى  وف

ي ، وجدنا ان الذكور أظهروا [30]االناث 
ن
أظهر أيضا . سبيل قمنا بدراستهن 22من  18تباينا جزئيا أعىل ف

 أكير عند الذكور 
ً
ومن ناحية أخرى، تم العثور عىل مؤشر تشتت مرتفع . التباين الجزئ  بشكل عام تباينا

ي جميع السبل
ن
ي . عند اإلناث ف

ن
ن أن مؤشر التشتت المرتفع له صلة باألداء المعرف وبشكل غي  متوقع، تبي 

ي اختبارين تمت دراستهما هنا  المنخفض
ن
 للبنية المجهرية  وبما أن مؤشر التشتت. ف

ً
هو مقياس جديد نسبيا

ي تهدف اىل توضيح ارتباطاته السلوكية[31]للمادة البيضاء 
ي القيام بالمزيد من األعمال الت 

وقد تم . ، ينبعن

ن  ن الجنسي  ي تحليالت الفروق بي 
ن
ي [(  32]عىل سبيل المثال )تناول مسألة تعديل الحجم الكىلي للدماغ ف

ن
ف

ن . كل من تحليالتنا الهيكلية الكلية ن الشكلي  ن من المقارنة بي  ، فبعد هذا التعديل، انخفض 3و 2وكما يتبي 

، وغالبا إىل غي  ذي أهمية وبالنسبة لمناطق . الحجم ومساحة السطح األكير لدى الذكور بشكل كبي 

ن ا ي أن الفرق بي 
ة، فإن هذا يعتن  الدماغ األخي 

ً
ن كان عاما فحجمها األكير أو مساحة السطح كان : لجنسي 

 ولكن بالنسبة لبعض المناطق، وخاصة مساحة السطح. نتيجة ثانوية للدماغ الكىلي االكير لدى الذكور 

زخ األيش من التلفيف الحزامي ) ي مناطق مثل الير
ن
 left isthmus of the cingulate) والسيما ف

gyrus) نيم، والتلفيف أمام المركز األ ( right precentral gyrus)  
ً
فال يزال الذكور يحققون قياسا

ة، ي للقشر ي التكوين النستر
ن
ن ف ن الجنسي  ، وهو ما يشي  إىل فروق محددة بي  مما يساعد عىل  أعىل بكثي 

ي بعض المناطق لالهتمامومن المثي   . الحفاظ عىل حجم الدماغ بشكل متساوي
ن
عىل سبيل المثال )، أن ف

ي (right fusiform gyrus) ، التلفيف المغزىلي االيمن(right insula) الجزيرة اليمتن 
ن
زخ االيش ف ، والير

، حيث أظهرت (  left isthmus of the cingulate gyrus) التلفيف الحزامي 
ً
كان االختالف معكوسا

 . اإلناث حجم دماغ أكير بكثي  

 

ي حجم 
ن
ن ف ن الجنسي  ي الفروق بي 

ن
ن من التحليل التولوي األخي  ف أنه بالرغم [ 33]اللوزة الدماغية وقد تبي 

 
ً
، إال أنه بعد التصحيح للحجم الكىلي للدماغ لم يعد هناك فرقا من أن الذكور قد أظهروا حجم خام أكير

ن  ن الجنسي   بي 
ً
 لدى الرجال حت  . ملحوظا

ً
ي دراستنا كانت اللوزة الدماغية أكير بشكل ملحوظ قليال

ن
غي  أن ف

ي أساليب الدراسات القائمة (. ثنائيا d =0.18)بعد ضبط الحجم الكىلي للدماغ 
ن
وقد أدى عدم التجانس ف

ن . عىل التحليل التلوي اىل استنتاجات مختلفة عن دراستنا ذات العينة الواحدة أما فيما يتعلق بالحصي 

(hippocampus)لم تعد هناك فروق ذات : ، فقد وجدنا نتائج متسقة مع تحليل تلوي آخر حديث

ن الجن  بعد تعديل حجم الدماغ الكىلي داللة احصائية بي 
ن  بالنسبة للمهاد )سي 

ً
كان هذا هو الحال أيضا

thalamus والمذنب caudate .) نوضي بأن تجري الدراسات المستقبلية مقارنات قبل وبعد التعديل

 
ً
، ألن هذه النتائج تتعلق بمسائل مختلفة تماما  . للحجم الكىلي
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ي ال يمكن معالجتها باستخدا
م البيانات الحالية تتعلق باألسباب االجتماعية الحيوية ومن المسائل الت 

ي الحظناها 
ن الت  ن الجنسي  ة أو النهائية للفروق بي  ي بنية . الكامنة المباشر

ن
ن ف ن الجنسي  الحظ الفروق بي 

ُ
وت

ي وقت مبكر من الحياة 
ن
ة لدى [(35]مثال )الدماغ ف ي أن نمط الفروق الكبي 

، عىل الرغم من أن هذا ال يعتن

ن  ي مرحلة الطفولةالبالغي 
ن
ورة مثل الموجود ف وتسلط الدراسات المتعلقة بالتمايز . الذي الحظناه هو بالرصن

ي هذه 
ن
ي ال يمكن تحليلها ف

ات عوامل مثل الهرمونات الجنسية الت  ن الضوء عىل تأثي  ن الجنسي  ي النمو بي 
ن
ف

ات االجتماعية باإلضافة إىل أن فهم اآلثار العصبية الحيوية المحتم[(. 36,37]مثال )الدراسة  لة للتأثي 

 . كان خارج نطاق هذه الدراسة[  38]أثناء النمو 

 

ي تمت  ي التباين، وكان أفضل نمط ظاهري بشر
ن
ن ف ن الجنسي   عىل الفروق بي 

ً
ن تحليلنا أيضا تم تركي 

ي هذا السياق هو القدرة المعرفية
ن
، وجدت الدراسات ان الذكور قد : دراسته ف

ً
فهي صفة شاملة تقريبا

ي هذه السمة أظهروا ت
ن
 أكير ف

ً
 أن هذا هو الحال بالنسبة لنتائج [(. 40]انظر [ 6,28,39)باينا

ً
ن أيضا وقد تبي 

وخصائص نفسية أخرى مثل [( 8,41,42]نتيجة محتملة لفروق الذكاء )اختبار التحصيل األكاديمي 

ي [7]الشخصية 
الشخص البالغ ، والميالد ووزن [43]، ومجموعة من الصفات البدنية مثل األداء الرياضن

ي عدد من مقاييس [. 8]
ن
ي التباين بشكل مباشر ف

ن
ن ف ن الجنسي  هنا، وللمرة األوىل، قمنا باختبار الفروق بي 

ي الحجم ومساحة السطح
ن
 ف
ً
 أكير عند الذكور عير كامل الدماغ تقريبا

ً
والتباين  الدماغ، حيث وجدنا تباينا

 متباينة وغي  متج
ً
ي المادة البيضاء، وفروقا

ن
ي ف

ية ومؤشر التشتت المادة الجزئ  ي سماكة القشر
ن
انسة ف

 . البيضاء 

 

ن لتفسي  التباين األكير لدى الذكور عير أنماط ظاهرية متعددة هو آلية  ن المحتملي  أحد المرشحي 

ات كرومسوم إكس  ي تنطوي عىل تأثي 
ضة الت  ، أو عوامل وقائية أخرى تلك [44,45]حماية اإلناث المفي 

ي 
فعىل سبيل المثال، إذا . واقب الضارة المحتملة للطفرات الوراثية النادرةاإلناث عن الع” تعزل“الت 

ي كرومسوم 
ن
ات جينية ضارة ف ي اإلناث  Xوجدت متغي 

ن
، فانها قد تكون معزولة (غي  متجانس)واحد ف

ي كرومسومات 
ن
واحد  وبما أن الذكور يحملون كرومسوم اكس. األخرى Xبفضل وجود االليل المعاكس ف

التأثي  ال يمكن ان يحدث مما يزيد من احتمال التعبي  عن االليل لدى الذكور، ولذلك فقط، فإن هذا 

 بهذا االليل 
ً
ي النمط الظاهري مرتبطا

ن
ن لجنس [. 44,46]ارتفاع التباين ف ي تتسم بالتحي 

ي الظواهر الت 
ن
وف

ن مثل التوحد   ماتناقش(ASD)معي 
ً
ا أن اإلناث  ومن المعروف. ، فإن االثار الوقائية لدى اإلناث كثي 

المصابات باضطراب طيف التوحد عادة يستلزم ذلك عبء أكير من الطفرات النادرة الضارة الجديدة 

ن باضطراب التوحد  ، وهذا التأثي  يمتد إىل عامة السكان عند فحص صفات [47]مقارنة بالذكور المصابي 

ي االفراد الذين ينمون عىل نحو طبيعي 
ن
ون التباين المرتفع لدى الذكور ومن الممكن أن يك[. 48]التوحد ف
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ا  ً ي بطبيعتها تعزل اإلناث عن المؤثرات الوراثية الضارة، ولكن قد يكون لها تأثي 
 باألليات الوراثية الت 

ً
مرتبطا

ي المتوسط لدى الذكور 
ن
 وأهمية ف

ً
ا  تغي 

وفيما تقوم دراسات مثل بايوبانك المملكة المتحدة باالفراج . أكير

نات ألفراد لديهم بيانات جينية وهيكلية عصبية، سيتمكن الباحثون من اجراء عن كميات أكير من البيا

 . اختبارات ممكنة لتلك الفرضيات

 

ي العينة الخاصة بنا، قمنا باختبار ( المحدودة)البيانات  وباستخدام
ن
عىل القدرات المعرفية المتاحة ف

ي القدرةما إذا كانت البيانات متسقة مع أي من نتائج فروق الدماغ البنيو 
ن
كانت .  ية من حيث الفروق ف

ات الدماغ واالختبارات المعرفية، وهذه الروابط ال تختلف بحسب  ن متغي   بي 
ً
ة جدا هناك ارتباطات صغي 

ن حجم الدماغ والذكاء )الجنس  ي الربط بي 
ن
وأشارت نمذجة [(. 49]وهو ما يتفق مع تحليل تلوي سابق ف

ي 
  الوساطة إىل أنه بالنسبة لالستدالل اللفظن

ً
من الفرق ( 99%يصل اىل )العددي، فإن جزء كبي  جدا

ن كان بوساطة من ن الجنسي  ويمكن تفسي  األجزاء . مقاييس حجم الدماغ أو المساحة السطحية البسيط بي 

ة  ن نوع الجنس ووقت رد الفعل بالحجم أو مساحة ( 38%تصل اىل )الصغي  من الصلة الضعيفة بي 

ي تربط البنية المجهرية للمادة البيضاء بشعة  ربما من غي  المتوقع، نظرا . السطح
لألدلة والنظرية الت 

بنسبة  ، أن تكون مقاييس البنية المجهرية للمادة البيضاء لم تتوسط إال [50,51]المعالجة المعرفية 

ي زمن رد الفعل 
ن
ن ف ن الجنسي  ي الفرق بي 

ن
، )ضئيلة ف ي

ن
ي هذا المقياس المعرف

ن
قد يرجع ذلك إىل نقاط ضعف ف

ات وساطة ضئيلة مقارنة بالحجم والمساحة السطحية(. ناهأنظر أد ية تأثي  فلم تزد : وكان لسمك القشر

ي أي تحليل7.1عن 
ن
ي كانت بوساطة السمك ف

، تكون . ٪ من العالقة المعرفية بحسب الجنس والت  بالتاىلي

ية  ية أ)البيانات متسقة مع ارتفاع الحجم والمساحة السطحية القشر و الخصائص لكن ليس السماكة القشر

ي قدرات االستدالل ( الهيكلية المجهرية
ن
ن ف ن الجنسي  ي الفروق بي 

ن
ولكن ليس )باعتبارها ذات أهمية خاصة ف

 (. زمن رد الفعل

 

ي 
ي الجوهري النتائج الت 

ي الورائر
ي جهاز الشبكة العصبية الوظيقن

ن
ن ف ن الجنسي  كما كشفت الفروق بي 

لذكر أن الدراسة االصلية لمجموعة بيانات ألف شبكة ومن الجدير با. تعزز وتوسع نطاق األعمال السابقة

ي حددناها 
ن مماثلة لتلك الت  ن الجنسي  الذكور < أي أن اتصال االناث  -عصبية وظيفية قد ذكرت فروقا بي 

ي وبعض االدلة عىل أن تأثي  الذكور 
اضن ي القشور الحسية الحركية < داخل شبكة الوضع االفي 

ن
اإلناث ف

ي ذو أهمية قد يكون [. 52]والبرصية
اضن اتصال اإلناث األعىل داخل الدوائر مثل شبكة الوضع االفي 

ي تعتير عادة الجزء االساسي من 
اضن ” الدماغ االجتماىعي “خاصة، وبالنظر اىل أن مناطق شبكة الوضع االفي 

ي تفسي  ارتفاع متوسط قدرة االناث[. 53]
ن
ن بعد ما إذا كان مثل هذا التأثي  يمكن أن يساعد ف ي  ولم يتبي 

ن
ف

ي الشبكة [54]مجاالت مثل اإلدراك االجتماىعي 
ن
، وما إذا كان يمكن دمج هذه الفروق الوظيفية بالفروق ف
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ي الجوهري [. 55]العصبية الهيكلية 
ة أن جهاز الشبكة العصبية الوظيقن ا، أظهرت األعمال االخي  وأخي 

ي [. 56]يمكن وصفه بأنه عدد قليل من تدرجات االتصال 
ن
ي والتدرج األبرز ف

ن
ي قطب واحد ف

ن
االتصال هو ف

ي القشور الحسية والحركية اآلحادية األخرى
ن
ي وف

اضن ن . شبكة الوضع االفي  ي الفروق بي 
ن
والنمط المالحظ ف

ن لتدرج االتصال األساسي  ن الرئيسيي  ي جهاز الشبكة العصبية الذي لوحظ هنا يلخص القطبي 
ن
ن ف الجنسي 

ن من الطرق الممكنة لوص. S12؛ انظر الشكل [56]هذا  ف األهمية البيولوجية لهذه الفروق الوظيفية بي 

ن  ن الجنسي  ي تشكيل الفروق بي 
ن
، هي أن اآلليات المشاركة ف ن ي النمو)الجنسي 

ن
( البيولوجية أو الثقافية أو ف

ي اكتشفناها 
 . قد تؤثر عىل تدرج الربط الرئيسي هذا؛ قد تكون النتيجة هي فروق الشبكة المتعددة الت 

 

 

 القيود

 

ة، فقد كانت انتقائية كذلكبينما كانت ال  فقط من مراحل الحياة . عينة كبي 
ً
 واحدا

ً
ما )فلم تغظي إال جزءا

ن    75و  45بي 
ً
 تقريبا

ً
ي المملكة المتحدة معدل استجابة (. عاما

ن
وعالوة عىل ذلك، كان لدى بنك بيوبانك ف

 لدعوات المشاركة 
ً
 إ[(. 16] 500,000من عينة كاملة من  5,47%)منخفض جدا

ً
ىل ذلك فإننا ال ونظرا

 لذكور وإناث عامة سكان بريطانيا 
ً
 كامال

ً
ن تمثيال . نتوقع أن يكون األفراد الذين تمت دراستهم هنا ممثلي 

 : كان هذا الحال بالنسبة للتعليم
ً
ن تمثيال فقد كان األفراد الذين يحملون شهادات جامعية او كلية ممثلي 

 
ً
رغم أن نسبة تعليم الذكور إىل اإلناث المتساوية ذاتها ظهرت ، (انظر االجراءات التجريبية التكميلية)زائدا

 . ممثلة

 

ي تشتمل عىل االختبارات المعرفية 
ي تفسي  نتائج التحليالت الت 

ن
ي الحذر ف

ي توخن
تحليالت الوساطة )وينبعن

ن أن الدراسات التمثيلية السابقة (. باإلضافة إىل االرتباطات ي حي 
لم تجد [( 6]عىل سبيل المثال )فقن

ي تم فحصها هنا متو 
، فإن االختبارات الت  ي

ن
ي أداء االختبار المعرف

ن
ي التباين ف

ن
سط الفرق، ووجدت اختالف ف

ي التباين
ن
 قوية ف

ً
، [57]وقد يرجع ذلك إىل مشاكل تمثيل العينة . وجدت متوسط الفروق ولم تجد فروقا

 من القدرة العا
ً
ي تستهدف مهارات معرفية محددة بدال

وقد كانت [. 58]مة أو بسبب االختبارات الت 

 من الناحية النفسية مقارنة بالتقييم الكامل لمعدل الذكاء؛ فقد كان 
ً
المقاييس المعرفية ضعيفة نسبيا

ي العددي
محاوالت فقط تحسب لتحقيق  4نقطة فقط، والختبار زمن رد الفعل  13 لالستدالل اللفظن

وخاصة االستدالل —ن أن االختباراتعىل الرغم م(. لتحليل موثوقيتها[ 59]انظر )النتيجة النهائية 

ي الرقمي 
ي أن التحليالت [60]لها بعض الصالحية الخارجية  —اللفظن

، فإن المسائل المذكورة أعاله تعتن

ي . المعرفية المذكورة هنا يجب أن تعتير أولية
ن
ي بيوبانك ف

ن
 ف
ً
ي األكمل، الذي يجري حاليا

ن
واالختبار المعرف

 المملكة المتحدة، سيسمح باستكشاف ا 
ً
كما تجدر اإلشارة إىل أن نماذج الوساطة المقطعية .  كير شموال
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فهي ال تستطيع معالجة العالقات السببية : لبيانات المالحظة، كتلك المستخدمة هنا، محدودة بطبيعتها 

ات ن المتغي  ات الرئيسية فقط . بي  ي ذلك الثالث متغي 
ن
الجنس وقياس )وقد كانت النماذج بسيطة، بما ف

، باستخدام البيانات (. S10ة المعرفية، انظر الشكل الدماغ والقدر 
ً
ي تحديد النماذج األكير تعقيدا

وينبعن

ي البحوث المستقبلية
ن
ات الكامنة المستمدة من االختبارات المعرفية المتعددة ف  . الطولية والمتغي 

 

 

 اإلستنتاجات

 

يحية العصبي ي الفروق التشر
ن
ن حت  اآلن،تعد هذه الدراسة هي أكير دراسة لعينة واحدة ف ن الجنسي   ة بي 

ية،  ي حجم الدماغ، ومساحة السطح، وسمك القشر
ن
ن ف ن الجنسي  نطرح فيها األدلة عىل نمط الفروق بي 

ي نطاق متوسط العمر 
ن
ن ف ن الذكور واإلناث البالغي  ي بي 

والبنية المجهرية للمادة البيضاء، والتوصيل الوظيقن

ن ، فإن تقديم توصيف [61]وكما سبق قوله . والشيخوخة ن الجنسي  واضح للفروق العصبية البيولوجية بي 

ي مثل اضطراب طيف التوحد  ، [1]هو خطوة نحو فهم أنماط القابلية المختلفة الضطرابات النمو العصتر

واالضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر [. 2]ومجموعة متنوعة من الحاالت النفسية 

ن المغناطيسي وسوف تتم إتاحة البيانات المتع[. 13,62] لقة بعدة االف من الفحوصات اإلضافية بالرني 

ن المغناطيسي 100.000إىل عينة كحد أقىص من ) من بيوبانك المملكة المتحدة ( ببيانات التصوير بالرني 

ي األشهر والسنوات القادمة، باإلضافة إىل
ن
،  ف

ً
دفعات من اختبارات معرفية وبيانات جينية أكير تعقيدا

ي الدماغ وأسبابها وستكون الدراسات 
ن
ن ف ن الجنسي  ن الفروق بي  المستقبلية قادرة عىل استكشاف الروابط بي 

 
ً
  .  المحتملة وعواقبها الطبية والسلوكية عىل نحو أكير عمقا
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