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 : مقدمه

موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
 . گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد
 

             تیبا آرزوي موفق                                                                                                              
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت       
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 ماهیت روانشناسی
 هاي تاریخی روانشناسی خاستگاه

اي رشته. ي وافري به فیزیولوژي داشتشود عالقهبقراط که غالباً پدر پزشکی نامیده می: شناختی رویکرد زیست
ي کنترل ي نحوهبقراط مشاهدات پراهمیتی درباره. آنها سروکار داردهاي که با بررسی کارکردهاي جانداران و اندام

 .شناختی در روانشناسی استساز رویکرد زیستآن مشاهدات زمینه. هاي بدن انجام داد مغز بر اندام
 

 رویکرد پردازش اطالعات
ي دکارت بدن انسان قیدهبه ع. آوردرا فطري به شمار می...) از قبیل خدا، خویشتن، و (ها دکارت برخی اندیشه 

این دیدگاه سرآغاز رویکردهاي پردازش . هاي دیگر قابل بررسی استي ماشینمانند ماشینی است که مثل همه
 .ي ذهن آدمی استاطالعات درباره

 گرا روانشناسی تداعی
و دانش و فهم هاي رشد ااي است که تجربهجان الك معتقد بود که ذهن آدمی در بدو تولد همچون لوح نانوشته 

 .گرا بوداین دیدگاه سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی. کنندرا روي آن ثبت می
 هایی ها و تواناییهاي فطري را قبول نداشتند بلکه در عوض بر آن بودند اندیشهگرایان وجود اندیشهتداعی

 .یابندابهت و تضاد به هم پیوند مییابند و طبق اصولی از قبیل مششود که از طریق حواس به آن راه میانباشته می
 

 آغاز روانشناسی علمی
آغاز روانشناسی علمی را مقارن با تأسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهلم وونت در دانشگاه الیپزیک 

 .دانندمی 1879آلمان به سال 
 ها و مواد شیمیایی یا یارهخاستگاه تأسیس آزمایشگاه وونت این باور بود که ذهن و رفتار را نیز همانند س

 . هاي علمی بررسی و تحلیل کردتوان با روشاندامهاي بدن آدمی می
 هایی در عین حال بررسی.  هاي خود وونت عمدتاً متمرکز بر حواس آدمی و به ویژه حس بینایی بودپژوهش

 .ي توجه و هیجان و حافظه انجام دادنیز در زمینه
 درونگري یعنی . کردشی براي بررسی فرایندهاي ذهنی اعتماد و تکیه میوونت به درونگري به عنوان رو

 .ها، و احساسهاي مشخص توسط خودشها، اندیشهمشاهده و ثبت ماهتی ادراك
 نگري را به این معنا که خویشتن. اي بخشیدوونت به روش درونگري که از فلسفه اقتباس شده بود بعد تازه

 .اي تکمیل آن الزم شمردکافی ندانست بلکه آزمایش را بر
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 گرایی و کارکردگراییساخت
حامی اصلی . ذهن انسان را کشف کند) ساختارهاي(خواست عناصر بنیادي یکی از مکاتب اولیه روانشناسی که می

تیچنر این شاخه روانشناسی را . یافتگان مکتب وونت بودتیچنر یکی از پرورش. بی . این رویکرد در آمریکا اي 
 .گرایی نامید، و مقصودش از آن، تحلیل ساختارهاي ذهنی بودساخت
  ویلیام جیمز این نکته را پیش کشید که به جاي تأکید بر تحلیل عناصر هشیاري بیشتر باید به بررسی

 .رویکرد جیمز کارکردگرایی نامیده شد. ماهیت سیال و شخصی هشیاري پرداخت
 کند که جاندار موفق به انطباق و سازگاري با ذهن چگونه کار میپرداخت که کارکردگرایی به این مطلب می

 .شودمحیط و عمل در آن می
 گرفتي تکامل داروین نشأت میتوجه روانشناسان قرن نوزدهم به موضوع انطباق با محیط، از نظریه. 
 آورندي هشیاري به شمار میگرایان و هم کارکردگرایان هر دو روانشناسی را دانش تجربههم ساخت. 
 

 رفتارگرایی
دانست قد علم واتسون بنیانگذار رفتارگرایی علیه دیدگاهی که قلمرو روانشناسی را محدود به تجربه هشیاري می

 .کرد
 توانند آیند که میها و روانشناسی کودك تنها علوم مستقلی به شمار میاز نظر واتسون روانشناسی حیوان

 .بزرگساالن باشندالگویی نیز براي روانشناسی 
 هاي علوم دیگر هاي آن باید مانند دادهبه اعتقاد واتسون براي اینکه روانشناسی به صورت علم درآید داده

 .رفتار امري است همگانی و هشیاري امري خصوصی. قابل وارسی همگان باشد
 و این خود منجر . کردندهاي روانشناختی را در چارچوب محرك و پاسخ تحلیل میرفتارگرایان معموالً پدیده

 .شد) S-R(پاسخ -به پیدایش اصطالح روانشناسی محرك
  روانشناسیS-R نه یک نظریه یا دیدگاه بلکه مجموعه اصطالحاتی براي تبادل اطالعات روانشناختی است. 
 

 روانشناسی گشتالت
و همکارانش کورت کافکا  بندي که به رویکرد ماکس ورتایمراي آلمانی است به معناي شکل یا شکلگشتالت واژه

 .شدو ولفگانگ کهلر اطالق می
 هاي ادراکی مبتنی روانشناسان گشتالت اساساً به مبحث ادراك توجه داشتند و بر این باور بودند که تجربه

 .دهندها و سازمان تجربه آنها را شکل میهایی هستند که محركبر طرح
 ارزیابی اندازه و به نمود رنگها تحت تأثیر متغیر روشنایی ي روانشناسان گشتالت به ادراك حرکت، به نحوه

مدار در مباحث یادگیري، حافظه، و حل مسأله گرایش پیدا  -در نتیجه آنان به تفسیرهایی ادراك . توجه داشتند
 .کردند

 
 روانکاوي

 اي در باب شخصیت است هم روشی براي رواندرمانیروانکاوي، هم نظریه. 
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 هایی ها و هیجانها، امیال، انگیزهها، تکانهافکار، نگرش. فروید مفهوم ناهشیار استي ي اصلی نظریههسته
 .که خودمان از وجود آنها آگاهی نداریم

 دهندهاي زبانی، و اطوار بدنی خود را نشان میافکار ناهشیار به صورت رؤیا، لغزش. 
 شد هرآنچه که به بیمار هدایت می. کردفروید در کار درمان بیماران خود از روش تداعی آزاد استفاده می

 .رسد بگویدذهنش می
 

 تحوالت نوین
 سازي کردهاي روانشناختی را شبیهتوان پدیدههربرت سیمون نشان داد با استفاده از کامپیوتر می. 
 هاي نحوي نخستین ي زبان نوام چامسکی بود که کتابش به نام ساختیکی از پیشگامان پژوهش در زمینه

 .ي روانشناسی زبان را تدارك دیدي زبان و پیدایش رشتههاي روانشناختی مهم در زمینهتحلیل
 

 رویکرد زیست شناختی
 عصبی زیربناي رفتار و فرایندهاي ذهنی است-این رویکرد در پی شناخت فرایندهاي زیستی

 هاي تخصصی دارندهاي مغز آدمی به میزان زیادي نقشنیمکره. 
  ي راست قرار دارندچهره عمدتاً در نیمکرهنواحی مسئول بازشناسی. 
 ي راست اختصاص ي چپ، و تفسیر روابط فضایی به نیمکرهدر اغلب افراد راست دست درك زبان به نیمکره
 .دارد
  یادزدودگی کودکی ممکن است تا حدودي . که در تحکیم خاطرات نقش دارد) دم اسبی(دستگاه هیپوکامپ

 .پ باشدناشی از رشد نایافتگی هیپوکام
 

 رویکرد شناختی
توان به طور کامل تنها از طریق بررسی فرایندهاي ذهنی می: گرایی نویني اصلی رویکرد شناختدو مفروضه

توان از راه تمرکز بر رفتارهاي معین، راه و روش کنند و براي بررسی فرایندهاي ذهنی میدریافت که جانداران چه می
 .عینی در پیش گرفت

 
 پدیدارشناختیرویکرد 

ي درك، فهم، و رویکرد پدیدار شناختی از دیرباز با روانشناسان اجتماعی همراه بوده که توجه خاصی به نحوه
گرا از این رویکرد ي روانشناسی شخصیت روانشناسان انساندر حیطه. تفسیر انسان از مسائل اجتماعی دارند

 .کنندپشتیبانی می
 سان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی دمساز است تا با علمروانشناسی پدیدارشناختی یا ان. 
 شناختی را کاهشگري گویندکاهش دادن مفاهیم روانشاختی به مفاهیم زیست. 
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 ي پژوهش در روانشناسی شیوه
 ي علمی استي علمی، نظریهمهمترین منبع فرضیه. 
  هاي علمی استیکی از روشپژوهش روانشناختی مستلزم ارائه فرضیه و پس آزمون فرضیه با. 
 ها فاقد سوگیري اند، به این معنا که به نفع هاي گردآوري دادهي علمی این است که روشمقصود از کلمه

به این معنا که اگر افراد واجد صالحیتی همان مشاهدات را تکرار . و پایایی دارند. کننداین یا آن فرضیه عمل نمی
 .رسند کنند به نتایج همانند می

  نیرومندترین روش علمی، آزمایش است در مطالعات آزمایشی متغیر مستقل و وابسته داریم که متغیر
میزان عملکرد متغیر وابسته است زیرا مقادیر آن تابع . دهدمستقل، مستقل از کارهایی است که آزمودنی انجام می

 .مقادیر متغیر مستقل فرض شده است
 طق کار است نه محل آنآنچه در روش آزمایشی اهمیت دارد من. 
 هاي چندمتغیري نامیده میآزمایش. کنندهایی که در آنها چند متغیر به طور همزمان تغییر میبررسی-
 .شوند
 ضریب همبستگی یا . ي بین دو متغیر استضریب همبستگی برآورد میزان رابطهr  است 1و  -1عددي بین. 
 هاي همبستگی استنتاج کردتوان بر مبناي بررسیروابط علت و معلولی را نمی. 
 گیردي مورد نظر تحت مشاهده قرار میهاي پژوهش است که درآن پدیدهروش مشاهده یکی دیگر از روش. 
 ها و یابی، یعنی استفاده از پرسش نامههایی که مشاهده مستقیم آنها میسر نیست با استفاده از زمینهپدیده

 .توان به طور غیرمستقیم مشاهده کردي شرح حال افراد میها و یا تهیهمصاحبه
 شودها اطالق میي گردآوري دادهاصطالح طرح آزمایشی به شیوه. 
 هایی است که نوع استعداد، پیشرفت یا صفت ي آزمونیکی از کاربردهاي رایج روش همبستگی در زمینه

 .سنجدروانی را می
 درباره رفتار اجتماعی در اختیار پژوهشگر  هاي آزمایش، اطالعاتیمطالعات میدانی غالباً بیش از بررسی

 .گذارند می
 ها هستندیابیهاي گالوپ و سرشماري ایاالت متحده از مشهورترین زمینهنظرسنجی. 
 هاي روانشناختیمالحظات اخالقی در پژوهش 
 دومین اصل . نخستین اصل حاکم بر رفتار اخالقی با آدمیان مورد آزمایش اصل کمترین احتمال خطر است

 .هاسترضایت آگاهانه است و سومین اصل رعایت حریم خصوصی آزمودنی
 

 هاي تخصصی روانشناسیرشته
شوند، سعی شناس که روانشناسان فیزیولوژي نگر نامیده میروانشناسان زیست: شناختیروانشناسی زیست

 .شناختی را با رفتار کشف کنندي فرایندهاي زیستدارند رابطه
ي آزمایشگاهی اصول روانشناختی حاکم روانشناسی با گرایش پژوهشی در زمینه مطالعه: روانشناسی آزمایشی

 .بر رفتار انسان و جانداران دیگر است
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دهند روانشناسان رشد با رشد آدمی و عواملی که رفتار را از بدو تولد تا دوران پیري شکل می: روانشناسی رشد
 .سروکار دارند

هاي اثرگذاري افراد به یکدیگر سروکار ي تعامل اجتماعی و شیوهکه با مطالعهروانشناسی : روانشناسی اجتماعی
 .دارند

این . هاي فردي سروکار داردي تفاوتبندي افراد در مطالعهروانشناسی که با طبقه: روانشناسی شخصیت
 .ي تخصصی تا حدودي با کار روانشناسان رشد و اجتماعی همپوشی دارد حوزه

این متخصصان سروکارشان با کاربرد اصول روانشناختی در امر تشخیص و درمان اختالالت  :روانشناسی بالینی
 .هیجانی و رفتاري و اختالالت روانی تخصص دارند

ي ارزیابی اختالالت یادگیري و هیجانی روانشناسان آموزشگاهی در زمینه :روانشناسی آموزشگاهی و تربیتی
 .ي یادگیري و تدریس تخصص دارندبیتی در زمینهروانشناسان تر. کنندبا کودکان کار می

سروکار این روانشناسان با مسائلی است از قبیل گزینش افراد مناسب براي : روانشناسی صنعتی و مهندسی
روانشناسان مهندسی که گاه مهندسان عوامل انسانی نیز نامیده . هاي آموزش شغلیمشاغل گوناگون و تدوین برنامه

 .ها فعالیت دارندها و ماشیني بین آدمي بهسازي رابطهشوند در زمینهمی
 
 
 نکات کلیدي 
 این . هاي دیگر قابل بررسی استي ماشیني دکارت بدن انسان مانند ماشینی است که مثل همهبه عقیده

 .ي ذهن آدمی استدیدگاه سرآغاز رویکردهاي پردازش اطالعات درباره
 هاي رشد او دانش و اي است که تجربهدو تولد همچون لوح نانوشتهجان الك معتقد بود که ذهن آدمی در ب

 .گرا بوداین دیدگاه سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی. کنندفهم را روي آن ثبت می
  آغاز روانشناسی علمی را مقارن با تأسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهلم وونت در دانشگاه

 .دانندمی 1879الیپزیک آلمان به سال 
 هاي خود وونت عمدتاً متمرکز بر حواس آدمی و به ویژه حس بینایی بودپژوهش  . 
 کردوونت به درونگري به عنوان روشی براي بررسی فرایندهاي ذهنی اعتماد و تکیه می . 
  ویلیام جیمز به جاي تأکید بر تحلیل عناصر هشیاري بیشتر باید به بررسی ماهیت سیال و شخصی هشیاري

 . داختپر
 گرفتي تکامل داروین نشأت میتوجه روانشناسان قرن نوزدهم به موضوع انطباق با محیط، از نظریه. 
 به اعتقاد واتسون رفتار امري است همگانی و هشیاري امري خصوصی. 
  روانشناسیS-R نه یک نظریه یا دیدگاه بلکه مجموعه اصطالحاتی براي تبادل اطالعات روانشناختی است. 
 ي ارزیابی اندازه و به نمود رنگها تحت تأثیر متغیر روشنایی روانشناسان گشتالت به ادراك حرکت، به نحوه

 . توجه داشتند
 اي در باب شخصیت است هم روشی براي رواندرمانیروانکاوي، هم نظریه. 
 ي فروید مفهوم ناهشیار استي اصلی نظریههسته . 
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 دهندهاي زبانی، و اطوار بدنی خود را نشان میافکار ناهشیار به صورت رؤیا، لغزش. 
 ي راست قرار دارندنواحی مسئول بازشناسی چهره در نیمکره. 
 ي راست اختصاص ي چپ، و تفسیر روابط فضایی به نیمکرهدر اغلب افراد راست دست درك زبان به نیمکره

 .دارد
  که در تحکیم خاطرات نقش دارد) دم اسبی(دستگاه هیپوکامپ . 
 انشناسی پدیدارشناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی دمساز است تا با علمرو. 
 شناختی را کاهشگري گویندکاهش دادن مفاهیم روانشاختی به مفاهیم زیست. 
 ي علمی استي علمی، نظریهمهمترین منبع فرضیه. 
 نیرومندترین روش علمی، آزمایش است . 
 دومین اصل . ر اخالقی با آدمیان مورد آزمایش اصل کمترین احتمال خطر استنخستین اصل حاکم بر رفتا

 .هاسترضایت آگاهانه است و سومین اصل رعایت حریم خصوصی آزمودنی
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 1سواالت فصل 
 

 )86 -بهداشت( تحلیلی و رفتارگرایی کدام است؟هاي روانوجه تشابه نظریه. 1
 .هر دو نظریه جبرگرا هستند )1 
 .هر دو بر تأثیر عوامل ناخودآگاه بر رفتار انسان تأکید دارند )2 
 .کنندهر دو بر ثبات رفتار در طی زمان و در شرایط مختلف تأکید می )3 
 .کنندهر دو بر اصالح رفتار از طریق تغییر عوامل محیطی تأکید می )4 

اینکه در انتخاب موضوع پژوهش در روانشناسی باید اهمیت و معناي تحقیق بر عینیت آن تقدم داشته . 2
 )86 -بهداشت(باشد، از اصول کدام رویکرد است؟ 

 صفات )4 روانکاوي )3 رفتارگرایی )2 پدیدار شناختی )1 

پردازد از چه روشی می هاي خودروانشناسی که فقط از طریق پرسشنامه و مصاحبه به بررسی فرضیه. 3
 )87 -بهداشت( کند؟استفاده می

 آماري )4 آزمایشی )3 مشاهده مستقیم )2 یابیزمینه )1 

بین افسردگی و اعتماد به نفس وجود ) -95/0(محققی در یک مطالعه دریافت که ضریب همبستگی . 4
 )88 -بهداشت( تفسیر این یافته چیست؟. دارد

 .د علت افسردگی باشدتواناعتماد به نفس نمی )1 
 .تواند علت اعتماد به نفس باشدافسردگی نمی )2 
 .ارتباطی بین افسردگی و اعتماد به نفس وجود ندارد )3 
 .هرچه اعتماد به نفس بیشتر، اعتماد به نفس کمتر است )4 

 
 1پاسخنامه فصل 

 
 .صحیح است» 2«گزینه  -1
 .صحیح است» 2«گزینه  -2
 .استصحیح » 1«گزینه  -3
 .صحیح است» 4«گزینه  -4
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 شناختی روانشناسیمبانی زیست
 نورون

هاي عصبی را به ها یا پیامکه تکانه) ي عصبییاخته(اي است به نام نورون واحد زیربنایی دستگاه عصبی یاخته
 .رساندها میها، غدد، و ماهیچهسایر نورون
  نوع بسیار ریز به نام نورون محلی و نوع بزرگ به نام نورون : عصبی دو نوع نورون وجود دارددر دستگاه

 .درشت
 هاي مجاور خود و هرچند فقط به نورون. هاي دیگر هستندنورون محلی که در کار پیام رسانی به نورون
 .هاي درشت با نقاط دور از خود مبادله اطالعات کنندتوانند نظیر نورون نمی
 هاي مجاور یاخته از نورونها و تهدندریت. شوندهاي کوتاهی به نام دندریت منشعب میتنه یاخته شاخه از

شود و ي انتهاي خود شاخه شاخه میي خود از طریق زایدهها به نوبهاین پیام. کنندهاي عصبی دریافت میخود تکانه
 .ي سیناپسی استگیهایی کوچک به نام پایانهسازد که در انتهاي هر یک برآمدهاي فرعی ظریفی میآکسون
 شودي عصبی میها را غالف میلین پوشانده که موجب سرعت بیشتر حرکت تکانهبسیاري از آکسون. 
 ها را این پیوند گیرنده. ي کوتاهی استیا دندریت نورون گیرنده فاصله ي سیناپسی و تنه یاختهبین پایانه

رسد کند به پایانه میوقتی تکانه عصبی آکسون را طی می. نامندکاف سیناپسی میي یاد شده را شسیناپس و فاصله
پیک عصبی در شکاف سیناپسی پراکنده شده و نورون . شوداي شیمیایی به نام پیک عصبی میموجب رها شدن ماده
 .کندبعدي را تحریک می

 هاي حسیهاي دریافتی گیرندهتکانه) آوران(هاي حسی نورون: انددسته 3ها برحسب کارکرد عمومی نورون 
هایی هستند که از مغز یا نخاع به حامل پیام) وابران(هاي حرکتی نورون. رسانندرا به دستگاه عصبی مرکزي می

ها را به سایر کنند و تکانههاي حسی را دریافت میهاي نورونهاي میانجی پیامنورون. رونداعضاي پاسخ دهنده می
 .فرستندهاي حرکتی میجی یا نورونهاي میاننورون
 هاي میانجی فقط در مغز و چشم و نخاع وجود داردنورون. 
 ي مربوط به صدها یا هزاران نورون استهاي کشیدهیی از آکسونعصب دسته. 
 ها در مغز و نخاع هسته، و به این قبیل توده. اندها باهم توده شدهدر سراسر دستگاه عصبی عموماً تنه نورون

 .شودر بیرون از مغز و نخاع گره گفته مید
 ها هاي غیرعصبی به نام گلیا هستند که میان نورونها، مملو از یاختهدستگاه عصبی عالوه بر نورون

 .دهندگلیاها بیش از نیمی از حجم مغز را تشکیل می. کننداند و غالباً آنها را احاطه می پراکنده
 است 1به  9ها نهاي گلیا به نورونسبت تعداد یاخته. 
  تهیه مواد غذایی ضروري براي سالمت ) 2ها در جاي خود  نگه داشتن نورون) 1عملکرد گلیاها شامل
 .کننددهی آن را حفظ میها توان عالمتاز راه پاکیزه سازي محیط نورون) 3ها  نورون
 هاي گلیایی علت همه تومورهاي مغزي استي یاختهتکثیر لجام گسیخته. 
 

 یل عملپتانس
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کند و از مناطق دندریتی به سوي انتهاي برقی حرکت می -ي شیمیایی اطالعات در طول نورون به شکل تکانه
ها و ناشی از وجود مجراهاي مختص نورون) یعنی پتانسیل عمل(ي متحرك توان ایجاد این تکانه. رودآکسون می

 هاستهاي یونی موجود در غشاي یاختهیونی و تلمبه
  این ساختارهاي . سازندمولکول پروتئینی حلقوي هستند که منفذهاي غشاي نورونی را می: یونیمجراي

و پتاسیم ) +Na(هاي داراي بار الکتریکی نظیر سیدم ي یونپروتئینی از راه باز و بسته کردن منفذها به تنظیم مبادله
)K+ ( و کلسیم)Ca++ ( و یا کلر)Cl- (هاي گوناگون را به درون یا بیرون نورون مییونهاي یونی تلمبه. پردازندمی-

 .فرستند
  تلمبه یونی در شرایط استراحت نورون تراکم زیادNa+  را در بیرون و تراکم اندك آن را در درون نورون

 .کندحفظ می
 سازي بخشهاي نورون است به طوري که بار الکتریکی مثبت در ها و مجراهاي یونی قطبیاثر کلی تلمبه

 .ماندغشا و بار منفی در درون آن میبیرون 
 اگر پتانسیل . یابدوقتی نورون در حالت استراحت تحریک شود، اختالف ولتاژ دو سمت غشاي آن کاهش می

هاي سدیم به درون در نقطه تحریک براي مدت کوتاهی باز شده و یون +Naي کافی کم شود، مجراهاي به اندازه
در این شرایط بار الکتریکی درون آن ناحیه از غشاي یاخته نسبت به . ناقطبی گویندشوند که فرایند یاخته سرازیر می

ي مجاور شوند و در نتیجه منطقهبعدي کاهش ولتاژ را متوجه شده و باز می +Naمجراهاي . بیرون آن مثبت است
ي عصبی را شکل تکانه شود،این فرایند خودنگهداري ناقطبی شدن که در طول جسم یاخته تکرار می. شودناقطبی می

شوند تا هاي یونی فعال میبسته شده و تلمبه +Naگذرد مجراهاي اي میهاي عصبی از نقطهوقتی تکانه.. دهدمی
 .غشاي یاخته به سرعت به حالت استراحت برگردد

 ینهاي میلبه نام رشته) آکسون(هاي عصبی غالف میلین، عالفی است که از مواد چربی که برخی از رشته-
 .دار را پوشانده است

 هاي فاقد کند تا رشتههاي میلین دار عبور میي عصبی با سرعت بیشتر و صرف انرژي کمتري از رشتهتکانه
 .میلین
  که از ویژگی آن کژکاري شدید اعصاب حسی و حرکتی است، ) تصلب چندگانه(بیماري اسکلروز چندگانه

 .ناشی از تباهی غالف میلین است
 کند تماس ندارد بلکه بین پایانه سیناپس ي سیناپسی در واقع با نورونی که آن را تحریک مینهپایا: سیناپس

ي این پیوندگاه را سیناپس و فاصله یاد شده را فاصله. ي کوتاهی استو جسم یاخته یا دندریت نورون گیرنده فاصله
 .گویندسیناپسی می

 ا نفوذ ناپذیري غشاي نورون گیرنده دارد جهت پتانسیل ي عصبی تراوایی یسیناپسی که در آن انتقال دهنده
 .گویندشود را سیناپس بازداشتی میدهد به این معنا که مانع از شلیک نورون میاستراحت تغییر می

 ي عصبی تراوایی غشاي نورون گیرنده را در جهت ناقطبی شدن تغییر سیناپسی که در آن انتقال دهنده
 .دهدمی
  ي معین از آستانه. هاي وارده از پیوندگاههاگیرد که تحریکنورون هنگامی صورت میتخلیه یا شلیک در

. شودکند و سپس چندهزارم ثانیه نافعال میي کوتاه واحدي را نورون شلیک میدر این شرایط، تکانه. فراتر برود
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این وضع را . آستانه برسد شود مگر اینکه به سطحو هر تحریکی موجب تکانه نمی. ي عصبی ثابت استنیروي تکانه
 .قانون همه یا هیچ عمل گویند

 شود عملش باید بسیار کوتاه باشد وگرنه اثراتش دراز ي سیناپسی ریخته میوقتی پیک عصبی در فاصله
: بازگیري) 1: شود کوتاه شدن مدت عمل از دو راه حاصل می. رودمدت خواهد شد و امکان کنترل دقیق از دست می

ي گیرنده با پیک وارد فعل و هاي غشاي یاختهآنزیم: تجزیه) 2. شودسی از ماده شیمیایی پاك میمنطقه سیناپ
 .سازداثر میانفعال شده و آن را تجزیه و بی

 
 هاي عصبی پیک

 استیل کولین
 تواندي گیرنده میاین پیک عصبی به طور کلی نوعی پیک تحریکی است اما بسته به مولکول گیرنده غشاي یاخته

 .بازدارنده هم باشد
  استیل کولین فراوان است )4که در تشکیل خاطرات تازه نقش دار(در هیپوکامپ. 
 ي استیل کولین در پیش مغز دچار تباهی شده استهاي سازندهدر بیماران دچار اختالل آلزایمر یاخته .

 . هرچه مغز کمتر استیل کولین بسازد زوال حافظه بیشتر است
 استیل . شودرسد هم رها میي استخوانی میناپس که در آنجا عصب به بافت ماهیچهاستیل کولین در سی

هاي پایانی را روي صفحه. شودي پایانی هدایت میي عضالنی به نام صفحهکولین به ساختارهاي کوچکی روي یاخته
ي عضله را درون یاختهشدند پیوندي مولکولی مولکول گیرنده فراگرفته اند که وقتی توسط استیل کولین فعال می

 .کندکنند که یاخته را منقبض می ایجاد می
 براي نمونه بوتولینوم که از . توانند فلج عضالنی ایجاد کنندگذارند میداروهایی که بر استیل کولین اثر می

هاي عصب از رها شدن استیل کولین در سیناپس. شودباکتري موجود در مواد غذایی بدکنسرو شده ساخته می
 .میردهاي تنفس، شخص میکند و با فلج ماهیچهماهیچه جلوگیري می

 ها از راه تخریب آنزیمی که کشرود و بعضی از حشرهها به کار میبعضی از گازهاي عصبی که در جنگ
به این صورت که بر اثر توقف عمل . شوندکند، موجب فلج میاستیل کولین حاصل از شلیک یاخته را تجربه می

 .گیردشود و انتقال سیناپسی بهنجار صورت نمییزان استیل کولین دستگاه عصبی بیش از حد میتجزیه م
 

 نوراپی نفرین
 سازندي مغز آن را میهاي ساقهنورون. 
 کنندداروهاي مخدر از قبیل کوکائین و آمفتامین عمل این پیک را از راه کندسازي بازگیري آن، طوالنی می .

دهد و خلق شخص را اما لیتیوم دارویی است که به بازگیري این پیک سرعت می. شودکه باعث افزایش خلق می
 .سازدافسرده می
 هر دارویی که سبب کم یا زیاد شدن نوراپی نفرین دز مغز شود، یا کاهش یا افزایش سطح خلق ارتباط دارد. 
 

 
 دوپامین
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 دوپامین در برخی از مناطق مغز موجب رها شدن . از لحاظ شیمیایی شباهت فراوانی با نوراپی نفرین دارد
 .شوداحساس لذت فراوان می

 باال بودن میزان دوپامین با اسکیزوفرنی ارتباط . پایین بودن سطح دوپامین با بیماري پارکینسون ارتباط دارد
 .دارد

 
 سروتونین

 .ردگی ارتباط داردکمبودش با احساس افس. سروتونین نقش پراهمیتی در خلق و خو و تنظیم خواب و اشتها دارد
 

 یا اسیدگاماآمینو بوتیریک) GABA(گابا 
 .رودهاي بازدارنده دستگاه عصبی به شمار میترین پیکیکی از مهم

 شود زیرا در شرایط فقدان بازداري هاي گابا موجب تشنج میداروي پیکروتوکسین از راه سد کردن گیرنده
 .رودگابا کنترل عضالنی از دست می

  رود مربوط به توانایی آنها در بخش بعضی از داروهایی که براي بیماران اضطرابی به کار میخاصیت آرام
 .تسهیل فعالیت بازدارندگی گابا است

 کارکردن آن در کنترل حرکات عضالنی است. 
 

 گلوتامات
 .پیک تحریکی و فراوان ترین پیک در دستگاه عصبی مرکزي است

 جود دارد که یکی از آنها در یادگیري و حافظه نقش دارد که ان ام حداقل سه نوع فرعی گیرنده گلوتامات و
 .شودنامیده می) NMDA(دي اي 
 هاي پیي متفاوت پیامافتد که از دو یاختههاي ان ام دي را به سبب اینکه در شرایطی به کار میگیرنده-

ي حاوي این رسد غشاي یاختهخست میي نپیامی که از یاخته. هاي دیگر تفاوت دارددرپی صادر شود نیز با گیرنده
-هنگامی که دو پیام به این ترتیب همگرا می. سازدکند و سپس پیام دوم گیرنده را فعال میگیرنده را حساس می

ها موجب تغییر این هجوم یون. دهدي ان ام دي را یونهاي کلسیم فراوانی را به درون یاخته راه میشوند گیرنده
این پدیده به نام توان دهی . شودته پاسخدهی بیشتر آن به رویداد مجدد پیام نخستین میدرازمدت در غشاي یاخ
 .شودشناخته می) LTP(دراز مدت یا ال تی پی 

 LTP  گرددمکانیسمی است که طی آن دو پیام همگرا موجب تقویت سیناپس می. 
 

 دستگاه عصبی
 .گیردشوکی را در برمیهاي عصبی مغز و نخاع ي یاختهدستگاه عصبی مرکزي همه

 گیرد که مغز و نخاع شوکی را به سایر اندامهاي بدن ارتباط دستگاه عصبی پیرامونی عصبهایی را در برمی
پیوند (و دستگاه خودمختار ) هاي حسیبردن و آوردن پیام به گیرنده(دستگاه پیرامونی به دو دستگاه تنی . دهندمی

 .شودتقسیم می )4با اندام هاي داخلی و غد
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 گردند و فرآیندهایی نظیر تنفس، روند یا از آنها برمیمی) احشاء(هاي داخلی دستگاه خودمختار به اندام
 .ها دارندکنند و نقش مهمی در هیجانضربان قلب و گوارش را تنظیم می

 شوندهاي گوناگون بدن به مغز در نخاع شوکی جمع میي بخشهاي عصبی ارتباط دهندهغالب رشته .
 .گیردپاسخ در سطح نخاع شوکی صورت می-هاي محركترین بازتابعضی از سادهب

 دستگاه  -2ي رفتار ابتدایی هسته مرکزي تنظیم کننده -1: شودمغز از سه الیه متحدالمرکز تشکیل می
 ي فرایندهاي عالی هوشمخ تنظیم کننده -3ها ي هیجانکناري یا دستگاه اداره

 
 هسته مرکزي مغز

ي مغز نیز نام دارد مرکز کنترل رفتارهاي غیرارادي از قبیل سرفه، عطسه، تهوع و نیز کزي مغز که ساقههسته مر
رفتارهاي ابتدایی است که ارادي هستند، از قبیل تنفس، استفراغ، خوابیدن، خوردن ، نوشیدن، تنظیم دما و رفتار 

 .جنسی
 النخاع، مخچه، مل پیاز مغز تیره یا بصلمغز گسترده است که شاي مرکزي از مغز پسین تا پیشهسته

 .شوداي میتاالموس و هیپوتاالموس و تشکیالت شبکه
 

 )النخاعبصل(پیاز مغز تیره 
 .شود و پیاز مغز تیره نام داردبخشی از نخاع در محل ورود به جمجمه کمی قطورتر می

 در ) 3هاي حفظ حالت ایستاده ازتابنظارت بر بعضی ب) 2نظارت بر تنفس ) 1: النخاع عبارتند ازوظایف بصل
آیند طوري که سمت راست مغز با آیند به صورت ضربدري درمیهاي اصلی اعصابی که از نخاع میهمین محل رشته

 .کندسمت چپ بدن و سمت چپ مغز با سمت راست بدن ارتباط پیدا می
 

 مخچه
 .ي مغز اتصال داردپشت ساقهساختاري است پرشکنج که کمی باالتر از پیاز مغز تیره است و به 

 کنترل و هماهنگی کارکردهاي عالی ذهن، ارتباطات ) 2سازي حرکات هماهنگ) 1: وظایف مخچه عبارتند از
هاي ظریف انطباق) 3. ریزي و استدالل درگیرندهاي پیشانی مغز که در زبان و برنامهعینی بین مخچه و بخش

 .ماهیچه مثل نوشتن، نواختن ساز موسیقی
 شوداثر آسیب دیدن مخچه، شخص گرفتار حرکات پریشی ناهماهنگ می بر. 

 
 تاالموس

ها را براي بندي و آنتاالموس یک ایستگاه ارسالی مهم است که اطالعات را دسته. در راس ساقه مغز قرار دارد
هاي رسیده از گیرندهکند و اطالعات تاالموس مثل یک ایستگاه تقویتی عمل می. فرستدتفسیر به مناطق مربوطه می

 .کند، غیر از اطالعات رسیده از گیرنده بویاییحسی را به سوي قشر مخ هدایت می
 تاالموس در کنترل خواب و بیداري نیز نقش دارد. 
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 هیپوتاالموس 
 .زیر تاالموس قرار گرفته و کنترل سه فعالیت مهم خوردن، آشامیدن و رفتار جنسی را بر عهده دارد

  ریز را بر عهده دارد و تنظیم کننده بررسی هیجانات، استرس و پاداش، هدایت دستگاه درونهیپوتاالموس
 .کندها را اداره میحاالت درونی بدن است و استرس

 ریز و حفظ تعادل حیاتی را نیز بر عهده داردهیپوتاالموس وظیفه تنظیم فعالیت غدد درون. 
 نام ) استرس(براي عمل کردن دارد مرکز فشار روانی  هیپوتاالموس به خاطر نقش خاصی که در بسیج بدن

 .گرفته است
 

 ايتشکیالت شبکه
 .اي از مدارهاي عصبی است شبکه
 نقش در توانایی تمرکز ) 2. نقش مهمی در برانگیختگی آدمی دارد) 1: اي عبارتند ازوظایف تشکیالت شبکه

هاي حسی را به قشر مخ راه ند، بعضی پیامکناین تشکیالت به صورت صافی عمل می) 3. توجه به محرك دارد
وضع هشیاري شخص در هر لحظه تحت تأثیر فرآیند گذر اطالعات از صافی . بندنددهند و راه را بر بعضی می می

 .اي استتشکیالت شبکه
 گذرداي میهاي عصبی هستند که از تشکیالت شبکههاي حسی، همه داراي رشتهگیرنده. 
 

 )لیمبیک(دستگاه کناري 
 هیپوکامپ یا دم اسب) 2بادامه یا آمیگدال ) 1: دستگاه کناري شامل چند ساختار است

 دستگاه کناري زیر قشر مخ قرار گرفته است و در حافظه و هیجان نقش دارد. 
 هایی نیز بر دستگاه لیمبیک روابط متقابلی با هیپوتاالموس دارد و در کنار هیپوتاالموس و ساقه مغز، نظارت

تواند در برابر تغییرهاي کند و در نتیجه جانور میبعضی از رفتارهاي غریزي را بازداري می. رفتارهاي غریزي دارد
 .محیط، سازگارتر باشد

 
 بادامه

در لوب گیجگاهی قرار دارد و وظیفه تمییز دادن اشیایی که براي حیات و بقاي ارگانیسم ضرورت دارند مثل 
 .جتماعی دخالت دارد و نیز در آگاهی هیجانی و ابراز هیجانات نقش داردغذاي مناسب، جفت و رقباي ا

 
 هیپوکامپ

 سازي رویدادهاي تازه در قالب خاطرات پایدار دارداي در حافظه و ذخیرهنقش ویژه. 
 هاي پیشین و شناسایی دوستان وجود نداردبا برداشتن هیپوکامپ، مشکلی براي به یادآوردن تجربه. 
 

 
 مخ
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هاي عصبی و شود، خاکستري رنگ است به دلیل اینکه قشر مخ از جسم یاختهنی مخ قشر مخ نامیده میالیه بیرو
دار تشکیل یافته و هاي میلینبخش زیرین قشر مخ از آکسون. بدون میلین تشکیل شده است) آکسون(هاي رشته

 .آیدسفید رنگ به نظر می
 ریزي در آن صورت میلی مثل فکر کردن و برنامهترین سطح مغز است که کارهاي ذهنی عاقشر مخ عالی-
 .گیرد
 ارتباطی که بیشترین بخش قشر مخ است که در ) 3حرکتی ) 2حسی ) 1: ساختارهاي قشر مخ عبارتند از

 .تفکر، زبان و حافظه نقش دارد
 سطح قشر مخ دو نیمکره دارد، هر نیمکره چهار ناحیه دارد. 
  سريلوب پس) 4گیجگاهی لوب ) 3اي لوب آهیانه) 2لوب پیشانی 
 کندقطعه پیشانی و قطعه آهیانه را شیار مرکزي از هم جدا می. 
 کندقطعه گیجگاهی را از آهیانه شیار جانبی جدا می. 
 کندشیار طولی دو نیمکره را از هم جدا می. 
 اي استارتباط دو نیمکره، از طریق جسم پینه. 
 

 مناطق قشر مخ
 منطقه اصلی حرکتی

حرکات سمت راست بدن . هاي اختیاري بدن را بر عهده داردمرکزي است و وظیفه کنترل حرکت در جلوي شیار
 .کندرا بخش حرکتی نیمکره چپ و حرکات سمت چپ بدن را بخش حرکتی نیمکره راست کنترل می

 
 تنی -منطقه اصلی حسی

ا، لمس، درد و حس حرکت بدن گرما، سرم. یی که بین شیار مرکزي و منطقه حرکتی قرار داردي آهیانهدر قطعه
 .شوندهمگی در این ناحیه منعکس می

تنی و منطقه حرکتی به  -تر و پرکارتر باشد بخش بزرگتري از منطقه حسیهر اندازه بخش معینی از بدن حساس
 .آن اختصاص دارد

 
 منطقه اصلی بینایی

ا که از هر چشم به قشر بینایی هاي عصب بینایی و مسیرهاي عصبی رسري وجود دارد که رشتهپشت قطعه پس
رسند اول در محلی به نام چلیپاي بینایی تقاطع کرده و از یک چشم، میدان دیدگاهی چپ به نیمکره راست و می

یعنی میدان دیدگاهی چپ چشم راست و میداد دیدگاهی راست چشم . رودمیدان دیدگاهی راست به نیمکره چپ می
 .رودیچپ به منطقه بینایی نیمکره راست م

 
 
 

 منطقه اصلی شنوایی
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. پردازدي شنیداري میبه تحلیل عالیم پیچیده. این منطقه در سطح قطعه گیجگاهی و کناره هر نیمکره قرار دارد
 .گیري زمان صوتی، مثالً در گفتار آدمی، سرو کار داردویژه به شکلاین منطقه به

 
 منطقه تداعی

. درگیر فرایندهاي حسی و حرکتی نیست، منطقه تداعی نام داردطور مستقیم بخش بزرگی از قشر مخ که به
 .منطقه تداعی پیشانی نقش پراهمیتی در فرایندهاي فکري الزم براي حل مسأله دارد

 
 مناطق ارتباطی خلفی

هاي کوچکتري باشند که هر یک به حس رسد شامل ناحیهدر جوار مناطق اصلی حسی قرار دارند و به نظر می
که آسیب آن باعث ایجاد . مثالً بخش زیرین قطعه گیجگاهی در ادراك دیداري نقش دارد. اختصاص داردمعینی 

 .شودها میکاستیهایی در بازشناسی و تمیز شکل
 

 هاي مغز زندهتصویر
 (CAT)  روش مغزنگاري محوري کامپیوتري

. شودگیري میمیزان تشعشع گذرکرده اندازهگذرانند و می ي ایکس از مغز بیماردر این روش پرتو باریکی از اشعه
 .سازدگوناگون از مغز را فراهم می) محور(گیري از صدها هزار مقطعي انقالبی این روش آن است که امکان اندازهجنبه
 

 (MRI)روش مغزنگاري با تشدید مغناطیسی 
امواج رادیویی، تصویري از مغز تهیه  هاي نیرومند مغناطیسی، و کامپیوتر وبا این ابزارهاي وارسی، به کمک میدان

 .شودمی
اي نامیدند که با این روش در واقع تغییرات ناشی از محققان این روش را به این جهت تشدید مغناطیسی هسته

 .شودگیري میاي اتم هیدروژن بدن اندازهتپشهاي رادیویی در میزان انرژي هسته
 .است CATتر از روش دقیقهاي مغز و نخاع در تشخیص بیماري  MRIروش 

 

 (PET)روش مغزنگاري گسیل پوزیترون 
گیري میزان رادیواکتیو مبتنی بر ارسال ذراتی با بار مثبت پوزیترون است، این روش را مغز انگاري گسیل اندازه

 .پوزیترون نام نهادند
 .است هاي بدن به انرژي جهت اجراي فرایندهاي سوخت و سازيمبناي این روش، نیاز یاخته

 

 هاي مغزناقرینگی
 .هاي مغز شهرت داردها به ناقرینگیتفاوت فعالیت نیمکره

 تر هاي بسیار کوتاه فراوانحال آنکه در نیمکره چپ رشته. ها عصبی دراز فراوان ترنددر نیمکره راست رشته
 .است
 نیمکره چپ تقریباً همواره بزرگتر از نیمکره راست است. 
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 ي صرعی یک شود، به این معنی که حملهمشکل آفرین می) ايجسم پینه(ها کرهدر صرع، پل ارتباطی نیم
براي . داردها را به شلیک عصبی وا میي دیگر انبوهی از نوروناي می گذرد و در نیمکرهنیمکره از جسم پینه

 .کنداي را قطع میجلوگیري از این گسترش حمله در برخی موارد شدید صرع، جراحان مغز، جسم پینه
 نیمکره چپ در زبان نقش دارد . 
 نیمکره چپ در گفتار و نوشتار و محاسبات ریاضی نقش دارد . 
 هاستیابد و توان اصلی آن در بازسازي فضایی و ادراك طرحنیمکره راست فقط زبان ساده را درمی .

شود نیمکره راست فرستاده میها وقتی به ها و یا محل نقطههاي هیجانی چهره، شیب خطها، جلوهشناسایی چهره
 .سریعتر است

  گیرد که آسیب به این ناحیه منجر به زبان پریشی صورت می) لوب پیشانی(تولید زبان در منطقه بروکا
 .شودبیانی می
  گیرد که آسیب به این ناحیه منجر به زبان صورت می) لوب گیجگاهی(فهم و دریافت کالم در منطقه ورنیکه

 .شودپریشی دریافتی می
 گیرداي صورت میتطبیق شکل دیداري کلمه با شکل شنیداري در شکنج زاویه. 
 ها شود که هنرمندهاي هندسی و نمایی طوري برتري دارد که گفته مینیمکره راست در ساختن طرح

 .یی دارندنیمکره راست بسیار پیشرفته
 

 زبان پریشی بیانی
توانند کلمات را به خوبی ادا کنند و بسیار آهسته و پرزحمت نمی. افرادي که بروکاي آنها آسیب دیده است

خوانند هیچ شنوند یا میاین افراد در فهم چیزهایی که می. توان مقصود آنها را فهمیدغالباً می. کنندصحبت می
 .مشکلی ندارند

 
 زبان پریشی دریافتی 

اي از کلمات را توانند زنجیرهمی. فهمندیکسانی که دچار آسیب در منطقه ي ورنیکه هستند، معناي کلمات را نم
 .کنند و گفتارشان بی معنی استولی در کاربرد کلمات خطا می. بدون اشکال ادا کنند

 
 الگوي ورنیکه ـ گشونید

ي رمز هاي تولید آواست که ترتیب اعمال عضالنی کند که منطقه بروکا به عنوان محل ذخیرهاین الگو مطرح می
ي ورنیکه جایی است که رمزهاي شنیداري و معناي از سوي دیگر منطقه. کننددن واژه را تعیین میالزم براي ادا کر

اي به گفتار درآید باید رمزهاي شنیداري آن در منطقه ورنیکه فعال براي اینکه واژه. شودها در آن ذخیره میواژه
رمزهاي تولید . آنجا رمز آوایی مربوط فعال شودهاي عصبی به منطقه بروکا انتقال یابد تا در شوند و از طریق رشته

 .شودي خود به قشر حرکتی منتقل و واژه مربوطه تولید میآوایی به نوبه
 این واژه باید از قشر شنوایی به منطقه ورنیکه انتقال یابد و . کننداي که دیگران آن را بیان میبراي فهم واژه

 .تطبیق شود و در نتیجه معناي واژه فعال شوداش اش با رمز شنیداريدر آنجا شکل گفتاري
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 رود تا شکل اي میشد و پس به شکنج زاویهبراي فهم واژه نوشتاري نخست در قشر شنوایی ذخیره می
اش در منطقه ورنیکه ارتباط یابد، به محض پدیدار شدن رمز شنیداري واژه، معنایش اش با رمز شنیداريدیداري

 .شودروشن می
 شود که رمز شنیداري آن در منطقه ورنیکه فعال شودقط هنگامی بازیابی میمعناي واژه ف. 
 ها را بخواند اما در حرف زدن و فهم گفتار شود که شخص نتواند نوشتهاي منجر میآسیب دیدن شکنج زاویه

 .دیگران مشکلی ندارد
 

 دستگاه عصبی خود مختار 
ها کنترل عضالت مخطط را بر عهده دارد و از پوست، ماهیچهدستگاه تنی، : دستگاه عصبی محیطی دو بخش دارد

هاي صاف و از هاي درونریز و ماهیچهدستگاه خودمختار، غده. کندهاي حسی گوناگون، اطالعات دریافت میو گیرنده
صاف نامیدن این ماهیچه ها به سبب . (کندآن جمله قلب، عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می

 ).ي میکروسکوپی آنهاستمنظره
 دستگاه عصبی خود مختار شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که اثرات متضاد دارند. 
 هاي هاي ماهیچهدهد، شریانبخش سمپاتیک در بر انگیختگی هیجانی نقش دارد، ضربان قلب را افزایش می

شود و با کند باعث ایجاد تعرق میگوارشی را تنگ می هايهاي پوست و اندامشریان. کندمخطط و قلب را گشاد می
 .شودهاي سبب برانگیختگی بیشتر را موجب میهاي درون ریز، ترشح هورمونفعال سازي برخی غده

 کند و باعث ترشح ي آرمیدگی است و مردمک چشم را تنگ میبخش پاراسمپاتیک، بخش مسلط در دوره
کند و به طور کلی سبب تداوم کارکردهایی دهد، در عمل گوارش شرکت میشود، ضربان قلب را کاهش میبزاق می

 .کندشود، که ذخایر بدن را محافظت میمی
 در موارد ترس و هیجان که سمپاتیک مسلط است و )1: اي این دو بخش دارنددردو مورد تعامل پیچیده

نعوظ ) 1: ل کامل جنسی جنس مذکر عم) 2. پاراسمپاتیک تخلیه غیر ارادي مثانه یا روده را بر عهده دارد
 )سمپاتیک(انزال ) 2) پاراسمپاتیک(

 
 هاي درون ریزدستگاه غده

 .کننداند و موادي همچون عرق یا شیر یا هورمون ترشح میریز در سراسر بدن پراکندهغدد درون
 ر مجموعه غدد درون ریز عملش کندتر از دستگاه عصبی است و به کمک مواد شیمیایی به نام هورمون ب

 .ریزدها را به داخل خون میگذارد و هورمونها در سراسر بدن اثر میهاي سلولفعالیت
 

 غده هیپوفیز
 .ریز، تا حدودي به صورت جوانه از مغز برآمده و زیر هیپوتاالموس قرار داردهاي درونیکی از مهمترین غده

 ریز دیگر هاي درونسازد و بر ترشح غدهیي هیپوفیز بیشترین تعداد هورمون را مبه این خاطر که غده
 .کنترل دارد، غده رهبر نام گرفته است

 ي آن سبب غول پیکري استکمبود شدید این هورمون موجب کوتولگی و ترشح زیاده. 
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  هاي خاصی در نورون) زا و نظایر اینهاترس، اضطراب، درد، رویدادهاي هیجان(در پاسخ به فشار روانی
هیپوفیز . رودکه به هیپوفیز می. کنندترشح می (CRF)یی به نام عامل رهاسازي کورتیکوتروپین هیپوتاالموس ماده

شود و ترشح هورمون درست زیر تاالموس قرار دارد و این ماده را از راه ساختار مجرا مانندي وارد آن می
این هورمون نیز از راه جریان ). اضطراريي شرایط هورمون عمده(اندازد را راه می (ACTH)آدرینوکورتیکوتروفیک 

شود که هر یک در هاي گوناگون دیگر رفته و سبب ترشح سی نوع هورمون میهاي فوق کلیوي و اندامخون به غده
 .هاي اضطراري نقشی داردانطباق بدن با موقعیت

 
 هاي فوق کلیويغده

نفرین نفرین و نوراپیي درونی اپیهسته. یتی دارنددر خلق و سطح انرژي و توان مقابله با فشار روانی نقش پراهم
 .کندترشح می) آدرنالین و نورآدرنالین(

 کندي بیرونی این غده کورتیزول ترشح میهسته. 
 سبب . گذاردهاي عرق اثر میهاي صاف و غدهیی همانند دستگاه سمپاتیک بر ماهیچهنفرین به شیوهاپی

 .شودو تندي ضربان قلب می هاتنگ شدن عروق خونی معده و روده
 وقتی این ماده از راه جریان خون به . سازدنفرین نیز جاندار را براي عمل در اضطرارها آماده مینوراپی

این هورمون دوم نیز . داردهاي فوق کلیوي وا میرسد آن را به ترشح هورمون اثرگذار بر قشر خارجی غدههیپوفیز می
 .انگیزد تا انرژي الزم براي واکنش سریع بدن فراهم آیدمیافزودن سطح قند خون بري خود کبد را به به نوبه
 هاي عصبی بر بدن موضعی استتأثیر پیک. 

 
 تأثیر وراثت بر رفتار

ي به ارث و روانشناسی را در بررسی شیوه) ژنتیک(شناسی هاي وراثتیی از روششناسی رفتار آمیزهرشته وراثت
 .گیرداري به کار میهاي رفترسیدن ویژگی

 ي بدن به ي هر یاختهي ساختارهایی در هستهرسند به وسیلهواحدهاي وراثتی که از والدین به فرزندان می
کروموزم از نطفه پدر  23آدمی به هنگام لقاح . کروموزم دارند 46هاي بدن یاخته. یابندنام کروموزم انتقال می

 .کندیافت میکروموزم از تخمک مادر در 23و ) اسپرم(
  هر ژن بخشی از مولکولDNA یا اسید دیوکسی ریبونوکلئیک است. 
  مولکولDNA  اي است و تاب خورده شبیه نردباندو رشته. 
 ي همهDNA  2یک قند ساده به نام دیوکسی ریبوز ) 1ها ترکیب شیمیایی واحدي دارند که عبارتند از (

 .C، سیتوزینT، تیمینG، گوانین Aآدنین : چهار باز) 3فسفات 
  دو رشته مولکولDNA کنندهاي باز، آنها را از هم جدا میمتشکل از فسفات و قند هستند و زوج . 
  آرایش گوناگون بازها، تنوع بسیار بهDNA دهدهاي وراثتی میاز جهت پیام. 
 15تا  10اما ماهیت اختصاصی هر سلول ناشی از این است که فقط . ها یکسان هستندهاي همه سلولژن 

 .هاي آن فعال هستنددرصد ژن
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 هاي بارز و نهفتهژن
اگر هر دو ژن بارز باشند ویژگی آنها در شخص . تواند بارز یا نهفته باشدها میدر هر جفت ژن، هر یک از ژن

 .کندشود اما اگر یکی بارز و دیگري نهفته باشد ژن بارز ویژگی را تعیین میپدیدار می
  شود که ژن دریافتی از پدر و مادر، هر دو نهفته باشدفقط به شرطی نمایان میژن نهفته هر ویژگی. 
 هایی هستند که از رنگ چشم، طاسی، زالی تنی، هموفیلی و حساسیت به پیچک سمی از جمله ویژگی

 .رسندهاي نهفته به ارث میطریق ژن
  دو بیماري فنیل کتونوریا(PKU)  و بیماري هانتینگتون(HD) کند و بی را دچار تباهی میدستگاه عص

 .کندلهاي رفتاري و شناختی بروز میهمراه با آن اختال
 PKU  تواند اسید در این بیماري نوزاد نمی. رسداي است که از هر دو والد به ارث میناشی از عمل ژن نهفته

کند و ه عصبی را مسموم میاین اسید در بدن انباشته شده و دستگا. آمینه ضروري به نام فنیل آالنین را هضم کند
-سالگی می 30مانده هستند و قبل از عقب PKUکودکان دچار . آوردناپذیري به بار میهاي مغزي بازگشتآسیب
 .میرند
 ها در صورتی که در هنگام تولد نوزاد این بیماري تشخیص داده شود با برنامه غذایی میزان فنیل آالنین آن

 .ت خوبی برخوردار خواهند شدشود و از هوش و سالمکنترل می
  یک ژن بارز موجبHD دهد و در این بیماري، بیمار گویایی و کنترل حرکاتش را از دست می. شودمی

آثار درازمدت این . شودسال آشکار می 40تا  30در فاصله سنی . کنداختالل بارزي در حافظه و توانایی ذهنی پیدا می
 .استبیماري، تباهی مغز و در نتیجه مرگ 

 هاي وابسته به جنسیتژن 
  در زنان . کندکروموزمی جنسیت را تعیین می 23جفتxx  و در مردانxy نام دارد. 
 اگر در کروموزم . هاي جنسی استرنگ کوري صفت نهفته وابسته به جنسیت است، یعنی روي کروموزمx 

وزم جنسی وي باشد چون صفت نهفته است و ها باید در هر دو کروماما در مورد زن. شودمرد باشد، مرد رنگ کور می
 .نامندها را اختالل وابسته به جنسیت میاین اختالل. ها کمتر استدر نتیجه رنگ کوري در زن

 بررسی نقش رفتار وراثت 
 روشی ) هاي معینی در آنها کم یا زیاد استهایی که میزان خصیصهجفت کردن حیوان(کشی انتخابی تخم

 .اثت استبراي بررسی اثرات ور
 هاي دوقلوهاي مطالعه دوقلوها روش دیگري براي تفکیک آثار محیط از آثار وراثت است که طی آن ویژگی

شان بیش از که شباهت وراثتی(با همان ویژگی مادر دوقلوهاي دو تخمکی ) برخوردار از وراثت یکسان(یک تخمکی 
 .شودمقایسه می) شباهت خواهر، برادرهاي معمولی نیست

 انسان وابسته به کنش متقابل بین وراثت و محیط است رفتار. 
 
  نکات کلیدي 
  است) ي عصبییاخته(واحد زیربنایی دستگاه عصبی نورون. 
 شودي عصبی میغالف میلین موجب سرعت بیشتر حرکت تکانه. 
 هاي میانجی فقط در مغز و چشم و نخاع وجود داردنورون. 
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  ها در مغز و نخاع هسته، و به این قبیل توده. اندها باهم توده شدهنوروندر سراسر دستگاه عصبی عموماً تنه
 .شوددر بیرون از مغز و نخاع گره گفته می

 هاي گلیایی علت همه تومورهاي مغزي استي یاختهتکثیر لجام گسیخته. 
  ناشی از تباهی غالف میلین است) تصلب چندگانه(بیماري اسکلروز چندگانه. 
  استیل کولین فراوان است )4ه در تشکیل خاطرات تازه نقش دارک(در هیپوکامپ. 
 ي استیل کولین در پیش مغز دچار تباهی شده استهاي سازندهدر بیماران دچار اختالل آلزایمر یاخته .

 . هرچه مغز کمتر استیل کولین بسازد زوال حافظه بیشتر است
 سازندي مغز نوراپی نفرین را میهاي ساقهنورون. 
 ارویی که سبب کم یا زیاد شدن نوراپی نفرین دز مغز شود، یا کاهش یا افزایش سطح خلق ارتباط داردهر د. 
 باال بودن میزان دوپامین با اسکیزوفرنی ارتباط . پایین بودن سطح دوپامین با بیماري پارکینسون ارتباط دارد

 .دارد
  کمبودش با احساس افسردگی ارتباط . داردسروتونین نقش پراهمیتی در خلق و خو و تنظیم خواب و اشتها

 .دارد
 کارکرد گابا در کنترل حرکات عضالنی است. 
 پیک تحریکی و فراوان ترین پیک در دستگاه عصبی مرکزي است گلوتامات. 
 ي مغز نیز نام دارد مرکز کنترل رفتارهاي غیرارادي استهسته مرکزي مغز که ساقه. 
  شودحرکات پریشی ناهماهنگ میبر اثر آسیب دیدن مخچه، شخص گرفتار. 
 تاالموس در کنترل خواب و بیداري نقش دارد. 
 کنترل سه فعالیت مهم خوردن، آشامیدن و رفتار جنسی را بر عهده دارد هیپوتاالموس. 
 ریز و حفظ تعادل حیاتی را نیز بر عهده داردهیپوتاالموس وظیفه تنظیم فعالیت غدد درون. 
 گذرداي میهاي عصبی هستند که از تشکیالت شبکهرشتههاي حسی، همه داراي گیرنده. 
 دستگاه کناري در حافظه و هیجان نقش دارد. 
 هاي پیشین و شناسایی دوستان وجود نداردبا برداشتن هیپوکامپ، مشکلی براي به یادآوردن تجربه. 
  روشMRI  تر از روش هاي مغز و نخاع دقیقدر تشخیص بیماريCAT است. 
 تر هاي بسیار کوتاه فراوانحال آنکه در نیمکره چپ رشته. ها عصبی دراز فراوان ترندست رشتهدر نیمکره را
 .است
 نیمکره چپ در گفتار و نوشتار و محاسبات ریاضی نقش دارد . 
 هاستیابد و توان اصلی آن در بازسازي فضایی و ادراك طرحنیمکره راست فقط زبان ساده را درمی . 
 گیرد که آسیب به این ناحیه منجر به زبان پریشی صورت می) لوب پیشانی(بروکا  تولید زبان در منطقه

 .شودبیانی می
  گیرد که آسیب به این ناحیه منجر به زبان صورت می) لوب گیجگاهی(فهم و دریافت کالم در منطقه ورنیکه

 .شودپریشی دریافتی می
 گیردي صورت میاتطبیق شکل دیداري کلمه با شکل شنیداري در شکنج زاویه. 
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 ها را بخواند اما در حرف زدن و فهم گفتار شود که شخص نتواند نوشتهاي منجر میآسیب دیدن شکنج زاویه
 .دیگران مشکلی ندارد

 ي آن سبب غول پیکري استهاي هیپوفیز موجب کوتولگی و ترشح زیادهکمبود هورمون 
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 2سواالت فصل 
 

 )87-بهداشت(هاي زیر در اندوزش خاطرات پرهیجان نقش دارد؟ کدام یک از هورمون. 1
 هیپوفیز )CRF  4 کورتیکوتروپین )3 آدرنوکورتیکوتروفیک 2 آدرنالین )1 

 )87 -بهداشت(شود؟ کاري داشته باشد موجب کوتولگی میهاي زیر چنانچه کمکدام یک از غده. 2
 هیپوتاالموس )4 هیپوفیز )3 تیروئید )2 کلیويفوق )1 

 )88 -بهداشت(؟ باشدنمیکدام یک از موارد زیر، از وظایف مخچه . 3
 نگهداري تعادل بدن )2  کنترل غذا خوردن )1 
 دخالت در چگونگی راه رفتن )4  انجام حرکات ماهرانه )3 

اً به او تواند بازشناسی کند ولی چنانچه این معلم را مجددشخصی، معلمی را که سالها دیده است نمی. 4
 )89 -بهداشت( معرفی کنند در تکرار نام او مشکل نخواهد داشت، در کدام ناحیه مغز دچار مشکل است؟

 سريپس )4 گیجگاهی )3 پیشانی 2 ايآهیانه )1 

 )91 -بهداشت( ي عصبی است؟دي از نظر ساختاري شبیه کدام انتقال دهندهاسال. 5
 گابا )4 دوپامین )3 سروتونین )2 نفریننوراپی )1 

 
 

 2پاسخنامه فصل 
 
 .صحیح است» 1«گزینه  -1
 .صحیح است» 3«گزینه  -2
 .صحیح است» 1«گزینه  -3
 .صحیح است» 2«گزینه  -4
 .صحیح است» 2«گزینه  -5
 
 
 

 
 
 
 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

