
به نام بی نام او  :..: 

 مقدمه

 )با منابع یکسان( شناس ی عمومی در رشته روانشناس ی به چند جهت است. اول آنکه، این درس از معدود دروس ی است کهاهمیت درس روان

دوم اینکه، اولین گام برای شنننننننروا م العا   شنننننننناسننننننن ی )وزار  عدوم و وزار  بهداشنننننننت(   نننننننور دارد.آزمون کارشنننننننناسننننننن ی ارشننننننند روان ۲در هر 

گی و شننننمول باطی م ال( آن(. سننننوم آنکه، م ال ی که در درس روانشننننناسنننن ی عمومی شننننناسنننن ی، م العه این درس اسننننت )به جهت  سنننن  دروان

 به لسنندی روی م ا گ دیرر دروس ًی نن نن یم رح می
ب
شننناسنن ی آسنن ( ًر از جمده روانشننناسنن ی رشنند، روانشننناسنن ی  ی یولو    وشننود، عمدًا

شنننناسننن ی عمومی برای دو کناور وزار  عدوم و وزار  همواره دو من ع اصننن)و )و ال ته جر( ب( برای لسننندی بر م ال( روانکند. روانی کم  می

شنننننننننناسننننننننن ی عمومی هیدرراد و سنننننننننان  اب( که م ال( آنها همدو ننننننننن ی  وبی هب با یکدیرر دارد. ج وه شنننننننننده اسنننننننننت ) روانبهداشنننننننننت ًوصنننننننننیه می

 جامع، همواره مورد ًوجه داوید ان این دو کناور بوده اسنننننننت و با شنننننننناسننننننن روان
ب
ی عمومی کیهان نی  که به عنوانی من عو کب ( ب اما نسنننننننمتا

دهو مناسننننن( سنننننواط  کناورهای ا ی ، اعتماد داوید ان را به  وبی جد( کرده اسنننننت، اکنون با آ ر ن به روز رسنننننانی ها در و را   جوشننننن 

 است.  رو ج   ید ان  رامی کناور کارشناس ی ارشد وزار  عدوم و وزار  بهداشت، آماده استفاده داو جدید

 

 ویرایش آخرین تغییرات 

همچنین برای جدو ی ی از ا  ا   در م ن صننننننننننننور   ر ته اسننننننننننننت.  ور کناآ ر ن برخو اصننننننننننننز ا  ج  ی نی  م اب  با آ ر ن و را   این ج وه، در 

 ( ب کنیب و از لعداد صفحا   الو ج وه بااهیب.کیفیت ج وا ، متون را کبقیمت ج وا ، سعو کردیب بدون کاه  

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با ایمینان م العه کنید، به موارد ز ر ًوجه نمایید: 

از سننننواط  کناور  درصددددد80 به  ار نننن ی که بز اصننننده کو از کناور  نیه شنننند، نشننننان داد که ج وه روانشننننناسنننن ی عمومی ک نان به ً نا ی  .1

جاسنننننننننن. داده اسننننننننننت. در  الو که درصنننننننننند ًر ه های ً  رقری کناور در این درس در کناور ارشنننننننننند ) را   عمومی( به یور  ارشنننننننننند  ا ی 

 م العه نمایید.  وبسایت ک ناندرصد است.   ارش عینی و شفاف این بررس ی را در  ۷۰میانرین چی ی  دود 

ر روانشناس ی دانشگاه های  نران، شهیدبنشتی و عزمه ی ای ا ی  نیه و و را   کرده اند.  .2  این مجموعه را ًر ه های بًر

ر کناور کارشناس ی ارشد روانشناس ی بوده است. ًر هًر هاین مجموعه، در سالهای  ذشته من ع اص)و م العالی  .3  جمدهها ی از های بًر

و  انب  ۱۵ انب ز ن( ناومنشنن ی نداد ًر ه ، ۶ انب زهرا دا ی ًر ه ، ۲، آقای امی  همایون  زجیان ًر ه ۷ انب سننمانه ابراهیب نداد ًر ه 

 بیوانید. وبسایت ک ناناین دوستان را در  م ا  هًوانید . میآ ر ن کناور  ًا ۹۳کناورهای ارشد  ۱۶نر و السادا  سدی)و ًر ه 

مورد بازبینی قرار ا ی   این مجموعه در کنار دیرر مجموعه های ک نان، با دقت بسننننننیار ز ادی  نیه شننننننده و متناسنننننن( با سننننننواط  کناور  .4

 به روز رسانی شده است. ج   رو  رشد ر ته است و برای کناور ا
ب
 کامز

 

و قابل ایمینان ر  ی صحیح در جایان ضمن دعو  از همه شما دوستان به استفاده از روش م العه عدری و دقی  و همچنین به کار ی ی ی  برنامه

ها ی که و شا سته، آمادگی  ود را برای شنیدن نظرا  و ج ش نادا  ارزشمند شما ع   ان برای هرچه بن   کردن مجموعهبرای رسیدن به هدف

 کنیب. متعد  به همه شماست، اعزم می

 

 

 

 

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان
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 به ما عن نا کن

 ؛ تدواندی

 ًوانیب لغیی  دهیبآنچه که میدادن برای لنغنینینر 

 ؛ظدرفدیدتدی

 آنچه که از کن  ل ما  ارج است جذیر  ن برای 

 و 

 ؛بینش ی

این دومیان این  نًنم ننننننننننبرای درکنن

 



 

 

 درباره کیهان

  ر روان روه آموز ننن ی کیهان ملشنننال از لعدادی از ًر ه های های ًهران، شنننهیدبهشنننتی، شنننناسننن ی و مشننناوره ارشننند و دک  ی دانشنننگاهبًر

 در زمینه کناور ارشد و دک  ی مجموعه روانشناس ی و مشاوره  عالیت دارد. 
ب
 عزمه و ... است که صر ا

 ر ر  ی، مجموعه ج وا  قابل ایمینان،  یدب های آمو  عالیت های کیهان شنننننننامل اراته  دما  مشننننننناوره و برنامه ز ننننننن ی با اسننننننناًید بًر

 های آموز  ی با کیفیت است. شناس ی، اراته  دما  روانشنا تی به دانش و ان و بر  اری کزسروان

 کند.شناس ی و مشاوره کیهان  عالیت می روه آموز  ی کیهان ًحت نظار  مستقیب مرک   دما  روان 

 ن  قی از  ود مرک  کیهان به شننننننننیوه این  نتی، ًدفنی و کیهان در هیچ کجای کشننننننننور شننننننننع ه ای ندارد و ًمام  دما  و مح ننننننننوط  آ

   وری قابل در ا ت است.

 هنای عدری مشننننننننننننناوره و برننامنه ر  ی و همچنین ج وا  قنابنل ایمیننان، هر سنننننننننننننالنه لعنداد قنابنل ًوج ی از بنه ل   بنه کنار ی ی از روش

، ۷ انب سنننننمانه ابراهیب نداد ًر ه  ۹۷ور مثال  درسنننننال ها بوده اند. به یشنننننناسننننن ی از میان کیهانیکناور ارشننننند روان ۱۰۰های ز ر ًر ه

 انب زهرا دا ی ًر ه  ۹۹، در سال  ۶و  انب الهه موط ی ًر ه  ۱ انب  ات ه قدمی ًر ه  ۹۸، در سال ۲آقای امی  همایون  زجیان ًر ه 

به یور  ۱۶و السننننننادا  سنننننندی)و ًر ه و  انب نر  ۱۵،  انب ز ن( ناومنشنننننن ی نداد ًر ه ۳ انب شننننننقای   ابهو ًر ه  ۱۴۰۰و در سننننننال  ۶

 کامل کیهانی بوده اند. 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. جدسا  به دو شال رایگان ) قی ی  بار در سال( و ًی   ی )با ی  مشاور به انتیاب  رد( بر  ار می 

  )ا ت اص ی )ی  مشاور و ی  دانش و در هر جدسه 
ب
 شود. بر  ار میجدسا  به دو شال ًدفنی و   وری و صر ا

   .هر دانش وی کیهانی ی  جرونده مربوط به ایزعا   ود ن د مشاور ا ت اص ی اش دارد 

 مسدی است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ب
ر همان رشته است و بر آن آزمون کامز  ًر ه بًر

ب
 مشاوره(، ال اما

 مان مشاوران ً و ( میو ًجربی استیراج میهای عدری های برنامه ر  ی و مشاوره کیهان، از یا تهروش شود. شود و سپو در دجاًر

 اینجا از آزمون و   ا  ب ی ن ست. 

 ر( بهره می  برد. برد که این قدر  انتیاب دانش و را باط میکیهان از   ور چندین مشاور ًی   ی )ًر ه های بًر

  رایی متفاو  اراته کرده است. ، دو یرح و ده متفاو  با شج   رو کیهان برای داوید ان کناور 

   شود. )آقایان  زح و نی  من ( کیهان بر  ار می هاسوپروای ر ًمام جدسا  مشاوره کیهان ًحت نظار 

  .ه  نه جدسا  مشاوره در کیهان م اب  نرخ م وب عمومی است   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز خدمات آن به ما بازخورد دهید :به رو  .: کیهان متعلق به شماست، پس برای ارتقاء روز                           

 کـیـهـان :.آشنایی با مجموعه .: 



 

 

 

 

 در دن ال کردن اهداف  ود دچار مشننننننننال هدف .۱
ب
: ًجربه ما نشننننننننان داده داوید انی که هدف مشنننننننند، و محکری ندارند، معموط

 واهید ارشنننننند ًان را روشننننننن کنید. چرا میکنیب اول از همه هدفرسننننننند. کو ج شنننننننهاد میشننننننده و گاهو  تی به  ی جایان نی  نری

 میروان
ب
باشنند. کو  SMARTدانید که هدف باید شننناسنن ی شننرکت کنیدت چه ًر ه ای را در این کناور دن ال می کنید و چرا ت  تما

ای کننه مشننننننننننننند،  ننذاری  عنی هنندف SMART ننذاری کنینند. هنندف SMART ننذاری سنننننننننننننننال و ینن  سنننننننننننننننال آینننده ًننان هنندف ۵برای 

(Specificقنننابنننل انننندازه ،)( ی ی Measurable( قنننابنننل دسنننننننننننننلینننابی ،)Attainable( واقع ب نننناننننه ،)Realistic و دارای محننندوده زمنننانی )

ًوانند به شننما کم  ز ادی ر  ی + ی  مشنناور آگاه و متی نن، می( باشنند. در این راه ی  د    برنامهTime-boundedمشنند، )

  ذاری صحیح اراته دهند. دفدر ه

ند، ًان برنامه ر  ی کنید. ی  برنامه ر  ی صننننحیح نه  ی)و سنننننرین اسننننت که زود  سننننته ًان ک: برای رسننننیدن به هدفر  ی برنامه .۲

 چه منابعو را می
ب
 واهید نه  ی)و سنننننننننن   که شننننننننننما را به هد تان نرسنننننننننناند. بدانید از کجا باید شننننننننننروا کنید. با کدام کتاب ها. کز

دیرران استفاده کنیدت کدام  زصه ب ش   جواب داده و   واهید از  زصهم العه کنید. آماده  زصه برداری هسلیدت یا می

آوردت اینجا از ی  کاربدد، کسنننننن ی که ًازه در کناور رشننننننته شننننننما ید، منفعت ب شنننننن  ی را برای شننننننما میکنبه نسننننننمت ه  نه ای که می

(، ایزعا  طزم را بری ید. ۵۰شناس ی بالینی یا عمومی( و ًر ه عالو هب کس( کرده )ز ر شرکت کرده )کناور سراسری ارشد روان

 واهینند لسننننننننننننننت ب نینند. از چنه هننا را. کی میجمع کنینند و بعنند کنندام درسهننا را در چننه بننازه زمننانی  واهینند اول کنندام درسب  نینند می

 واهید اسنننننتفاده کنید و ... . ابتدا مسنننننی  رسنننننیدن به هدف را به اندازه کافو برای  ود روشنننننن کنید. یرح های اب ارهای دیرری می

ان داشته باشید.   مشاوره میتد  کیهان را نی  مد نظًر

ها را دور های  ذشننننننته رها کنید. نررانیها و ًدخو:  اط که وقت عمل کردن  را رسننننننیده، بهنتان را از همه شننننننکسننننننتآمادگی بهنی .۳

کننه ًننان بننه نحو ا سنننننننننننننن، طزم دار نند  کر کنینند. بننه اینکردن برنننامننه ًننان و می ان ًز ننننننننننننن ی کننه برای عم)وبر   نند و  قی بننه هنندف

 ًان دارد و سایر ناا  مثمت  کر کنید. مو قیت در این جرو ه )کناور کارشناس ی ارشد یا دک  ی( چه ًاثی ا  مث تی در زندگی

: منظور، داشننن ن ی  سنننری اب ار برای مقابده با  سنننتگی، ناامیدی، و سنننایر موانع بی ونی و درونی برای رسنننیدن به اب ارهای کارآمد .۴

دهند(. میًان است. روش م العه صحیح را بدانید )در انتهای ج وا  هست و در صور  نیاز مشاوران نی  به شما آموزش هدف

 های مدیر ت اس  س و ًمرک  آشنا باشید. بدانید کی باید مرور کنید ًا م ال( از بهنتان نرود. با روش

کنید، هیچ جای نررانی صورلی که از همین مجموعه ج وا  کیهان استفاده می: رشته ما منابع ز ادی دارد. در لعا  منس بام  .۵

کنیب که از م العه منابع جراکنده جرهی  کنید. م العه منسننننننننننن ب یای دو من ع  ی)و به   از ن سنننننننننننت. اما باز جهت ًاکید عر  می

ان اعتماد کنید.  ۶-۷م العه جراکنده   من ع است. به مسیً 

اید، بررسننننننننننننن ی و ارز ابی کنید. ب  نید در جهت درسنننننننننننننتی  رکت ًان و دانشننننننننننننن ی را که اندو ته: مدام  ودًان، منابعنظار  و ارز ابی .۶

 بدد کم  بری ید. موارد دار دت در صور  نیاز، برای این کار از ی  راهکنیدت یا نیاز به لغیی  روش کار در برخو می

ر .۷ : سننننننننندت ًزش کنید و نلیجه را به  رداننده روزگار وا ذار کنید. یادًان باشننننننننند که این عالب اعتماد به  ود و ًوکل به نی و ی بًر

 نلیجه نیواهد ماند. وشا ی بییراحو عادطنه دارد، کو م مئن باشید ز مت هیچ داوید( ک

 ترین فرداها را آرزو داریمبرای شما زیباترین و شایسته

 گدروه مدشداوران کدیدهدان

مروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و 

 شناسیدکتری روان

 های بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـاناز نگاه رتبه
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 حسّی  یهافصل چهارم: فرآیند 
 

ی را باز  یهاترین مراحل پردازش حسی نیز پیامعالوه بر دریافت اطالعات حسی، پیوسته از باالترین سطوح خود به ابتدایی ترین خصایص مغز این است که  یکی از مهم
 کنند.ی هستند که نحوه پردازش درونداد حسی را تعدیل می یهابرگشتی، شامل فعالیت یهااین نمود افکنی  .فرستدمی

 

 حسّی یهااسلود  یهاویژگی
دهد و خاصیت دوم یا رمزگذاری  حسی را در سطح روانی توضیح می   یهاحسی وجود دارد، خاصیت اول که حساسیت است، اسلوب   یهادر همه اسلوب دو خاصیت  

 دهد.حسی، سطح زیستی را مورد توجّه قرار می

گذارد، صدای  تر خواهد بود، نور تند بیشتر از نور مالیم بر دستگاه عصبی اثر میهرچه محرکی شدیدتر باشد، اثرش بر اندام حسی مربوط به آن نیز قوی  حساسیت:

 دهد.بلند بیشتر از صدای آرام دستگاه شنوایی را تحت تأثیر قرار می 

نه مطلق است و آن کمترین مقدار محرک است که به نحوی پایا قابل تمیز و افتراق از نبود  روش اساسی سنجش حساسیت یک اسلوب تعیین آستا  آستانه مطلق:

 کامل محرک باشد.

اند از فنون تجربی برای سنجش رابطه میان بزرگی فیزیکی محرک مثالً شدت فیزیکی نور و پاسخ روانی ناشی از آن )مثالً عبارت  جسمی:روانی  یهاکارراه

 . رسد(ند یا مالیم به نظر میای که آن نور تدرجه

 دهد. عملکرد دستگاه عصبی را به صورت تابعی از شدت محرک نشان می  جسمی:-تابع روانی

توان شدتی را هم سنجید که محرک باید باالتر از این  ی را در نظر بگیریم که سطحی تقریباً دلخواه است، می اگر شدت معیار )استاندارد(   تشخیص تغییر شدت:

باشد  ،باشد سطح   از آن معیار  از این طریق سنجیده می   . تا قابل تمیز  تغییر است. آنچه  تفاوت  این سنجش، سنجش قدرت تشخیص  تفاوت یا حداقل  شود، آستانه 
 محسوس است که عبارت است از حداقل تفاوتی که در مقدار محرک باید باشد تا بتوان آن را متفاوت از محرک معیار دانست.

شمع روشن باشد، افزوده شدن یک   20مثالً اگر در اتاقی  .به معیار اضافه شود تا مورد توجّه دستگاه حسی قرار گیرد، متناسب با شدت محرک معیار استشدتی که باید  
تا این افزایش قابل تشخیص  ( باید اضافه شود  100×%5شمع دیگر )باز هم    5شمع روشن باشد،    100لی اگر در اتاق  و  توان به خوبی تشخیص دادبیشتر( را می   %5شمع )

تر از تغییرات مزه و بو  خوانند. ما عموماً به تغییرات نور و صدا حساسشناسند و آن نسبت را ثابت کسر وبر میی نسبتی را به نام قانون وبرن فخنر می باشد. این رابطه
 توانیم تشخیص دهیم.هستیم، یعنی افزایش کمتری را در آنها می

 اند از شرایطی که در آنها شدت محرک باالتر از آستانه است. عبارت ایآستانه شرایط فوق 

 متنوع. ی هابردن به نحوه پیدایش خطا در بسیاری موقعیتعبارت است از روش استاندارد پی   نظریه تشخیص پیام

کند و سوگیری معیاری برای دادن پاسخ مشخص است که آفرینی محرک تعیین میاحساس را قدرت ادراک: (bias)تمایز احساس )تحسیس( از سوگیری 

 گر خود وضع کرده است. مشاهده

آژیرکاذب عبارت است از پاسخ مثبتی که به غلط یعنی در غیاب پیام   و  عبارت است از پاسخ مثبتی که به درستی یعنی در صورت وجود پیام داده شده است  زنیهدف 

 خوانند. ها را میزان آژیر کاذب میکاذب به کل آزمایه  یهازنی و نسبت آژیرها را میزان هدف کل آزمایهها به زدهنسبت به هدف   .داده شده است

روست.  کردن جهان با مسأله بسیار سختی روبه حسی به مغز. مغز برای حس  یهاها از گیرنده رمزگذاری حسی عبارت است از نحوه انتقال محرک  رمزگذاری حسی:

حسی    یهاهریک از اسلوب  .اندکند که با تخلیه عصبی همراهتریکی صحبت میکال  یهادهد. اما مغز فقط به زبان پیامها پاسخ میاز محرکهر حسی به نوع خاصی  
ای یافتهتخصص  یهانامند. سلولاین فرآیند ترجمه را تبدیل می   .ها به مغز راه یابندالکتریکی ترجمه کنند، تا بعد این پیام  یهاباید نخست انرژی فیزیکی خود را به پیام

شود پیامی الکتریکی  ای است که وقتی تحریک می یافته  سلول عصبی یا نورون تخصص   ،دهند گیرنده نام دارند. گیرندهحسی فرآیند تبدیل را انجام می   یهاکه در اندام 
رسد. برای هر اسلوب حسی،  کننده خود در قشر مخ میکند تا سرانجام به ناحیه دریافتمذکور آن قدر طی مسیر می  پیام  .فرستدمتصل به خود، می   یهارا به نورون 

 ای در قشر مخ وجود دارد.کننده جداگانهناحیه دریافت

شدت عبارت است از اینکه محرک چه قدرتی دارد و کیفیت عبارت است   .دو ویژگی هر محرکی شدت و کیفیت آن است ها:رمزگذاری شدت و کیفیت محرک

 ی هاعصبی در واحد زمان و به عبارت دیگر سرعت تکانه   یهااز اینکه محرک به چه چیز شبیه است. روش اصلی برای رمزگذاری شدت هرمحرک توجّه به تعداد تکانه 
 عصبی است. 

اند و فاصله زمانی میان عصبی از نظر زمانی نسبتاً پراکنده  یهاوقتی شدت محرکی کم باشد، تکانه   تریکی:کال  یهابندی تکانه وی زمانی یا توالی فاصله الگ

ی  یهاها کامالً ثابت است. روش دیگر آن است که شدت محرک را براساس تعداد نورون اما اگر شدت محرک زیاد باشد، فاصله زمانی بین تکانه . ها یکسان نیستتکانه 
توان  است. چگونه می   تریها امر پیچیدهشوند. اما رمزگذاری کیفیت محرکبیشتری فعال می  یهااند، رمزگذاری کنیم: هرچه محرکی شدیدتر باشد، نورون که فعال شده
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 یهامختلفی را که در یک حس وجود دارد، از هم تشخیص داد؟ رنگ قرمز را چگونه از رنگ سبز تشخیص دهیم؟ شاید این رمزگذاری هم براساس نورون   یهاکیفیت
  گری ما اختصاصیا  ای وجود دارد.رشته عصبی جداگانه   مزهگیرد که برای هر  مثالً تفکیک شیرینی از ترشی بر این اساس صورت می  .گیرداند، صورت میخاصی که دخیل
(specifity)  شود. هر  در هر دستگاه حسی از الگوی شلیک عصبی هم برای رمزگذاری کیفیت یک احساس استفاده می  .تنها اصل پذیرفته شده در رمزگذاری نیست

 دهد.ها هم به درجات متفاوتی واکنش نشان میرشته عصبی خاص گرچه ممکن است، مثالً به مزه شیرین بیشترین واکنش را نشان دهد، اما به سایر مزه
 

 حس بینایی 
 بینایی در نوع انسان از بیشترین ظرافت برخوردار است. ،  کنند. از این سه حسای دور، اطالعاتی فراهم میاند که از فاصلهبویایی  و تنها حس بینایی، شنوایی 

 

 نور و بینایی 
الکترومغناطیسی است که از خورشید و بقیه جهان بینایی، نور است، نور نوعی انرژی  محرک مادی در مورد حس  .دهدهرحس به شکل خاصی از انرژی مادی جواب می 

ها بسیار زیاد است. چشم  مختلف در نظرگرفت که اختالف این طول موج  یهاای از امواج مختلف با طول موجگیرد. انرژی الکترومغناطیسی را باید مجموعه منشأ می
 هارصد تا هفتصد نانومتر حساس است.حدود چ  یهاانسان فقط به محدوده باریکی از این طیف، یعنی به طول موج 

 

 دستگاه بینایی  
در هر چشم دو دستگاه وجود دارد، یکی برای تصویرسازی    .ارتباطی این دو تشکیل شده است   یهامختلفی از مغز و مسیر  یهادستگاه بینایی انسان از دو چشم، قسمت

 عصبی.  یهاو دیگری برای تبدیل این تصاویر به تکانه 
شبکیه الیه نازکی است که در پشت کره   .دستگاه تصویرساز چشم: کار این دستگاه متمرکز ساختن نور منعکس شده از شیء به صورت تصویری بر روی شبکیه است

 چشم واقع است. دستگاه تصویرساز مزبور، خود از قرنیه، مردمک و عدسی تشکیل شده است. 

کند، عدسی روند  شود و قرنیه آن را برای شروع تصویرسازی به داخل جمع می نور از اینجا وارد چشم می  .شده است  سطح شفافی است که در جلوی چشم واقع قرنیه

تر برای اشیای نزدیک، کروی  .کندکند و با تغییردادن شکل خود، بر اشیایی که در فواصل مختلفی قرار دارند، تمرکز می متمرکز ساختن نور روی شبکیه را تکمیل می
 شود.تر می ی اشیای دور، تخت و برا

شود تا در  یعنی در نورکم قطرش زیاد و در نور زیاد و تند، قطرش کم می  .کندمنفذ مدوری است که در پاسخ به مقدار نور موجود قطرخود را کم و زیاد می  مردمک

 مخروطی وجود دارد.  یهاای و سلولاستوانه  یها سلول یهام هر دو حال نور به قدر کافی وارد شود و کیفیت تصویر حفظ گردد. دو نوع سلول گیرنده به نا

محوری را به صورت سیاه و سفید تصویر   یهاکنند و نقش اند، یعنی در زمانی که شدت نور کم است کار می برای دیدن در شب طراحی شده ایاستوانه یهاسلول 

 کنند. می

ی با وضوح زیاد و به صورت  یهادهند که شدت نور زیاد است و نقش دیدن در روزند، یعنی زمانی واکنش نشان می ها برای  ترین سلولمناسب  مخروطی  یهاسلول 

  .اندی است که به طور فشرده کنار هم قرار گرفته یهاشود. لکه بینایی پر از گیرندهخوانده می  لکه بینایی کنند. ناحیه کوچکی درست در مرکز شبکیه رنگی تصویر می 

ای و مخروطی حاوی موادی به نام رنگدانه نوری  استوانه   یهاافتد، بیشتر خواهد بود. سلولضوح تصویری که بر آنها می و  ،ها به هم نزدیکتر باشنداما در هرجا گیرنده
ای  استوانه  یهاگردد. پاسخ سلوللید تکانه عصبی می شود که منجر به تونوری فرآیندی شروع می یهاکنند. با جذب نور به رنگدانه هستند، که نور را به خود جذب می 

ای تا خارج عقده  ی هاآکسون طویل سلول .شودمنتقل می  ایعقده  یهاسلول دیگری به نام  یهاو از آنجا به نورون  دو قطبی یهاسلول و مخروطی نخست به  

ای وجود ندارد و چشم  رود. در محل خروج عصب بینایی از چشم هیچ گیرنده چشم به مغز می دهد که از  را تشکیل می   بینایی )اپتیک(  عصرشده و    از چشم کشیده

 شود. نامیده می کورنقطهبیند، این قسمت ما در این ناحیه هیچ متحرکی را نمی 

 

 تشخیص نور 
ای و مخروطی وجود دارد که تعدادی از  استوانه  یهابین سلولکنند. سه تفاوت مهم ای و مخروطی حساسیت ما را به شدت نور تعیین میاستوانه  یهاحساسیت: سلول

ای و مخروطی در سطوح متفاوتی از  استوانه   یهاتفاوت نخست این است که سلول  .دهددخیل در شدت نور ادراک شده یعنی درخشندگی نور را توضیح می  یها پدیده
 ی هانور فقط سلولاند. در شب نیمه مهتابی یا در اتاقی بسیار کممخروطی فعال  یهاروشن فقط سلول  یهاچراغشوند. در نور وسط روز یا در اتاقی پر از  نور فعال می

فعالاستوانه  این است که سلول ای  تفاوت دوم  یافتهاستوانه   یهااند.  متفاوتی تخصص  انجام وظایف  برای  این است که سلولای و مخروطی  تفاوت سوم   ی هااند. 
از طرف دیگر،    .ای نداردسلول استوانه   لکه بینایی حاوی تعداد زیادی سلول مخروطی است ولی هیچ   .اندی و مخروطی در نقاط مختلفی از شبکیه تمرکز یافتهااستوانه 
 مخروطی نسبتاً کمی دارند.  یهالی سلولو اندایاستوانه  یهامحیطی شبکیه غنی از سلول یهاقسمت
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 یابد.نامند. آستانه مطلق با افزایش مدت حضور فرد در تاریکی کاهش میمیانطباق با تاریکی: تغییر در توانایی شما برای دیدن تاریکی را انطباق با تاریکی  

 هاتشخیص طرح 
شود که نیازی به عینک ندارد.  ای سنجیده می نی حدتی است که در قیاس با بینندهحدّت بینایی عبارت است از توانایی چشم برای تفکیک جزئیات از هم، حدّت اسنل

حدت 
20

20
حدت    .تواند بخواندپایی می20پایی حروفی را تشخیص دهد که یک فرد نوعی از فاصله    20تواند از فاصله  به معنای آن است که فرد می 

20

100
یعنی فرد   

حدت بینایی چنین فردی کمتر از مقدار طبیعی    . تواند بخواندپایی می   100حروفی چنان بزرگ را بخواند که یک فرد نوعی از فاصلهپایی صرفاً  20تواند از فاصله  می
 دانند. است. حدت هندسی )توانایی دیدن جزئیات شکل( را از حدت تقابلی )توانایی دیدن تفاوت درخشندگی( متمایز می

 

 تشخیص رنگ  
اند، مگر از نظر طول موجی که دارند. کار شگفت دستگاه بینایی ما تبدیل طول موج به رنگ است که در نتیجه، از طول  جهت به هم شبیهمرئی از هر    یهاهمه نور 

ی را که یهانور   .بینیمبی می آ  ، نانومتر است  500تا    450ی را که طول موج کمی دارند یعنی طول موجشان  یهامثالً نور   .آیدمختلفی پدید می  یهامختلف، رنگ  یهاموج
تا   650ی را که طول موج زیادی دارند، یعنی طول موجشان در محدوده  یهاسبز و نور  .نانومتر است  570تا    500طول موج متوسطی دارند، یعنی طول موجشان تقریباً  

 بینیم.نانومتر است قرمز می  780
کند. در این گونه موارد ادراک ما از رنگ شیء تا  یده شده از منبع نورانی به خود را منعکس می منشأ به وجود آمدن حس رنگ: به طور معمول شیء است که نور تاب 

که ژاکت آبی رنگ  ها بستگی دارد. توانایی شما برای آنشود و تا حدی هم به عوامل دیگر مثل بافتار پیرامون رنگحدی تابع طول موجی است که از شیء منعکس می

 شود.خوانده می  ثبات رنگرغم تغییرات نور اطراف همیشه آبی ببینید، داشتنی خود را علی دوست

رنگی تابیده   عبارت است از کیفیتی که نام رنگ بهترین توصیف آن است نظیر قرمز یا زرد متمایل به سبز. درخشندگی به مقدار نوری که ظاهراً از یک سطح  فام

 ی ها هم به معنای پررنگ بودن یا خلوص آن رنگ است: رنگ   درجه اشباع  .ممکن و سیاه کورترین آنهاستترین رنگ  شود، مربوط است چنان که سفید درخشندهمی

 آیند که گویی هیچ رنگ سفیدی در آن وجود ندارد.اشباع شده )مثل زرشکی( چنان به نظر می  یهارسند )نظیرصورتی( و رنگ رنگ به نظر میاشباع نشده، پریده و کم

 

 رنگی  یهاآمیزه

هم، یعنی دو نور با ترکیب فیزیکی متفاوت را که    توان درست کرد. یک جفت نور منطبق برقابل تشخیص را با مخلوط کردن تنها چند رنگ اصلی می   یهاتمام فام
یا عکس با تکیه بر این واقعیت صورت  آفرینی با سه رنگ اصلی ایجاد رنگ در تلویزیون  خوانند. نتایج قانون رنگرسند فراپار)متامتر( میشبیه یکدیگر به نظر می 

بینید که از نقاط بینی صفحه تلویزیون خود را بررسی کنید، می توان ایجاد کرد. اگر با ذرهها را با آمیختن صرفاً سه رنگ اصلی میگیرد که طیف وسیعی از رنگمی
 )آبی، سبز، قرمز( دارند.   ریزی تشکیل شده که فقط سه رنگ

اصلی این کار   یها ای هم تنها با مخلوط کردن دو رنگ از رنگ لی عده و  آوردها را به وجود می مخلوط کردن سه رنگ اصلی طیف وسیعی از رنگچشم اکثر مردم با  
طبیعی )افراد سه    ی را که افرادیهابه طوری که برخی از رنگ   .شوند، دچار نقصی در دیدن رنگ هستندبین )دی کرومات( نامیده میها که دورنگکنند. اینرا می 
ها( قادر ها )منوکرومتبینرنگ اما تک  .بینندها هنوز رنگ را میبینکنند، با این حال دورنگها با هم اشتباه میتوانند از هم تمیز دهند، اینتری کرومات( می-بینرنگ 

اینها کوررنگ واقعی نیستند،  از دیگری  به جای یک  به تفکیک هیچ طول موجی  را میاند، یعنی  نقایصی که در  رنگ فقط درجات گوناگون خاکستری  اکثر  بینند. 
بیشتر از زنرنگ  برابر  % 2هاست )بینی وجود دارد، منشاء وراثتی دارد. کوررنگی در مردها بسیار  مغلوبی است که روی    یهااصلی آن ژن   یها( چون ژن %03/0در 

 قرار دارد. Xکروموزوم 

 

 بینیی درباره رنگ یهانظریه 

تواند از هم تمیز دهد، اما تنها سه نوع گیرنده برای  مختلف بسیاری وجود دارد که انسان می  یهابینی، با اینکه رنگ رنگسه   نظریههولتز و  هلم  -یانگ  نظریهطبق  
گیرنده طول موج متوسط بیش از همه به امواجی با   دهد،آبی( پاسخ می یهارنگ وجود دارد. گیرنده طول موج کوتاه بیش از همه به امواجی با طول موج کوتاه )رنگ

از عمل تلفیقی این سه   .سرخ( حساس است  یهاسبز و زرد( و گیرنده طول موج بلند نیز بیش از همه به امواجی با طول موج بلند )رنگ   یهاطول موج متوسط )رنگ 
شود،  بینی، کیفیت رنگ براساس الگوی فعال شدن این سه گیرنده رمزگذاری میرنگ سه   نظریهآید. طبق  گیرنده است که تحسیس)دیدن( یک رنگ خاص به وجود می 

 نه براساس این که گیرنده خاصی برای هر رنگ وجود داشته باشد. 
ها را از یک یا دو احساس )تحسیس( زیر مرکب دانست: قرمز، سبز، زرد، آبی. هرینگ همچنین پی برده بود که مام رنگتوان ت»ایولد هرینگ« مشاهده کرد که می

توان ادراک کرد، بلکه مخلوط قرمز و سبز ممکن است زرد به نظر برسد و مخلوط زرد و آبی ممکن است  هرگز رنگ سبز متمایل به قرمز یا آبی متمایل به زرد را نمی
توان  ی را که جفت متضاد هم هستند، نمی یهادیگر اینکه رنگ   .آمد که سبز و قرمز و نیز آبی و زرد جفت متضاد هم باشنددیده شود، از این مشاهدات چنین بر می سفید  
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  . متضاد نام گرفت  یهارنگ   نظریه بینی را مطرح کند که  رنگ بدیل سه   نظریهپدیدارشناسانه، هرینگ را بر آن داشت تا    یهاهمزمان با هم ادراک کرد. این مشاهده
به رنگ قرمز و دیگری یا به رنگ  یا    دهدهرینگ معتقد بود که در دستگاه بینایی دو نوع واحد حساس به رنگ وجود دارد، یک واحد یا به رنگ سبز واکنش نشان می 

مثالً واحد سبزن قرمز در معرض رنگ    .دهندمتضاد به دو رنگ مربوط به خود واکنش نشان میبه رنگ زرد. هریک از این دو واحد به دو شکل  یا    دهدآبی پاسخ می
دانستند تا آنکه  را رقیب هم می  نظریهتا چند دهه این دو    کاهد.دهی خود می دهد و در معرض رنگ سبز از سرعت پاسخدهی خود را افزایش می قرمز سرعت پاسخ

 یهاحساس به رنگ   یهابینی در سطح باالتری از دستگاه بینایی با واحد رنگ سه   نظریه ای را مطرح کردند، به این صورت که سه نوع گیرنده  ای دو مرحلهمحققان نظریه 
متضاد عمل   یهاحساس به رنگ   یهای باید وجود داشته باشند که هم به صورت واحد یاهای در دستگاه بینایی نورون دو مرحله  نظریهطبق    .شودمتضاد تلفیق می

حساس به    یهابینی وجود داشته باشد( در واقع این نورون رنگ سه   نظریه کنند و هم در سطح باالتر از شبکیه باشند )و در خود شبکیه نیز سه نوع گیرنده طبق  می
ها تاالموس در واقع ایستگاه عصبی بین راهی است که در فاصله شبکیه تا قسمت بینایی قشرمخ قرار دارد. این سلول  .اندمتضاد را در تاالموس کشف کرده  یهارنگ 

 کنند. ها بیشتر و در پاسخ به طیف دیگری کمتر میلی سرعت فعالیت خود را در پاسخ به طیفی از طول موجو اندخود بخود فعال

 

 حس شنوایی  
ها راه اصلی ارتباط با دیگران و واسطه درک موسیقی، حس شنوایی  مهم کسب اطالعات درباره محیط است. دراکثر انسان  یهاشنوایی هم از ابزار دوش بینایی،  هم

 برد.ی گوش داخلی ما را به عقب و جلو میشود که تغییراتی جزئی در فشار صدا، پردهپذیر می است. شنیدن از آن رو امکان

 

 امواج صوتی  
آورند دیگری فشار می یهاآنها هم بر مولکول . شوندم فشرده میههوایی که در جلوی آنهاست، به  یهابا حرکت اشیا مولکول .شودصدا از حرکت یا ارتعاش ناشی می 
توان به صورت نموداری نشان موج صوتی را می  .شود)یا موج صوتی( از طریق هوا منتقل می  گردند به این ترتیب موجی از تغییرفشارو سپس به وضعیت اول خود برمی

جنبه مهمی از صدای خالص، بسامد)فرکانس( آن  .نامندخالص می یهاکند. اصواتی را که موج سینوسی دارند، صدامختلف تصویر می  یهاداد که فشار هوا را در زمان 
مبنای درک ارتفاع صوت یعنی    .ها در ثانیه )یا هرتز( بسامد آن صدا استدهیم، تعداد چرخههوا را با یک چرخه نشان    یهااگر هر نوبت جلو و عقب رفتن مولکول  .است

ترین نقطه در نمودار فشار دامنه صوت تفاوت فشار باالترین نقطه و پایین  .درجه باال یا پایین بودن صدا همین بسامد است. جنبه دیگر صدای خالص، دامنه آن است
بندی رسد. دامنه صدا را معموالً مطابق درجه مبنای درک بلندی صوت است که عبارت است از اینکه یک صدا چه قدر شدید به نظر می   ،ا نسبت به زمان است. دامنه صد

 بندی صدا به صورت لگاریتمی است. آخرین جنبه صدا طنین است که عبارت است از احساس و تجربه ما از پیچیدگی آن. مشخصهدهند که درجهبل نشان می دسی
 فشار صوت است. یهاشوند، پیچیدگی الگو از آبشار تولید می و ها، دهان انسان و سایر جانوران ی که از وسایل صوتی، اتومبیلیهاصدا

 

 دستگاه شنوایی 
عصبی رابط تشکیل شده است. در گوش هم مثل چشم، دو دستگاه وجود دارد، یکی صدا را تقویت   یهابرخی از مسیر   و  ی از مغزی هاها، بخش دستگاه شنوایی از گوش
کند. دستگاه انتقالی عبارت است از گوش خارجی  گیرد و صدا را به تکانه عصبی تبدیل می ها به بعد کار را به عهده می کند و دیگری از گیرنده و به گیرنده منتقل می 

  . سندانی تشکیل شده است و چکشی، رکابی یهاای شامل سه استخوانچه به نام ای شنوایی است، گوش میانی که از پرده صماخ و زنجیره که شامل الله گوش و مجر
صدا در آن قرار دارد. پرده صماخ خارجی ترین بخش گوش    یهادستگاه تبدیلی نیز درون بخشی از گوش داخلی به نام قسمت حلزونی قرار گرفته است که گیرنده 

 آید.خورد به ارتعاش در می ای است که وقتی امواج صوتی از طریق مجرای شنوایی به آن می میانی است و به گونه 
یکی    .کندی از هم جدا مییهاای است که مایع درون آن را غشاآن است. قسمت حلزونی لوله استخوانی پیچ خورده  یهامدخل گوش داخلی و گیرندهدریچه بیضوی،  

ساختمانی شبیه مو دارند    نامند، چونمویی شکل می   ی هاها را سلولشنوایی را محکم در جای خود نگه داشته، این گیرنده   یهااز این غشاها یعنی غشای پایه گیرنده
طویلی دارند که بخشی از عصب شنوایی را    یهاکنند، آکسونی مویی شکل سیناپس برقرار می یهای که با سلولیهاکه به داخل مایع گوش کشیده شده است. نورون 

رسیدن به قسمت شنوایی قشرمخ در چندین هسته، سیناپس برقرار  رود و پیش از  آید، به هر دو نیمکره مغز میگوش می  ای که از هردهند. مسیر عصبیتشکیل می
 کند.می
 

 درک شدت صوت 
در    :طیف بسامد شنوایی قرار دارند. نقایص اصلی شنوایی بر دو نوع است  یهاحساسیت ما به اصواتی که بسامد متوسطی دارند، بیشتر از اصواتی است که در دو انت

در نوع دیگر  .رودانتقالی نام دارد، آستانه شنوایی به دلیل مختل شدن انتقال صدا در گوش میانی، تقریباً در تمام بسامدها به یک اندازه باال میشنوایی یک نوع که کم
این نوع کم   .یابدش بیشتری می باالتر افزای  یها شود، آستانه شنوایی در همه بسامدها به یک اندازه باال نرفته بلکه در بسامدعصبی خوانده می-شنوایی حسیکه کم
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عصبی در بسیاری از سالخوردگان -شنوایی حسیاند. کممویی شکل تخریب شده   یهاشنوایی معموالً نتیجه صدمه به گوش داخلی است که معموالً به نوعی سلول
 وجود دارد، به همین دلیل است که بیشتر افراد مسن در شنیدن اصوات پرارتفاع مشکل دارند. 

 

 اع صوت ارتف
هرچه بسامد صدایی بیشتر باشد، ارتفاع آن نیز بیشتر   .شناختی اصلی صوت، ارتفاع آن است که احساسی است مبتنی بر بسامد )فرکانس( صوتروان  یهااز کیفیت

هرتز و در بسامد 1هرتز حداقل تفاوت محسوس  100هرتز را تشخیص دهند، به طوری که در بسامد    20000تا    20خاصی با بسامد    یهاتوانند صداجوانان می   . است
 صوتی بیشتر در طول یک پیوستار قرار دارند.  یهاهرتز است. گیرنده 10هرتز حداقل تفاوت محسوس،  100000

 

 مربوط به درک ارتفاع صوت  یهانظریه 
نوع اول را فیزیکدانی انگلیسی به نام    نظریه  .بردن از طریق آن به ارتفاع، مطرح استدرباب نحوه رمزگذاری بسامد و پی  نظریهنوع    در این مورد مثل دیدن رنگ دو

 ی هاتولیدشده در رشته  یهاکند و سرعت این ارتعاش سرعت تکانه ی اظهار داشت که موج صوتی تمام غشای پایه را مرتعش میو  مطرح کرد  1886لرد راترفورد در  
اند. کالبدشناسی زمانی نامیده  نظریهآن را    ،ارتفاع صوت به نحوه تغییر صوت در طول زمان بستگی دارد  نظریهکند. از آنجا که طبق این  عصب شنوایی را تعیین می

تشدید  و شودمطرح کرد که بسامد اصوات از راه تشدید )رزونانس( به شکلی مکانیکی به ارتفاع صوت رمزگذاری میفرانسوی به نام ژوزف گیشار دوورنی این نکته را 
 ای به لحاظ ریاضی مشخص.عبارت است از درجه طنین انداختن و تکرار صدایی با یک بسامدخاص در فاصله

اکنش هریک از نقاط غشای پایه  و  نظریهطبق این   .درباره ادراک ارتفاع صوت را تدوین کرد   مکانی  نظریههولتز با بسط فرضیه تشدید، هلمهرمان فون   1800در دهه  
بسیار متعدد و مختلفی برای ادراک ارتفاع صوت   یهااین که روی غشای پایه نقاط بسیاری وجود دارد به معنای آن است که گیرنده .انجامدبه درک ارتفاع خاصی می

ای از این غشا که بیشترین ارتعاش را  این است که نقطه   نظریه مکانی به معنای آن نیست که ابزار شنوایی ما غشای پایه است، بلکه منظور از این    نظریهوجود دارد.  
 کند. رسد تعیین می ین خود ارتفاع صوتی را که به گوش ما میشوند و اای است که فعال می عصبی یهادارد عامل تعیین کننده رشته

فون   یهایافته  .هندی و اجساد انسان حرکات غشای پایه را اندازه گرفت  یهاکوچکی در داخل قسمت حلزونی گوش خوکچه   یهاکئورک قون بکزی با ایجاد روزنه 
ای است که یک طرفش را کسی کند بلکه بیشتر شبیه مالفه جداگانه رفتار نمی  یهامکانی بود، غشای پایه مثل پیانویی با شستی  نظریهبکزی مستلزم اصالحی در  

شوند و هرچه بسامد باال موجب ارتعاش در ابتدای غشای پایه می  ی هافون بکزی مشخصاً نشان داد که در اکثر بسامدها کل غشا حرکت را دارد، اما بسامد  .تکان بدهد
 شود. صوت بیشتر شود، الگوی ارتعاش غشا به طرف دریچه بیضوی نزدیکتر می 

بسامد  کم  یهادهد، اما یکی از مشکالت عمده آن در مورد صدامربوط به درک ارتفاع صوت را ترجیح می   یها زمانی، بسیاری ازپدیده  نظریهمکانی هم مثل    نظریه
بسامد مکانی در توضیح نحوه ادراک صدای کم  یهاشوند. نظریهغشای پایه تقریباً به یک میزان مرتعش می   یهاکمتر از پنجاه هرتز تمام بخش   یهادر بسامد  .است

  نظریه توان گفت که ارتفاع صوت، هم الگوی زمانی دارد و هم الگوی مکانی؛ یعنی با  پربسامد مشکل دارند به این ترتیب می  یهانی در مورد صدازما  یهاو نظریه 
 شود توضیح داد.پربسامد را می یهامکانی، نحوه ادراک صدا  نظریهبسامد و با  کم یهازمانی، نحوه ادراک صدا

 

 سایر حواس 
ش که در حفره بینی  یهاتر است: گیرندهشاید از آن رو که راه ارتباطی بویایی به مغز از هر حس دیگری مستقیم  . ترین حواس استترین و پراهمیتابتدایی بویایی از  

  . بینایی و شنوایی مستقیماً با محیط رابطه دارند   یهابویایی برخالف گیرنده  یهاگذشته از آن، گیرنده   .شوندقرار دارند، بدون هیچ سیناپسی مستقیماً به مغز وصل می 
 اند. یعنی بدون هیچ حفاظی در جلوی آنها درست در خود حفره بینی واقع 

 

 بویایی 
ت، اغلب به عنوان روش اصلی ارتباط به کار  دیگر به مقدار زیادی رشد کرده اس  یهارود. بویایی که در گونه فرد هم از بین می   یها اگر بویایی مختل شده باشد، اشت 

گونه اثر   شوند و بر بویایی اعضای دیگر همانکنند و آنها موادی هستند که در هوا منتشر می)فرومون( ترشح می  تر فرمانهحشرات و برخی جانوران عالی  .رودمی
ها پس از جداشدن از مواد، در فضا پخش و از طریق هوا وارد مجرای  اند. این مولکولبویایی  یهاشوند محرکفراری که از مواد مختلف آزاد می  یهاگذارند. مولکول می

واقع در   یهاایی از گیرندهای چرب پوشانده است. دستگاه بویبویایی را ماده  یهامزبور باید در چربی قابل حل باشند، چون روی گیرنده  یهامولکول   .شوندبینی می 
  ی هاها یا ساختمانمژک  .بو در قسمت فوقانی حفره بینی قرار دارند  یهاعصبی رابط این دو قسمت تشکیل شده است، گیرنده   یهامجرای بینی، برخی نواحی مغز و مسیر

 شود. الکتریکی ایجاد می یهایابند و تکانه ماده بودار تماس می یهاها با مولکولمویی شکل این گیرنده 
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گیجگاهی واقع است. میان پیاز بویایی و    یهاپیشانی قرار دارد. قسمت بویایی قشرمخ دو طرف قطعه  یهاای از مغز است که درست در زیر قطعهپیاز بویایی ناحیه
شاید این قضیه هم به این نکته ربط داشته باشد که   .وجود دارد  بخشی از قشر مخ که دخالتش در تشکیل خاطرات درازمدت مسلّم شناخته شده است، ارتباط مستقیمی

 قدیمی بسیار نقش دارد. یهاگویی بویی خاص در یادآوری خاطره
ی یهارک بواما انسان قدرت د  .هاستاگرچه در انسان پیشرفتگی حس بویایی کمتر از سایر گونه   .حساسیت انسان به شدت هر بو، بستگی به ماده تولید کننده آن بو دارد

هر نوع گیرنده یک بوی   .نوع گیرندة بویایی تخمین نامعقولی نیست  1000رسد در بویایی گیرنده دخالت دارد: وجود  بسیار متفاوت را دارد، به نظر می  یهابا کیفیت
است. کیفیت براساس    سلوب حسی هم پر از گیرنده بنابراین حتی در این ا  .کند، بلکه ممکن است به چندین بوی مختلف واکنش نشان دهدخاص را رمزگشایی نمی 

 کند، خود آن چیز نیست، ساختار وراثتی و تجربه انسان نیز در طعم غذاها تأثیر دارند. شود. تنها عاملی که مزه چیزی را تعیین میالگوی فعالیت نورونی رمزبندی می 
 

 چشایی  
چشایی که در سطح زبان و نیز گلو و سقف دهان قرار دارند، به صورت    یهابزاق قابل حل باشد. گیرنده ای است که در  دستگاه چشایی: محرک حس چشایی ماده

کوتاه و مویی شکل منتهی   یهاچشایی به ساختمان  یهاجوانه   .اندزبان و دور دهان قرارگرفته  یهاچشایی وجود دارند که روی برجستگی  یهای به نام جوانه یهاخوشه 
 انجامد. الکتریکی می یهاکنند. تماس مذکور به تولید تکانه اند و با محلول موجود در دهان تماس برقرار می از جوانه به بیرون کشیده شده  شوند کهمی

همه در دو طرف  هر نقطه زبان به محرک چشایی خاصی حساسیت دارد، حساسیت به مواد شور و شیرین در نواحی نزدیک به نوک زبان بیشتر است، ترشی بهتر از  
ای حساس نیست. چهار ای است که به هیچ مزه)کام نرم( است که به تلخی حساس است، در قسمت مرکزی زبان ناحیه  کامهبیش از همه نرم  و  شودزبان ادراک می

  و  شوندعصبی خاصی که تحریک می یها: رشتهکنندها را بر اساس دو چیز رمزگذاری می مزه اصلی شامل شیرینی، ترشی، شوری و تلخی است. دستگاه ذائقه ما مزه
دهد، اما هر رشته به هر چهار مزه اصلی تا حدودی پاسخ می   .الگوی تحریک شدن هر رشته. ظاهراً به ازای این چهار مزه اصلی، چهارنوع رشته عصبی هم وجود دارد

 دهد.فقط به یکی از آنها بیشترین واکنش را نشان می 

 

 فشار و دما 
  و  کنند: یکی حساس به فشار، دیگری حساس به دمادانستند، حال آنکه امروزه آن را شامل سه حس پوستی مجزا از هم تلقی می گذشته المسه را حس واحدی می در 

 سوم حساس به درد.

نقاط بدن به فشار هستند، در حالی که شست پا    ترینچانه حساس  و  ها، بینیانگیزد، فشار فیزیکی وارد بر پوست است. لبمحرکی که احساس فشار را بر می  فشار:

 ای تنگاتنگ دارد.  حساس به محرک فشار در هر یک از نقاط بیان شده رابطه  یهاها با تعداد گیرنده کمترین حساسیت را به آن دارد. این تفاوت

کیفیات گوناگون دما عمدتاً از طریق    .که درست زیر پوست قرار دارندی هستند  یهااین حس نورون   یهامحرک حس دما عبارت است از دمای پوست بدن. گیرنده   دما:

خیلی باال )بیشتر از چهل و پنج درجه   یهادهند، بلکه به دماپایین واکنش نشان نمی   یهاسرما فقط به دما  یهاگیرنده  .شودگوناگون رمزگذاری می  یهاتحریک گیرنده 
 متوسط دما کامالً انطباق دارد، به طوری که اگر چند دقیقه بگذرد محرک را نه سرد خواهیم یافت و نه گرم.  یهاحس دما با تغییر .دهندسانتیگراد( هم پاسخ می 

 

 درد
دهد هیچ توجهی نداشته باشیم، اما به  گاه ممکن است به آنچه درسایر حواس رخ می   .ندکاز میان همه حواس، هیچ کدام به اندازه درد توجّه ما را به خود جلب نمی 

شوند و در نتیجه آن حساسیتی به درد ندارند، نوعاً  حساسیتی مادرزاد به درد زاده میاعتنا بود. کسانی که با یک اختالل وراثتی نادر به نام بی توان بی احساس درد نمی
ها اجتناب کنند. هر توانستند از آن زخمبود، می شود که اگر حس درد میبدنشان فاسد و تباه می   یهازیاد، بافت  یهاچون در نتیجه ایجاد زخممیرند  خیلی زود می

شود و این مواد  ی محرکی اگر آن قدر شدید باشد که صدمه بافتی ایجاد کند، محرکی برای درد است، چنین محرکی موجب آزادشدن مواد شیمیایی خاصی در پوست م
ای هستند و طبق  عصبی آزاد و ویژه یهابا پایانه یهامزبور نورون  یهاکنند )مرحله تبدیل(. گیرندهخاصی را که آستانه باالیی دارند، تحریک می  یهاشیمیایی گیرنده

د، درد خنجری نام دارد و آن نوع دردی که مدتی پس از وقوع جراحت  شواند، آن نوع دردی که بالفاصله پس از وقوع جراحت احساس می کشفیات محققان بر چند نوع 
شود. درد خنجری نوعاً دردی است تند و بالفور. درد فشاری نوعاً دردی مبهم و دیرپاست. شدت و کیفیت درد بیش از  دهد، درد فشاری خوانده می به انسان دست می 

 تجارب قبلی فرد.   و اند از فرهنگ، انتظارهامحرک بالفصل آن است، این عوامل عبارت جزبههر حس دیگری تحت تأثیر عواملی 
عصبی« در طناب   ی هاهم »دروازه  و  درد واقع در پوست تحریک شوند  یهاحس کردن درد مستلزم آن است که هم گیرنده  نظریهای مهار درد: طبق این  نظریه دروازه

شود(. خاصی از طناب نخاعی تحریک شوند این دروازه بسته می   یهاها به مغز مجاز باشد )هرگاه رشته ایجاد شده از این گیرنده  یهالذا عبور پیام   و   نخاعی باز باشند

   در مغز میانی است.  PAGای یا به اختصار ای به نام ماده خاکستری دورآبراههدقیقاً چه چیزی است؟ احتماالً منطقه  "دروازه درد"اما این 
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  PAG  یهاکنند، لذا وقتی نوروندرد را مهار می   یهادرد از گیرنده  یهاناقل طبیعی پیام  یهااند، که سلول دیگری وصل  یهابه نورون   PAGواقع در    یهانورون 
  ی هارسد محل اصلی اثر ضددردالب آنکه به نظر می شود. جفعالیتی ندارند، این دروازه باز می   PAG  یهااما وقتی که نورون   .شودشوند دروازه مزبور بسته می فعال می

طور که پیشتر دیدیم موجب کند و همانزیاد می  PAGباشد. معلوم شده است که مورفین فعالیت عصبی را در    PAGپرقدرتی نظیر مورفین برپردازش عصبی همین  
ی را در نقاط  یهاسوزنی است. به این صورت که سوزنزاد، تخفیف درد به روش طب مرتبط تسکین تحریک  یهاشود. یکی از پدیدهشدن دورازه عصبی مزبور می بسته

بزرگ را بر روی بیماری کامالً هشیار    یهاتوان جراحی کند، طوری که حتی میها درد را به کلی برطرف می گویند چرخاندن این سوزنکنند، میخاصی از پوست فرو می 
 شوند. شدن دروازه درد می عصبی موجب بسته یهامزبور با تحریک برخی رشته  یهاسوزن  انجام داد. گویا

 

 خالصه فصل 
عصبی رابط    یهاحسی و مسیر  یهاشود. در سطح زیستی مستلزم وجود اندام ای است که در پی اعمال محرکی ساده پدیدار می ن در سطح روانی، احساس، تجربه 1

)باصره( شنوایی )سامعه( بویایی )شامه( چشایی )ذائقه( و حواس    اند از بیناییهستند و با مراحل اولیه دریافت اطالعات مربوط به محرک سروکار دارند. حواس عبارت
 سرانجام حواس بدنی.  و شودپوستی )المسه( که خود شامل حس فشار، دما و درد می

کنند که عبارت است از حداقل انرژی محرک که به  گیری میحساسیت به شدت را با آستانه مطلق اندازه   .ترک همه حواس حساسیت است مش  یهان یکی از ویژگی 2
محرک گیرند که عبارت است از حداقل تفاوت دو  نحو پایایی قابل شناسایی باشد. حساسیت به تغییر شدت را هم با آستانه تفاوت یا حداقل تفاوت محسوس اندازه می

ای مثبت با آن دارد  شود و تقریباً رابطه که به نحو پایائی قابل شناسایی باشد. مقدار تغییری که الزم است تا قابل شناسایی باشد، با افزایش شدت محرک بیشتر می 
 . )قانون وبرن فخنر(

ای است. این رابطه با قانون قدرت  آستانهفوق  یهامورد محرک  بسیار جالب حواس رابطه شدت محرک با بزرگی احساس )تحسیس( در  یهان یکی دیگر از ویژگی 3
 در  .کندحسی گوناگون فرق می یهاشود که طبق آن بزرگی ادراک شده محرک، تابع توانی بزرگی محرک مادی است، توان این تابع در مورد اسلوباستیونز بیان می

دهد، تابعی نزولی است. در مورد حواس دیگر مثل  یعنی تابعی که شدت ادراک شده را به شدت مادی ربط میاست و این    0/1اکثر موارد مثل شدت صدا، توان کمتر از  
 دهد تابعی صعودی است. است و این یعنی تابعی که شدت ادراک شده را به شدت مادی ربط می  0/1شدت درد این توان بیشتر از 

دانند. در برخی موارد پیامی ممکن است »تشخیص داده شود« درحالی که فقط همهمه وجود داشته  ه میالی همهمن احساس را اغلب فرآیند تشخیص پیام از البه4
توان فرآیند تشخیص تشخیص پیام می   نظریه شود. با استفاده از  زنی خوانده می نامند. تشخیص صحیح پیامی که وجود دارد، هدف است، این وضعیت را آژیرکاذب می

  نظریه گر به پیام است و دیگری بازنمود سوگیری او به دادن پاسخ حاکی از وجود محرک.  یم کرد که یکی بازنمود حساسیت مشاهدهیک محرک را به دو بخش تقس
ها  نجاریکوشد نابه مهمی دارد که از جمله آنها ارزشیابی عملکرد پرتونگاری است که می   یهاتشخیص پیام هم به عنوان یک ابزار بنیادین علمی مفید است و هم کاربرد

 را در تصاویر پرهمهمه برداشته شده با اشعه ایکس تشخیص دهد. 
  ی ها ها و مسیردهند. گیرندهها انجام می عصبی رمزگذاری مجدد یا تبدیل کند، این فرآیند تبدیل را گیرنده   یهان هر اسلوب باید انرژی فیزیکی خود را به صورت تکانه 5

عصبی خاص که در انتقال پیام آن محرک دخالت دارند و براساس الگوی فعالیت آنها رمزگردانی   یهاعصبی رابط، شدت هر محرک را در درجه اول براساس رشته 
 کنند. می

 ر چشم دستگاهی برای تصویرسازی ن محرک بینایی، نور است که بخشی از تشعشعات الکترومغناطیسی موجود در فاصله چهارصد تا هفتصد نانومتری است. در ه6
  ی هادستگاه تبدیل مزبور در شبکیه وجود دارد و حاوی گیرنده  .عصبی وجود دارد  یها)شامل قرنیه، مردمک و عدسی( و دستگاهی برای تبدیل این تصویر به تکانه 

 ای و مخروطی است. استوانه  یهابینایی یعنی سلول
 یهاشوند. سلولشوند و عمدتاً در مرکز شبکیه )یعنی لکه بینایی( یافت میکنند و موجب دیدن رنگ می ی نور عمل میباال  یها مخروطی در شدت  یهان سلول7

بودن انسان به شدت  عمدتاً در قسمت محیطی شبکیه وجود دارند. آنچه باعث حساس   و  شوندکنند و موجب دید غیررنگی می پایین عمل می  یهاای در شدت استوانه 
ای بیشتر از تعداد  ای وصل شده به هر سلول قاعدهاستوانه   یهاای و مخروطی است. نکته بسیار مهم این است که تعداد سلولاستوانه  یهاشود، خواص سلولنور می 
اما اگر   .ای صورت گرفته باشد، حساسیت بیشتری خواهد داشتاستوانه یهاای است، در نتیجه اگر بینایی بر پایه سلولعدهمخروطی متصل به هر سلول قا یهاسلول

 مخروطی انجام شده باشد، از حدّت بیشتری برخوردار خواهد بود.  یهابا کمک سلول
توان تقریباً هر  شان تفاوت زیادی با هم داشته باشد، مییهاای از سه نور که طول موج آمیزهشوند. با مختلف می یهامختلف نور موجب درک رنگ  یهان طول موج8

)سلول مخروطی( که هر یک بیشترین حساسیت را به طول موجی   این واقعیت و ادراک رنگ مبتنی است بر فعالیت سه نوع گیرنده  د.نوری را با هر رنگی به وجود آور
 وط به دو گیرنده دیگر دارد. مرب یهامتفاوت با طول موج 

جز اینکه  ه آورند بمختلف این چهاررنگ است که ادراک ما را از رنگ به وجود می  یهاآبی. آمیزه  و  ن چهار احساس )تحسیس( رنگی پایه وجود دارد: قرمز، زرد، سبز9
توان توضیح داد که طبق آن سبز و سرخ و همچنین زرد و  متضاد می  یهارنگ   نظریه   سبز مایل به قرمز و آبی مایل به زرد قابل رؤیت نیستند. این امر را با   یهارنگ 
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مطابق    .آمیزی با هم تلفیق کردتوان به نحو موفقیت متضاد را می  یهابینی و رنگ رنگ سه   نظریه   )یعنی با هم قابل جمع نیستند(. دو  متضاد یکدیگرند  یهاآبی، رنگ 
 کنند.قاط متفاوتی از دستگاه بینایی عمل می مزبور در ن نظریه این پیشنهاد دو

ای )پرده صماخ و زنجیره  )گوش خارجی و مجرای شنوایی( میانی  )موج صوتی(. گوش، شامل سه بخش خارجی هواست  فشار یها ن محرک شنوایی، موجی از تغییر 10
  ی هاای مارپیچی است که غشای پایه در آن وجود دارد و روی غشای پایه نیز سلول این قسمت لوله  .استخوانی( و داخلی است. گوش داخلی شامل قسمت حلزونی است

کنند، در نتیجه شوند، غشای پایه را مرتعش میصدا هستند. امواج صوتی که از گوش خارجی و میانی مستقل می  یهاها گیرندهمویی شکل قرار دارد که این سلول
 شود. شوند و به این ترتیب تکانه عصبی تولید میی مویی شکل خم م یهاسلول

توانیم  شود. این واقعیت که اگر دو صدای مختلف همزمان به گوش برسند، می ترین کیفیت صوت است، با افزایش بسامد موج صوتی، زیاد مین ارتفاع که برجسته 11
بنابر    یهاگیرندهآن دارد که ممکن است    داللت بر  .ارتفاع آن دو را از هم تمیز دهیم بسیاری وجود داشته باشند که هرکدام به بسامد خاصی واکنش نشان دهند. 

گیرد،  الگوی زمانی موج صوتی شکل می تأثیر  عصبی در دستگاه شنوایی دارد که خود تحت یهازمانی، درک ارتفاع صوت بستگی به الگوی زمانی واکنش یهانظریه 
  رسد. هر دوکند و بر این اساس است که ارتفاع خاصی به گوش میصوتی نقطه خاصی از غشای پایه را بیش از همه تحریک میمکانی هر بسامد    یهاطبق نظریه 

 مکانی درک اصوات پربسامد را.  نظریه بسامد را توضیح داد و باتوان درک اصوات کمزمانی می  نظریه کنند: بابیان شده در موارد خاصی صدق می  نظریه
رسد کنند و به نظر می خاصی به نام فرمانه )فرومون( استفاده می  یهابسیاری از حیوانات برای ارتباط برقرار کردن از بو  .ویایی برای حیوانات مهمتر از انسان استبن  12

ها از طریق هوا منتقل  شوند. این مولکولف آزاد میی هستند که از مواد مختلیهابویایی مولکول  یهاکه در انسان هم بقایایی از این نظام ارتباطی وجود دارد. محرک
تواند ده هزار تا  انسان طبیعی می   د.)درحد چند هزار( وجود دار  کنند. چندین نوع گیرندهبویایی واقع در قسمت فوقانی حفره بینی را تحریک می  یهاشوند و گیرنده می

 کنند.این نظر بهتر از مردها عمل میها عموماً از چهل هزار بوی مختلف را از هم تمیز دهد و زن
ای است که در بزاق قابل  ساختار وراثتی فرد و تجارب اوست. محرک چشایی مادهتأثیر    شود و هم تحت ای است که چشیده میمادهتأثیر    ن چشایی، هم تحت13
ای  هر مزه  .چشایی(. هر نقطه از زبان حساسیتی متفاوت از نقاط دیگر دارد  یها)جوانه اند  ای روی زبان واقعچشایی به صورت خوشه  یهاشدن باشد. خیلی از گیرنده حل

عصبی خاصی است   یهاها، تا حدودی براساس رشته توان با ترکیبی از چند مزه اصلی توصیف کرد: شیرینی، ترشی، شوری، تلخی. رمزبندی کیفیات متفاوت مزهرا می 
 هاست. شدن این رشته و تا حدودی نیز براساس الگوی تحریک -دهدی از چهار حس مذکور بهتر پاسخ می هر رشته به یک  -شوندکه تحریک می

چانه و کمترین آن در انگشت شست پا وجود دارد. حساسیت   و ها، بینیاند از حس فشار و حس دما. حساسیت انسان به فشار در لبن دو تا از حواس پوستی عبارت14
شوند  کمتر از یک درجه سانتیگراد را هم تشخیص دهیم. انواع مختلف دما عمدتاً بر این اساس رمزگذاری می  یهاتوانیم تغییر لذا می  و  انسان به دما خیلی زیاد است

 سرما. یهااند یا گیرندهگرما فعال شده یهاکه گیرنده
شود. درد ن هر محرکی که شدتش به حدی باشد که صدمه بافتی ایجاد کند، محرک درد است. درد خنجری نوعاً گذرا است و شدتش سریعاً زیاد و سپس کم می15

فرد و عقاید فرهنگی    یهاار رسان از جمله انتظجز خود محرک آسیبه عواملی ب تأثیر    فشاری نیز نوعاً دیرپا و یکنواخت است. حساسیت به درد به مقدار زیادی تحت
شود  کنند. درد تنها زمانی احساس می عصبی در طناب نخاعی و مغز میانی اثر خود را اعمال می  یهارسد که این عوامل با باز و بسته کردن دروازه اوست، به نظر می 
 درد فعال شده باشد و هم دروازه مزبور باز باشد.  یهاکه هم در گیرنده
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 سواالت:

 

 (8۷گوییم که درسنین باال افت شنوایی کامل نیست، منظور این است که ......... )کنکور وقتی می -۱

 .شودمی انسان به ندرت به افت شنوایی مبتال ( 2 ی ارثی و خانوادگی دارد نه توارثی. افت شنوایی جنبه  (1

 فردی وجود دارد. یهادر افت شنوایی تفاوت ( 4 .می آیدها پیش افت شنوایی تنها برای برخی فرکانس (2
 (8۷؟ )کنکور شودمی. درکجا مضر واقع شودمیبویایی انسان خیلی زود با موقعیت سازگار  -۲

 ( تخلیه فاضالب4 توقف درکفش کنی مجالس( 3 هاخانه( کار در باغ 2 ادوکلنهنگام خرید عطر یا  (3
  (88)کنکور   توان استفاده کرد؟برای مهار کردن درد از کدام شیوه می -۳

 ( توهمات مثبت4 ( توهمات منفی3 ( تلقین پذیری2 ( انکار 1

 (88)کنکور   ؟شودمیآستانه دونقطه ای روی چه زمینه ای اجرا  -۴

 ( نور 4 ( رنگ 3 ( وزن 2 ( پوست 1

 ( 89)کنکور و نتیجه آن چیست؟  شود میپس تصویر مثبت، چه موقع حاصل  -۵

 پس تصویر به رنگ خود محرک اصلی   –تحریک کوتاه و شدید باشد  (1
 پس تصویر به رنگ مکمل محرک اصلی  – تحریک طوالنی و مالیم باشد  (2
 اندازه پس تصویر متناسب با فاصله –تحریک کامالً عادی باشد  (3
 حس بینایی ر ایجاد ناراحتی د –ی باال تحریک نزدیک به آستانه  (4
 ( 89)کنکور . شودمی(، عبارت است از رنگی که به آن.............. اضافه tone، تن )هارنگ بحث از ر د -۶

 ( سیاه و سفید 4 ( فقط سفید 3 ( خاکستری 2 فقط سیاه  (1
 ( 89)کنکور ؟ شودمیهمان لحظه وارد شدن آسیر، احساس  کدام نوع درد در -۷

 ( تحریکی 4 ی هامرحل( 3 ( مبهم 2 مداوم (1
 (90مورد کدام محرک خیلی پایین است؟ )کنکور ر ها دآستانه اختالفی انسان -8
 ( المسه4 ( وزن 3 صوت( 2 نور   (1

 (9۴طول موج نور، با چه ارتباط دارد؟ )کنکور  -9

 اشباع (1
 رنگ  (2
 درخشندگی  (3
 انرژی نورانی  (4
 
 

 ( 9۳درخشندگی محرک بینایی تابع کدام ویژگی موج نوری است؟  )کنکور  -۱0
 ( تابش  4 ( اشباع3 ( شدت 2  ( فراوانی 1

 (9۵)کنکور  و مخروطها در ساختار چشم درست است؟  هاله یکدام عبارت، در مورد کاربرد م  -۱۱

 شب ساخته شده اند.  دید یها به نور کم حساس و برا ( مخروط1
 شوند. ی نور روز مناسب اند و موجب احساس رنگ م یها برامخروط( 2
 شوند.  ی م جبفاقد رنگ را مو یهاروز و اتاق پر نور مناسب اند و احساس  دید یها برالهیم (3
 شوند. ی کنند و موجب احساس رنگ می شب هستند و در نور کم عمل م دید یها برالهیم( 4

 ( 9۷)کنکور  ؟شودمی  دهی، چه نام کندمی  جادیدر کورتکس مغز ا ا یها که نور در مخروط یاحساس -۱۲
 فام (4   دامنه موج( 3  ی درخشندگ (2   ( سیری1
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 (9۷)کنکور  کدام است؟ یاطالعات حس یکننده اصل تیتقو -۱۳
 وسپوتاالمیه( 4   ک یمبیدستگاه ل (3  تاالموس (2  ی ها نی( جسم پ1
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 ها: پاسخ 

 

دهند که افت شنوایی با افزایش سن ارتباط دارد. خوشبختانه  ها نشان می یشآزماشنیدن اصوات.  ر  افت شنوایی یعنی کاهش توانایی دصحیح است.    ۳. گزینه  ۱

ر  شنود و د. هراندازه سن باالتر رود به همان اندازه اصوات بم را بهتر می می آیدها پیش  این افت کامل نیست، بدین معنا که افت شنوایی تنها برای برخی فرکانس 
 دهد.ت می مقابل، توانایی شنیدن اصوات زیر را از دس

گیرد، پس از مدتی شدت ادراک کاهش  دهد که وقتی انسان تحت تأثیر مداوم تحریک بویایی معین قرار میتجربیات روزانه نشان می صحیح است.    ۱. گزینه  ۲

هنگام خرید عطر یا ادکلن، پس از بوییدن    تواند برای مواد معطر مشابه نیز تعمیم یابد. برای مثال. این سازش یافتگی می شودمییافته و نوعی سازش یافتگی ایجاد  
 یابد.ها سازگاری میچند عطر متفاوت کم کم با موقعیت و بوی آن 

شنود که  بیند یا صدایی را میآن آزمودنی شیء را می ر  توهمات مثبت: د(  1  هیپنوتیزمی وجود دارد:دو نوع توهم ناشی از تلقین پسصحیح است.    ۳. گزینه  ۳

 توان برای مهارکردن درد استفاده کرد. . از توهم منفی میکندمی توهمات منفی: آزمودنی چیزی را که معموالً قابل درک است، درک ن( 2 .درواقع وجود ندارد

دهد که قدرت تشخیص با گیری قدرت تشخیص نقاط نزدیک بهم روی پوست(، نشان می)یعنی اندازه  یهانقط گیری آستانه دو  اندازه صحیح است.    ۱گزینه    .۴

 . شودمیتمرین بهتر 

ها این است:  تصویرماند. اصل کلی در دیدن پستصویر یعنی اثری که پس از کنار رفتن محرک اصلی مدتی درچشم باقی میپسصحیح است.    ۱گزینه  .  ۵

حالت عدم تحریک پذیری ر  توانند بالفاصله محرک تازه را ببینند، چون دحسی نمی  یها، گیرندهمی آیدرود و به جای آن محرک تازه  که محرک اولیه کنار میزمانی
چند صدم   مثالًوتاه مدت باشد )تصویر منفی. اگر تحریک شدید و کتصویر مثبت و پس تصویر داریم: پسبرند. دو نوع پسمطلق و عدم تحریک پذیری نسبی به سر می 

 تصویر آن مثبت خواهد بود. پس تصویر مثبت به رنگ خود محرک اصلی است. ثانیه( پس

اصلی سیری زیادی دارند. رنگی که سیری ندارد دراصطالح علمی فاقد لون یا فام است، مثل خاکستری    یهاخالص یا رنگ   یهارنگ صحیح است.    ۴. گزینه  ۶

و اگر تنها سیاه اضافه  (  tintنامیده خواهد شد. اگر تنها سفید اضافه شود، تینت )(  toneید است.  اگر به یک رنگ، سیاه و سفید اضافه شود تن )که بین سیاه و سف

 نامیده خواهد شد.(  shade) شود، شید 

و نوعی درد تیر کشنده است و شدت آن به سرعت    شودمی ، دردی است که در همان لحظه وارد شدن آسیب احساس  یهامرحلدرد  صحیح است.    ۳. گزینه  ۷

 ، نوعی درد گنگ و دراز مدت است. شودمی . درد مداوم نوع دیگری از درد است که پس از ورود آسیب تجربه کندمی و سپس فروکش  شودمیزیاد 

 صحیح است.  ۲  . گزینه8

تفاوت محسوس برای حس ترکم صحیح است.    ۲   . گزینه9 ترتیب عبارت است از: بسامد صوت )  یهاین  به  الکتریکی )د  1گوناگون  رصد( د  1رصد(، شوک 

 رصد(. د 20رصد(، تراکم نمک )د 15درصد(، تراکم بو ) 8رصد(، شدت نور )د 5رصد(، شدت صوت )د 2تشخیص وزن )

 ها است. ها و مخروط . همین درخشندگی است که تفاوت اساسی بین میلهکندمیشدت ادراکی نور، درخشندگی نور را تعیین صحیح است.  ۲. گزینه ۱0

  ی در شب طراح  دید  یبرا  یاستوانه ا  یهاوجود دارد. سلول  یمخروط  یهاو سلول  ییاستوا یهاسلول  یهام نابه    رندهیگ  دو نوع سلولصحیح است.    ۲گزینه  .  ۱۱

  ی ها براسلول  نیترمناسب  یمخروط  یهاسلول  .کنند  یم  ریتصو  د یو سف  اهیرا به صورت س  یمحور  یهاکنند و نقش یور کم است کار ماند، یعنی در زمانی که نهشد
 ند.نکی م ریتصو ی نگرو به صورت یاد با وضوح ز ییها  است و نقش  ادیکه شدت نور ز دهندیواکنش نشان م د، یعنی زمانی ان وزدر ر دید

 .شودمی داده  صیتشخ  هیآن است و رنگ توسط شبک فیتوص نیکه نام رنگ بهتر یتیفیفام عبارت است از ک صحیح است. ۴ نهیگز .۱۲

 .کندمیعمل  زین ی)رله( حس  یتیتقو ستگاهیا  کینقش دارد و به صورت  یداریخواب و ب میتاالموس در تنظ صحیح است. ۲ نهیگز .۱۳
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 فصل یازدهم: هیجان 
 

. هر هیجان شدید حداقل شش مؤلفه دارد. معموالً یک فرآیند هیجانی با ارزیابی  کندمیاست که فرد را آماده انجام عمل    یهاهیجان رویدادی پیچیده و چندمؤلف

اغلب به عنوان مؤلفه اول هر هیجان   ارزیابیدهد. این فرآیند  . ارزیابی شناختی در واقع معنایی شخصی است که فرد به موقعیت فعلی خود میشودمیشناختی شروع  

اند.  دیگر هیجان هستند و کم و بیش با یکدیگر مرتبط   یهاانگیزند که خود معرف مؤلفه ها را برمیاز پاسخ  یهاشناختی سلسل   یها. از سوی دیگر ارزیابی شودمی تلقی  

آورد. مؤلفه سوم  هیجان است. یعنی حالت عاطفی یا حال و هوای احساسی که هر هیجان با خود به همراه می  تجربه ذهنی که اغلب برای ما آشناست،    یهامؤلف

. چهارمین مؤلفه هیجان،  کندمیو فکر معین است. چنین گرایشی فرد را وادار به اندیشیدن و اقدام در جهتی معین    گرایش به عملارتباط نزدیکی با بقیه دارد،    که

از دستگاه عصبی محیطی است   ی که با دستگاه عصبی خودمختار ارتباط دارند. دستگاه عصبی خودمختار بخشییهاهستند به ویژه آن  جسمانی درونی یهاپاسخ 

مختلف صورت را به    یهاصورت که بخش   یهااست. یعنی عمل ماهیچه  حالت چهره . پنجمین مؤلفه هیجان،  کندمیکه قلب و سایر عضالت صاف را کنترل  

ها و  به هیجان است. واکنش به هیجان در واقع به چگونگی مقابله یا کنار آمدن با هیجان  شخص   یهااکنش و  آورند. آخرین مؤلفه هیجانخاصی درمی  یهاشکل 

 ها اشاره دارد.فراخوان این هیجان یاهموقعیت
به عنوان یک نظام    آورد. در نظر گرفتن هیجانی گویای هیجان نیستند، بلکه ترکیبی از همه اینها، هیجان خاصی را به وجود مییهاهیچ یک از این شش مؤلفه به تن 

روند.  عاطفی منتشر و فراگیری به شمار می  یهاخلقی معموالً وضعیت  یها. حالتکندمیخلقی کمک    یها مشابه مثل حالت  یهاپیچیده به تفکیک آن از سایر حالت
ها معموالً زودگذرند و چند ثانیه یا چند  این است که هیجانپذیر و روز بعد آرام و بشّاش باشید. تفاوت دوم در  ممکن است بدون هیچ دلیل خاصی یک روز تحریک

 ها یا روزها تداوم پیدا کنند. خلقی پایدارترند و ممکن است ساعت یهاکشند، در حالی که حالتدقیقه بیشتر طول نمی 

 

 ارزیابی شناختی و هیجانی 
  ی ها ، یعنی وضعیت فعلی او در جهان یا ارتباطش با دیگران. رابطه کندمی که شخص خود را درگیر در آن تلقی    شودمی حیط به موقعیتی عینی گفته  م-رابطه شخص

ی باعث هیجان شوند  یهاانگیزند. اینکه چنین موقعیت شوند، چون همیشه به طور مستقیم هیجان را برنمیمحیط، به خودی خود مؤلفه هیجان محسوب نمی -شخص
  نامند. به عنوان مثال ممکن است توهین ی را ارزیابی شناختی می یهاا و ارزیابی نسبت آنها با اهداف شخصی و وضع سالمتی ما دارد. چنین تفسیر بستگی به تفسیر آنه 

 شوید.در این صورت، به شدت عصبانی می  .را تهدیدی برای حیثیت و شرافت خود تفسیر کنید یک فرد
گوییم »عصبانی کنیم؛ میها دارند. عالوه بر این، اغلب در توصیف کیفیت یک هیجان بر ارزیابی شناختی تاکید میشناختی نقش اصلی را در تمایز هیجان  یهاارزیابی

 شدم چون رفتار نرگس غیرمنصفانه بود«.

 

 هاکشف ارزیابی 
میالدی انجام گرفت، نمایان شد. شاختر  1960ری که توسط شاختر و سینگر در اوایل دهه هیجانی، نخستین بار در مطالعه مشهو یهااهمیّت مؤلفه شناختی در حالت

. این دیدگاه را  شودمی ها تعیین آنها فقط براساس ارزیابی از موقعیت  یها( ادّعا کردند اگر افراد را در حالت کلّی برانگیختگی قرار دهیم، کیفیّت هیجان 1962و سینگر )
ناپذیر و عامل دوم، تبیین )یا  عامل اول، حالت برانگیختگی تبیین  ؛ شوندها از ترکیب دو عامل ایجاد می نامند. طبق این دیدگاه، هیجان ها می ننظریه دو عاملی هیجا

 ارزیابی( شناختی از برانگیختگی. 
 

 آگاهانه یا ناخودآگاهانه یهاارزیابی
فعلی    یهاچرخد که آیا فرآیند ارزیابی لزوماً آگاهانه و عمدی است یا خیر. بیشتر نظریهحول این محور میپردازان هیجان  نظریه  یهاها و اختالف نظر بیشتر بحث

شناختی خارج  یهاتوانند به طور خودکار و خارج از حوزه آگاهی روی دهند. اگرچه در این خصوص که چقدر از ارزیابی شناختی می یهاارزیابی اذعان دارند که ارزیابی 
اولیه از بار موقعیت )آیا این موقعیت برای من خوب است یا بد؟(    یهادهند جای بحث و اختالف نظر است. اخیراً ادّعا شده است که تنها ارزیابی زه آگاهی روی می از حو

عاملیّت )چه کسی باید سرزنش شود؟( ماحصل   تر مثلپیچیده  یهادهند. اما ارزیابیو فوریّت )با چه سرعتی باید واکنش نشان دهیم؟( خارج از حوزه آگاهی روی می
 پردازش آگاهانه اطالعات هستند. 

گذارند.  ما بر قضاوتمان در خصوص احتمال خطرات مختلف تأثیر می  یها احساسمان از دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین  یهاتوانند ارزیابیما می  یهااحساس
. همانطور که قبالً اشاره شد  کندمی ترسناک را تقویت    یهااحساساز چیزی که هست به نظر برسد. چنین ادراکی از دنیا   تردنیا خطرناک  شودمی احساس ترس باعث  

یت  تواند هیجان اوّلیه را تقوشوند به طور انتخابی به مسایل خاصّی توجه کنیم و حقایقی همخوان با احساس را یاد بگیریم که در عین حال میما باعث می  یهااحساس
 کند. 
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 تغییرات بدنی و هیجان 
کنیم ممکن است از یک سری تغییرات بدنی آگاه شویم؛ مثل تند شدن تنفس و ضربان قلب، خشک شدن  شدیدی مثل ترس یا خشم را تجربه می   یهاوقتی هیجان

سمپاتیک دهند حاصل فعالیت بخش  آشوبه. بسیاری از تغییرات فیزیولوژیکی که همزمان با برانگیختگی هیجانی روی می گلو و دهان، عرق کردن، لرزیدن و احساس دل
 آورد.و تغییرات زیر را به وجود می  کندمیدستگاه عصبی خودکار هستند. دستگاه عصبی سمپاتیک، بدن را برای واکنش فوری آماده 

 افزایش فشار خون و ضربان قلب. .1
 تندتر شدن تنفس.  .2
 فراخ شدن مردمک چشم. .3
 افزایش تعریق و کاهش ترشح بزاق و مخاط. .4
 کردن انرژی بیشتر(.  باال رفتن سطح قند خون )آماده .5
 ها.تر خون در زخملخته شدن سریع  .6
 ها و افزایش جریان خون در مغز و عضالت اسکلتی. کاهش جریان خون در معده و روده .7
 دهد.پوست که حالت مرغ پرکنده به آن می یهاسیخ شدن مو  .8

دستگاه عصبی پاراسمپاتیک که دستگاه ذخیره کننده انرژی است، فعال   کندمی . وقتی هیجان فروکش  کندمیدستگاه عصبی سمپاتیک، جاندار را آماده مصرف انرژی  
 گرداند.  و جاندار را به حالت طبیعی برمی شودمی

 

 هاتمایز هیجان 
ها را از یکدیگر تمایز دهد؟  تواند هیجان گذارد. اما آیا این برانگیختگی می دت تجربه هیجانی تأثیر می پر واضح است که برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار بر ش

 دهد.ها را از یکدیگر تمایز میالنگه بر این عقیده استوار است که برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار، هیجان -نظریه جیمز

کنند، معنایی  چهره، صرف نظر از فرهنگی که افراد در آن زندگی می  یهارسد برخی از حالتبه نظر می چهره:    یهاها از طریق حالت رسانی هیجانپیام

بینی گشاد شده، فک به هم    یهادر هم کشیده و پایین افتاده، سوراخ  یهاجهانی دارند. به عنوان مثال ابراز خشم در تمام جهان این گونه است: صورت برافروخته، ابرو 
شوند اما تا حدی تحت تأثیر یادگیری مربوط به هر هیجان خاص به طور فطری تعیین می ی هاچهر یهارسد حالتنمایان شده. اگرچه به نظر می  یهاه و دندانفشرد

ی در یک موقعیت خاص باید بروز  یهاکنند چه نوع هیجان کنند. این قواعد معین میمختلف فرق می   یهاها در فرهنگهستند. به عنوان مثال قواعد نمایش هیجان
 داده شوند و رفتار متناسب با آن هیجان خاص باید چگونه باشد. 

نامیده    یهاها نیز نقش دارند، فرضیه پسخوراند چهررسانی، در تجربه هیجان چهره، عالوه بر عملکرد پیام  یهااین نظریه که حالت :  یهافرضیه پسخوراند چهر 

گیریم و این مان نیز پسخوراند میچهره  یهاگیریم از حالتالنگه است: همانطور که از برانگیختگی خودمختار، پسخوراند می -نظریه جیمز. این فرضیه مشابه  شودمی
 تواند علت یا تشدیدکننده تجربه هیجانی باشد.  پسخوراند می

شوند که  تر تصور میها اغلب افرادی هیجانی ها بین دو جنس دارند. زنتفاوت در بروز هیجان ی راسخ درباره  یهاباور  -چه مرد و چه زن-  به خاطر داشته باشید که افراد
سوی واقعیت  ه شوند. این تفکرات قالبی تا چه حد راهی بخشم و غرور در مردان بیشتر مشاهده می  یهادارند. فقط هیجان ها را تجربه و ابراز می در اغلب مواقع، هیجان 

اند که مردان و زنان در تجربه ذهنی هیجان تفاوتی با یکدیگر ندارند، بلکه در ابراز  مطالعات گوناگون به این نتیجه رسیده   یهااسان با بررسی دادهشنگشایند؟ روانمی
 با یکدیگر تفاوت دارند.  - ی هاهم کالمی و هم چهر- هیجان

 

 فرهنگی یهاتفاوت 
گرا و فردگرا، تجارب هیجانی  جمع  یهاپردازند بیشتر تمرکزشان روی این مسئله است که چگونه فرهنگ هیجان می   فرهنگی در  یهاشناسانی که به مطالعه تفاوت روان 

استقالل افراد  کرد که بر جدایی و  ی اشاره مییهابه فرهنگ  فردگرای اشاره دارد که بر ارتباط و وابستگی افراد تأکید دارند و  یهابه فرهنگ  گراجمع دهند.  را شکل می 

گرا دارد، احساس خوب اغلب متکی بر روابط  کنند تابع فرهنگ هستند. در ژاپن که بیشتر یک فرهنگ جمعخوب ایجاد می  یهااحساس ورزند. شرایطی که  تاکید می
حساس خوب اغلب با عدم وجود ارتباطات بین  بین فردی است )مثل احساس دوستانه بودن(، در حالیکه در کشور ایاالت متحده که بیشتر یک فرهنگ فردگرا دارد ا
زمینه یابی اخیر در حوزه فرهنگ و هیجان    یهافردی همراه است که حس برتری یا غرور فرد را به دنبال دارد. عالوه بر تفاوت در ارزیابی و واکنش به هیجان، پژوهش

فردگرا،    یهاها در فرهنگگرا متفاوت باشد. به عنوان مثال هیجان فردگرا و جمع   یهاهنگزیربنایی افراد درباره هیجان ممکن است در فر   یهادهند که باورنشان می 
گرا نشانگر واقعیت عینی است  جمع  یهابه فردی خاص تعلق دارند )مثالً کمال عصبانی است(؛ اما هیجان در فرهنگ  شودمیبازتاب دنیای درونی افراد هستند و تصور  

 . علق دارد )برای مثال »ما عصبانی هستیم«(به روابط ت شودمی و تصور 
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 پرخاشگری 
گیرد. مفهوم کلیدی در این تعریف نیّت است.  پرخاشگری رفتاری است که به نیّت آسیب رساندن )جسمی یا کالمی( به شخصی دیگر یا تخریب اموال وی صورت می

بالفاصله از شما معذرت بخواهد، رفتار او را پرخاشگرانه تلقی نخواهید کرد؛ اما اگر پشت میزتان نشسته اگر کسی پای شما را در آسانسور شلوغی تصادفاً لگد کند و  
 باشید و کسی به طرفتان بیاید و پایتان را لگد کند، بدون کوچکترین شکی، برچسب پرخاشگری به عمل وی خواهید زد.

د. وقتی مانعی در راه بروز غرایز پیش بیاید، سائق پرخاشگری فعال نکنبه ویژه غریزه جنسی، تنظیم می طبق نظریه روانکاوی فروید بسیاری از اعمال انسان را غرایز،
پرخاشگری را بسط دادند و گفتند: هرگاه فرد از تالش برای نیل به هر هدفی باز -پردازان وفادار به سنت روانکاوی، فرضیه ناکامی. بعد از فروید، سایر نظریهشودمی

دهد تا به مانعی )شیء یا شخصی( که موجب ناکامی وی شده، صدمه بزند. در این  آورد و وی را به انجام رفتاری سوق می در او سر برمی یهاق پرخاشگران بماند، سائ 
اساسی دارد، یعنی   یهاسائق   دیدگاه دو نکته مهم وجود دارد: یکی اینکه علت پرخاشگری معموالً ناکامی است؛ و دیگر این که پرخاشگری هم خصوصیّاتی مانند سایر

 ماند. نوعی از انرژی است که تا به هدف خود نایل نشود، باقی می 

 ی هادهند. برخی رفتارکه افراد در پاسخ به وقایع محیطی بروز می   شودمیای توجه  رفتاری  یهادر این نظریه به الگو پرخاشگری به مثابه پاسخی آموخته:  

گزینند  ی را برمییهات طی همین فرآیند تقویت افتراقی، رفتاریهابه رو شود و برخی از آنها به نتایج ناخوشایندی بیانجامد؛ افراد در ن اجتماعی ممکن است با پاداش رو
گیری اجتماعی بر  لی تفاوتشان در این است که در نظریه یادو  تر باشند. اگرچه نظریه یادگیری اجتماعی در اصول تقویت، با رفتارگرایی محض شباهت داردکه موفق

بینی نماید و  احتمالی اعمال خود را پیش  یهاها را در ذهن خود تجسم کند و در نتیجه پیامدتواند موقعیت . انسان می شودمیشناختی نیز تأکید    یهااهمیت فرآیند
ری از طریق مشاهده، جایگاه رفتارش را مطابق با آنها تغییر دهد. تفاوت دیگر نظریه یادگیری اجتماعی با رفتارگرایی محض در این است که یادگیری نیابتی یعنی یادگی

 گیرد.آن اعمال یاد می یهاتاری خود را با دیدن اعمال دیگران و مشاهده پیامدرف یهادر نظریه یادگیری اجتماعی دارد. انسان بسیاری از الگو  یهاویژ

ی که سعی دارند میان پرخاشگری به عنوان سائق و پرخاشگری به عنوان پاسخی آموخته شده تمایز قایل شوند، اغلب  یهادر بررسی ابراز پرخاشگری و پاالیش: 

از هیجان از طریق ابراز شدید احساس. اگر پرخاشگری، سائق باشد، ابراز آن باید باعث پاالیش آن گردد، یعنی به    ؛ پاالیش یعنی رها شدن شودمی به پاالیش توجه  
(. اما اگر پرخاشگری پاسخی  شودمی ها و اعمال پرخاشگرانه بیانجامد )همان طور که خوردن باعث تخفیف احساسات و اعمال ناشی از گرسنگی کاهش شدت احساس

)به شرطی که پرخاشگری با تقویت رو به رو شود(. شواهد موجود بیشتر حاکی از آن است که پرخاشگری    شودمیگونه اعمال منجر  ابراز آن به افزایش اینآموخته باشد،  
 پاسخی آموخته شده است. 

 

   خالصه فصل
 چهره و واکنش به هیجان.  یهافکری، عملی معین، حالت یهاشناختی، تجربه ذهنی هیجان، گرایش  یهاهر هیجان عبارتند از: ارزیابی یهامؤلفه -1
ی هم بر شدت و هم بر کیفیت هیجان  یهاگردد. چنین ارزیابی که باعث ایجاد هیجان می   شودمی ارزیابی شناختی به تفسیر فرد از معنای شخصی موقعیتی اطالق    -2

 یهاگیرد. ارزیابیآنها از موقعیت قرار می  یهاالقا شود، کیفیّت تجربه هیجانی آنها تحت تأثیر ارزیابی   یهانیافتفراد حالت برانگیختگی تفکیک گذارند. وقتی به ااثر می
 ارزیابی خودکار نقش دارد.ی که بر روی مغز انجام گرفته حاکی از آن است که بادامه در یهاشناختی ممکن است خارج از حوزه آگاهی رخ بدهند. پژوهش 

مختلف، گرایش به فکر کردن و عمل کردن خاصی را در افراد  یهادهد. هیجانگیری جهت میتجربه ذهنی هیجان یا همان احساس، به رفتار، قضاوت و تصمیم -3
ادگیری، حافظه و ارزیابی از خطر را تحت تأثیر قرار  عملی معین معروف هستند. همچنین احساس)تجربه ذهنی هیجان(، ی -فکری  یهاانگیزند که به گرایش برمی

 دهد.می
مثبت بر برانگیختگی    یها. هیجانکندمی منفی شدید، فعال شده و برانگیختگی فیزیولوژیکی ایجاد    یهابخش سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار در هیجان  -4

کنند، شدت و هیجان  به آسیب نخاعی که پسخوراند کمتری از دستگاه عصبی خودمختار دریافت می هیجانی منفی و طوالنی مدت اثر ابطال کننده دارند. افراد مبتال  
مختلف وجود دارد، برانگیختگی دستگاه    یهابرانگیختگی )به عنوان مثال تپش قلب، دمای پوست( متفاوتی برای هیجان  یهاکنند. از آنجا که الگوکمتری را گزارش می

 ها کمک کند. به تمایز هیجانعصبی خودمختار ممکن است  
مختلف درباره هیجانی که در عکس خاصّی از چهره کسی وجود دارد، توافق   یهاها همراه هستند معنایی جهانی دارند: افراد فرهنگچهره که با هیجان یهاحالت -5

چهره، بیان هیجان ممکن است در    یهارسانی حالتد. عالوه بر کارکرد پیامدارند، اما درباره عوامل آغازگر یک هیجان خاص یا قواعد نمایش آن با یکدیگر تفاوت دارن
 (. یهاتجربه ذهنی هیجان نیز اثر بگذارد )فرضیّه پسخوراند چهر

کننده موفقیت اجتماعی  بینیکنند به آنها واکنش نشان دهند یا آنها را تنظیم کنند که همین امر پیششان سعی می یهاافراد تقریباً همیشه با تشدید یا تخفیف هیجان  -6
چهره باعث افزایش برانگیختگی    یهاتوانند اثرات مخربّی داشته باشند. به عنوان مثال فرونشانی حالت شوند می ی که برای تنظیم هیجان استفاده مییهاآنهاست. راهبرد 

 . شودمیدستگاه خودمختار و نقص در حافظه  
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  ی ها ها ربط داد. این افکار قالبی، هیجان توان به افکار قالبی جنسیتی درباره هیجانجنسیتی را می  یها. بسیاری از تفاوت ها تابع فرهنگ و جنسیّت هستندهیجان  -7
 ی هادانند. تفاوت فرهنگ»موضع قدرت« مثل خشم و غرور را بیشتر مناسب مردان می   یها»موضع ضعف« مثل غمگینی و ترس را مناسب زنان تلقی کرده و هیجان

 یهاارزیابی و راهبرد  یهاکنند که این مسئله روی فرآیندگرا بیشتر بر روابط اجتماعی تأکید می جمع  یها. فرهنگ شودمیگرا نیز باعث تفاوت در هیجان  گرا و فردجمع
 گذارد.تنظیم هیجان اثر می

اند تا  شناختی پرخاشگری پرداختهزیست  یهابینی در پی مطالعاتی که به بنیادپرخاشگری یک سائق اساسی است؛ این پیش  کندمی بینی  فرضیه روانکاوی پیش-8
مکانیزم با  حیوانات  از  برخی  در  پژوهشگران  است.  تأیید شده  توانسته عصب  یهاحدودی  هیپوتاالموس،  در  موجود  پرخشناختی  تحریک  اند  کنند.  کنترل  را  اشگری 

تواند به درجاتی به واکنش خشم شدید یا کشتن منجر شود. در انسان و برخی از پستانداران مقدار زیادی از رفتار پرخاشگرانه تحت  هیپوتاالموس موش یا گربه می 
 عی است. کنترل قشر مخ است. از این رو پرخاشگری زیر نفوذ انتظارات گذشته و عوامل تأثیرگذار اجتما

. اگر  شودمیها تقویت شوند احتمال بروز آنها بیشتر  توانند از طریق تقلید آموخته شوند. اگر این پاسخپرخاشگرانه می   یهااکنشو   طبق نظریه یادگیری اجتماعی  -9
 ر این رفتارها تنبیه شوند. کنند تا زمانی که به خاطرفتار پرخاشگرانه کودکان تقویت شود به احتمال بیشتری این رفتارها را تکرار می

که این شواهد علیه فرضیه پاالیش است. دانشجویانی    کندمی یا آن را تشدید    شودمی دهند که پرخاشگری یا باعث تداوم رفتار پرخاشگرانه  شواهد پژوهشی نشان می   -10
ابراز مستقیم یا غیرمستقیم  ت بیشتر از نوبت پیش، او را می یافتند، در هر فرصتوانست تالفی کند( میکه بارها فرصت کتک زدن شخصی دیگر را )که نمی  زدند. 

دهد: بین میزان رفتار پرخاشگرانه کودکان با مقدار تماشای خشونت از تلویزیون، رابطه مثبتی  گونه شواهدی به نفع فرضیه پاالیش به دست نمی پرخاشگری نیز هیچ
 وجود دارد. 
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 سواالت:

 

 ( 8۷گیرد؟ )کنکور پرخاشگری از ناکامی نشأت میطبق کدام نظریه، -۱

 ( یادگیری اجتماعی 4 ( شناختی3 ( روانکاوی 2 پدیدارشناختی (1

 ( 88)کنکور  داند؟شرط هیجان می کدام محقق فعالیت شناختی را پیش -۲
 ( جیمز4 ( ریچارد الزاروس3 ( سالیوان 2 ( اُکس1

 ( 90است؟ )کنکور  ترمهم بروز هیجان ر سینگر چه چیزی دو طبق نظریه شاختر  -۳
 ( ارزیابی شناختی 4 ( ارزیابی ثانویه 3 ( برانگیختگی هیجانی 2 ( ارزیابی اولیه 1

 (90)کنکور  د؟ها هستن کننده نوع هیجان در کدام نظریه هیجانی اعتقاد بر این است که تغییرات جسمانی و رفتاری تعیین -۴
 فیزیولوژیایی  -( شناختی4 شناختی  -( تحریکی3 النگه   -( جیمز2 بارد   -( کنن1

 (90ها مؤثر است؟ )کنکور کدام راهبرد برای تنظیم هیجان-۵
 چهره   یها( فرونشاندن حالت4 ( ارزیابی مجدد3( توجه به ارزش پدیده هیجانی     2 ( نشخوار فکری 1

 ( 9۲؟ )کنکور شودمیهیجان ایجاد در نظریه شاختر و سینگر بعد از کدام تجربه ذهنی،   -۶
 هیجان  یهاچهر یها( جلوه4 ( برانگیختگی فیزیولوژیکی3 ( محرک هیجان2 ( ارزیابی شناختی 1

 (9۴النگه، هیجان به چه معنی است؟ )کنکور  –طبق نظریه جیمز  -۷

 درونی  یها( پاسخ تاالموس به محرک 2  ادراک اختالالت معنوی (1
 کورتکس و تاالموس یها( تضاد بین عملکرد4  یا خشم احساس شادی، غم، ترس  (3
کدام   انگر ی ب تیوضع نیشود، ا  جاد یا یترس یاول فرار کند و بعد از فرار کردن در و ر، یخطرناک مثل ش وانی ح دنیبا د یاگر شخص -8

 (9۵)کنکور  است؟ جانیه ی هینظر

 نگر یس-یشناخت( 4   پسخوراند چهره (3 هالنگ-مزیج (2 یابیارز (1

  ادراک       یپاسخ رفتار        دادی)وقوع رو (9۶)کنکور  است؟ دادهایبه رو یرفتار یهاتابع پاسخ   جانیبراساس کدام نظر به، ه -9

 (جانهی
 النگه -مزیج( 4 کنون بارد (3 الزاروس (2 شاختر  یاستانل( 1
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 : هاپاسخ 

 

جهت ارضای غرایز  ر  دهند و زمانی که مانعی دها را غرایز تشکیل میدارد که بسیاری از اعمال انساناعالم می نظریه روانکاوی فروید  صحیح است.   ۲. گزینه  ۱

 پرخاشگری را بیان کردند.-پردازان مکتب روانکاوی فرضیه ناکامیها نظریهپردازد. بعدپیش بیاید شخص به پرخاشگری می 

نخستین   یهاپذیر نیست. هیجانها امکانها بدون شناخت قبلی و تعبیر و تفسیر محرککه پدیدآیی هیجان  کندمی الزاروس مطرح  صحیح است.    ۳گزینه  .  ۲

یج  هشیار است. طبق نتا  به صورتمرکب مبتنی بر تعبیر و تفسیر شناختی    یهایابند و نیمه هشیارند و پدیدآیی هیجانمانند خشم و خوشحالی بالفاصله تظاهر می
 گیرد.سطح هشیار صورت نمی ر پژوهش الزاروس تعبیر شناختی با هیجان همراه است اما این تعبیر لزوماً د

تجربه شخصی یا ذهنی هیجان. وقتی رویداد یا عملی   ←ارزیابی شناختی برانگیختگی    ←برانگیختگی فیزیولوژیایی کلی    ←محرک  صحیح است.    ۴  . گزینه۳

کنم« و یا »در امتحان موفق نشدم  زنیم؛ »در مسابقه پیروز شدم و احساس شادی میها و بهزیستی خود میکنیم دست به تفسیر موقعیت بر حسب هدف را تجربه می 
 و افسرده ام«.

. در شودمیتجربه شخصی یا ذهنی هیجان    منجر به  بارز مختص هر هیجان  یهاژیکی و رفتارمحرک منجر به برانگیختگی فیزیولوصحیح است.    ۲  . گزینه۴

ن  النگه اعتقاد بر این است که وقتی محرک هیجانی وجود دارد، برانگیختگی فیزیولوژیکی و رفتار آشکار خاص آن هیجان باعث تجربه ذهنی هیجا-نظریه جیمز
 شود مییا فرار موجب ترس  شودمی شخص گریه موجب ناراحتی  مثالًگردد یعنی می
باشد. در ارزیابی شناختی وقتی ها میطبق نظریه هیجان با رویکرد ارزیابی شناختی، ارزیابی مجدد بهترین راهبرد برای تنظیم هیجانصحیح است.    ۳. گزینه  ۵

تا نوع هیجان احساس شده و   کندمی زنیم. تفسیر موقعیت به ما کمک می  ها و بهزیستی خودکنیم دست به تفسیر موقعیت بر حسب هدف رویداد یا عملی را تجربه می 
 .شدت آن را مشخص کنیم

ها لی این دو روانشناس معتقد بودند که هیجانو  شودمیآور عامل مهمی در پاسخ هیجانی محسوب  گرچه ارزیابی فرد از موقعیت هیجانصحیح است.    ۱گزینه  .۶

که پسخوراند دریافتی از فعالیت   شودمیفیزیولوژیک گفته  -به کنش متقابل بین عوامل شناختی و حالت انگیختگی فیزیولوژیک بستگی دارند. به این نظریه شناختی
به وجود می  انگیختگی  از  نامتمایز  مغز، حالتی  اینکه   کندمیلی هیجانی که شخص احساس  و  آوردفیزیولوژیک  به  دارد  این حالت   بستگی  به  وی چه »برچسبی« 

ع حاضر کمک  انگیختگی بزند. این »برچسب زدن« فرآیندی شناختی است: زیرا افراد برای تفسیر و بیان احساسات خود، از اطالعات گذشته خویش و شناخت وض
شوند  در فرد می   ی هاعوامل شناختی موجب حاالت فیزیولوژیک ویژها بررسی کرد و مشاهده شد که  ی تأثیر عوامل شناختی را بر هیجانیهاگیرند. شاختر با آزمایشمی

ها موجب کینز این نظریه را مطرح کرد که بعضی از انواع محرکشناس دیگری به نام تام تواند نوع آن هیجان را تعیین کند. بعدها روانولی تنها برچسب شناختی نمی
شوند و هریک از این ساختارها با نمایان  نخستین مانند ترس، خشم و شگفتی مربوط می   ی هادتاً به هیجان شوند که عمفطری در مغز می  یهافعالیت برخی ساختار

توان گفت که تجربه هیجانی صرفاً تابع عوامل شناختی است. در حال حاضر، گوناگون پیوند دارند. پس نمی   یهاشدن حالت خاصی در چهره به صورتی ذاتی با هیجان 
 تر است. ها کاملینز در تبیین هیجان از سایر نظریهکی تامنظریه 

 صحیح است.  ۱. گزینه ۷

به آن حوادث.    سمیاست در برابر پاسخ ارگان  یباشد، بلکه واکنشی نم  یطیدر برابر حوادث مح  میواکنش مستق  جانیالنگه ه-جیمز  نظر از  صحیح است.    ۲  نهیگز  .8

 .شودمیدچار ترس  کندمی فرار  نکهیو به سبب ا شودمی  نیکردن غمگ هیالنگه فرد در اثر گر- مزیاز نظر ج نیبنابرا

 کنیم. چون فرار می ترسیم، کنیم، میبدنی را ارزیابی می یها. از دیدگاه جیمز النگه ما پاسخصحیح است ۴گزینه  .9
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط ممکن منابع 
 

گوناگون اما منسجم، در  یهامطالعه یک موضوع از ابعاد مختف و با روش دوستان عزیز. عملکرد قدرتمند در کنکور نیازمند تسلط حداکثری روی این مطالب است و 
عمدتاً از منابع زیر برای افزایش تسلط خود روی  اخیر  برتر کیهان در کنکور یها. رتبه  کندمیتان کمک جدی دور مطالعه این جزوه به حداکثر کردن تسلط 3کنار 

 را مد نظر داشته باشید.  هاکنیم برای رسیدن به حداکثر تسلط و کسب حداکثر درصد در کنکور، آن توصیه میاین درس استفاده کرده اند که به شما هم 
 

 شناسی دانشگاهبرتر ارشد و دکتری روان   یهای خیلی مهم از این درس که به انتخاب رتبه نکته    800شامل بیش از  :  کیهان  شناسی عمومیروانکپسول  .  ۱

 شوند. ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا  3ها عمدتاً در تهران و شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول
مختلف. بانک   یهااین جزوه از کنکور  یهاتست طبقه بندی شده مطابق با سرفصل  ۶00شامل بیش از  :  کیهان  شناسی عمومیروان  یهابانک تست .  ۲

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند.درس به درس مناسب تست یهاتست
شناسی  )ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان  ۲و     ۱جلد    –شناسیی روانکارشناسی ارشد رشته  یها ی سواالت کنکورمجموعه.  ۳

برتر کنکور    یهاکامالً تشریحی. این مجموعه توسط رتبه   یهااز تمام دروس گرایش بالینی و عمومی با پاسخ  سال اخیر(  15)شامل سواالت کنکور    وزارت علوم(:

 مطالعاتی است.   یهاتالیف شده است و قابل استفاده در تمام دوره 
-)ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان  –شناسی وزارت بهداشت  ی روانکارشناسی ارشد رشته  یهای سواالت کنکور مجموعه.  ۴

برتر    یهاکامالً تشریحی. این مجموعه توسط رتبه   یهااز تمام دروس گرایش بالینی با پاسخ  اخیر  سال  11  یهاشامل سواالت کنکور  ناسی وزارت بهداشت(:ش

 مطالعاتی است.   یهاکنکور تالیف شده است و قابل استفاده در تمام دوره 
کنکور اخیر توسط استاد این درس به طور کامل   6کم  که در آن سواالت این درس در دستکیهان:    شناسی عمومیروانکالس نکته و تست آنالین  .  ۵

 شوند. ماه مانده به کنکور برگزار می  1تا  2ی نکته و تست کیهان معموالً در فاصله یها. کالس شودمی بررسی 
 

 
 

 :  آزمایشی  یهاشرکت در آزمونتوصیه ای درباره  

ها بیش از آنکه رتبه  . اما فراموش نکنید که این آزمونشودمی برتر کنکور توصیه  یهاآزمایشی نیز به شدت از سوی مشاوران کیهان و رتبه   یهاشرکت در آزمون  •
بسیاری   یهاکه بسیار مهم است. تخمین رتبه این نرم افزارها با خطا  کنندشما را به خوبی تخمین بزنند، به افزایش مهارت شما در مدیریت جلسه کنکور کمک می

 توانید، در دو سه آزمون جامع یک موسسه شرکت کنید. . پس اکر میشودمی انجام 
 

 

 ! غافل نشویدکیهان  رقمی و برترهای تکهای رایگان و تخصصی با رتبهاز مشاوره

 

ارشد / دکتری رشته:  مشاوره رایگان (۱ ایران، می روانهای  هر داوطلب کنکور کارشناسی  از  شناسی/مشاوره در سراسر  بار در سال  دقیقه    15تا    10تواند یک 

 کنیم حتماً از این فرصت استفاده کنید.  رقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه میهای تکی رایگان با ما رتبهمشاوره

های های تخصصی با رتبههای مختلف )بسته به نیازی که دارند( از مشاورهکورها، در قالبهر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کن:  مشاوره تخصصی (۲

برند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است برای یک داوطلب در مسیر مطالعاتی پیش بیاید )از کجا شروع  رقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میتک

ای در شود. کیهان تنها مجموعه، به طور کامل پاسخ داده می(...هایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی تست بزنم وچه درسکنم، روزی چقدر مطالعه کنم، با  

در  شناسی و مشاوره دائم  مشاور تخصصی کنکور ارشد و دکتری روان  5-6دهی به سواالت فراوان داوطلبان کنکور(، همواره بیش از  کشور است که )در راستای پاسخ

     آن فعالیت دارند. 
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 زیر :. یهااز روشموارد این درخواست سریع و آسان هر یک از  

  
 :.  0۲۱۶۶۴۷۵۶۲0 به سامانه ۱ ارسال.: 

  

 شماره تماس پشت جلد کتاد :. .: تماس با ما در ساعات اداری از طریق 

  
 .: ارسال پیام به واتساپ کیهان از طریق اسکن کد زیر با دوربین تلفن همراه :. 
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