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دوستان شما و کسانی که موفقیت شما برایشان مهم است، برای تهیهه ایهم مومو هه اتمهای بسهیایی کشهی،  انه،، تها         

یویاهایتان برای ساختم یک ان،گی پربای برای خودتان و ساختم ان،گی ایباتر برای دیگهران بهه  اهوان یهک یوانشهاا ،      

هها یها بیشهی اا هن هها، بهه ههر        ،م انتشای غیرقانونی کتاب تر باش،. سپاسگزاییم که با ی ایت تق مولفان ودست یافتای

شکل )دست نویس، کپی و فایل الکترونیکی( و خری، کتاب اا مراکز مواا، ق،یدان ایم اتمای هستی، و تقهو  شهر ی و   

 (  یا ی ایت می کای،.8431قانونی پ،ی،هوین،گان )قانون تمایت اا مولفیم، مصوب 
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 تقدیم به تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد

 برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است 

 برای تویی که عشقت معنای بودنم است...

 تقدیم به همسر عزیزتر از جانم )گلنوش میربلوک شالمائی(



 

 

 مق،مه

وات، یوان شااسی  مومی به مم دادن،! فهمی،م که دی  مهمی هست و  ۶واید دانشگا  که ش،م همان دو ترم اول 

 ۲۳نمر  و دست یافتم بهمم! گفتم خب اتتماال مابع ایم دی  یک کتاب جمع و جوی هستتاال تاال ها با

م پایان ترم کای سیتی نیست. یفتم می،ان انقالب که کتاب یا بیرم؛ دی،م چه کتابی! دو جل، هبی و قرمز و هر ک،ا

با هن  -البته هن هایی که لیسانسشون یوان شااسیه!-هی ! ماظویم همان کتاب هیلگاید است که همه صفحه، ۶۳۳

 م.داییخاطر  

 ش،  تتی کتابی که برس، موقعی یوایکه بودم فکر ایم دیصفحه با مطالب ساگیم! ۶۳۳م ال، هر ک،دو ج

 کتاب ایم دی! …ادن، دیوانه مم نام به کای قر ه که یسی، یوای ایاکه تا …ب،ه، توضیح یا مطالب تر یوانکمی

برای شما بیاویم و تا ت، امکان  ای هامون ایش،،ی تاثیرگذا و مهم مطالب که بود ایمه ام سال نیم و یک تالش تمام

 .کام ساای ساد  یامطالب

مطالب مهم کتاب امیاه یوانشااسی اتکیاسون و هیلگاید به همرا  نکای مهم کتاب  اثر پیش یوی شما تمام

 ایمیوانشااسی  مومی گاوی یا پوشش می ده، و شما یا اا خوان،ن سایر ماابع کاکویی بی نیاا خواه، کرد.

ایان هر صفحه تاظیم ش،  است. هر فصل به چا،یم بیش موزا تقسیم ش،  است و دی پ 48۳فصل و 8۳ دی کتاب

فصل، سواالی کاکوی سراسری یااد  سال اخیر به همرا  پاسخ های تشریحی هوید  ش،  است. دی پایان هر بیش 

. باش، مفی،اصطالتای مهم اا هر فصل به طوی ج،اگانه هم،  تا دی افزایش دیص، دی  ابان دی کاکوی ایش، نیز

برای  ۲ ضربب با دی  ایم و -داین، یا  مومی گرایش ایش، کاکوی دی شرکت قص، که افرادی بر  الو  مومو ه ایم

چرا که  ،برای افرادی که قص، شرکت دی گرایش بالیای یا داین، نیز مااسب است -هن ها دی  بسیای مهمی است

ایم افراد می توانا، با مطالعه یک خالصه کتاب به سواالی دی   مومی نیز پاسخ داد  و شانس خود یا برای یک 

 . مومی محفوظ نگه داین، یتبه بهتر دی

پرسش و پاسخ ایایه ش،   81۳۳ بیش اا شامل ناینگی برنامه دی کایی فلش کاملمومو هبه همرا  ایم کتاب،

 فلش هم و کتاب هم)است و پیشاهاد می شود تا برای افزایش مروی و باال بردن میزان دیص، خود دی کاکوی هر دو

 .ببری، پیش هم با یا(کایی
 

 ابوالفضل فتحی پوی

 تهران دانشگا  یوانشااسی کایشااسی فایغ التحصیل

 هامون کایشااسی ایش، یوانشااسی 33یتبه 



 

 

 فهرست مطالب

 ۳ فصل اول : ماهیت یوانشااسی
 ۲۳  ایستی یوان شااسی: بایادهای ۲فصل 
 3۳  : یش، یوانی4فصل 
 ۳8   :اتسا3فصل 
 ۶5  : ادیاک5فصل 
 888  : هشیایی۶فصل 
 845  : یادگیری و شرطی ساای۳فصل 
 8۳۳  : تافظه1فصل 
 8۲5  : ابان و ان،یشه۳فصل 
 8۳5  : انگیزش8۳فصل 
 ۲۳۳  : هیوان88فصل 
 ۲8۳  : هوش8۲فصل 
 8۶۶  : شیصیت84فصل 
 ۲55  یوانی، سالمت و م،ایا : فشای83فصل 
 8۳4  : دیمان اختالالی یوان شااختی85فصل 
 ۲۳8  : نفوذ اجتما ی8۶فصل 
 4۳5  : شااخت اجتما ی8۳فصل 

 

 

 

  



 

 
 

 

 یت روانشناسیـ: ماه 0فصل 

 

 بیش اول: تعریف و گستر  یوان شااسی

 بیش دوم: خاستگا  های تایییی یوان شااسی

 یوان شااسی معاصردی بیش سوم: دی،گا  های موجود 

 پژوهش های یوانشااختیسااوکای بیش چهایم: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 8 فصل اول: ماهیت روانشناسی/ بخش سوم: دیدگاه های موجود در روان شناسی معاصر........

 

 بیش اول: تعریف و گستر  یوانشااسیفصل اول : ماهیت یوانشااسی/ 

 به دنبال مطالعه  لمی یفتای و فرایا، های ذهای است. یوان شااسی

استفاد  می کا،؛ ایرا یوش  ماظوی اا مطالعه  لمی ایم است که یوانشااسی دی مسیر مطالعاتی خود اا یوش های نظام ما،

 های  لمی اتقافی نبود  و قابل تکرای و هامون هستا،.

تفاوی یفتای و فرایا،های ذهای دی ایم است که یفتای همه هن کایهایی است که انوام می دهیم و به صویی مستقیم قابل 

ه دی دیونمان داییم و قابل مشاه،  نیستا، مشاه،  هستا، اما فرایا،های ذهای همان افکای، اتساسای و انگیز  هایی هستا، ک

 )مثل خاطر  پیروای دی یک مسابقه(.

 :کایم می موضو ای و مفاهیم بسیای متاو ی یا دی بر می گیرد که دی ایر به برخی اا هنها اشای اا یوان شااسی  تعریف فو 

کامال  می ده، اما سایر  ملکرد های فردفرد ق،یی شااسایی چهر  های هشاا یا اا دست  لدی ایم اختالنشااسی:  چهر  -8

 ایم اختالل با ص،مه به ناتیه خاصی اا نیمکر  یاست مغز هغاا می شود.طبیعی است. 

هرچه سم فرد دی امان  فرد وقایع مربوط به سه سال اول ان،گی خود یا به یاد نمی هوید.: پ،ی،  نسیان خاطرای کودکی -۲

 وقوع خاطر  بیشتر باش،، چیزهای بیشتری به یاد می هوید.  

اثر پاالیشی دی تماشای خشونت: یعای موال دادن به کودکان برای ابراا نیابتی خشونت اا طریق دیگران سبب  کاهش  -4

 میزان پرخاشگری هنان شود. شواه، پژوهشی اثر پاالیشی یا تایی، نمی کا،.

ون اثر: یکی اا اصول نظریه یادگیری است که به موجب هن، هرگا  به دنبال یفتایی پاداش ایائه شود، هن یفتای تقویت قان -3

 می گردد.

 اثر توجیه اضافی: توضیح یفتای با تاکی، مفرط بر  وامل موقعیتی. -5

.مثال: موفقیت خود دی هامون ییاضی یا به هسان بودن سطح سواالی نسبت دهیم 

 ای بایادیم اسااد: توجیه یفتای با تاکی، بیش اا ت، بر صفای شیصیتی فرد.خط -۳

.مثال: پیروای خود دی باای بیلیاید یا به تالش خود نسبت دهیم 
 

 اصطالتای بیش اول

 prosopagnosia                            چهر  نشااسی 
        effect law                                                             قانون اثر                  

 overjustification effect                                   اثر توجیه اضافی              
 fundamental attribution error                                                                           خطای بایادیم اسااد
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 بیش دوم: خاستگا  های تایییی یوانشااسیفصل اول : ماهیت یوانشااسی/ 

ییشه های شکل گیری یوان شااسی به دویان سقراط، افالطون و ایسطو باا می گردد یعای امانی که ایم بزیگان مباتث 

 گرایی یا مطرح کردن،. نگری و توربه فطری

 اوان پ،ی  لم پزشکی، جهت گیری یفتایشااسی یا به مباتث فیزیولوژی کشان، و بر اهمیت دی ایم دویان، بقراط به 

شااسانه دی  گیری یفتای تاکی، کرد. مشاه،ای او امیاه یا برای هنچه بع،ها دی،گا  ایست ساختایهای فیزیولوژیکی دی شکل

 شود، فراهم کرد  است. شااسی خوان،  می یوان

 ا( دیدگاه فطری نگر )سرشت گر

گذاین،. ها و با فهمی اا واقعیت پا به جهان می ای اا دانش ها با مومو ه انسان 

 .یا  دستیابی به ایم فهم و دانش، است،الل و دیون نگری است 

.،افالطون، دکایی و کانت اا طرف،ایان ایم یویکرد هستا 

 ان،. نهایت مفاهیمی ذاتی کمال و بی : دکایی معتق، بود که مفاهیمی نظیر خ،ا، خود، ب،یهیای ها،سه، 8نکته 

ایم ا تقاد  توان مثل هر دستگا  دیگری هن یا مطالعه کرد؛ : تلقی دکایی اا ب،ن انسان به صویی دستگاهی بود که می ۲نکته 

 شود. دکایی سرهغاا یویکرد پردااش اطال ای است؛ دی واقع دکایی به  اوان پ،ی یویکرد پردااش اطال ای شااخته می

  گرا( گرایی )تربیت اه تجربهدیدگ

شود.  دانش اا یهگذی توربه و تعامل با جهان کسب می 

.،ایسطو، جان الک و ت،ا ی گرایان اا طرف،ایان ایم یویکرد هستا 

های میتلفی به  : به ا تقاد جان الک، ذهم انسان دی ب،و تول، همچون لوتی سفی، است و ایم محیط است که شکل 4نکته 

 شااسی ت،ا ی گرا به وجود هم،  است. اا دل ایم دی،گا ، یوانهن می ده،؛ 

شون، و سپس  : ت،ا ی گرایان معتق،ن، که ذهم انباشته اا مفاهیم و نظراتی است که اا طریق توا  واید هن می 3نکته 

 مطابق اصولی نظیر مشابهت و تضاد با هم ایتباط یا ت،ا ی پی،ا می کاا،.

 بای  تافظه و یادگیری ییشه دی نظریه اولیه ت،ا ی داین،.های ج،ی، دی : پژوهش 5نکته 

 شناسی علمی روان

  .شروع هن به تاسیس نیستیم هامایشگا  یوان شااسی به وسیله ویلهلم وونت بر می گردد 

      پژوهش های وونت  م،تا دی خصوص توا  به ویژ  تس بیاایی بود اما او و همکهایانش توجهه، هیوهان و تافظهه یا ههم

 بریسی کردن،.  

  .وی دی پژوهش های خود به دنبال کشف ساختایهای اساسی ذهم بود 

.،یوش مطالعه وونت دیون نگری بود که می بایست با هامایش تکمیل می ش 

ناکایایی تکیه بر  اای مشاه،  و ثبت ماهیت ادیاک ها، ان،یشه ها و اتساسای شیص توسط خودش.به مع درون نگری:

 دیون نگری به ویژ  دی موید وقایع یوانی سریع اثبای ش،  است.

 

 سه بعد احساس از دیدگاه وونت

 لذی/  ،م لذی -0
 تاش/ هیمی،گی -7
 تهییج/ افسردگی  -3

 

 ساختارگرایی 

  یوانشااسی وونت به  اوان نیستیم مکتب یوان شااسی مطرح ش،.با تاسیس هامایشگا  

.پیشگام ایم مکتب وونت و موسس هن تیچار است 
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،کشف ایم اجزاء  ایم مکتب بر ایم باوی است که پ،ی،  های یوانی اا اجزایی تشکیل ش،  ان، و ه،ف یوان شااسی بای

 است.« یوانیشیمی »باش،؛ اا همیم یو، نام دیگر ایم مکتب، مکتب 

 توربه هشیای بود. : تیچار یوان شااسی یا  لم مطالعه ذهم می دانست و ماظویش اا ذهم همان اتسا ، هگاهی و ۶نکته 

دیون نگری و  : ماظوی تیچار اا ساختایگرایی، توزیه و تحلیل ساختایهای ذهای بود و دی ایم یا  همچون وونت اا ۳نکته 

 هامایش گری استفاد  می کرد.

 رکردگرایی )کنش گرایی( کا

داید.  با کایکرد ذهم یا استفاد  اا هن توسط موجود ان،  دی سااگایی با محیط خود سروکای 

 .،بر مشاه،  یفتای واقعی و بریسی تفاوی های فردی تاکی، می کا 

.تحت تاثیر کایهای ویلیام جیمز چایلز دایویم بود  

 دیگر متفکران ایم مکتب هستا،.جان دیویی، هایوی کای و جان هنول اا 

مل ایم فرایا،ها )چرایی هگاهی( تاکی،  ساختای یا محتوای فرایا،های هشیایی )چیستی هگاهی(، بر چگونگی به جای تاکی، بر 

 کا،. می

 : یوش مطالعه دی مکتب کایکردگرایی دیون نگری همرا  با مشاه،  بود. 1نکته 

یایی یا مطرح کرد و هن  بایی اا ایم است که ذهم انعطاف پذیر و سیال است و با : ویلیام جیمز مفهوم سیالن هش ۳نکته 

 محیط تطابق نشان می ده،.

: ساختایگرایان بیشتر به دیون ذهم و کشف ساختایهایش توجه داشتا، دیتالیکه کایکردگرایان بیشتر به تعامل  8۳نکته 

 شیص با دنیای بیرون  القه نشان می دادن،.

 اختایگرایان و کایکردگرایان، هردو، یوانشااسی یا  لم مطالعه توربه هگاهانه فرد می دانستا،.: س 88نکته 

 ایم دو مکتب جای خود یا به سه مکتب یفتایگرایی، یوانشااسی گشتالت و یوانکاوی دادن،. 8۳۲۳دی دهه 

  رفتارگرایی

 .،بر یفتایهای قابل مشاه،  تاکی، می کا، و هشیایی و فرایا،های ذهای یا نفی می کا 

 .ییشه ایم یویکرد دی دی،گا  های جان الک و دیوی، هیوم نهفته است 

یویکرد دانست اما موسس واقعی هن جان ب واتسون است؛ به ا تقاد واتسون،  کایهای پاولف و ثرن،ایک یا می توان هغااگر ایم

به وجود می هیا، و محیط با تقویت برخی  ادای، یفتای ما یا  شکل می ده، )ماشا یفتایهای ما  مامی یفتایها بر اثر شرطی ش،نت

 ها و تابیه ها یا  امل وقوع یفتای می دان،. تامیان ایم یویکرد است؛ وی پاداشبیرونی است نه دیونی(. اسکیار اا دیگر 

 پاسخ نیز می ناما،. –اسی محرک : یفتایگرایی یا یوانشا 8۲نکته 

 شود. ( کوچک تریم وات، یفتای تلقی میCR: دی یویکرد یفتایگرایی، پاسخ شرطی ش،  ) 84نکته 

 

 دو نکته مهم در روانشناسی گشتالت

.،ویتهایمر، کافکا و کوهلر اا پیشگامان ایم مکتب هستا 

 ادیاکی ما به الگوهایی که محرک ایم مکتب بر ادیاک تاکی، می کا، و ایاکه توربه های

جمع »ها تشکیل می دها، و همچایم ساامان با،ی توربه ما بستگی داید؛ و ایاکه کل شامل 

 می شود.« یابطه اجزاء با هم،یگر« + »جبری اجزاء

 

 

داید که وجود  یکی اا اصول یوان شااسی گشتالت است و اشای  به ایم داید که گرایشی دی فرد قانون بستگی )ترمیم(:

  هموای  می خواه، تا شکل ها و موقعیت های ناجوی و متقاین یا تکمیل کا،.
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 روانکاوی

.ایم یویکرد هم نظریه ای دیبای  شیصیت است و هم یوشی برای یوان دیمانی  

نیز همانا، دی،گاهی مافی دیبای  ماهیت انسان داشت و معتق، بود که انسان  مب،ع ایم یویکرد ایگمون، فروی، است؛ وی

 شود.  ) م،تا جاسی و پرخاشگری( ه،ایت می های اساسی تیوانای توسط سایق

لت اصلی یفتای  های میتلف یوان )نهاد، خود و فراخود( وی همچایم معتق، بود که تعایض های ناخودهگا  میان بیش 

 نابهاوای هستا،. 

 گرش ها و تکانه هایی هستا، که اا وجودشان هگا  نیستیم اما تاکی، می کا، و هن افکای، ن ایم یویکرد بر مفهوم ناخودهگا

 گذاین،. ها بر یفتای خودهگا  ما تاثیر میاا طریق لغزش های ابانی، ترکای ادایی و یویا

 حال تعدادی از پیشرفت های جدید روانشناسی در قرن بیستم را بررسی می کنیم:

 رویکرد پردازش اطالعات

 .انسان همچون یایانه موجودی پردااشگر اطال ای تلقی می شود 

پ،ی،  های یوانی یا با استفاد  اا یایانه شرح  یویکرد هربری سیمون است که به همرا  همکایانش، شبیه ساای اا پیشگامان ایم

 دادن،.

 زبان شناسی روانی

انشااختی مهم اا ابان یا ایائه داد و موجب پی،ایش نوام چامسکی اا پیشگامان ایم توا  است که نیستیم تحلیل های یو

 یشته ابان شااسی یوانی ش،.

 روانشناسی عصب پایه

یا با فرایا، های خاصی اا فکر و یفتای  اا فعاالن ایم توا  می توان به یاجر اسپری اشای  کرد که ایتباط برخی نواتی مغزی 

 نشان داد.

 

 اصطالحات بخش دوم

 introspection دیون نگری

 associationist psychology یوان شااسی ت،ا ی گرا

 tabula rasa لوح سفی، )نانوشته(

 structuralism ساختایگرایی

 functionalism کایکردگرایی

 behaviorism یفتایگرایی

 psychoanalysis یوانکاوی

 stimulus – response psychology پاسخ –یوان شااسی محرک 

 physical mannerism ترکای ادایی

 psycholinguistics ابان شااسی یوانی
 

 

 

                                



 

 

 03 فصل اول: ماهیت روانشناسی/ بخش سوم: دیدگاه های موجود در روان شناسی معاصر........

 

بیش سوم: دی،گا  های موجود دی یوان شااسی معاصرفصل اول : ماهیت یوانشااسی/   

 دیدگاه زیستی )فیزیولوژیک(

 .به دنبال تعییم فرایا،های نویوبیولوژیکی ایرباای یفتای و فرایا،های یوانی است 

.یک یویکرد تقلیل گرا است؛ تقلیل گرایی یعای فروکاهی مسائل یوانی تا سطح ایستی 

دها،  انتقال  : دی یویکرد ایستی به افسردگی غرض هن است که ایم اختالل بر اسا  تغییرای غیر طبیعی دی سطح 8نکته 

 های  صبی فهمی،  شود.

: دی اکثر افراد یاست دست نیمکر  چپ برای فهم ابان تیصص یافته و نیمکر  یاست برای تفسیر یوابط ها،سی   ۲نکته 

 اختصاص یافته است.

 همانطوی که گفته ش،، دی،گا  یفتایی : هیپوکامپ )دم اسبی( بیشی اا مغز است که دی تثبیت خاطرای نقش داید. 4نکته 

دی ایم دی،گا  بر محرک ها و پاسخ های قابل مشاه،  تاکی، می شود و تقریبا همه یفتایها محصول شرطی ش،ن و تقویت قلم،اد 

 می شون،.

   : دی یک یویکرد صرفا یفتایی به فرایا،های ذهای فرد هیچ توجهی نمی شود. 3نکته 

 دیدگاه شناختی

 به وجود هم،.دی واکاش به مح،ودیت های یویکرد یفتایگرایی  

پردااد.  ردن، تصمیم گیری و مشکل گشایی میهویدن، است،الل ک به فرایا،های یوانی مثل ادیاک کردن، به خاطر 

 .بر شباهت ذهم با یایانه تاکی، می کا، و به دنبال مطالعه  یای فرایا، های یوانی است 

.تاکی، بر نقش مهم ابان دی ساامان با،ی خاطرای 

خت گرایان همانا، یفتایگرایان، یفتایهای مشیصی یا موید توجه قرای می دها، اما بر خالف هنان، یفتای یا بر : شاا 5نکته 

 تسب فرایا،های یوانی ایرباایی شان تفسیر می کاا،.

نقشی جبرگرا است و  : یویکرد شااختی برای ایاد  و فعال بودن انسان اهمیت قائل است دی تالیکه یویکرد یفتایی ۶نکته 

 برای ایاد  قائل نیست.

همانطوی که دی باال  دی،گا  یوانکاوانه : یوان شااسان شااختی ذهم یا یک نظام تل مسئله فعال و هگا  می دانا،. ۳نکته 

ییشه داید و ماظوی اا فرایا،های ناخودهگا ،  گفته ش،، فرض اساسی ایم دی،گا  ایم است که یفتای دی فرایا،های ناخودهگا 

 خبر است ولی یفتایش تحت تاثیر هنهاست. بی ا تقادای، تر  ها و تمایالتی ای که فرد اا وجود هنها

 : به  قی،  فروی،، هگاهی یافتم اا تعایض های ناخودهگا  موجب کاهش اضطراب می شود. 1نکته 

سیک فروی، برای هگاهی یافتم به : ت،ا ی هااد، تفسیر، تحلیل یویا، مقاومت و انتقال پاج فم اصلی یوانکاوی کال ۳نکته 

 تعایض های ناخودهگا  هستا،.

: یویکرد یوان پویشی )یوانکاوی( برخالف یویکرد یفتایی، تقریبا به طوی تمام و کمال بر اموی بالیای متمرکز است و  8۳نکته 

 توجهی به تحقیق هامایشی ن،اید.

فرهاگی یا به  اوان  های ی تمرکز می کاا، و بیشتر توربه: نظریه های یوان پویشی فعلی کمتر یوی غرایز جاس 88نکته 

   تعییم کاا،گان یفتای دی نظر می گیرن،.

 دیدگاه ذهن گرایی

 .یفتای هدمی تابع دیک او اا جهان است نه تابع واقعیت جهان 

 .تاکی، بر چگونگی ادیاک افراد و تفسیر دنیای اجتما ی هنها مشیصه ایم دی،گا  است 

 .،به ایم یویکرد، انسان گرایی یا پ،ی،ایشااختی نیز می گویا 

 .،یاجرا، مزلو و کلی اا نظریه پردااان ایم دی،گا  هستا 

 مفهوم واقع گرایی ساد  لوتانه دی ایم دی،گا  مطرح می شود و هن  بایی است اا وجود گرایشی دی افراد برای هنکه

 نه ای اا جهان  یای تلقی کاا،.واقعیت های دیون ذهای خود یا بیان صادقا

 : یوانشااسان ذهم گرا بیشتر با توایب دیونی ان،گی فرد سروکای داین، تا با پرویش نظریه ها یا پیش بیای یفتای. 8۲نکته 
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 است. گرا، نیروی انگیزشی اصلی هر فرد، گرایش به سوی یش، و خودشکوفایی های انسان : طبق نظریه 84نکته 

            ن شااسی کالسیک، یوانکاوی یا نیروی اول، یفتایگرایی یا نیروی دوم و انسان گرایی یا نیروی سوم: دی یوا 83نکته 

 می خوانا،.

 
 حال تعدادی از رویکردهای بین شته ای را بررسی می کنیم:

 عصب پژوهی شناختی 

 .به دنبال کشف نحو  تحقق یافتم ا مال ذهای و یوانی دی مغز افراد طبیعی است 

 .،ایم یویکرد مغز افراد بهاوای یا تیم انوام یک تکلیف شااختی معیم بریسی می کا 

.براسا  ایم یویکرد، ییشه یفتای سیستم  صبی است؛ برای مثال، پردااش اطال ای تاصل فعالیت قشر مغز است 

 :  صب پژوهی  اطفی به کشف نحو  تحقق یافتم پ،ی،  های هیوانی دی مغز می پردااد. 85نکته 

:  صب پژوهی شااختی اجتما ی به دنبال کشف نحو  تحقق یافتم یفتایهای قالبی، نگرش ها، شااخت افراد و  8۶نکته 

 شااخت خود دی مغز است.

 صبی نواتی جلوی مغز افزایش می یاب،. دی نگه،ایی اطال ای : دی نگه،ایی اطال ای به م،ی چا، ثانیه، فعالیت  8۳نکته 

 به م،ی طوالنی، فعالیت  صبی قسمت میانی مغز افزایش می یاب،.

 روان شناسی تکاملی

 .با ماشا ایستی فرایا،های یوانی به ویژ  مکانیسم های شااختی سروکای داید 

ختی همانا، مکانیسم های ایست شااختی  براسا  فرض اساسی ایم یویکرد ایم است که مکانیسم های یوان شاا

 فرایا، انتیاب طبیعی  شکل گرفته ان،؛ یعای ایم مکانیسم ها مباای ویاثتی داین،.

 روان شناسی فرهنگی

به تاثیر فرهاگی که فرد دی هن ان،گی می کا، )سات ها، ابان و جهان بیای هن فرهاگ(، بر باانمود های ذهای و 

 توجه داید. فرایا،های یوانی وی

 روان شناسی مثبت

دی کاای فهم  لمی پیچی،  یوان شااسی اا بیمایی های یوانی، شااخت  لمی دیگری، به همان پیچی،گی، اا شکو  و  ظمت 

 انسان به دست ده،.

 

 

 یشته های یوان شااسی و وظایف هنها

 یفتای.: مطالعه یابطه بیم کایکردهای فیزیولوژیک و روان شناسی فیزیولوژیک -8

(: بریسی نحو  واکاش انسان ها و سایر تیوانای به محرک های تسی، نحو  ادیاک روان شناسی آزمایشی)تجربی -۲

 جهان و انوام واکاش های هیوانی دی هامایشگا .

 : توجه به یش، انسان و  وامل شکل دها،  یفتای اا ب،و تول، تا پیری.روان شناسی رشد -4

 مطالعه تعامل اجتما ی و شیو  های اثرگذایی افراد بر یک،یگر.: روان شناسی اجتماعی -3

 تعییم می کا،.  : مطالعه افکای، هیوانای و یفتایهایی که سبک شیصی تعامل هر فرد با جهان یاروان شناسی شخصیت -5

 : تشییص و دیمان مشکالی هیوانی و یفتایی و اختالالی یوانی.روان شناسی بالینی -۶

 : اغلب با مشکالتی سروکای داید که وخامت کمتری داین،.شاوره ایروان شناسی م -۳

 همواش و ت،ییس. (: کایبرد اصول یوان شااسی دی خصوص مسائل یادگیری،روان شناسی تربیتی )پرورشی -1

 : هامون کردن، یاهامایی و پژوهش.روان شناسی آموزشگاهی -۳

 با وسایل مکانیکی است. : به دنبال بهبود ایتبا افرادروان شناسی مهندسی -8۳

 : ایایابی مشکالی هیوانی و همواشی کودکان م،یسه ای.روان شناسان تحصیلی -88
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: گزیاش مااسب تریم افراد برای هر شغل و طراتی ساختایهایی کهه همکهایی و کهای  تیمهی یا     روان شناسی سازمانی -8۲

 تسهیل کا،.

 

 اصطالتای بیش سوم

 reductionism تقلیل گرایی

 cognitive neuroscience پژوهی شااختی صب 

 evolutionary psychology یوان شااسی تکاملی

 social psychol یوان شااسی اجتما ی
 فصل اول : ماهیت یوانشااسی/ 
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 های یوانشااختی پژوهش : سااوکایبیش چهایم

 هامون فرضیه. -۲فرضیه هفریای.   -8به طور کلی، پژوهش دو مرحله دارد: 

 : مهم تریم مابع یک فرضیه  لمی اغلب یک نظریه  لمی است. 8نکته 

 فرضیه: اظهای نظری که بتوان هن یا هامود.

 نظریه: مومو ه ای اا قضایای مرتبط به هم دیبای  پ،ی،  ای معیم.

می هن است که یوش های پژوهشی به کای یفته برای جمع هویی داد  ها ب،ون سوگیری و پایها  : ماظوی اا اصطالح  ل ۲نکته 

 باشا،.

 روش آزمایشگاهی

.قوی تریم یوش  لمی و بهتریم یوش برای تعییم یوابط  لت و معلولی است 

.امکان ا مال نظایی دقیق بر متغیرها وجه تمایز ایم یوش است 

 ه مقادیر میتلف وجود داشته باش،.متغیر چیزی است که می توان، ب

 

 :متغیرهای روش آزمایشی بر دو نوع اند

یا بر متغیر وابسهته   ) لت( که هامایشگر هن یا دستکایی می کا، تا تاثیر هن متغیر مستقل  -8

 تعییم کا،.  
)معلهههول( کهههه شاخصهههی اا یفتهههای هامهههودنی اسهههت کهههه                                                                           متغیـــر وابســـته   -۲

 می خواهیم بریسی کایم که تحت تاثیر متغیر وابسته قرای داید یا خیر.

 

گرو  گوا  که متغیر مسهتقل   -۲. گرو  هامایش که متغیر مستقل بر هنها ا مال می شود -8دی یوش هامایشی دو گرو  داییم: 

 بر هنها ا مال نمی شود.

 ضهویت ههر    : یکی اا ویژگی های مهم یوش هامایشی  ضوگیری تصادفی است کهه  بهایی اسهت اا ایاکهه اتتمهال      4نکته 

 شرکت کاا،  دی هر یک اا گرو  ها مساوی باش،.  

که چیزی به جز متغیر مسهتقل سهبب هن نتهایج نشه،      : ب،ون  ضوگیری تصادفی، هامایشگر نمی توان، مطمئم باش،  3نکته 

 است.

 هامایش های چا،متغیر : مطالعاتی که متضمم کم و ایاد کردن همزمان چا،یم متغیر است.

 روش همبستگی

 .برای تعییم یابطه بیم دو یا چا، متغیر به کای می یود 

و معلولی بیم متغیرها یا کشف کرد.  با ایم یوش نمی توان یوابط  لت 

( برای تعییم میزان همبستگی بیم دو متغیر اا ضریب همبستگیr.استفاد  می شود ) 

 اسههت؛ ضههریب همبسههتگی صههفر نشههان مههی دههه، کههه ایتبههاطی بههیم متغیرههها وجههود    -8+ تهها 8ضههریب همبسههتگی اا 

 نشان دها،  ایتباط کامل بیم متغیرهاست. 8ن،اید و ضریب همبستگی 

 ۶/۳تها   ۲/۳بهیم   باش،، بسیای ایاد تلقی می شود؛ اگهر  ۶/۳: دی تحقیقای یوان شااسی، اگر ضریب همبستگی ت،اقل  5نکته 

باشه،، بایه، برخهویدی     ۲/۳ تها  ۳ باش،، باا اا لحاظ  ملی و نظری ایاشما، است و دی پیش بیای مفی، واقع می شود؛ اما اگهر بهیم  

 هم کمتریم فای،  یا داید. محتاطانه با هن داشت و دی پیش بیای

یا مهی   صهفت یوانهی   : یکی اا کایبردهای یایج یوش همبستگی دی امیاه هامون هایی است که استع،اد، پیشهرفت یها   ۶نکته 

 ساوا،.
 

 



 

 

 01 فصل اول: ماهیت روانشناسی/ بخش چهارم: ساز و کار پژوهش های روانشناختی........

 
   روش مشاهده

مشهاه،  پ،یه،  مهوید نظهر بهه همهان        دی مراتل اولیه پژوهش، بهتریم یا  نیل به یک توضیح، مشاه،  مستقیم است؛ یعای

 صویتی که دی طبیعت یخ می ده،.

: پ،ی،  هایی یا که مشاه،  مستقیم هنها میسر نیست، با استفاد  اا امیاه یابی )مثل پرسشاامه یا مصهاتبه( یها تهیهه     ۳نکته 

 شرح تال افراد می توان به طوی غیرمستقیم مشاه،  کرد.

ها و بااساای های اشیاص اا وقهایع گذشهته متکهی    : یکی اا مح،ودیت های تهیه شرح تال ایم است که بر تحریف  1نکته 

 است.

امانی یخ می ده، که فرد می کوش، خود یا خوب جلو  ده،؛ بهه  اهوان مثهال، فهرد مقه،ای ویاش       اثر مطلوبیت اجتماعی:

 خود یا بیشتر اا مق،ای واقع گزایش می ده،.

 

 موضو ی مشیص. بایی است اا تلییص  المانه پژوهش های موجود دیبای   مرور منابع :

 

 مرور منابع به دو صورت است: 

که طی هن مولفان به توصیف کالمی مطالعای انوام شه،  دی گذشهته مهی     مرور روایتی -8

 پرداان، و اا میان شواه، یوان شااختی موجود، یافته های پرق،یی یا مطرح می کاا،.

که طی هن مولفان با استفاد  اا فاون همایی به ترکیب مطالعای انوام ش،  دی  فراتحلیل -۲

 گذشته و استیراج نتایج اا دل هنها می پرداان،.

 

 

 اصول اخالقی دی پژوهش های یوان شااختی

دی انه،گی  اولیم اصل، اصل ت،اقل خطر است: خطری که دی تیم پژوهش دی انتظای افراد است، نبای، اا خطری که افراد  -8

 یوامر  خود با هن مواجه می شون،، بیشتر باش،.

                                دومههیم اصههل، اصههل یضههایت هگاهانههه اسههت: هامههودنی ههها بایهه، داوطلبانههه دی پههژوهش شههرکت کااهه، و هههر امههان                                           -۲

 ف دها،.که بیواها، می توانا، اا شرکت دی پژوهش انصرا

اختیهای   خهودش دی  سومیم اصل، اصل تفظ تریم خصوصی است: اطال ای هر فرد بایه، محرمانهه بمانه، و به،ون اجهاا       -4

 دیگران قرای نگیرد.   
 اصطالحات بخش چهارم

 independent variable متغیر مستقل

 dependent variable متغیر وابسته

 experimental group گرو  هامایش

 control group گرو  گوا 

 random assignment  ضوگیری تصادفی

 survey امیاه یابی

 social desirability effect اثر مطلوبیت اجتما ی

 case history تهیه شرح تال

 literature review مروی ماابع

 meta-analysis فراتحلیل

 informed consent یضایت هگاهانه
/  فصل اول : ماهیت یوانشااسی
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 کاکوی سراسری ایش،سواالی 

 (1۶نیروی سوم دی  لم یوان شااسی ک،ام است؟ )سراسری  -8

 شااختی -ایستی                    د -یفتایی                    ج -ب  انسان گرایی -الف

 (1۶ک،ام یویکرد یوان شااختی تاکی، داید که هدمی گیرن،  نافعال محرک نیست؟ )سراسری  -۲

 ایستی - صبی -شااختی                        د -یفتایی                ج -ب             پ،ی،ایشااختی -الف

ههای ذههم، یوش    خود گزایش دهی نظام ما، و مشروح اشیاص دی محیط کاترل ش،  هامایشگاهی، برای توصیف مولفهه  -4

 (۳۳مرسوم ک،ام یویکرد است؟ )سراسری 

 ساختایگرایی -کایکردگرایی                   د -تحلیل گری             جیوان  -یفتایگرایی            ب -الف

دی ک،ام مکتب یوان شااختی،  ااصر تشکیل دها،  توربه هگا  بهه یوش دیون نگهری مهوید مطالعهه قهرای  مهی گیرنه،؟         -3

 (۳8)سراسری 

 کاش گرایی -د           یوان تحلیل گری -ساخت گرایی               ج -ایست شااختی          ب -الف

 (۳۲طراتی یوش ها و برنامه های ت،ییس دی توا  ک،ام یشته تیصصی یوان شااسی است؟ )سراسری  -5

 همواشگاهی -تربیتی                          د -تطبیقی                      ج -یش،                       ب -الف

 (۳۲دی پژوهش های یوان شااختی ک،ام است؟ )سراسری نیستیم اصل تاکم بر یفتای اخالقی  -۶

 کمتریم اتتمال خطر -ب     یضایت هگاهانه             -الف

 بیان صادقانه دی  لم -د            ی ایت تریم خصوصی                     -ج

 (۳3قانون ترمیم مربوط به ک،ام یویکرد است؟ )سراسری  -۳

 یفتایی -یوانکاوی                         د -تالت                          جگش -شااختی              ب -الف

 (۳3ک،ام است؟ )سراسری « ویلهلم وونت»موضوع یوان شااسی و یوش هن، اا نظر  -1

 خویشتم نگری-ناهشیایی -ب      دیون نگری     -هشیایی -الف

 مشاه،  دیونی-ناهشیایی -د   مشاه،  بیرونی                              -هشیایی -ج

 (۳5تاکی، بر خصوصیای ماحصر به فرد انسان و گرایش به سوی یش،، مربوط به ک،ام یویکرد است؟ )سراسری  -۳

 یفتایی -پ،ی،ایشااختی                   د -تکاملی                     ج -شااختی                      ب -الف

 (۳۶مربوط به ک،ام دی،گا  است؟ )سراسری « انسان ها به یوش شیمی یوانی بریسی محتوای هشیایی» -8۳

 شااخت گرایی -ساخت گرایی                    د -یفتایگرایی              ج -کاش گرایی              ب -الف

 (۳۶؟)سراسری دی خطای بایادیم اسااد، افراد دی توضیح یفتای دیگران به ک،ام  امل بیشتر توجه می کاا، -88

 هویت اجتما ی - وامل موقعیتی                د -صفای شیصیتی         ج -تسهیل اجتما ی     ب -الف

مربهوط بهه که،ام دیه،گا  اسهت؟      « ذهم انباشته اا نظراتی است که اا طریق توا  واید هن مهی شهود  »تاکی، بر ایاکه  -8۲

 (۳۶)سراسری 

 کایکردگرا -ت،ا ی گرا                    د -سرشت گرا             ج -ب  ساختایگرا                    -الف

  



 

 

 08 فصل اول: ماهیت روانشناسی/ بخش چهارم: ساز و کار پژوهش های روانشناختی........

 

 پاسخ سواالی کاکوی سراسری ایش،فصل اول : ماهیت یوانشااسی/ 

نیهروی سهوم    گریاه الف: همانطوی که گفته ش،، یوانکاوی نیروی اول، یفتایگرایی نیروی دوم و انسان گرایی هم به  اوان -8

 شااخته می شود.

ذهم یا یک نظام تل  گزیاه ج: یویکرد شااختی برای ایاد  و فعال بودن انسان اهمیت قائل است و یوان شااسان شااختی -۲

 مسئله فعال و هگا  می دانا،.

یا  اا  اسهت و دی ایهم   گزیاه د: مکتب ساختایگرایی به دنبال توزیه و تحلیل ساختایهای ذهای و کشف مولفه های ذهم -4 

 هامایش گری استفاد  می کا،. دیون نگری و

 می شون،. گزیاه ب: دی مکتب ساختایگرایی، مولفه های ذهای و  ااصر توربه هگا  به یوش دیون نگری بریسی -3 

و ته،ییس   گزیاه ج: یوان شااسان تربیتی )پرویشی( دی کایبرد اصول یوان شااختی دی مسائل مربوط به یادگیری، همواش -5

 وش ها و برنامه های ت،ییس دی توا  تیصصی هنهاست.تیصص داین، و طراتی ی

دومهیم   گزیاه ب: اولیم اصل تاکم بر یفتای اخالقی دی پژوهش های یوان شااختی، اصل کمتهریم اتتمهال خطهر اسهت؛     -۶

 اصل، اصل یضایت هگاهانه و سومیم اصل، اصل ی ایت تریم خصوصی است.

که همهوای  مهی    کرد گشتالت است  و طبق هن  گرایشی دی فرد وجود دایدگزیاه ب: قانون ترمیم یا بستگی مربوط به یوی -۳

 خواه، تا شکل ها و موقعیت های ناجوی و متقاین یا تکمیل کا،.

کهه بایه، بها     گزیاه الف: موضوع یوان شااسی اا دی،گا  وونت هشیایی است و یوش موید اسهتفاد  وی نیهز دیون نگهری    -1 

 هامایش تکمیل شود.

یویکرد پ،ی،ای شااختی )انسان گرایی یا ذهم گرایی( معتق، است که نیروی انگیزشی اصلی هر فرد، گهرایش بهه   گزیاه ج:  -۳

 سوی یش، و خودشکوفایی است.

گزیاه ج: موضوع یویکرد ساخت گرایی بریسی مولفه های ذهم و دی یک کالم هشیایی است؛ بهه ایهم یویکهرد مکتهب      -8۳ 

 شیمی یوانی )ذهای( می گویا،.

 گزیاه ب: خطای باادیم اسااد اشای  به توجیه یفتای با تاکی، بیش اا ت، بر صفای شیصیتی فرد داید. -88

گزیاه ج: ت،ا ی گرایان ماکر وجود مفاهیم و توانایی های ذاتی ان، و معتق،ن، که ذهم انباشته اا مفاهیم و نظراتی اسهت   -8۲

 هم ایتباط و ت،ا ی پی،ا می کاا،. لی نظیرمشابهت و تضاد باکه اا طریق توا  واید هن می شون، و سپس اا طریق اصو

 

 

 



 

 

 بنیادهای زیستی روان شناسی: 7فصل 

 

 بیش اول: وات،های ساان،  دستگا   صبی

 بیش دوم: انتقال دها،  های  صبی

 بیش سوم: ساامان با،ی دستگا   صبی

 بیش چهایم: دستگا  غ،د دیون ییز

  بیش پاوم: تکامل، ژن و یفتای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 70 بنیادهای زیستی روان شناسی / بخش اول: واحدهای سازنده دستگاه عصبی........فصل دوم: 

دهای ایستی یوان شااسی/۲ل  بایا  بیش اول: وات،های ساان،  دستگا   صبی : 

سهلول   -۲گویا،.   ول های  صبی که به هنها نویون میسل -8به طوی کلی، دستگا   صبی اا دو نوع سلول تشکیل ش،  است: 

 گلیا می ناما،.های غیر صبی که هنها یا 

وات، ایرباایی دستگا   صبی نویون است؛ سلول تیصص یافته ای که تکانه ها یا پیام های  صبی یا به سایر نویون ها، غ،د و 

  ضالی ماتقل می کا،.

 

 های مختلف یک نورون: بخش

 دن،ییت: تکانه های  صبی یا اا نویون های مواوی می گیرد.   -8

ماد  ژنتیک نویون هاست، تکانه های  صبی یا اا دن،ییت به هکسون ماتقل مهی کاه، و دی   جسم سلولی: تاوی هسته و  -۲

 پردااش اطال ای  صبی نقش داید.

 هکسون: پیام های  صبی یا به پایانه های سیااپسی ماتقل می کا،. -4

ایش توم انتقهال اطال های   غالف میلیم: دی برخی اا هکسون ها وجود داید و وظیفه افزایش سر ت انتقال اطال ای و افز -3

 یا بر ه،  داید.

 شود. های  صبی می های میلیم است که موجب انتقال جهشی تکانه گر  یانویه: فضاهای خالی بیم غالف -5

 پایانه های سیااپسی: برجستگی های کوچک انتهای هکسون ها هستا، که تاوی انتقال دها،  های  صبی هستا،. -۶

 

 

 انواع کلی نورون ها:

 های مواوی خود است.   نویون یسانی به دها، و کای هنها پیام های محلی که اکثریت نویون ها یا تشکیل می نویون -8  

 نویون های دیشت که می توانا، اطال ای  صبی یا به نقاط دوی اا خود ماتقل کاا،. -۲

 انواع نورون ها براساس کارکرد:

    صبی مرکزی )مغز و نیاع( انتقال می دها،. گیرن،  های تسی به دستگا  نویون تسی )هویان(: تکانه های  صبی یا اا -8 

 و غ،د می یسانا،. مرکزی به  ضالی نویون ترکتی )وابران(: پیام های  صبی یا اا دستگا   صبی -۲

 فرستا،. یا به نوین ترکتی می یابط دیگر نویون یابط: پیام ها یا اا نویون های تسی می گیرن، و به یک نویون -4

کهه تغییهرای    : گیرن،  های تسی، سلول های تیصص یافته دی ان،ام های تسی،  ضالی، پوسهت و مفصهل هسهتا،    8نکته 

 فیزیکی و شیمیایی یا دییافت و هنها یا به تکانه های  صبی تب،یل می کاا،.

 : نویون های میانوی فقط دی مغز، چشم و نیاع یافت می شون،. ۲نکته 

 ون های نیاع بیشتر اا هکسون های مغز است.: طول هکس 4نکته 

 )اسکلروا چا،گانه( می شود. MS: تباهی غالف میلیم موجب بیمایی  3نکته 

 وظایف گلیاها:

 نگه داشتم نویون ها دی جای -8
 تهیه مواد مغذی برای نویون ها. -۲
 مرد  برای تفظ قابلیت پیام یسانی هنها. دفع مواد اای، و اا بیم بردن نویون های -4
 ساخت غالف میلیم. -3

 :  لت همه تومویهای مغزی، تکثیر لوام گسییته ساختایهای گلیایی است. 5نکته 

ههای تسهی داشهته     ویون که ممکم است هم هکسون نویون صب: یشته ای متشکل اا هکسون های کشی،  ص،ها یا هزایان ن

 ی.باش، هم هکسون نویون های ترکت
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مومو ه ای اا چا، سلولی نویونی: اگر دی مغز و نیاع باشا،، به هن هسته می گویا،. و اگر دی خهایج اا ایهم دو باشها،، هن یا    

  ق،   صبی می ناما،.

 

 نحوه ایجاد تکانه عصبی

رکت شیمیایی یا همان تکانه  صبی به نام پتانسیل  مل ت -اطال ای دی طول نویون به صویی تکانه ای الکتریکی 

می کا،؛ هر پتانسیل  مل)تکانه  صبی( تاصل یفت و هم، مولکولهای دایای بای برقی به نام یون به دیون و بیرون نهویون  

 است.

-CLکلر ) ( و+CA(، کلسیم )+K(، پتاسیم )+NA: یون های تاضر دی هر پتانسیل  مل  بایتا، اا س،یم ) ۶نکته 
.) 

 مل می کا، یعای برخی یون ها می توانا، به یاتتی اا هن  بوی کاا،  غشای سلولی نویون ها به صویی نیمه تراوا

و برخی دیگر فقط دی صویی باا بودن گذیگا  های خاصی دی غشا می توانا، اا هن بگذین،. ایم گذیگا  ها یا موایی یونی 

 می ناما،.

نوع یون اجهاا  ویود و خهروج   ویژگی هر مورای یونی، انتیابی بودن هن است؛ یعای وقتی باا می شود فقط به یک 

 می ده،.

وقتی نویون دی تال تولی، پتانسیل  مل نیست، گفته می شود که نویون دی تالت استراتت است. دی ایهم تالهت،   

غلظت یون های س،یم دی خایج اا نویون بیشتر اا داخل هن و غلظت یون های پتاسیم دی داخل نویون بیشتر اا خایج هن  

 هستا،.

ساختایهای پروتئیای دیگری به نام پمپ یونی وجود داید که با پمپ کردن یون های میتلف به داخل دی نویون ها 

یا خایج سلول با ث تفظ توایع نامساوی یون ها دی دو سوی غشای سلول می شون،. مثال وقتی س،یم بهه داخهل نهویون    

ویون خایج می شود، پمپ های یهونی هن یا  نشت می کا،، پمپ های یونی هن یا به خایج می فرستا، و وقتی پتاسیم اا ن

به داخل برمی گردانا،. به ایم ترتیب غلظت س،یم هموای  دی خایج نویون دی تال استراتت و غلظت پتاسیم همهوای  دی  

 دیون نویون بیشتر خواه، بود.

د، یعاهی بهای   نتیوه کلی فعالیت ایم موایی و پمپ های یونی ایم است که غشای سلول قطبی،  )پوالییز ( می شو

 داخل هن مافی تر اا بیرون می شود.

 

 

 میلی ولت تغییر می کا،. -8۳۳تا  -5۳نکته: پتانسیل الکتریکی نویون دی تال استراتت اا 

وقتی نویون تحریک می ود، ایم تفهاوی ولتهاژ دی دو طهرف غشهای سهلول کهاهش مهی یابه،. ایهم فرایاه، یا نهاقطبی شه،ن             

تالت بر اثر فعالیت انتقال دها،  های  صبی بر گیرن،  های دن،ییت ایوهاد مهی شهود. دی ایهم تالهت      )دیپالییز ( می گویا، و ایم 

 موایی س،یم باا ش،  و س،یم واید سلول می شود. دی نتیوه بای مثبت دی دیون نویون بیشتر اا بیرون هن می شود.

هنها یا اا بیم می برد و موجب کژکایی ش،ی،  دستگا  ایمای به غالف های ب،ون میلیم خود تمله می کا، و MSدی بیمایی 

 دی ا صاب ترکتی می شود.

: هر پتاسیل  ملی مق،ای ثابتی داید و با هر محرکی تحریک نمی شود مگر هنکه تحریک مزبهوی بهه هسهتانه    اصل همه یا هیچ

یا شلیک می کا، یا نمی کاه، و  خاصی برس، به  بایی دیگر نویون دی پاسخ به هر دیون،اد سیااپسی مفروض یا یک پتانسیل  مل 

اگر هم پتانسیل  ملی یا شلیک کا،، پتانسیل مزبوی هموای  مق،ای وات،ی داید. ایم ویژگی دی فعالیت  صبی یا اصل همهه یها ههیچ    

 می گویا،.
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 اصطالحات بخش اول

 synaptic terminals پایانه های سیااپسی

 synaptic gap شکاف سیااپسی

 neurotransmitter  انتقال دها،   صبی

 sensory neuron نویون تسی

 motor neuron نویون ترکتی

 interneuron نویون یابط

 nucleus هسته

 ganglion  ق،   صبی

 action potential پتانسیل  مل

 ranvier node گر  یانویه

 salutatory conduction ه،ایت جهشی
ای ایست۲فصل   : بایاده
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 بیش دوم: انتقال دها،  های  صبی

  )باادایی(.مهایی  -۲تحریکی.   -8تاثیر انتقال دها،  های  صبی بر سلول ه،ف به دو شکل است: 

: تحریکی یا مهایی بودن اثر انتقال دن،  های  صبی دی دیجه اول بستگی به نوع مولکهول گیرنه،  هنهها و دی مرتلهه      8نکته 

 بع،ی بستگی به نوع انتقال دها،   صبی داید.

هرگها    تر می کا،.اثر تحریکی هن است که اتتمال شلیک کردن نویون یا بیشتر و اثر مهایی اثری است که اتتمال هن یا کم

دی لحظه ای معیم و دی جای معیای اا غشای سلول، جمع اثرهای تحریکی واید هم،  بر نهویون دییافهت کااه،  بیشهتر اا اثرههای      

 مهایی باش،، ناقطبی ش،ن یوی می ده، و نویون طبق قانون همه یا هیچ، یک پتانسیل  مل یا شلیک می کا،.

 

 قال دهنده های عصبی:راه های خاتمه دادن به فعالیت انت

: یعای جذب مو،د انتقال دها،   صبی به داخل همهان پایانهه ههای    بازجذب -8

 ش،  بود. سیااپسی که اا هنها هااد
: دی ایم فرایا،، هنزیم های موجود دی شکاف سیااپسی با انتقهال دهاه،    تجزیه -۲

طویی کهه   صبی واکاش نشان می دها، و اا طریق شیمیایی هن یا متالشی می کاا،؛ به 

 دیگر فعالیتی اا خود نشان نمی ده،.

 

 

 حال تعدادی از انتقال دهنده های عصبی مهم را بررسی می کنیم:

استیل کولیم: معموال اثر تحریکی بر سلول گیرن،  داید اما بسته به نوع مولکول گیرن،  مهی توانه، اثهر مههایی ههم داشهته        -8

تشکیل خاطرای ج،ی، داید. دی تافظه و توجه نقش برجسهته ای داید. دی بیمهایی   باش،. دی هیپوکامپ فراوان است و نقش کلی،ی دی 

هلزایمر دخیل است به طویی که دی ایم بیمایی، سلول های ساان،  استیل کولیم دی مغز پیشیم دچای تباهی مهی شهون، و دی نتیوهه    

اد می شهود کهه نهویون هنهها بهه یشهته  ضهالنی        تولی، استیل کولیم کاهش می یاب،. استیل کولیم همچایم اا همه سیااپس هایی ها

 اسکلتی ماتهی می شود.
نوی اپی نفریم: اا دسته مونو همیم ها است که  م،تا دی ساقه مغز تولی، می شود. کوکاییم و همفتهامیم هها بها کاه، کهردن       -۲

ریم یا بیشتر می کا، و موجب پهاییم  فرایا، بااجذب نوی اپی نفریم، م،ی اثر هن یا طوالنی می کاا،. لیتیم سر ت بااجذب نوی اپی نف

 هم،ن خلق فرد می شود. هر ماد  ای که با ث افزایش یا کاهش نوی اپی نفریم دی مغز شود، با افزایش یا کاهش خلق فرد ایتباط داید.
 دوپامیم: یک مونو همیم است که به لحاظ شیمیایی بسیای به نوی اپی نفهریم شهبیه اسهت. هااد شه،ن دوپهامیم دی نهواتی       -4

خاصی اا مغز سبب اتسا  لذی ش،ی، می شود. افزایش ایاد دوپامیم موجب یوان گسهییتگی و کهاهش شه،ی، هن موجهب بیمهایی      

پایکیاسون می شود. دایوهایی مثل کلرپروماایم یا کلوااپیم که دی دیمان یوان گسییتگی به کای می یون،، گیرنه،  ههای دوپهامیم یا    

 دوپا که برای دیمان پایکیاسون توویز می شود، مق،ای دوپامیم مغز یا افزایش می ده،.-مس،ود می کاا،. دی مقابل دایوی ال
سروتونیم: یک مونوهمیم دیگر است و مثل نوی اپی نفریم نقش مهمی دی تاظیم خلق بر  ه،  داید. مثال پاییم بودن سهطح   -3

 ای داید. برجستهش م دی تاظیم خواب و اشتها نیز نقسروتونیم با افسردگی ایتباط داید. سروتونی
گلوتامای: یک انتقال دها،   صبی تحریکی است و دی دستگا   صبی مرکزی بیش اا هر انتقال دها،  دیگری وجهود داید.   -5

 می گویا،. NMDAت،ااقل سه نوع گیرن،  داید که یکی اا هنها دی یادگیری و تافظه نقش مهمی داید و به هن گیرن،  
 هیام بیش برخی اا دایوهای ض، اضطراب مثل بازودیااپیم ها نتیوه فعالیت مهایی گابا است.گابا: اثر مهایی داید خواص  -۶
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 خالصه ای از انواع انتقال دهنده های عصبی و وظایف هر یک از آنها

 
 وظیفه ماطقه مغزی نوع اثر نام انتقال دها، 

 تشکیل خاطرای ج،ی، هیپوکامپ تحریکی و مهایی استیل کولیم

 افزایش خلق ساقه مغز تحریکی نفریمنویاپی 

 اتسا  لذی نواتی مربوط به لذی تحریکی دوپامیم

 تاظیم خلق - تحریکی سروتونیم

 یادگیری و تافظه دستگا   صبی مرکزی تحریکی گلوتامای

 ض، اضطراب - مهایی گابا

 
 نکای:

دایوهای ض، افسردگی هستا، کهه بها متوقهف     مهایکاا،  های بااجذب سروتونیم )مثل فلوکستیم، سرترالیم و پایوکستیم( -8

 کردن جذب سروتونیم به نویون ها، سطح هن یا دی مغز باال می برن،. ایم هم چایم دی دیمان جوع  صبی کایبرد داین،.
 اثرای خود یا با اتصال به گیرن،  های سروتونیم دی مغز ایواد می کا،. LSDماد  توهم اای  -۲
بسیای غای ان، و ایم ناتیه دی تشهکیل خهاطرای ج،یه، نقهش      NMDAنویون های هیپوکامپ اا تیث داشتم گیرن،  های  -4

 بسیای مهمی داید.
دایوی پیکروتوکسیم که گیرن،  های گابا یا مس،ود می کا،، موجب تشاج می شود، چپون وقتی اثهر مههایی گابها برداشهته      -3

 اترل دی خواه، هم،.شود، ترکای  ضالی به صویی غیر قابل ک
 : بایادهای ایستی یوان شاا ۲فصل 
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 بیش سوم: ساامان با،ی دستگا   صبی ی/

 دستگاه عصبی به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

 دستگا   صبی مرکزی: شامل تمام نویون های موجود دی مغز و طااب نیا ی است. -8
 دستگا   صبی محیطی: شامل ا صاب است که مغز و نیاع یا به سایر بیش های ب،ن مرتبط می کاا،. -۲

 دستگاه عصبی محیطی خود به دو بخش تنی و خودکار تقسیم می شود:

دستگا   صبی تای پیام های  صبی یا بیم دستگا   صبی مرکزی اا یک سو و گیرن،  های تسی،  ضهالی و سهطح به،ن اا    

سوی دیگر ماتقل می کا،. ا صاب تسی دستگا  تای اطال ای مربوط به محرک های خایجی یا اا پوسهت،  ضهالی و مفاصهل بهه     

ی هم تکانه ها یا اا دستگا   صبی مرکزی به  ضالی ب،ن مهی برنه، و   دستگا   صبی مرکزی می یسانا،. ا صاب ترکتی دستگا  تا

 دی هنوا موجب یا  ان،اای فعالیتی ترکتی می شون،. 

دستگا   صبی خودکای با ا ضای داخلی و غ،د مرتبط است و دی هیوان ها نیز نقش  م،  ای ایفا می کاه،. ا صهاب دسهتگا     

 کاا،. فرایا،هایی نظیر تافس، تع،اد ضربان قلب و گوایش یا تاظیم میخودکای با ا ضای داخلی ب،ن ایتباط داین، و 

 مغز دارای سه بخش براساس محل آنهاست:

تریم محل به طاهاب   یا قسمت خلفی مغز یعای دی نزدیک مغز پسیم )خلفی(: شامل همه ساختایهایی می شود که دی پشت -8

 نیا ی قرای گرفته ان،.
 واقع ش،  است.مغز میانی: دی قسمت میانی مغز  -۲
 مغز پیشیم )ق،امی(: شامل همه ساختایهایی است که دی جلو یا قسمت ق،امی مغز قرای گرفته ان،. -4
 

 مغز متشکل از سه الیه متحد المرکز است:« مک لین»براساس نظر 

 هسته مرکزی: ب،وی تریم یفتایهای ما یا تاظیم می کا،. -8
 می کا،. دستگا  کاای  ای )لیمبیک(: هیوانای ما یا کاترل -۲
 مخ: فرایا،های هوشی  الی تر ما یا تاظیم می کا، -4

 
 های مختلف دستگاه عصبی مرکزی: بخش

طااب نیا ی به محض ویود به جمومه کمی قطویتر می شود که بصل الایاع نهام داید. ایهم    پیاز مغز تیره )بصل النخاع(:

ساختمان باییک، تافس و برخی اا بااتاب هایی یا که به موجود ان،  کمک می کا، تا وضعیت ایستاد  خود یا تفهظ کاه،، تاظهیم    

هی،، تقاطع پی،ا می کا، و دی نتیوه، طهرف یاسهت    می کا،. همچایم دی ایم قسمت، یا  های  م،   صبی که اا طااب نیا ی می

 مغز با طرف چپ ب،ن و طرف چپ مغز با طرف یاست ب،ن ایتباط می یاب،.

ساختایی است که دی پشت ساقه مغز و ان،کی باالتر اا بصل الایهاع قهرای داید و وظیفهه همهاهاگی ترکهای به،ن و        مخچه:

  داید. اگر میچه ص،مه ببیا،، ترکای ب،ن بهه صهویی پرشهی و ناهماهاهگ     همچایم یادگیری پاسخ های ترکتی ج،ی، یا بر  ه،

 انوام خواه، ش،.

کا،؛ یعای اطال اتی  گا  تقویتی )یله( تسی نیز  مل می: دی تاظیم خواب و بی،ایی نقش داید و به صویی یک ایستتاالموس

 کا،. و ه،ایت مییا که اا گیرن،  های تسی نظیر بیاایی یا شاوایی به مخ می یس،، جهت دهی 

یفتایهای خویدن، نوشی،ن و فعالیت جاسهی یا تاظهیم مهی کاه، و دی دیک هیوهان و واکهاش مها دی برابهر         هیپوتاالموس:

موقعیت های پر فشای نقش مهمی بر  ه،  داید.همچایم هیپوتاالمو  با تاثیر بر هیپوفیز، فعالیت غ،د دیون ییز و دی نتیوه تولیه،  

 کا،. هیپوتاالمو  همچایم تالت همئوستاای یا ب،ن تفظ می کا،.هویمون ها یا تاظیم می 

نکته: همئوستاای )ا ت،ال مزاج(  بایی است اا فرایا، تفظ کایکردهای مشیصه جان،ای )سهااوای ( سهالم دی سهطح طبیعهی     

 نظیر طبیعی نگه داشتم دمای ب،ن، ضربان قلب و فشای خون.
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 یوانی شااخته می شود.نکته: هیپوتاالمو  به  اوان مرکز فشای 

تشکیالی شبکه ای: شبکه ای اا م،ایهای  صبی است که دی تاظیم تالت برانگییتگی و توانایی تفظ توجه بر محرک ههای  

های تسی یا به قشر مهخ یا  مهی دهاه، و     فی  مل می کاا،یعای بعضی اا پیامخاص نقش مهمی داید. ایم تشکیالی به صویی صا

 با،ن،.یا  یا بر بعضی دیگر می 

دی ایر قشر مخ قرای گرفته است، دی تافظه و هیوان دخیل است و وظیفه نظهایی بهر یفتهای     دستگاه کناره ای )لیمبیک(:

 غریزی یا بر  ه،  داید. دستگا  لیمبیک شامل دو ساختای بسیای مهم هیپوکامپ و همیگ،ال )بادامه( است:

 قالب خاطراب پای،ای نقش بسیای مهمی داید.هیپوکامپ دی تافظه و ذخیر  ساای یوی،ادهای تاا  دی 

همیگ،ال دی لوب گیوگاهی قرای گرفته و وظیفه هگهاهی هیوهانی و ابهراا هیوانهای یا بر هه،  داید. همچاهیم دی تمیهز دادن        

 اشیایی که برای تیای و بقای ایگانیسم ضرویی داین،، دخالت داید.

یافته است. الیه خایجی هن یا قشر مخ می ناما، که  م،تا اا تاه سلول مخ: دی انسان بیش اا هر جان،ای دیگری یش، و توسعه 

های  صبی و یشته های ب،ون میلیم تشکیل ش،  است و ظاهری خاکستری ینگ داید و به همیم دلیل به هن ماد  خاکستری مهی  

، به نظر می یسه،؛ بهه همهیم    گویا،. بیش داخلی مخ یعای ایر قشر مخ  م،تا اا هکسون های میلیم دای تشکیل ش،  است و سفی

 دلیل به هن ماد  سفی، می گویا،.

 نواتی ایتباطی قشر مخ به تافظه، فکر و ابان مربوط می شون،.

مخ اا دو نیمکر  تشکیل ش،  است که اا طریق جسم پیاه ای به هم مرتبط می شون،.  جسهم پیاهه ای شهامل یشهته ههای      

اصله به نیمکر  دیگر ماتقل می کا،. هر نیمکر  به چهای قطعهه )لهب( تقسهیم مهی      صبی یابط است که اطال ای هر نیمکر  یا بالف

 شود: پیشانی، ههیانه، پس سری و گیوگاهی.

قطعه پیشانی توسط شیای مرکزی اا قطعه ههیانه ج،ا می شود. مرا قطعه گیوگاهی یا هم شیای  میقی مشیص می کا، کهه  

 داید. دی طرفیم مغز واقع ش،  است و شیای جانبی نام

ناتیه ترکتی اولیه دی جلوی شیای مرکزی واقع ش،  است و بر ترکای ایادی ب،ن نظایی می کا،. ترکای طرف یاست به،ن  

 یا ناتیه ترکتی نیمکر  چپ، و ترکای طرف چپ ب،ن یا نیمکر  یاست تاظیم می کا،.

می شود و اگر ایم قطعه تحریک الکتریکی شود، دی قطعه ههیانه، ناتیه ای قرای داید که با شیای مرکزی اا ناتیه ترکتی ج،ا 

تسی )ناتیه تهس به،ن( مهی خواناه،.      -دی قسمتی اا طرف مقابل ب،ن یک توربه تسی بروا می کا،. ایم ناتیه یا ناتیه جسمی

 گرما، سرما، لمس، دید و اتسا  ترکت کردن ب،ن همگی دی ایم ناتیه باانمود می یابا،.

ناتیه بیاایی اولیه وجود داید. برخی اا یشته های بیاایی که اا چشم یاست می هی،، به  پشت هر قطعه پس سری دی قشر مخ

نیمکر  یاست مغز می یود و برخی دیگر دی محل اتصالی به نام چلیپا )کیاسما( بیاایی تقاطع می یاب، و به نیمکر  طرف مقابهل مهی   

 یود. دی موید چشم چپ هم همیم وضع صاد  است. 

طرف یاست هر دو چشم می هی،، مشیصا به نیمکر  یاست مغهز و یشهته ههای طهرف چهپ ههر دو چشهم         یشته هایی که اا

 مشیصا به نیمکر  چپ مغز می یود.

ناتیه شاوایی اولیه دی قسمت سطحی قطعه گیوگاهی قرای گرفته است و دی تحلیل پیام های پیچی،  شهاوایی بهه خصهوص    

 الت داید.الگوی امانی اصوای، مثال دی گفتای انسان، دخ

اطال ای گوش یاست به هر دو ناتیه شاوایی اولیه یاست و چپ می یود ولی قسمت  م،  اطال ای به ناتیه شهاوایی طهرف   

 چپ مغز می یس،.  کس ایم نکته دی موید گوش چپ صاد  است.

 ن،.  نواتی ایتباطی: ناتیه هایی اا قشر مخ هستا، که مستقیما با فرایا،های تسی یا ترکتی سروکای دای

 نواتی ایتباطی قطعه پیشانی دی فرایا،های تافظه ای الام برای تل مسئله نقشی مهم بر  ه،  داین،.

 :قشر مخ مناطق مهم

ماطقه اصلی ترکتی: ایم ماطقه دی جلوی شیای مرکزی است و وظیفه کاترل ترکت های اختیایی به،ن یا بهر  تهه،      .8

چپ و ترکای سمت چپ ب،ن یا بیش ترکتی نیمکهر  یاسهت    داید. ترکای سمت یاست ب،ن یا بیش ترکتی نیمکر 

 کاترل می کا،.
تای: دی قطعه ههیانه ای است که بیم شیای مرکزی و ماطقه ترکتی قرای داید. گرمها، سهرما، لمهس،    -ماطقه اصلی تسی .۲
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 دید و تس ترکت ب،ن همگی دی ایم ناتیه ماعکس می شود.
داید که یشته های  صبی بیاایی و مسیرهای  صبی یا که اا هر چشهم  قرای ماطقه اصلی بیاایی: پشت قطعه پس سری  .4

به قشر بیاایی می یسا، اول دی محلی به نام چلیپای بیاایی قطع کرد  و اا یک چشم می،ان دی،گاهی چپ بهه نیمکهر    

 یاست و می،ان دی،گاهی یاست به نیمکر  چپ می یود. یعای می،ان دیه،گاهی چهپ چشهم یاسهت و میه،ان دیه،گاهی      

 یاست چشم چپ به ماطقه بیاایی نیمکر  یاست می یود.
ماطقه اصلی شاوایی: ایم ماطقه دی سطح قطعه گیوگاهی و کاهای ههر نیمکهر  قهرای داید و بهه تحلیهل  الئهم پیچیه،           .3

شای،ایی می پردااد. ایم ماطقه به ویژ  با شکل گیری امانی صوی مثال دی گفتای هدمی سهروکای داید. ههر دو گهوش دی    

دو سوی قشر مخ مااطق شاوایی داین، اما ایتباط هر یک با ماطقه مقابلش نیروما،تر است. مثال گوش یاست بهه ههر   هر 

 دو ماطقه شاوایی یاست و چپ اطال ای می فرست، اما به ماطقه ساوایی سمت چپ مغز اطال ای بیشتری می فرسا،.
فرایا،های تسی و ترکتی نیست، ماطقه ته،ا ی نهام   ماطقه ت،ا ی: بیش بزیگی اا قشر مخ که به طوی مستقیم دیگیر  .5

 داید. ماطقه ت،ا ی پیشانی نقش پر اهمیتی دی فرایا،های فکری الام برای تل مسئله داید.
مااطق ایتباطی خلفی: دی جوای مااطق اصلی تسی قرای داین، و به نظر می یس، شامل ناتیه های کوچکتری باشا، کهه   .۶

د. مثال بیش ایریم قطعه گیوگاهی دی ادیاک دیه،ایی نقهش داید کهه هسهیب هن     هر یک به تس معیای اختصاص دای

 با ث ایواد کاستی هایی دی بااشااسی و تمییز شکل ها می شود.
 

 فنون مغز پیمایی:

 CTیا  CATبرش نگایی محویی یایانه ای ) -8
 (MRIتصویر بردایی با تش،ی، امواج مغااطیسی ) -۲
 (PETبرش نگایی با گسیل پوایترون ) -4

 

 

 است. CATدی تشییص بیمایی های مغز و طااب نیا ی خیلی بیشتر اا یوش  MRIدقت 

 تفاوی های دو نیمکر  مغز اا تیث فعالیت  صبی یا ناقریاگی مغز می گویا،.

نیمکر  چپ مغز همیشه ان،کی بزیگتر اا نیمکر  یاست است. همچایم نیمکر  یاست تاوی تع،اد ایادی اا یشته های  صبی 

است که نواتی بسیای دوی مغز یا به هم یبط می ده، تال هنکه دی نیمکر  چپ تع،اد ایادی یشته کوتا  وجود داید و دی نتیوه بلا، 

 ایم نیمکر  اا تیث پیون،های دیونی نواتی کوچک غای است.

 افراد دچای دو نیمگی مغزی جسم پیاه ای ن،این،.

 ف چپ مغز واقع است.ناتیه مربوط به تولی، کالم )ناتیه بروکا( دی طر
نیمکر  چپ ق،یی ابراا خود دی ابان یا دی اختیای دایدو می توان، ا مال ماطقهی پیچیه،  یا انوهام دهه، و دی محاسهبه ههای       

 ییاضی مهایی داید.

 نیمکر  یاست اا تس فضایی و دیک ها،سی بسیای توسعه یافته ای برخویدای است.

پایاسمپاتیک تقسیم می شود که اغلهب ا مهالی متضهاد یکه،یگر انوهام مهی       دستگا   صبی خودکای به دو بیش سمپاتیک و 

دها،. دستگا   صبی سمپاتیک نو ا دی مواقع برانگییتگی ش،ی، فعال است دیتالیکه دسهتگا   صهبی پایاسهمپاتیک بها اسهتراتت      

 مالامت داید.

مهی کاه، و دسهتگا  سهمپاتیک اثهری       دستگا  پایاسمپاتیک مردمک ها ماقبض، جریان بزا  ا تحریک و ضربان قلب یا کاه، 

 شود. ن با تعادل ایم دو دستگا  تفظ می کس هن یا دی هر موید داید. تالت طبیعی و بهاوای ب،

دو دستگا  سمپاتیک و پایاسمپاتیک معمووال  کس یک،یگر  مل می کاا، ولی استثااهایی هم بر ایم قا ،  واید است. مهثال  

حریکی غلبه داید ولی یکی اا واکاش های نه چا،ان نادی به تر ، تیلیه غیر ایادی مثانهه یها   دستگا  سمپاتیک دی تر  و تاالی ت

 یود  است.



 

 

 78 فصل دوم: بنیادهای زیستی روان شناسی / بخش سوم: سازمان بندی دستگاه عصبی........

 
 

 اصطالتای بیش سوم

 somatic system دستگا   صبی تای

 autonomic system دستگا   صبی خودکای

 forebrain مغز پیشیم

 midbrain مغز میانی

 hind brain مغز پسیم

 central core هسته مرکزی

 limbic system دستگا  کاای  ای

 medulla بصل الایاع

 cerebrum مخ

 cerebellum میچه

 reticular formation تشکیالی شبکه ای

 cerebral cortex قشر مخ

 gray matter ماد  خاکستری

 white matter ماد  سفی،

 association areas نواتی ایتباطی 

 frontal lobe قطعه پیشانی

 parietal lobe        قطعه ههیانه

 occipital lobe قطعه پس سری
 temporal lobe قطعه گیوگاهی

 central sulcus شیای مرکزی
 lateral sulcus  شیای جانبی

 primary motor area ناتیه ترکتی اولیه
 primary somatosensory area تسی اولیه -ناتیه جسمی

 corpus callosum جسم پیاه ای 
 split brain دونیمگی مغز      

شااسی/۲فصل  ای ایستی یوان    : بایاده
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 بیش چهایم: دستگا  غ،د دیون ییز

دستگا  غ،د دیون ییز کا،تر اا دستگا   صبی  مل می کا، و اا طریق موادی به نام هویمهون بهر تعه،ادی گهرو  سهلولی دی      

 سرتاسر ب،ن اثر می نه،.

ههای به،ن ماتقهل     ی کاا،، اا ایم طریق به سایر بیشای است که غ،د دیون ییز به داخل جریان خون ترشح م هویمون ماد 

 سلول هایی که پیام هن یا شااسایی می کاا،، اثر اختصاصی خود یا ا مال می کا،.می شود و دی هنوا بر 

هر یک اا سلول های ه،ف موهز به گیرن،  هایی است که تاها هن دسته اا مولکول های هویمونی یا شااسایی می کا، که بر 

 هن سلول اثر می گذاین،.

 یسی قرای می دهیم:تال تع،ادی اا مهم تریم غ،د دیون ییز اصلی یا موید بر

هیپوفیز: به هن غ،  یهبر نیز می گویا، که دیست ایر هیپوتاالمو  قرای گرفته است. یکی اا هویمون های هیپوفیز هویمهون  

یش، است که وظیفه بسیای مهم نظایی بر یش، ب،ن یا بر  ه،  داید. اگر مق،ای ایم هویمون خیلی کم باش،، فرد کوتوله مهی شهود و   

 یلی ایاد باش،، هیکلی غول هسا پی،ا خواه، کرد.اگر مق،ایش خ

غ،د فو  کلیوی: دی تعییم خلق فرد، سطح انرژی او و توانایی وی دی م،ایا با فشای یوانی نقش مهمی ایفا می کاا،. غ،د فهو   

رامهونی  کلیوی شامل دو بیش مرکزی و پیرامونی است که بیش مرکزی اپی نفریم و نوی اپی نفهریم ترشهح مهی کاه، و بیهش پی     

 هویمون کویتیزول یا ترشح می کا،.

 

 تفاوت ها و شباهت های هورمون و انتقال دهنده عصبی:

هر دو پیام هایی یا بیم سلول ها ید و ب،ل می کاا،. انتقال دهاه،  ههای  صهبی     -8

پیام هها یا بیم نویون های مواوی می کاا، و اثرشان کامال مح،ود به ماطقه ای خاص اسهت  

ها ممکم است فواصلی طوالنی یا دی ب،ن طی کاا، و به اشهکال گونهاگون    دیتالیکه هویمون

 بر انواع میتلف سلول ها اثر بگذاین،.
شباهت اساسی ایم دو پیک شیمیایی  لی یغم تمامی تفاوی هایی که داین،، ایهم   -۲

است که برخی مواد هر دو کایکرد یا داین،؛ مثال اپی نفریم و نوی اپی نفریم هم اا نهویون هها   

هااد می شون، و دی نتیوه نقش انتقال دها،   صبی یا ایفا می کاا،و هم اا غ،  فو  کلیهوی  

 هااد می شون، و بهمیم دلیل هویمون تلقی می شون،

 نکات:

وقتی فرد با فشای یوانی نظیر تر  یا اضطراب مواجه می شون،، اا برخی نویون های هیپوتاالمو  ماد  ای ترشهح  مهی شهود    

( نام داید. ایم ماد  اا طریق ساختمانی مورا مانا، به هیپوفیز ماتقل و با تحریک هن با ث crfکاا،  کویتیکوتروپیم ) که  امل هااد

 ( می شود که هویمون اصلی فشای یوانی دی ب،ن است.ACTHهااد ش،ن هویمون هدینوکویتیکوتروفیک )

ACTH س، و ت،ود سی هویمون میتلف یا هااد می کا، که خود اا طریق خون به غ،د فو  کلیوی و سایر ا ضای ب،ن می ی

هر یک اا هنها دی سااگای کردن ب،ن با موقعیت اضطرایی پیش هم،  نقشی به  ه،  داین،؛ مثال دی وضعیت اضطرایی تقاضای سهلول  

 ها برای گلوکز افزیش می یاب، و کویتیزول هااد ش،ن گلوکز اا ذخایر چربی ب،ن یا تحریک می کا،.

بر کایکرد شااختی فرد هم اثر می گذاید، یعای مق،ای کم هن تافظه یا تقویت می کا، ولهی دی مقهادیر بهاال سهبب     کویتیزول 

 اختالل تافظه و مرگ نویون ها می شود.

 اصطالتای بیش چهایم

 target cell سلول ه،ف

 master gland غ،  یهبر 
 



 

 

 30 فصل دوم: بنیادهای زیستی روان شناسی / بخش پنجم:تکامل، ژن و رفتار........

شااسی/۲فصل  ای ایستی یوان   یفتایبیش پاوم: تکامل، ژن و  : بایاده
دی توا  ویاثت شااسی یفتای برای مطالعه نحو  به ایث یسی،ن صفای یفتایی اا ترکیب شهیو  ههای ویاثهت شااسهی و یوان     

شااسی استفاد  می شود. ویاثت شااسی یفتای می خواه، ب،ان، که صفای یوانی مثل توانایی ذهای، مزاج و پای،ایی هیوانی تها چهه   

 ود.ت، اا وال، به فران، ماتقل می ش

سطح استرویی، جاسی یعای تستوسترون دی جریان خون با یفتای پرخاشگرانه همبستگی داید و ص،مه دی،ن ساختایهای ایر 

 قشری مغز می توان، یفتای پرخاشگرانه تیوان یا کاهش ده، یا تقویت کا،.

 شواه، ج،ی، تاکی اا هن است که سروتونیم نقش مهمی دی یفتای پرخاشگرانه داید.

جاسی: صویی ویژ  ای اا انتیاب طبیعی است و موجب می،ان گرفتم صفاتی می شود که توفیق دی تولی، مثل یا دی انتیاب 

 جاسی که تولی، مثل بالقو  سریع تری داید، افزایش می ده،.

ن است که وات، بایادیم ویاثت یا تشکیل مهی دهه،. ژ   DNAانتیاب طبیعی اا طریق ژن ها  مل می کا، و ژن قطعه ای اا 

 ها به واسطه کرومواوم ها و اا طریق وال،یم به ما ماتقل می شون،.

 ژن ها نیز مثل کرومواوم ها به صویی جفتی وجود داین، که یا غالب هستا، یا مغلوب.

( بر اثر ژن مغلوبی ایواد می شود که اا هر دو وال، به ایث می یسا،. کودک مبتال به ایم بیمهایی قهادی   PKUفایل کتونویی )

 هضم یکی اا اسی، همیاه های ضرویی یعای فایل هالنیم نیست و به  قب مان،گی ذهای ش،ی، مبتال می شود.به 

هانگتیاگتون بر اثر یک ژن غالب به وجود می هی،. افراد مبتال، به ت،ییج ق،یی صحبت کردن و نظایی بر ترکهای خهود یا اا   

 ها یخ می ده،.دست می دها، و تباهی ش،ی،ی دی تافظه و توانایی ذهای هن

برخی صفای مانا، ینگ چشم فقط معلول یک ژن هستا، اما بیشتر صفای انسان نظیر هوش و قه، چاه،ژنی هسهتا، یعاهی     

 تاصل تاثیر چا، ژن می باشا،.

نسل گیری انتیابی:یکی اا یوش های مطالعه میزان ویاثتی بودن صفای دی تیوانای است که طی هن تیواناتی یا کهه صهفت   

جسمی خاصی یا به مق،ای کم یا ایاد داین،، به جفت گیری با هم وادای می کاا،. اگر نسل گیری تانتیابی صفتی یا تغییهر  یفتایی یا 

 ن،اد، بای، فرض یا بر ایم بگذاییم که صفت مزبوی  م،تا به  وامل محیطی وابسته است.
 

 اصطالتای بیش پاوم

 natural selection انتیاب طبیعی 

 behavior genetics ویاثت شااسی یفتای

 sexual selection انتیاب جاسی

 deterioration تباهی

 selective breeding نسل گیری انتیابی
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شااسی : با۲فصل  ای ایستی یوان   سواالی کاکوی سراسرییاده

 (1۶بزیگتریم قطعه مغز انسان ک،ام است و و کایکرد هن چیست؟ )سراسری  -8

 پردااش شای،ایی -ب: پس سری                                              ثبت تسی        -الف: ههیانه ای

 پردااش دی،ایی -کاترل ترکای  ضالی                                          د: گیوگاهی -ج: پیشانی

 (1۳دستگا  سمپاتیک ک،ام یک اا تغییرای ایر یا سبب می شود؟ )سراسری  -۲

 ب: کاهش ضربان قلب                                                   الف: کاهش تعریق        

 ج: کاهش ترشح بزا                                                         د: کا، ش،ن تافس

 (11دی میان پستان،ایان، ک،ام قسمت اا سیستم  صبی، یفتای غریزی یا باادایی می کا،؟ )سراسری  -4

 ب: کاایی                            ج: شبکه ای                       د: هیپوتاالمو                    الف: نیاع 

 (11ک،ام غ،  نقش مهمی دی توانایی مقابله با فشای یوانی داید؟ )سراسری  -3

 د: پایاتیروئی،           الف: جاسی                    ب: هیپوفیز                          ج: فو  کلیوی        

 (۳8ک،ام  بایی دی موید نویون های  صبی صحیح است؟ )سراسری  -5

 الف: پتانسیل  مل ناشی اا مکانیسمی خودهفریم به نام ناقطبی ش،ن است.

 شون،. ر می شون،، دی جسم سلولی واقع میب: پیک های  صبی که موجب انتقال  الئم اا نویونی به نویون دیگ

یونی دی شرایط استراتت نویون، تراکم ایاد س،یم مثبت دی دیون و تراکم ان،ک هن یا دی بیرون نهویون تفهظ مهی    ج: تلمبه 

 کا،.

 پیروی کا،.« همه یا هیچ»د: چون ق،یی تکانه  صبی ثابت نیست، نمی توان، اا وضع قانون 

 (۳8راسری دی ب،ن شااخته می شود؟ )س« هویومون اصلی فشای یوانی»ک،ام هویمون به  اوان  -۶

 الف:هدینالیم                ب: اپی نفریم           ج: هدینوکویتیکوتروفیک                  د: نوی اپی نفریم

 (۳4ک،ام بیش اا یک نویون، موجب سر ت بیشتر ترکت تکانه  صبی می شود؟ )سراسری  -۳

 ب: دن،ییت          الف: غالف میلیم                                                  

 ج: پایانه سیااپسی                                                             د: گر  های یانویه

قسمت  م،  تغییرای فیزیولوژیایی، همزمان با برانگییتگی ناشی اا فعال ش،گی که،ام بیهش اا سیسهتم  صهبی اسهت؟       -1

 (۳3)سراسری 

 د: هیپوتاالمو           ج: سمپاتیک               ب: پایاسمپاتیک            الف: تاالمو 

 (۳3ک،ام قسمت اا مغز دی تحکیم تافظه، نقش یک سامانه مرکزی یا داید؟ )سراسری  -۳

 د: هیپوتاالمو              ج: هیپوکامپ           الف: تاالمو                      ب: ساقه مغز

 (۳۶ز، مرکز فشای یوانی محسوب می شود؟ )سراسری ک،ام قسمت مغ -8۳

 د: تاالمو         ج: تشکیالی شبکه ای               الف: هیپوتاالمو               ب: دستگا  کاایی

 (۳۶ماطقه وینیکه، دی ک،ام قطعه مغز قرای داید؟ )سراسری  -88

 د: گیوگاهی       ج: پس سری                           ب: پیشانی                                     الف: ههیانه ای

 



 

 

 33 فصل دوم: بنیادهای زیستی روان شناسی / بخش پنجم:تکامل، ژن و رفتار........

 (۳۳تقویت کاا،  اصلی اطال ای تسی ک،ام است؟ )سراسری  -8۲

 د: هیپوتاالمو    ج: دستگا  لیمبیک   ب: تاالمو   الف: جسم پیاه ای

 

 (۳۳و تشکیل خاطرای ج،ی، نقس اساسی داید؟ )سراسری  ک،ام انتقال دها،   صبی دی بیمایی هلزایمر -84

 د: استیل کولیم   ج: سروتونیم  ب: دوپامیم  الف: نویاپی نفریم

  
شااسی/۲فصل  ای ایستی یوان    : بایاده

 

 

 پاسخ سواالی کاکوی

بزیگتریم قطعه مغز انسان قطعه پیشانی است که وظیفه کاترل ترکای  ضالنی یا بر  هه،  داید. قطعهه پهس     –: گزیاه ج 8

سری مسئول پردااش اطال ای دی،ایی و قطعه گیوگاهی مسئول پردااش اطال ای شای،ایی است. قطعه ههیانه ای هم دی پردااش 

 اطال ای فضایی دیگیر داید.

اتیک با ث افزایش ضربان قلب، تا، ش،ن تافس، افزایش تعریق و کاهش ترشهح بهزا  مهی    دستگا   صبی سمپ -: گزیاه ج۲

 شود.

دستگا  کاایی دی ایر قشر مخ قرای گرفته است، دی تافظه و هیوان دخیهل اسهت و وظیفهه نظهایی بهر یفتهای        -: گزیاه ب4

 غریزی یا بر  ه،  داید.

نرژی او و توانایی وی دی م،ایا با فشای یوانی نقهش مهمهی ایفها مهی     غ،د فو  کلیوی دی تعییم خلق فرد، سطح ا -: گزیاه ج3

کاا،. غ،د فو  کلیوی شامل دو بیش مرکزی و پیرامونی است که بیش مرکزی اپی نفریم و نوی اپی نفریم ترشح می کا، و بیش 

 انی بسیای تائز اهمیت ان،.پیرامونی هویمون کویتیزول یا ترشح می کا، که همه ایم هویمون ها دی مقابله فرد با فشای یو

 شههیمیایی  -دی فرایاهه، پتانسههیل  مههل، اطال ههای دی طههول نههویون بههه صههویی تکانههه ای الکتریکههی       -: گزیاههه الههف 5

دایای بای برقی به نام یون بهه دیون و بیهرون نهویون     ترکت می کا،؛ هر پتانسیل  مل)تکانه  صبی( تاصل یفت و هم، مولکولهای 

 ناقطبی ش،ن می گویا،.است. ایم فرایا، یا 

 شود. ویمون اصلی فشای یوانی شااخته می( به  اوان هACTHهویمون هدینوکویتیکوتروفیک ) -: گزیاه ج۶

غالف میلیم دی برخی اا هکسون ها وجود داید و وظیفه افزایش سر ت انتقال اطال ای و افزایش توم انتقهال   -: گزیاه الف۳

 اطال ای یا بر ه،  داید.

 بسیایی اا تغییرای فیزیولوژیایی با ا صاب سمپاتیک دستگا  خودمیتای دی ایتباط است. -:گزیاه ج1

 هیپوکامپ دی تافظه و ذخیر  ساای یوی،ادهای تاا  دی قالب خاطراب پای،ای نقش بسیای مهمی داید. -:گزیاه ج۳

شود. باهابرایم هیپوتهاالمو  بهه    است که توسط هیپوتاالمو  ترشح می  ACTHهویمون اصلی فشای یوانی  -: گزیاه الف8۳

  اوان مرکز فشای یوانی شااخته می شود.
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 ماطقه تولی، کالم )بروکا( دی لوب پیشانی و ماطقه فهم کالم )وینیکه( دی لوب گیوگاهی قرای گرفته ان،. –: گزیاه د 88

 

تقهویتی )یلهه( تسهی نیهز  مهل      دی تاظیم خواب و بی،ایی نقش داید و به صهویی یهک ایسهتگا      تاالموس  -: گزیاه ب8۲

 کا،. کا،؛ یعای اطال اتی یا که اا گیرن،  های تسی نظیر بیاایی یا شاوایی به مخ می یس،، جهت دهی و ه،ایت می می

 

معموال اثر تحریکی بر سلول گیرن،  داید اما بسته به نوع مولکول گیرن،  می توان، اثر مهایی هم  استیل کولیم -: گزیاه د84

داشته باش،. دی هیپوکامپ فراوان است و نقش کلی،ی دی تشکیل خاطرای ج،ی، داید. دی تافظه و توجه نقش برجسته ای داید. 

ول های ساان،  استیل کولیم دی مغز پیشیم دچای تباهی می دی بیمایی هلزایمر دخیل است به طویی که دی ایم بیمایی، سل

شون، و دی نتیوه تولی، استیل کولیم کاهش می یاب،. استیل کولیم همچایم اا همه سیااپس هایی هااد می شود که نویون هنها 

به یشته  ضالنی اسکلتی ماتهی می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رشد روانی: 3فصل 

 

 کودک بیش اول: مق،مه ای بر یش،

 بیش دوم: قابلیت های نوااد

 بیش سوم: یش، شااختی کودک

 بیش چهایم: شیصیت و یش، اجتما ی

 بیش پاوم: یش، دی نوجوانی

 

 

 

 

 

 


