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روان شناسی  عمومی

       بخش اول



ماهیت روان شناسی
فصل اول

 ادراک پریشی چهره ای: به علت آسیب ناحیۀ معینی از نیمکره راست مغز قادر به بازشناسی چهره افراد آشنا 
نیستند.

 یادزدودگی کودکی: به یاد آوردن سخت رویدادهای قبل از سه سالگی اطالق می شود.
 تعدادی از دانشمندان عقیده دارند، ابراز پرخاشگری از راه تماشای آن سبب می شود پرخاشگری کودکان کاهش 

یابد و به اصطالح »از تنشان بیرون بریزد« ← اما شواهد پژوهشی چنین نظری را تأیید نمی کند.
 دکارت برخی اندیشه ها )از قبیل خدا، خویشتن، اصول بدیهی هندسه، کمال، و بی نهایت( را فطری به شمار 
می آورد. عالوه بر این، دکارت به جانب داری از این نظر نیز شهرت دارد که بدن آدمی را ماشینی می دانست که مثل هر 

ماشین دیگری قابل بررسی است. این دیدگاه سرآغاز رویکردهای پردازش اطالعات دربارۀ ذهن آدمی است.

نکته: دیدگاه تجربه گرایی )جان الک( ← این دیدگاه سرآغاز پیدایش روان شناسی تداعی گر بود. تداعی گرایان 
 

وجود اندیشه ها و توانایی های فطری را قبول نداشتند بلکه در عوض، بر آن بودند که ذهن از اندیشه هایی انباشته 
می شود که از طریق حواس به آن راه می یابند و طبق اصولی از قبیل مشابهت و تضاد به هم پیوند می یابند.

 خاستگاه تأسیس آزمایشگاه وونت این باور بود که ذهن و رفتار را نیز همانند سیاره ها و مواد شیمیایی یا اندام های 
بدن آدمی می توان با روش های علمی بررسی و تحلیل کرد.

 پژوهش های خود وونت عمدتًا متمرکز بر حواس آدمی و به ویژه حس بینایی بود.
 درون نگری  ← مشاهده و ثبت ماهیت ادراک ها، اندیشه ها، و احساس های شخص توسط خودش.
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 درون نگری که از فلسفه اقتباس شده بود. خویشتن نگری را کافی ندانست بلکه آزمایش را برای تکمیل آن 

الزم شمرد.
 درون نگری روش تجربی وونت برای بررسی مفاهیم روان شناسی بود.

 اتکا بر درون نگری به ویژه در بررسی رویدادهای ذهنِی بسیار سریع، کارایی نداشت. حامی اصلی این رویکرد در 
آمریکا ای. بی. تیچنر استاد روان شناسی دانشگاه کرنل و یکی از پرورش یافتگان مکتب وونت بود. تیچنر این شاخه 

روان شناسی را ساخت گرایی نامید، که تصورش از آن، تحلیل ساختارهای ذهنی بود.
 ویلیام جیمز، این نکته را پیش کشید که به جای تأکید بر تحلیل عناصر هشیاری، بیشتر باید به بررسی ماهیت 

سیال و شخصِی هشیاری پرداخت.

نکته: رویکرد جیمز کارکردگرایی نامیده شد: مراد از کارکردگرایی بررسی این مطلب است که ذهن چگونه کار 
 

می کند که جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط و عمل در آن می شود. کارکردگرایان به این ترتیب گسترۀ 
روان شناسی را وسعت دادند تا بررسی رفتار را نیز در بربگیرد.

 اما هم ساخت گرایان و هم کارکردگرایان هر دو، روان شناسی را دانش تجربۀ هشیار به شمار می آوردند.
 ساخت گرایی و کارکردگرایی، از آنها به عنوان دو مکتب رقیب در روان شناسی یاد می شد.

 واتسون در بررسی های خود دربارۀ رفتار حیوان ها و کودکان خردسال هیچ پیش فرضی دربارۀ هشیاری عنوان 
نکرد. از نظر او روان شناسی حیوان ها و روان شناسی کودک نه تنها علوم مستقلی به شمار نمی آیند، بلکه می توانند 

الگویی نیز برای روان شناسی بزرگساالن باشند.
در این دیدگاه پاسخ شرطی کوچکترین واحد رفتار محسوب می شد که می توانست پایۀ شکل گیری رفتارهای پیچیده تر 

باشد.
 باید توجه کنیم که روان شناسی S-R نه یک نظریه یا دیدگاه، بلکه مجموعه اصطالحاتی برای تبادل اطالعات 

روانشناختی است.

نکته: روانشناسان گشتالت اساسًا به مبحث ادراک توجه داشتند و بر این باور بودند که تجربه های ادراکی مبتنی 
 

بر طرح هایی هستند که محرک ها و سازمان تجربه آنها را شکل می دهند.

 روانکاوی، هم نظریه ای در باب شخصیت است و هم روشی برای روان درمانی.
 هسته اصلی نظریه فروید ← مفهوم ناهشیار است.

 سلسله مقاالت درخشان اواخر دهۀ ۱۹۵۰ هربرت سیمون )که بعدها برنده جایزه نوبل شد( و همکارانش نشان 
داد با استفاده از کامپیوتر می توان پدیده های روانشناختی را شبیه سازی کرد.

 نوم چامسکی بود که کتابش به نام ساخت های نحوی نخستین تحلیل های روانشناختی مهم در زمینۀ زبان و 
پیدایش رشته روان شناسی زبان را تدارک دید.



سی
تنا

وا 
ت ر

هی
ما

10

ول
ش ا

بخ
ی 

وم
عم

ی 
اس

شن
ان 

رو

 راجر اسپری به سبب نشان دادن ارتباط بین نواحی معینی از مغز با روندهای رفتاری و تفکری ویژه، برنده جایزه 
نوبل شد.

نکته: رشد الگوهای خبرپردازی، روان شناسی زبان و روان شناسی اعصاب به پیدایش نوعی رویکرد روان شناسی 
 

انجامیده که گرایش شناختِی نیرومندی دارد )روان شناسی شناختی(.

 در مجموع، در طول قرن اخیر روان شناسی دوباره به نقطۀ آغاز خود بازگشته است ← تجربه هشیار.
 به نظر می رسد نواحی مسئول بازشناسی چهره عمدتًا در نیمکره راست قرار داشته باشند.

 هیپوکامپ: در ← خاطرات نقش دارد.
 یادزدودگی کودکی ممکن است تا حدودی ناشی از رشدنیافتگی هیپوکامپ باشد.

 از برخی جهات، روانکاوی آمیزه ای بود از شناخت شناسی و فیزیولوژی قرن نوزدهم.
 کار خاص فروید این بود که مفاهیم شناختی رایِج زمانۀ خود را در زمینۀ هشیاری و ادراک و حافظه با مفاهیم 
غریزه ها که بنیان زیست شناختی داشتند در هم آمیخت تا از این راه نظریه ای نوین و متهورانه در باب رفتار آدمی 

بنا نهد.
 فروید معتقد بود بسیاری از تکانه هایی که در دورۀ کودکی با منع یا تنبیه والدین یا جامعه روبرو شده اند، برخاسته 

از غریزه های فطری هستند.
 رویکرد پدیده شناختی از دیرباز با روان شناسان اجتماعی همراه بوده است.

 روان شناسی پدیدار شناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی دمساز است تا با علم.
 روان شناسان پدیدارشناس و انسان گرا بیشتر به بررسی شخصیت پرداخته اند.

کاهش گری: رویکرد زیست شناختی، مستلزم کاهش دادن مفاهیم روان شناختی به مفاهیم زیست شناختی   
است.

 یکی از موثرترین راه های پیشرفت دانش علمی: آزمایش فرضیه های حاصل از نظریات رقیب است.
 آنچه در روش آزمایش اهمیت دارد منطق کار است نه محل آن.

 به کمک روش همبستگی می توان معین کرد متغیری که بر آن کنترل نداریم با متغیر دیگری که مورد توجه 
ماست ارتباط یا همبستگی دارد یا نه.

 در پژوهش های روان شناختی، ضریب همبستگی ۰/۶ یا بیشتر، ضریب بسیار نیرومندی محسوب می شود.
 وقتی دو متغیر همبسته باشند ← تغییر یکی از آنها ممکن است علِت تغییر دیگری باشد، اما در غیاب شواهد 

آزمایشی کافی، چنین استنتاجی ناموجه است.
یا همبستگی شاید کاری  آزمایشگاهی  به بررسی های  در نخستین مراحل پژوهش در هر زمینه، دست زدن   

شتابزده باشد و ممکن است از راه مشاهدۀ پدیدۀ موردنظر در وضعیت طبیعی آن، پیشرفت بیشتری حاصل شود.
 شرح حال نگاری ها، زندگینامه هایی هستند که به منظور کاربرد علمی طرح ریزی شده اند.
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نکته: نخستین اصل حاکم بر رفتار اخالقی با آدمیاِن مورد آزمایش← اصل کمترین احتمال خطر است. 
 

گاهانه است. دومین اصل حاکم بر رفتار اخالقی با آدمیان در آزمایش ها← اصل رضایت آ
سومین اصل اخالقی در پژوهش ها← اصل رعایت حریم خصوصی آزمودنی هاست.

 در پژوهش هایی که نمی توان تمامی حقیقت را برای شرکت کنندگان بازگو کرد ← تنها در صورتی که پژوهشگر 
اطمینان داشته باشد که از این بررسی اطالعات ارزشمندی- خواه عملی و خواه نظری – به دست خواهد آمد می توان 

این بررسی را کاماًل موجه دانست. با این حال در پایان پژوهش حقیقت باید گفته شود.
 کاربرد روشهای دردآور یا آسیب زا در مورد حیوان ها باید با میزان اطالعات حاصل از پژوهش قابل توجیه باشد.

 صرفنظر از رهنمودهای ویژه، اصل اخالقی حاکم این است که در پژوهش های روان شناختی آزمودنی ها باید 
همکاران واقعی طرح پژوهشی محسوب شوند.

 حوزه قلمرو »روان شناسی آزمایشی« فعالیت روان شناسان رفتارگرا و شناخت گرا است.
 همپوشی زیادی بین سه حوزۀ روان شناسی رشد، اجتماعی و شخصیت وجود دارد.

سؤاالت چهارگزینه ای فصل اول

کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟    1
H آسیب به نیمکره راست موجب ادراک پریشی چهره ای می شود.  

J یادزدودگی کودکی موردنظر فروید مربوط به خاطرات قبل از 3 سالگی بود.  
K تماشای برنامه های خشن منجر به کاهش رفتار پرخاشگری از طریق اثر پاالیشی می شود.  

L طراح دیدگاه تجربه گرایی جان الک است.  

کدام یک از رویکردهای روان شناسی بیشتر با ادبیات و معارف انسانی دمساز است تا با علم؟    2
L رویکرد پدیدارشناختی K رویکرد گشتالت  J رویکرد رفتاری  H رویکرد روانکاوی   

نخستین اصل مهم در پژوهش های انسانی چیست؟    3
گاهانه J اصل رضایت آ H اصل کمترین احتمال خطر   

L اصل صالحیت K اصل حریم خصوصی آزمودنی ها   

کدام یک از رویکردهای زیر آمیزه ای از شناخت شناسی و فیزیولوژی قرن نوزدهم بود؟    4
L پدیدارشناسی K روانکاوی  J انسان گرایی  H رفتارگرایی   

در کدام یک از رویکردهای زیر تحلیل ساختارهای ذهنی بسیار مهم تلقی می شود؟    5
L گشتالت ورتهایمر K کارکردگرایی جیمز  J ساخت گرایی تیچنر  H درون نگری وونت   
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در مکتب ساخت گرایی، موضوع اصلی مورد مطالعه عبارت است از:    6
J نقش هشیاری در بقای ارگانیسم H نقش هشیاری در سازگاری با محیط   

K عناصر هشیاری   L نقش تداعی ها در هشیاری  

تجربی نگر ها و رفتارنگرها در کدام یک از اصول زیر با هم اختالف دارند؟    7
L روان پویایی K پدیدارشناسی  J ساختارگرایی  H کنش گرایی   

رویکردی که مؤلفه های بنیادین ذهن را توصیف می کند چه نام دارد؟    8
L روان پویایی K پدیدارشناسی  J ساختارگرایی  H کنش گرایی   

اینکه در انتخاب موضوع پژوهش در روان شناسی باید اهمیت و معنای تحقیق بر عینیت ان تقدم داشته     9
باشد از اصول کدام رویکرد است؟

L صفات K روانکاوی  J رفتارگرایی  H پدیدار شناختی   



فصل دوم
مبا ی زیست شناختی روان شناسی

 در دستگاه عصبی دو نوع نورون وجود دارد: ۱( نوع بسیار ریز به نام نورون محلی؛ 2( نوع بزرگ به نام نورون 
درشت.

اکثر نورون ها از نوع محلی هستند. آنها در کار پیام رسانی به نورون های دیگر هستند، هرچند فقط به نورون های 
مجاور خود و نمی توانند نظیر نورون های درشت با نقاط دور از خود مبادله اطالعات کنند.

 دندریت ها و تنه یاخته از نورون های مجاور خود تکانه های عصبی دریافت می کنند. این پیام ها به نوبه خود از 
طریق زایدۀ یاخته ای بلند و باریک و لوله شکلی به نام آکسون به سایر نورون ها )یا به ماهیچه ها و غده ها( انتقال 

می یابند.
کسون های فرعی ظریفی می سازد که در انتهای هر یک،  کسون در انتهای خود شاخه به شاخه می شود و آ  آ

برآمدگی های کوچکی است به نام پایانۀ سیناپسی وجود دارد.

نکته: نورون ها بر حسب کارکرد عمومی سه دسته اند:
 

۱( نورون های حسی )آوران(: تکانه های دریافتی گیرنده های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی می رسانند؛
به  عمدتًا  و  دهنده  پاسخ  اعضای  به  نخاع  یا  مغز  از  که  هستند  پیام هایی  )وابران(: حامل  حرکتی  نورون های   )2

ماهیچه ها و یا غده ها می روند؛
3( نورون های میانجی: پیام های نورون های حسی را دریافت می کنند و تکانه ها را به سایر نورون های میانجی یا 

نورون های حرکتی می فرستند. این نورون ها فقط در مغز و چشم و نخاع وجود دارد.

 در سراسر دستگاه عصبی عمومًا تنه نورون ها با هم توده شده اند. به این قبیل توده ها در مغز و نخاع هسته، و در 
بیرون از مغز و نخاع گره گفته می شود.
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 نسبت تعداد یاخته های گلیایی به نورون ها ۹ به ۱ است و بیش از نیمی از حجم مغز از آنهاست.
نام گلیایی از واژه یونانی glia به معنای چسب گرفته شده زیرا یکی از کارکردهای آن ها نگه داشتن نورون ها در جای 

خودشان است. کار پاکیزه سازی مغز را نیز بر عهده دارند.
 تکثیر لجام گسیختۀ یاخته های گلیایی علت تقریبًا همۀ تومورهای مغزی است.

 اطالعات در طول نورون به شکل تکانه عصبی به نام پتانسیل عمل حرکت می کند و آن عبارت است از تکانه ای 
کسون می رود. شیمیایی – برقی که از مناطق دندریتی به سوی انتهای آ

 ساختارهای پروتئینی از راه باز و بسته کردن منفذها به تنظیم مبادلۀ یون های دارای بار الکتریکی نظیر سدیم 
)Na+( و پتاسیم )+K( و کلسیم )+Ca( یا کلر )-Cl( می پردازند.

 وقتی نورون مبادله اطالعات نکند آن را نورون آرام  )resting( می نامند.

نکته: در دوره آرامش نورون، ساختارهای پروتئینی جداگانه ای به نام تلمبه یونی از راه تلمبه کردن یون های 
 

گوناگون به درون یا بیرون نورون، آنها را در دو سوی غشا با توزیع نامتوازن نگه می دارد. نورون آرام از همین راه 
سدیم های فراوانی را در بیرون یاخته و اندکی سدیم را در درون نگه می دارد.

 اثر کلی مجراها و تلمبه های یونی، قطبی شدن غشای نورون آرام است به طوری که درون نورون، بار منفی 
بیشتری از بیرون آن پیدا می کند.

 هر بار که نورون آرام، تحریک شود اختالف ولتاژ دو سوی غشای آن کاهش می یابد ← اگر پتانسیل به اندازه 
معینی کم شود آنگاه مجراهای +Na در نقطۀ تحریک برای مدت کوتاهی بازشده و یون های سدیم به درون یاخته 

سرازیر می شوند ← نام این فرایند ناقطبی شدن است.
در این شرایط بار برقی درون آن ناحیه از غشای یاخته نسبت به بیرون آن مثبت می شود. مجراهای +Na مجاور، این 
کاهش ولتاژ را در می یابند و باز می شوند و در نتیجه، منطقه مجاور ناقطبی می شود. این فرایند ناقطبی شدن که در 

کسون تکرار می شود، تکانه عصبی را شکل می دهد.  طول آ
همین که تکانۀ عصبی از نقطه ای می گذرد، مجراهای +Na پشت سری بسته شده و تلمبه های یونی گوناگونی فعال 

می شوند تا غشای یاخته را به سرعت به حالت آرامش برگردانند.
 نووکائین یا گزیلوکایین )این مواد از بازشدن مجراهای سدیم جلوگیری می کنند که در نتیجه پتانسیل های عمل 

ایجادنمیشودوپیامهایحسیبهمغزنمیرسد.
 تکانۀ عصبی در گره رانویه، در واقع از گره ای به گره دیگر می پرد )فرایند رسانش پرشی(.

 بیماری تصلب چندگانه )ام اس( که ابتدا بین ۱۶ تا 3۰ سالگی نشانه هایش آشکار می شود، ناشی از تباهی غالف 
میلین توسط دستگاه ایمنی بدن بیمار است و منجر به کژکاری شدید اعصاب حرکتی می شود.

کسون به پایین می رود و به پایانه می رسد کیسه های سیناپسی را در پایانه تحریک   وقتی پتانسیل عمل در طول آ
می کند. این کیسه ها ساختارهای کوچک کروی شکل حاوی پیک عصبی اند و بر اثر تحریک، از آنها پیک عصبی به 

درون پایانه می ریزد.
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نکته: بعضی پیک های عصبی وقتی به گیرنده های خود چفت می شوند اثر تحریکی پیدا می کنند و تراوایی )مثاًل 
 

ورود سدیم( را در جهت ناقطبی شدن افزایش می دهند )درون یاخته مثبت تر از بیرون آن(. بعضی هم بازدارنده اند و 
تراوایی را کاهش می دهند ← درون یاخته گیرنده را نسبت به بیرون آن منفی می کنند.

 بازگیری: فرایند جذب پیک های عصبی توسط همان پایانه های سیناپسی رها کنندۀ آنهاست.
همچنین اثر پیک های عصبی را فرایند تجزیه از بین می برد ← به این ترتیب که آنزیم های غشای یاختۀ گیرنده با 

پیک وارد فعل و انفعال شده و آن را تجزیه و بی اثر می سازد.
 بیش از هفتاد نوع پیک عصبی شناسایی شده.

 بعضی پیک ها به بیش از یک نوع ملکول گیرنده می چسبند و چند نوع تاثیر دارند. به همین سبب هر یاخته به 
شیوه ای خاص خود به همین پیک عصبی پاسخ می دهد.

نکته: استیل کولین )این ماده به طور کلی پیک تحریکی است. در جایی از پیش مغز به نام هیپوکامپ این پیک 
 

فراوان است- هیپوکامپ در تشکیل خاطرات تازه، نقش زیربنایی دارد.

 هرچه مغز کمتر استیل کولین بسازد زوال حافظه بیشتر است. یاخته را منقبض می سازد.
 بعضی داروهای مؤثر بر استیل کولین می توانند فلج عضالنی ایجاد کنند.

 بوتولینوم )از رها شدن استیل کولین در سیناپس های عصب- ماهیچه ای جلوگیری می کند و با فلج ماهیچه های 
تنفسی، شخص از پا در می آید.

 نوراپی نفرین پیکی عصبی است که عمدتًا نورون های ساقه مغز آن را می سازند.
داروهای مخدر از قبیل کوکایین و آمفتامین عمل این پیک را از راه کندسازی بازگیری آن، طوالنی می کنند. لیتیوم 
دارویی است که به بازگیری این پیک سرعت می دهد و خلق شخص را افسرده می سازد. نوراپی نفرین، با کاهش یا 

افزایش سطح خلق ارتباط دارد.
 انباشت دوپامین در برخی مناطق مغز ممکن است موجب بیماری اسکیزوفرنی و کمبود شدید آن در مناطق 

دیگری موجب لقوه )پارکینسون( شود.

نکته: سروتونین ← کمبودش با احساس افسردگی ارتباط دارد.
 

سروتونین در تنظیم خواب و اشتها نیز نقش فراوان دارد و بنابراین برای درمان جوع )پرخوری بیمارگون( نیز به کار 
می رود.

 LSD که سبب تغییر خلق و خو می شود این اثرش را از راه زیاده سازی میزان سروتونین در مغز ایجاد می کند.
 گابا )GABA( یکی از مهمترین پیک های بازدارنده دستگاه عصبی به شمار می رود.

 در شرایط فقدان بازداری گابا کنترل عضالنی از دست می رود.
به تسهیل  بنزودیازپین ها مربوط  نام  به  بیماران اضطرابی  برای  داروهای معمول  بعضی  آرام بخشی  خاصیت   

فعالیت بازگردانی گابا است.
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 گلوتامات پیک تحریکی و فراوان ترین پیک در دستگاه عصبی مرکزی است.
 )NMDA( ← هیپوکامپ )نزدیک مرکز مغز( سرشار از گیرنده های ان ام دی ِا است و شواهد فراوان نشان 

می دهد که این ناحیه در تشکیل خاطرات تازه نقش مهمی دارد.
این گیرنده به سبب اینکه در شرایطی به کار می افتد که از دو یاختۀ متفاوت پیام های پی در پی صادر شود، نیز با 

گیرنده های دیگر تفاوت دارد.
پیامی که از یاختۀ نخست می رسد غشای یاختۀ حاوی این گیرنده را حساس می کند و سپس پیام دوم )پیک های 

عصبی گلوتامات از نورون دیگر( گیرنده را فعال می سازد.
درون یاخته  به  را  فراوانی  کلیسم  یون های  ِا  دی  ام  ان  گیرندۀ  می شوند  ترتیب همگرا  این  به  پیام  دو  که  هنگامی 
راه می دهد. این هجوم یون ها موجب تغییر درازمدت در غشای یاخته و پاسخدهی بیشتر آن به رویداد مجدد پیام 

نخستین می شود. این پدیده به نام توان دهی درازمدت یا LTP شناخته می شود.
 پدیده LTP از راه تقویت سیناپس ها موجب می شود که با دیدار شخص، نام او را به خاطر آورد.

 دستگاه عصبی مرکزی همۀ یاخته های عصبی مغز و نخاع شوکی را به سایر اندام های بدن ارتباط می دهند.
 دستگاه پیرامونی به ← ۱( دستگاه تنی )بردن و آوردن به گیرنده های حسی(؛ 2( دستگاه خودمختار )پیوند با 

اندام های داخلی و غدد( تقسیم می شود.
 شکل مولکولی افیون ها همانند پیک های عصبی  اندروفین است که در کار سدکردن درد هستند.

 روان شناسی ملکولی )با این دید که فرایندهای ذهنی و نابهنجاری های آنها را در قالب داد و ستد ملکولی بین 
نورون ها می توان تحلیل کرد.

 مکانیسم اصلی بازتاب در نخاع است اما مراکز باالتر مغز می توانند آن را تعدیل کنند.
 آرایش مکانی ساختارهای عمده مغز ← )۱( هسته مرکزی تنظیم کنندۀ رفتارهای ابتدایی؛ 2( دستگاه کناری 

یا دستگاه ادارۀ هیجان ها؛ 3( مخ تنظیم کنندۀ فرایندهای عالی هوش.
 نخاع در محل ورود به جمجمه کمی قطور شده و پیاز مغز )بصل النخاع( نامیده می شود و آن ساختاری است 

که بر تنفس و بعضی بازتاب های حفظ حالت ایستاده نظارت دارد.
 مخچه عالوه بر نقشی که در هماهنگی حرکات بدنی دارد در کنترل و هماهنگی کارکردهای عالی ذهن نیز 

مؤثر است.

روانی  فشار  مرکز  دارد  برای عمل کردن  بدن  بسیج  در  که  نقش خاصی  به خاطر   ← هیپوتاالموس  نکته: 
 

)استرس( نام گرفته است.
تشکیالت شبکه ای ← )این تشکیالت نقش پراهمیتی در انگیختگی یا هشیار بودن آدمی دارد.

ظاهرًا این تشکیالت به صورت صافی عمل می کند به این معنا که بعضی پیام های حسی را به قشر مخ )به هشیاری 
گاهانه( راه می دهد و راه بر بعضی دیگر می بندد. آ

 پیرامون هستۀ مرکزی مغز چند ساختار هست که مجموعًا دستگاه کناری نام دارند. این دستگاه روابط متقابلی 
با هیپوتاالموس دارد و به نظر می رسد در کنار هیپوتاالموس و ساقۀ مغز، نظارت هایی نیز بر رفتارهای غریزی داشته 

باشد.
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 بخشی از دستگاه کناری یعنی دم اسب )هیپوکامپ( ← این بخش برای بازیابی خاطرات قدیمی ضروری نیست.
 قطعۀ پیشانی و قطعۀ آهیانه ای را شیار مرکزی از هم جدا می کند. این شیار از نزدیک تارک سر به طور جانبی 

تا گوش ها ادامه دارد.
 قطعه گیجگاهی را شیار عمیقی در بخش های جانبی مغز به نام شیار جانبی از سایر قطعه ها جدا می کند.

 منطقه اصلی حرکتی ← این منطقه کنترل حرکت های اختیاری بدن را بر عهده دارد و درست جلوی شیار 
مرکزی است.

 در قطعۀ آهیانه ای که بین شیار مرکزی و منطقۀ  حرکتی است، تحریک برقی هر نقطه، در نقطه ای از سمت 
مخالف آن در بدن تجربۀ حسی ایجاد می کند چنانکه گویی بخشی از بدن به حرکت درآمده یا لمس شده است. این 
ناحیه را منطقۀ اصلی حسی تنی )ناحیۀ احساس بدن( می نامند. گرما، سرما، لمس، درد و حس حرکت بدن همگی 

در این ناحیه منعکس می شوند.
 مناطقی از قشر مخ که به طور مستقیم درگیر فرایندهای حسی و حرکتی نیست مناطق تداعی نام دارد.

 مغز نگاری محوری کامپیوتری )CAT یا CT( )در این روش، پرتو باریکی از اشعۀ ایکس از مغز بیمار می گذرانند 
و میزان تشعشع گذر کرده اندازه گیری می شود.

مغناطیسی  تشدید  جهت  این  به  را  روش  این  محققان   ←  )MRI( مغناطیسی  تشدید  با  مغزنگاری  روش   
هسته ای نامیده اند که با این روش در واقع تغییرات ناشی از تپش های رادیویی در میزان انرژی هستۀ اتم هیدروژن 

بدن اندازه گیری می شود.
روش ام آر آی در تشخیص بیماریهای مغز و نخاع دقیق تر از مغزنگاری کامپیوتری )CAT( است.

 ام آر آی می تواند ویژگی های شاخص تصلب چندگانه )مالتیپل اسکلروز( را نشان دهد که از روش سی تی اسکن 
برنمی آید.

انرژی جهت اجرای فرایندهای سوخت و سازی است.  به  یاخته های بدن  نیاز  این روش،  مبنای   ←  PET  
با توجه به اینکه اندازه گیری میزان رادیواکتیو مبتنی بر ارسال ذراتی با بار مثبت به نام پوزیترون است، این روش را 

»مغزنگاری گسیل پوزیترون« نام داده اند.
 نیمکرۀ راست رشته های عصبی درازی که مناطق بسیار دور از هم مغز را به هم ارتباط می دهند فراوان است، 
حال آنکه در نیمکره چپ رشته های بسیار کوتاه تری فراوان است که ارتباط های بسیار زیادی را در یک منطقه محدود 

میسر می کنند.
 وقتی چشم ها مستقیمًا به روبرو تثبیت شود ← تصویرهای سمت چپ نقطۀ تثبیت از هر دو چشم به نیمۀ راست 

مغز، و تصویرهای سمت راست نقطه تثبیت به نیمۀ چپ مغز می روند.
اگر آزمودنِی دوپاره مغز بتواند آزادانه چشم هایش را حرکت دهد، اطالعات به هر دو نیمکره می رسد.

 آزمودنی دوپاره مغز فقط فعالیت هایی را که در نیمکره چپ مغزش می گذرد می تواند از راه گفتار بیان کند.
 ماهیچه های صاف و از آن جمله قلب، عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می کند.

ماهیچه های استخوان بندی ظاهری   ← آنهاست  این ماهیچه ها به سبب منظرۀ میکروسکوپی  نامیدن  »صاف« 
مخطط دارند(.
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 دستگاه پاراسمپاتیک مردمک چشم را تنگ می کند، ترشح بزاق را راه می اندازد و ضربان قلب را کاهش می دهد 
و بخش سمپاتیک در همۀ موارد اثر وارونه دارد.

بخش سمپاتیک ← برانگیختگی هیجانی به طور همزمان ضربان قلب را افزایش می دهد شریان های ماهیچه ای 
مخطط و قلب را گشاده می کند، شریان های پوست و اندام های گوارشی را تنگ می سازد و سبب تعریق می شود.

 کندی ضربان قلب و تنفس که دستگاه عصبی پاراسمپاتیک موجب آن است به مراتب به انرژی کمتری نیاز دارد 
تا تندی ضربان قلب و تنفس، که نتیجۀ جنبی فعال شدن دستگاه عصبی سمپاتیک است.

 غدۀ هیپوفیز بیشترین تعداد هورمون را می سازد.
 غده های فوق کلیوی در ُخلق و سطح انرژی و توان مقابله با فشار روانی نقش پراهمیتی دارد.

 اپی نفرین به شیوه ای همانند دستگاه سمپاتیک بر ماهیچه های صاف و غده های عرق اثر می گذارد.
 نوراپی نفرین نیز جاندار را برای عمل در اضطرارها آماده می سازد. وقتی این ماده از راه جریان خون به هیپوفیز 

می رسد آن را به ترشح هورمون اثرگذار بر قشر خارجی غده های فوق کلیوی وامی دارد.
این هورمون دوم نیز به نوبۀ خود کبد را به افزودن سطح قند خون بر می انگیزد تا انرژی الزم برای واکنش سریع بدن 

فراهم آید.
 طاسی، زال تنی، هموفیلی و حساسیت به پیچک سمی از جمله ویژگی هایی هستند که از ژن های نهفته به ارث 

می رسند.
 PKU ناشی از عمل ژن نهفته ای است که از هر دو والد به ارث می رسد.

 پیش از شناسایی جایگاه ژن PKU، امکان تشخیص این بیماری پیش از سپری شدن سه هفته از عمر نوزاد، 
وجود نداشت.

 ژن بارزی مسبب HD است. این بیماری در فاصلۀ سی تا چهل سالگی آشکار می شود.
 اختالل های وابسته به جنسیت ← رنگ کوری یکی از آنهاست. زن ها کمتر رنگ کور می شوند زیرا یا باید هم 

مادر و هم پدرشان رنگ کور باشد و یا پدر رنگ کور، و مادر حامل ژن نهفته رنگ کوری باشد.
 خصوصیات چند ژنی ← ویژگی هایی از قبیل هوش، قد و هیجان پذیری که چندین ژن بر روی آن ها تاثیرگذار 

است.
 یک از روش های بررسی ارثی بودن صفات در حیوان ها ← تخم کشی انتخابی است.

  تخم کشی انتخابی ← حیوان هایی را که صفت معینی در آنها قوی است با هم جفت می کنند و آن هایی را که 
صفت معینی درشان بسیار ضعیف است با هم.

اگر صفتی تحت تأثیر وراثت باشد باید بتوان از راه تخم کشی آن را تغییر داد.
هرگاه تخم کشی نتواند صفتی را تغییر دهد، چنین صفتی را اساسًا تابع عوامل محیطی می دانیم.

 یکی از یافته های شگفت حاصل از پژوهش درباره فرزند خوانده ها این است که تأثیرات وراثت در آنان با بیشتر 
شدن سن افزایش می یابد.

 نوگرایی ← گرایش به تکانشوری و کاوشگری و زود خشمی، برپایۀ ابزار سنجش شخصیت ← که گزارش شده 
به ژنی وابسته است که گیرندۀ دوپامین D۴ را کنترل می کند.
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سؤاالت چهارگزینه ای فصل دوم

کدام یک از یاخته های زیر وظیفه پاکسازی مغز را بر عهده دارد؟    1
J نورون های حسی H نورون های میانجی    

L گلیا K یاخته های گرهی    

در فرایند ناقطبی شدن، نورون های کدام یون در نورون سرازیر می شود؟    2
J کلسیم  H سدیم    

L کلر K پتاسیم    

کدام یک از انتقال دهنده های عصبی زیر همیشه یک انتقال دهنده تحریکی است؟    3
J نوراپی نفرین  H گابا    

L استیل کولین K اپی نفرین    

کدام یک از ساختارهای مغزی زیر بر تنفس و برخی از بازتاب های ایستادن تاثیر می گذارد؟    4
J مخچه  H هیپوکامپ    

L بصل النخاع )پیاز مغز تیره( K تاالموس    

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟    5
H قطعه آهیانه ای را منطقه اصلی حسی/تنی می نامند.  

J هیپوکامپ برای بازیابی خاطرات قدیمی ضروری است.  
K هیپوتاالموس مرکز فشار روانی نام گرفته است.  

L گلوتامات بیشترین انتقال دهنده عصبی در دستگاه عصبی مرکزی است.  



رشد روا ی
فصل سوم

 طبق نظر الک، همۀ دانش ما از طریق حواس به دست می آید، یعنی دانش ما حاصل تجربه های ماست و 
دانش، چیزی درونی و ذاتی نیست.

 دورۀ شش تا هفت سالگی بعد از لقاح، دوره حساسی برای رشد طبیعی اندام های جنسی محسوب می شود.

نکته: وجود دوره های حساس )یا دوره های بحرانی( در زمینه رشد روانی کودک به اثبات نرسیده است.
 

اّما شاید صحیح تر این باشد که بگوییم در این موارد دوره های حساس )مهم( وجود دارد، دوره هایی که برای حوزۀ 
خاصی از رشد، بهینه محسوب می شود.

دوره های حساس ← اگر در این دوره ها رفتار خاصی استقرار پیدا نکند، ممکن است بعدها رشد آن به حد بالقوه نرسد. 
ممکن است سال اّول زندگی برای شکل گیری دلبستگی های صمیمانۀ بین فردی، دورۀ مهمی باشد. سال های پیش 

دبستانی نیز ممکن است به ویژه برای رشد فکری و اکتساب زبان، دوره پراهمیتی باشد.

 در اواخر سدۀ نوزدهم، ویلیام جیمز اظهار داشت که نوزاد دنیا را به صورت صحنۀ آشفته ای از صوت و تصویر 
تجربه می کند.

 دید کودکان در دوسالگی به خوبی دید بزرگساالن می شود.
ـ نوزادان مخصوصًا مجذوب قسمت هایی از محیط خود می شوند که از بیشترین تضاد برخوردارند، مانند لبه های اشیا.
آنها به جای وارسی کل شیء، چنانکه شیوۀ بزرگساالن است، به قسمتی از آن نگاه می کنند که بیشترین لبه را دارد.

نوزادان، طرح های پیچیده را نیز بر طرح های ساده و طرح های انحنادار را بر طرح های متشکل از خطوط   
مستقیم ترجیح می دهند.
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تا دوماهگی توجه آنها بیشتر بر اجزای چهره از قبیل چشم، بینی و دهان متمرکز می شود.

نکته: پاسخ گرداندن سر در حدود ۶ هفتگی ناپدید می شود و تا 3 یا ۴ ماهگی، یعنی شروع مرحلۀ جستجوی 
 

چشمی منبع صدا، دیده نمی شود.

 در ۴ ماهگی، کودکان حتی در تاریکی هم دست خود را در جهت منبع صدا حرکت می دهند.
 در ۶ ماهگی، کودکان به صداهایی که با مناظر جالب همراه باشند، توجه فراوان نشان می دهند و می توانند محل 

صدا را دقیق تر مشخص کنند.
 نوباوۀ یک ماهه می تواند صداهای مشابه مانند »پا« و »با« را از یکدیگر تمیز دهد.

 برخی از اصوات گفتار را نوباوگان بهتر از بزرگساالن از هم تمیز می دهند، همان صداهایی که بزرگساالن آنها را 
به عنوان اصوات همانند می شنوند.

 با رسیدن کودک به ۶ ماهگی، اطالعات او دربارۀ زبان به حدی است که می تواند اصواتی را که در زبانش رایج 
نیستند بکار نبرد.

 نوزادان، صدای پدر را بر صدای مردهای دیگر ترجیح نمی دهند.
 جنین در زهدان واقعًا یاد می گیرد که بعضی از ویژگی های صوتی کلمات را تمیز دهد.

 طرحواره ها )یعنی نظریه هایی دربارۀ نحوه عمل دنیای فیزیکی و اجتماعی.
 اولین شغل پیاژه به عنوان دانشجوی فوق لیسانس روان شناسی، اجرای آزمون هوش زیر نظر آلفرد بینه،  ابداع 

کنندۀ آزمون هوشبهر بود.
 پیاژه دو سال اول زندگی را مرحلۀ حسی- حرکتی نامید. مرحله ای که در آن کودکان سرگرم کشف رابطه بین 
اعمال خود و پیامدهای آن اعمال هستند. کشف مهم کودک در این مرحله، دستیابی به مفهوم پایداری شیء  است.
 در حدود یک سالگی است که کودک صرفنظر از اینکه در کوشش های قبلی چه اتفاقی افتاده است، همواره 

اسباب بازی را در محلی که آخرین بار از نظرش پنهان شده جستجو می کند.
مرحلۀ پیش عملیاتی در حدود یک و نیم تا دوسالگی، کاربرد نمادها آغاز می شود.

 عملیات:عبارت است از روش ذهنی جداسازی، ترکیب و یا تغییر دادن اطالعات به شیوۀ منطقی.
 پیاژه معتقد بود که تفکر پیش عملیاتی زیرسلطه تأثرات بصری است.

 در مرحلۀ پیش عملیاتی، تغییر در نمود بصری، بیش از کیفیت های غیر آشکار آن، مانند جرم یا وزن، بر کودک 
اثر می گذارد.

 خصوصیات کلیدی دیگر کودکان پیش عملیاتی، به قول پیاژه، خودمحوری است.
 پیاژه معتقد بود که خودمحوری، انعطاف ناپذیری تفکر پیش عملیاتی را تبیین می کند.

نکته: مرحلۀ عملیات عینی: هرچند کودکان در این مرحله واژه های انتزاعی به کار می برند، اما محدودۀ کاربرد 
 

این واژه ها اشیایی است که مستقیمًا حس می شوند.


