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Abstract: 

 Donald Hebb who is the founder of theory of learning behavior from the 

perspective of cognitive neuroscience based on the cell assembly. Where 

he explained the occurrence of learning through the Hebb's synapse, 

which explained the mechanism of interaction and connection between 

synaptic cells, and the activity that occurs between them to produce 

learning and related thinking and memory. Also, how the induce that 

occurs between the cell assembly in the Hebb's synapse has a 

significant role to understand learning and associated skills, abilities 

and behavior. Therefore, this theory in the field of education and 

psychology was employed in the mechanism of long-term Potentiation 

(LTP) to interpret the occurrence of learning in terms of cognitive 

neuroscience. 
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 للتعلم في العلوم العصبية المعرفيةظرية هيب ن

 
 2علي بن سالم بن راشد الغافري

 
 الملخص

(، هو من أسس نظرية سلوك التعلم من منظور العلوم Donald Hebbدونالد هب )

العصبية المعرفية والمعتمدة على التجميع الخلوي. حيث فسر حدوث التعلم من خالل مشبك 

بين المشابك العصبية والنشاط الذي يحدث بينها  هيب الذي أوضح آلية التفاعل واالتصال

إلنتاج التعلم وما يرتبط به من عملية تفكير وذاكرة. وكيف أن االستحثاث الذي يحدث بين 

خاليا التجميع الخلوي في مشبك هيب له دور كبير في فهم التعلم وما يرتبط به من مهارات 

لتربية وعلم النفس في آلية الفاعلية وقدرات وسلوك. لذلك؛ ُوظفت هذه النظرية في مجال ا

( في تفسير حدوث التعلم من Long-Term Potentiation - LTPطويلة األجل )

 .ناحية العلوم العصبية المعرفية

علم األعصاب المعرفي، العلوم العصبية المعرفية، نظرية، هيب،  :المفتاحية الكلمات

 .التعلم، التعليم، الدماغ، الخاليا العصبية

 

 المقدمة:

، (Brown, 2020)ذكر براون وميلنر، بأن هيب هو مؤسس فرضية مشبك هيب، وكتب نظرية تسمى بـ "سلوك التعلم" 

 ,Brown & Milner)والتي فيها تم دمج العلوم العصبية المعرفيةة وعلةم الةنفس مةن أجةل فهةم الةتعلم والتفكيةر والعاطفةة 

اط عمليةة تنظةيم الةدماغ المرتبطةة بالسةلوك لتحدية  أداا عمليةات الةتعلم . في هذه النظرية، تةم افتةراك كيفيةة ارتبة(2002

 (:Seung, 2000(. وما يؤيد ذلك ما تم ذكره في سونج )Posner & Rothbart, 2004والذاكرة والتفكير )

عةام لةربط "مشبك هب وإن كان قديماً. فهو حتى بعد نصف قرن، نظريته بأكملها ال تزال ملهمة، ألن المشبك هةو اإلطةار ال

السلوك بالتنظيم المشبكي من خالل دينامكيات الشبكات العصةبية، وهةذا هةو السةبب فةي مزيةد مةن االستكشةاف ألفكةار هةب 

ألنها الطريدة الواعدة لترجمة المعرفة المتراكمة لدينا حول األحداث الجزيئية والخلوية للدونة المشةبكية للوصةول إلةى فهةم 

 (p. 1166حديدي للتعلم والذاكرة" )

لذلك من األهمية بمكان إدراك الحاجة لدمج العلوم العصبية المعرفية في الجانب المعرفةي والعةاطفي واالجتمةاعي مةع علةم 

النفس؛ ألن العديةد مةن النظريةات النفسةية فةي العصةور المختلفةة يمكةن وضةع األدلةة عليهةا وتفسةيرها مةن خةالل التصةوير 

بطة بوظةائف أجةزاا الةدماغ فةي جوانةب الةتعلم والتفكيةر والعواطةف والسةلوك العصبي والدراسات الجينية المعاصرة المرت

(Posner & Rothbart, 2004.) 

 

 مشكلة الدراسة:

في ظل حالة تدهور علم النفس الفسيولوجي، ووجود رفك للمفاهيم الفسيولوجية في علم النفس. ورغم محةاوالت الكيميةاا 

والمجةاالت المنناطيسةية، ومعالجةة المعلومةات لتفسةير السةلوك والتفكيةر إال أنهةا كانةت العدلية، وهيدروليكا العالج النفسي، 

( عليهةةا باسةةتخدام أدوات غيةةر Donald Hebbمتواضةةعة، ظهةةرت مشةةكلة فهةةم السةةلوك والتفكيةةر؛ فركةةز دونالةةد هةةب )

ى بةةذل الجهةةد فةةي بيولوجيةةة ذات خصةةائه مفهومةةة، وذكةةر بأنهةةا مشةةكلة فهةةم الفعةةل الكلةةي للجهةةاز العصةةبي، فنةةاد  إلةة

م 1949( فةي عةام Donald Hebbالتخصصات العلمية والنفسية لحل هذه المشكلة العصبية والنفسية، فبدأ دونالد هةب )

يجمع معلومات لكتابة نظريةة عامةة للسةلوك تحةاول سةد الفجةوة بةين الفسةيولوجيا العصةبية وعلةم الةنفس، فكةان شةر  هيةب 

 ,Kleinحيةث الجهةاز الفعلةي الةذي ينتجهمةا أال وهةو الةدماغ والسةلوك والعدةل )للسلوك البشةري والحيةواني والتفكيةر مةن 

1999.) 
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 هداف الدراسة:أ

 هذه الدراسة تستدصي نظرية هيب للتعلم في العلوم العصبية المعرفية؛ فهي تهدف إلى:

 الكشف عن نظرية هيب للتجميع الخلوي في المشبك العصبي. -

 قت إلى نظرية هيب للتجميع الخلوي ودورها في السلوك والتفكير والتعلم.تعرف بعك المداالت العلمية التي تطر -

توضيح أهمية نظرية هيب للتجميع الخلوي في المشةبك العصةبي لتدليةل الفجةوة بةين الفسةيولوجيا العصةبية وعلةم الةنفس  -

 مجال علم النفس التربوي لتفسير السلوك والتفكير والتعلم.

 

 أهمية الدراسة:

 .Hendelman, 2006, pأهمية والمعروفة باسم "التجميع الخلوي" التي تشةر  كيفيةة عمةل الةدماغ )اكتسبت نظريته 

ix( وعالوة على ذلك، ساكوراي .)Sakurai( الموث  في )Hebb, 2002: xix أشةار إلةى أن "نظريةة هةب للتجميةع ،)

ماذج التعلم". حيث أدرك هةب أهميةة الخلوي أصبحت أكثر أهمية لتوجيه البحوث وأيضا مشبك هب هو المكون الرئيسي لن

دراسة الفروق الفردية في الذكاا والتأثير في التعلم والسلوك، لكن لم يكن فةي ذلةك الوقةت طةرق الستكشةاف الجينةات التةي 

تعتبر مصدًرا مهًما لتلك الفروق، كما أن الطرق التجريبية لربط النظام العصبي المفاهيمي بالوقع الحديدةي للةدماغ البشةري 

 (.Posner, & Rothbart, 2004نت غير كافية )كا

 

 منهجية الدراسة:

الدراسة الحالية تعتمد على المنهج االستدرائي، فهذا المنهج ستند إلى االستنتاج من خالل وصف الموضوع بدقة، واالنتدةال 

م النتائج على الكل عن طري  اتباع   ,Gayخطوات البحث العلمي )من الجزا إلى الكل، من البدا بدراسة الجزئيات ثم يعم ِّ

L. R., & Airasian وبالتالي هذه الورقة تتناول تفسير نظرية هيب للتجميع الخلوي في المشبك العصبي وأهمية تدليل .)

الفجوة بين المجاالت المرتبطة بالدماغ وعلم النفس، وذلك من خالل أسلوب العةرك الدةائم علةى سةرد الندةاط التةي توضةح 

 ذلك.

 

 ( في التعلم:Hebbنظرية هيب )

( فةي العلةوم العصةبية المعرفيةة المتعلدةة بةالتعلم التةي أساسةها Hebbهذه الورقة تحاول عرك بعك نتائج نظريةة هيةب )

التجميع الخلوي. هيب أجر  العديةد مةن التجةارب لتدةديم نظريتةه العصةبية فةي وظةائف المشةابك الدماغيةة. ودعةى إلةى أن 

لةتعلم والةذكاا حدوث التنييرات في االستجابة فةي المشةبك العصةبي مهمةة لتمثيةل الةتعلم فةي الةدماغ والتةي تةؤدي إلةى فهةم ا

والتفكير. وأشار إلى أن "النظرية النفسية ال يمكنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك دون وجةود أسةاس تفصةيلي أكثةر فةي حديدةة 

، مما أد  على تأكيد هيب على فهم مةا يجةري بةين التحفيةز (Brown & Milner, 2002: xiv)الفيسيولوجية العصبية" 

 (.Klein, 1999لم والتفكير )واالستجابة من خالل اإلدراك والتع

أن هب وض ح آلية اللدونة المشبكية.  (Brown & Milner, 2002)وباإلضافة إلى ذلك، ذكر كل من براون وميلنر 

وأكد على أنه من المهم زيادة نشاط المشبك العصبي بتكرار عمل خاليا المشابك العصبية السابدة وبواسطة التحفيز المثابر 

 شابك الالحدة/ التالية. وذكر أن:والمستمر لخلية الم

لنفترك أن استمرار أو تكرار النشاط العكسي أو الترددي )أو "األثر"( يميةل إلةى حةدوث اسةتحثاث فةي التنيةرات الخلويةة 

ارة األخيرة التي تضيف إليه استدراره الدائم. ... فعندما يكون المحور العصبي للخلية )أ( قريباً بما فيه الكفاية للخلية المستث

)ب( وبشكل متكرر أو مثابر/مستمر يأخذ دوره في إطالق الشرارة، علماً بةأن بعةك عمليةة النمةو أو عمليةة تنييةر التمثيةل 

النذائي )التنيير األيضي( تجري في واحدة أو كال الخليتين، وبذلك فإن كفااة الخلية )أ(، وباعتبارها واحدة من خاليةا التةي 

 (.Hebb, 1945, p. 62، سيتم زيادتها )تؤدي إطالق الشرارة للخلية )ب(

أظهرت هذه اآللية كيفية أن زيادة المشبك العصبي يتأثر بواسطة النشاط المتزامن للخلية والذي لةه دور فةي معرفتةه أنةواع 

(، Hebbian learning(. وتعرف عملية التعلم هذه باسم بةالتعلم الةـ هيبةي )Purves, et al., 2004التعلم المختلفة )

ف مبدأ هيب بأنه آليةة التفاعةل بةين الخاليةا العصةبية علةى أسةاس Milner, 2003ي يتضمن مبدأ هب للتعلم )والذ (. ويعر 

)ب( ويشةترك بشةكل متكةرر أو مسةتمر فةي  B)أ( قريبًا بدرجة كافية إلثارة  Aالتحفيز. فعندما يكون محور عصبي للخلية 
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كإحةد  الخاليةا  Aفةي خليةة واحةدة أو كلتيهمةا بحيةث تكةون كفةااة إطالقه، تحدث بعك عمليات النمو أو التنييةر األيضةي 

(. حيةةث أن التفةةاعالت بةةين خليتةةين عصةةبيتين سةةتزيد عنةةدما يةةتم تنشةةيط هاتةةان الخليتةةان Klein, 1999) Bالتةةي تطلةة  

. فةي العصبيتان في وقت واحد بشكل متزامن، في حين أن تفاعلهمةا سةينخفك بنسةبة كبيةرة إذا تةم تفعيلهمةا بشةكل منفصةل

حين، عندما يكون هناك تساٍو في نشاط الخليتين العصبيتين، إما كالهما إيجابياً على حد سواا أو سلبياً على حد سواا، فةإن 

التفاعل اإليجابي الدوي من شأنه أن ينتج، بينما إذا كان نشاط واحدة من تلك الخليتين العصبيتين إيجابيا واآلخر سةلبيا، فةإن 

 (.Hebb, 2002) التفاعل السلبي سينشأ

يوضح في المرحلة )أ( إطالق مجموعة الخاليا كطريدة لتمثيل  1ولمزيدا من التفصيل في منظور التعلم، فإن الشكل 

المفهوم أو اإلدراك على النحو اآلتي: حيث أنه عند حدوث أي تحفيز خاه متكرر بشكل مستمر سيؤدي إلى التطور 

تشرة تشتمل على الخاليا في الدشرة والدماغ البيني، قادرة على العمل لفترة البطيا لـ" تجميع الخلية "، وهي بنية من

وجيزة كنظام منل ، وكذلك تدديم التسهيالت ألنظمة أخر  مشابهة، حيث تمثل األرقام المسارات العصبية المختلفة أما 

علومات. لذلك قدمت نظرية التعلم األسهم فتمثل التجميع الخلوي البسيط للمسارات العصبية وسالسل إطالقها أو تدف  الم

االنتدائية المرتبطة بنظرية هيب مدابل نظرية التعلم البنائية فكرتين رئيسيتين لنمو ونضج مجموعات الخاليا وهما التحفيز 

 .(Li, Liu, & Tsien, 2016)واالستمرار 

 :1شكل 

 آلية لتجميع الخلوي في المشبك العصبي لـ هيب

 (Li, Liu, & Tsien, 2016)المصدر:      

 ( نظرية هيب للتجميع الخلوي في ثالثة افتراضات محورية نصت عليها لحدوث نشاط Klein, 1999وقد لخه كلين )

 

 عملية التعلم، وهي:

( تزيد االتصاالت بين الخاليا العصبية من الفعالية بما يتناسب مع درجة االرتبةاط بةين نشةاط مةا قبةل المشةبكي ومةا بعةد 1)

 المشبكي.

( تشكل مجموعات الخاليا العصبية التي تميل إلى إطالق الشرارة معًا تجمعًا خلويًا يمكن أن يسةتمر نشةاطه بعةد الحةدث 2)

 المحفز ويعمل على تمثيله.

 ( التفكير هو التنشيط المتسلسل لمجموعات التجمعات الخلوية.3)

جعلهةةا أكثةةر مالامةةة للنظريةةة ليةةتم محاكاتهةةا  ولةةذلك فةةإن ترميةةز مبةةدأ هيةةب للةةتعلم فةةي برمجيةةة الحاسةةوب مناسةةباً مةةن أجةةل

(. وبهذا المعنى، سةيتم دعةم اكتشةاف شةبكة الةدماغ O'Reilly & Munakata, 2000واختبارها عن طري  الحاسوب )

، اتضةح فشةل كبةار Hebb(، فمةثال باسةتخدام نمةوذج Milner, 2003البشري باإلضافة إلى دعم أنواع الةتعلم المختلفةة )

 ,Turcotte, Gagnon, & Poirierلومةةات التسلسةةل المرئةةي المكةةاني فةةوق االمتةةداد المتكةةرر )السةةن فةةي تعلةةم مع

 ( أن هذا النوع من التعلم ال يتنير بتأثير العمر.Brasgold, 2012(، بينما توصلت دراسة براسجولد )2005

مسةةائل حةةل مشةةكالت  ( علةةى أن تعلةةم مهةةارات التفكيةةر المعدةةدة واإلجابةةة علةةىHebb, 1945عةةالوة علةةى ذلةةك، أكةةد )

(، "التفكر بال شك له داللة على Hebb, 1945: xxxviii)التبرير( هو وظيفة ندل الخاليا العصبية. وكذلك وفدا لـ هيب )

درجةةة التعديةةد البشةةري لوظيفةةة المةةت" وهةةذا يةةرتبط بالتفاعةةل بةةين العمليةةات الحسةةية والحركيةةة إلنتةةاج التركيةةب التفكيةةري. 

(. Goswami ،2008والةذكاا يةؤثر علةى قةدرات الةدماغ إلنتةاج معلومةات ذات جةودة أفضةل )وبالمثل، تركيب التفكيةر 

وفي الثالثينيات وأوائل األربعينيات من الدرن الماضي، حاول دونالد أو. هب تطوير اختبارات الذكاا لتصبح أكثر دقة فةي 

ر مختلفةة لةد  المرضةى الةذين لةم يتلدةوا الدياس، طور اختبارات ذكاا يمكنهةا قيةاس آثةار تلةف الةدماغ الموضةعي فةي أعمةا
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"، والتي تم اسةتخدامها الحدًةا لديةاس ذكةاا العديةد مةن Hebb-Williams(، بما في ذلك متاهة "Brown, 2016تعليماً )

أنواعةه المختلفةة فةةي مئةات الدراسةةات؛ ممةا جعةةل أفكةار هةةب لهةا تةةأثيًرا متزايةًدا علةةى المهتمةين بالعدةةل )العلةوم المعرفيةةة(، 

 (.Klein, 1999اغ )العلوم العصبية المعرفية(، وكيفية تنفيذ األدمنة لعمليات العدل )علم األعصاب اإلدراكي( )والدم

 Long-Term -( أنه في علم العلوم العصبية، يتواف  اقترا  الفاعلية طويلة المد  )الكمونية Klein, 1999ذكر كلين )

Potentiation LTP مع "مشبك )Hebbلوم المعرفية هذا يوفر الفرضية التي يطل  عليها غالبًا "قاعةدة "، بينما في الع

Hebb خوارزمية التعلم األساسية لضبط أوزان االتصال في نماذج الشبكات العصةبية االصةطناعية. فةي مجةال التربيةة ،"

 -)الكمونيةةة  العصةبية وعلةةم الةةنفس العصةةبي، فةةإن آليةةة نظريةةة هيةةب تةةم اسةةتخدمها فةةي توضةةيح آليةةة الفاعليةةة طويلةةة المةةد 

Long-Term Potentiation LTP( )Blakemore & Frith, 2005( آلية الفاعلية طويلة األجةل .)LTP تزيةد )

من كفااة المشبك العصبي وفاعليته عندما يحدث نشاط للخاليا العصبية. كما أن هناك حاجة لزيةادة تركيةز أيةون الكالسةيوم 

(، ويعتمد الحث علةى نشةاط كةل مةن المشةبك العصةبي LTPطويلة األجل ) في المشبك العصبي البعدي الستحثاث الفاعلية

(، حيةث تسةبب الفاعليةة Montague & Sejnowski 1994الدبلةي االرتبةاطي والمشةبك العصةبي البعةدي الالقطبةي )

لةى ( اتصاالت مشبكية عصبية داخل قرن آمون )الحصين(؛ الذي قد يؤدي هذا النوع من االتصاالت إLTPطويلة األجل )

( Conway, & Engle, 1996(، ويذكر كونةوي و إنجةل )O'Keefe, & Nadel, 1978التعلم والتفكير والذاكرة )

يعتمةد علةةى الةذاكرة العاملةة. خاصةة وأنةةه فيمةا يتعلة  بالعامةل الكيميةةائي، قةد تتضةاعف كميةة اإلشةةارة  Hebbبةأن نمةوذج 

هما واتصالهما في نفس الوقةت فيةزداد حةدوث التفاعةل ممةا ينةتج الكيميائية التي تمر عبر خليتين عصبيتين عندما يتم تحفيز

(، مةةن بينهةةا عمليةةات الةةتعلم ومهةةارات التفكيةةر Kandel, Schwartz, & Jessell, 2000عنةةه عمليةةات مختلفةةة )

 (.Alghafri & Hairul, 2011وقدراته وأنواع الذاكرة )

لى ذاكةرة طويلةة المةد ؛ ممةا يسةاعد علةى االحتفةاظ بعةادات إن نظرية دونالد هب للتعلم شرحت كيفية تحويل مهمة التعلم إ

التعلم تلدائيًا بعد تكرارها المستمر؛ فمن خالل تواصل الخاليا العصبية فةي الةدماغ مةن خةالل عمليةات الندةل الجزيئيةة التةي 

( ، فكلمةةا LTPد  )تدفةةز عبةةر ندةةاط االشةةتباك العصةةبي أثنةةاا الةةتعلم، تنةةتج دائةةرة ذاكةةرة ، تُعةةرف باسةةم التدويةةة طويلةةة المةة

 تكررت مهمة التعلم واستمر اإلرسال باستمرار أصبحت دائرة الذاكرة أقو .

 

 الخالصة:

إن اكتشاف وظائف أجزاا الدماغ والجهاز العصبي المرتبط بها من خالل اآلليات والعمليات التي تحةدث فةي تلةك األجةزاا 

فهم التعلم وما يرتبط به من تفكير وسلوك لد  الفرد. وهةذا مةا يساعد مجال التربية العصبية وعلم النفس العصبي اليوم في 

قام به العالم هيب عندما استدصى المشابك العصبية وآلية عملها المرتبطة بالتعلم في نظريته المعروفةة هيةب للةتعلم والمبةدأ 

اة فةي البرمجةة الحاسةوبية. فةي المرتبط بها، والذي قاد إلى استخدامها في معرفة كيفية تعلم الدماغ البشري بل وفةي المحاكة

( مكمالن لبعضةهما الةبعك، فكةالً مةن Piagetو بياجيه ) (Hebbianالختام، إن اقترا  نظرية التعلم عند كل من هيب )

الجانب العملي للعلوم العصبية المعرفية / علم األحياا والجانب النظري لعلم النفس مهمان في فهم ودراسة التعلم والتفكيةر. 

( التةي أوضةحت الةتعلم مةن Long-Term Potentiation - LTPنةت هنةاك نظريةة الفاعليةة طويلةة األجةل )وبهةذا، كا

الجانب العلوم العصبية في الدماغ البشةري مةن خةالل االتصةاالت بةين الخاليةا العصةبية لحةدوث الةتعلم والتفكيةر والةذاكرة. 

تعلم والتفكير هو المنظور المعاصر اليةوم فةي التربيةة وخالصة الدول أن التركيز على عمليات الدماغ الخاصة بالسلوك وال

 وعلم النفس.

 

 استنتاجات الدراسة:

ومن خالل العرك الساب  في نظرية هيب للتجميع الخلوي في المشبك الخلوي بين العلوم العصبية المعرفية وعلم الةنفس، 

 يمكن ذكر النداط اآلتية:

اغ وف  نظرية هيب للتجميع الخلوي لها عالقة ودور في سلوك النشاط الذي يحدث في المشابك العصبية في الدم -

 الفرد وتفكيره وتعلمه.

نظرية هيب للتجميع الخلوي في المشبك العصبي لها دور في تدليل الفجوة بين الفسيولوجيا العصبية وعلم النفس  -

 مجال علم النفس التربوي لتفسير السلوك والتفكير والتعلم.

 صين بأهمية نظرية هيب للتجميع الخلوي للتعلم في العلوم العصبية المعرفية.هناك إجماع من قبل المخت -
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أن آلية التفاعل بين الخاليا العصبية يكون لها أثر وفاعلية في التعلم والسلوك والتفكير إذا ما اقترن ذلك بالتحفيز  -

 المشبك العصبي.والتكرار واالستمرار والتزامن ونوع التفاعل )إيجابي أو سلبي( بين الخليتين في 

 أهمية تفاعالت الخاليا العصبية في الدماغ في الموقف لحدوث التعليم والتعلم وتكوين السلوك والتفكير. -

 أن حدوث الجرو  في خاليا الدماغ قد يعطل أو يدلل من حدوث السلوك والتعلم والتفكير. -

 

 التوصيات والدراسات المقترحة:

 ذات صلة بمحتو  هذا البحث، وهي:يدتر  البحث الحالي توصيات ودراسات 

 اقترا  استراتيجيات تعلم وبرامج إرشادية مبنية على نظرية هيب للتعلم. -

 تضمين نتائج بحوث ودراسات نظرية هيب للتجميع الخلوي في المشبك العصبي في التعلم ومجال علم النفس. -

 على تعلم الفرد وسلوكه وتفكيره.تجنب كل ما يسبب ضرر وتلف في الخاليا العصبية للدماغ لما من أثر  -

تشجيع الباحثين في التربية وعلم النفس الستدصاا التعلم من منظور نظرية هيب للتجميع الخلوي للتعلم، وخاصةة فةي  -

 مجال الذكاا االصطناعي والتدني.

العصةبية علةى  إجراا دراسة مدارنة بين تةأثير كةل مةن الةدماغ البشةري سةليم الخاليةا العصةبية وذا التلةف فةي الخاليةا -

 التعلم.

 دراسة العالقة بين نتائج البحوث في العلوم العصبية والدماغ والتربية وعلم النفس في عملية التعليم والتعلم. -

 

Bibliography: 

Alghafri, A. S. & Hairul, I. (2011). The Effects of Neuroscience- and Non-

Neuroscience-Based Thinking Strategies on Primary School Students’ 

Thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 3291-3298. 

Blakemore, S.J., & Frith, U. (2005). The learning brain: Lessons for education. 

Oxford: Blackwell Publishing. 

Brasgold, M. (2012). The role of attention and response based learning in the 

visuospatial Hebb supra-span sequence learning task: Investigating age-

related learning deficits (Order No. NR98267). Available from ProQuest 

Central. (1365704901). https://elib.soharuni.edu.om:2101/dissertations-

theses/role-attention-response-based-learning/docview/1365704901/se-

2?accountid=136209 

Brown R. E., & Milner P. M. (2002). Foreword. In Donald Olding Hebb, the 

organization of behaviour, a neuropsychological Theory (reprinted). 

Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. 

Brown, R. E. (2016). Hebb and cattell: The genesis of the theory of fluid and 

crystallized intelligence. Frontiers in Human 

Neuroscience, doi:http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00606 

Brown, R.E. (2020). Donald O. Hebb and the Organization of Behavior: 17 years in 

the writing. Mol Brain 13, 55. https://doi.org/10.1186/s13041-020-00567-8 

Conway, A. R. A., & Engle, R. W. (1996). Individual differences in working memory 

capacity: More evidence for a general capacity theory. Memory, 4, 577–

590. 

Goswami, U. (2008). Principles of learning, implications for teaching: A cognitive 

neuroscience perspective. Journal of Philosophy of Education, 42(3-4), 

381-399. 

Hebb, D.O. (1945). The Organization of behaviour. Wiley: New York. 



VOLUME 3, ISSUE 5 October 2021 

 

 
 
 
 

 265IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

Hebb, D.O. (2002). The Organization of Behaviour, a Neuropsychological Theory 

(reprinted). Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 

Publishers. 

Hendelman, W. (2006). Atlas of functional neuroanatomy, (2nd Ed.). US: Taylor & 

Francis Group. 

Kandel, E.R.; Schwartz, J.H., & Jessell, T.M. (2000). Principles of neural science, 

(4th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. 

Klein, R. M. (1999). The Hebb Legacy. Canadian Journal of Experimental 

Psychology, 53(1), 1-3. 

Li, M., Liu, J., & Tsien, J. Z. (2016). Theory of connectivity: Nature and nurture of cell 

assemblies and cognitive computation. Frontiers in Neural Circuits, 10, 34. 

doi:http://dx.doi.org/10.3389/fncir.2016.00034 

Milner, P. (2003). A brief history of the Hebbian Learning Rule. 

Canadian Psychology, 44(1), 5-9. 

Montague, P. R., & Sejnowski, T. J. (1994). The predictive brain: Temporal 

coincidence and temporal order in synaptic learning mechanisms. 

Learning & Memory (Cold Spring Harbor Laboratory Pres), 1(1), 1-33. 

O'Keefe, J., & Nadel, L. (1978). The hippocampus as a cognitive map. UK: Oxford 

University Press. 

O'Reilly, R. C., & Munakata, Y. (2000). Computational explorations in cognitive 

neuroscience: Understanding the mind by simulating the brain. 

Cambridge, MA: The MIT Press. 

Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2004). Hebb's neural networks support the 

integration of psychological Science1. Canadian Psychology, 45(4), 265-

278. 

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A.-S., McNamara, 

J. O., & Williams, S. M. (2004). Neuroscience, (3th ed.). Massachusetts 

U.S.A.: Sinauer Associates, Inc. 

Seung, S. (2000). Half a century of Hebb. Nature Neuroscience, supplement, 3, 

1166. 

Turcotte, J., Gagnon, S., & Poirier, M. (2005). The Effect of Old Age on the Learning 

of Supraspan Sequences. Psychology and Aging, 20(2), 251-260. 

Bergeron, J., (2019, Jan 22). A memory pill? cognitive neuroscience's contributions 

to the study of memory. The Canadian Press, McGill University. 

 

 

 

 


