
 مقدمه

دارد اسد نمیاره در تع،لر شت، ه    ۱رننسدیننیز  ننک    درس روانشننسدیننیز ولوژیکیو ا و اش لوه و ن، در  در ن سیر رننکارننکس یدررننسدیننیز اررنن  روار

رنسدینیز اش لوه و ن، در تشن ،   رنسدینیز ولوژیکیو ا و نمیسلر رواراژن درس ا  دو بخش روارثلرگذار بیده ارن.  ألبدر ا  دروس ت نهدیی داوط

 به طیر شفن   رن ه ارن.  ه در رند 
 
ررن، ر به دردن  ر ندژ. بخش البدتس  رنید   شفن  ا  اژن دو بخش سرک  سی –ندس اخلر رنیات  ترک بد

رنننننننننننننسدینننننننننننننیز  اش   جزوه روارش،د سس  سردکعه سسدبع ستع دس ارننننننننننننن.  ه بک ب ا  ننهد نن بد شبرس روار و هدب  و ن شیرنننننننننننننته نشننننننننننننن ه( در اژن درس ۶۵

ندس اخلر بد حجمز بسنننننننن،در  ن به تع اد هدب  تیجاز ا  رننننننننیات   سدیر ند نننننننن  داده و در نر ولوژیکیو ا و اش لوه و ن، در  یهدر اسد در رنننننننند 

  در اخت،در ج ژ ندس و کایش  یعه اسسنننننننند  بد نخک ن به رو  ررنننننننندنیی و به رنننننننن فب هدب  و ن ارااه رننننننننید  اژن س متاله رنننننننن ه تد سردک  به خی  

 هکار دارد  لبدر گکاسی  سدیر ارر  داوط

 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

نمیسلر بکاس جلیگلرس ا  اوزایش ه،م. جزوا   رنیب در ستر دنیر  گکوته ارن.    اخلر بک ب ادنالاد  جزیی شلو سردب  بد  سدیر  نخک در و کایش  

 حجن  س،ن و ا  تع اد دفحد  خدلب جزوه بددن،ن  کدژن ب ور یدنش  ،ف،. جزوا   ستیر را  ن

  

 مطالعه کنید  با اطمینان

 بکاس نش ه اژن س میعه را بد اطم،سدر سردکعه  س،   به سیارد   ک تیجه شمدژ، : 

ند ننن  داده   آخر   کور کنا  رنننیات     درصددد 80باالی   گزارشنننیز  ه بالوددنننله کن ا   سدیر ده،ه رننن   نشننندر داد  ه اژن س میعه به ت هدیی به  1

دردنننننننن  ارنننننننن.  گزاره ع،دز و رننننننننفد  نر را در    ۶۵در اژن درس به طیرس،دش لر چلوس ا ود  تک رقمی ندس ارنننننننن. در ادلب  ه دردنننننننن  رتبه

 سردکعه شمدژ،    و سدژ.  یهدر

خدشن   ن  ا  جمله   اش  طبدطبدیی ده،ه و و کایش  کدهسه  ندس بکتک روانشسدییز دانشگده ندس دهکار  ر ، بهشتز و عال اژن س میعه را رتبه  1

   سدیر  ۱۵شدیسنشیز شژاد رتبه 

  جملهندیی ا  اررننن  روانشنننسدینننیز بیده ارننن.  رتبهیدررنننسدینننیز  ندس بکتک  سدیر اژن س میعه  در رننندک دس گذرنننته سسبع ادنننفب سردکعدتی رتبه  2

و خدشن    ۱۵  خدشن   ن  شدیسنشننننننننننننیز شژاد رتبه ۶  خدشن  نکا دایی رتبه ۲  نهدس اسلر نمدژیر االج،در رتبه ۷خدشن رننننننننننننمدشه ابکان،ن شژاد رتبه 

 بخیاش،   و سدژ.  یهدرن دورتدر را در اژ سفدابهتیاش،  سی  ۱۴۰۰  تد ۹۳ سدیرندس ارر   ۱۶شکگن اکسددا  رل،فب رتبه 

سیرد بد ب،دز هکار   اخلرستسدرننننننننننن  بد رنننننننننننیات   سدیر   ددس ده،ه رننننننننننن ه و    ده. بسننننننننننن،دراژن س میعه در  سدر دژ ک س میعه ندس  یهدر  بد   3

 به رو  رردنی ر ه ار. اخلر گکوته ار. و بکاس  سدیر 
 
 یدسال

 

و هدب  اطم،سدر ر زس صح،ح  در ندژدر  من دعی  ا  نمه رمد دورتدر به ارتفدده ا  روه سردکعه علمز و ده،  و نمیسلر به یدرگلرس ژا بکشدسه

ندیی  ه ستعل  س میعه ب ردیسته  نسددگی خید را بکاس رن، ر شظکا  و نیش هددا  ار رمس  رمد عز زار بکاس نکچه بهتر  کدر  فبکاس رر، ر به ن 

    س،ن به نمه رمدر.  اعالم سی 

 

 
 

 

 بد نر وس تیو،  بکاس نمه رمد عز زار

 گکوه سشدورار  یهدر 

 سک ز خ سد  روانشسدییز و سشدوره  یهدر                       

http://kayhanravan.ir/fa/keyfiatsanjiarshad.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interview.aspx




 

 

 

 درباره خود کیهان 

ندس تاکار  رنا، باشنتز  عالسه گکوه نسی شنیز  ،ادر ستشند  ا  تع ادس ا  رتبه ندس بکتک روانشنسدینیز و سشندوره اررن  و د ترس دانشنگده •

 در  س،سه  سدیر ارر  و د ترس س میعه روانشسدییز و سشدوره وعدک،. دارد  
 
 و     ار.  ه دکود

ر زس  س میعه جزوا  هدب  اطم،سدر  و،لن ندس نسی شنننننننننننننیز بد ارننننننننننننندت،  بکتک  ندس  ،ادر رننننننننننننندس  ارااه خ سد  سشننننننننننننندوره و بکشدسهوعدک،.  •

 ندس نسی شیز بد  ،ف،. ار.  شسدختز به دانشجی در و بکگزارس  السروانشسدییز  ارااه خ سد  روان

  س  گکوه نسی شیز  ،ادر تح. شظدر  سستر،ن سک ز خ سد  روانشسدییز و سشدوره  ،ادر وعدک،. سی •

و  ،اندر در ن،    ندس  شنننننننننننننیر رنننننننننننننعبنه اس شن ارد و تمندم خن سند  و سحفنننننننننننننیت  نر ور  ا  خید سک ز  ،اندر بنه رننننننننننننن،یه اژسترشتز  تلفدز   •

 اضیرس هدب  در دو. ار. 

ندس جاز ا  رتبهندس علمز سشنندوره و بکشدسه ر زس و نمیسلر جزوا  هدب  اطم،سدر  نک رنندکه تع اد هدب  تی به کر  به یدرگلرس ا  روه •

  نهدس اسلر ۷خدشن رننننننننمدشه ابکان،ن شژاد رتبه  ۹۷ند بیده اش   به طیر سثد   دررنننننننند   رننننننننسدیننننننننیز ا  س،در  ،ادنی سدیر اررنننننننن  روار  ۱۰۰  ک  

در رند   و   ۶خدشن  نکا دایی رتبه  ۹۹  در رند     ۶و خدشن اکاه سیتیی رتبه   ۱خدشن ودازه ه سی رتبه   ۹۸  در رند   ۲نمدژیر االج،در رتبه 

به طیر یدس   ،ادنی بیده   ۱۶و خدشن شکگن اکسنننددا  رنننل،فب رتبه   ۱۵  خدشن   ن  شدیسنشنننیز شژاد رتبه ۳خدشن رنننردژ  اد رب رتبه   ۱۴۰۰

 اش   

 

 ه کیهاندرباره جلسات مشاور 

 رید  جلسد  به دو رد  راژگدر الور  ژا بدر در رد ( و تخفصیز البد ژا سشدور به اشتخدب وکد( بکگزار سی •

 اختفدصیز الژا سشدور و ژا دانشجی در نک جلسه( بکگزار سی •
 
 رید  جلسد  به دو رد  تلفدز و اضیرس و دکود

 ر اختفدصیز اه دارد  نک دانشجیس  ،ادنی ژا نکوش ه سکبیط به اطالعد  خید شزد سشدو  •

 سسل  ار.  -در  ،ادر  سشدور نک ررته الروانشسدییز •
 
 رتبه بکتک نمدر ررته ار. و بک نر ن سیر یدسال

 
 سشدوره(  اکزاسد

رنننید   رنننید و رننندن در دندرتمدر سشننندورار تفنننی   سیندس علمز و ت ک ی ارنننتخکای سیندس بکشدسه ر زس و سشننندوره  ،ادر  ا  ژدوتهروه •

 سیر و خرد خبرس شیس.  اژس د ا  ن  

 بکد  بکد  ه اژن ه ر  اشتخدب دانشجی را بدت سی ،ادر ا  اضیر چس ژن سشدور تخفصیز الرتبه ندس بکتک( باکه سی •

   دو طک  و ژه ستفدو  بد رکاژ  ستفدو  ارااه  کده ار.  رو نیش ،ادر بکاس داوطلبدر  سدیر  •

 رید  تمدم جلسد  سشدوره  ،ادر تح. شظدر  سشدورار ارر  النهدژدر وال  و ش،ا سنش(  ،ادر بکگزار سی •

( در  س،سه س ژک . وکدس  اش لوه  ارترس و     بد سشدورار ارر   ،ادر  VIPاسددِر دارتر سدندشه ژا جلسه سشدوره الو ژد بیشتر  در طک   •

 وکانن ار.  

 نز سه جلسد  سشدوره در  ،ادر سردب  شکخ سفیب عمیسی ار.   •

 

 

 

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



 

 

 

 

 در دشبد   کدر ان ا  خید دچدر سشننننننننند     ۱
 
: ت کبه سد نشننننننننندر داده داوطلبدنی  ه ن   سشننننننننن م و سح مز ش ارش   سعمیت

خیان،  اررنننننن  تدر را رورننننننن  س،   چکا سی س،ن او  ا  نمه ن  ررننننننس   کن نیشننننننسادد سیرنننننن ه و گد ب اتز به خ  ندژدر شلو شمز

 سیرروا
 
بدرنن   کن    SMARTداش،   ه ن   بدژ   رننسدیننیز رننک .  س، ت چه رتبه اس را در اژن  سدیر دشبد  سی  س،  و چکا ت اتمد

تننندر نننن    ۵بکاس   اس  نننه سشننننننننننننن م  گنننذارس یعدز نننن    SMARTگنننذارس   س،ننن   نننن    SMARTگنننذارس  رننننننننننننننند  و ژنننا رننننننننننننننند  نژسننن ه 

هننندبننن  درنننننننننننننت،ننن Measurableگلرس ال(  هننندبننن  اشننن ا هSpecificال ال(   ( و داراس سحننن وده  سننندنی  Realistic(  واهع بیسننندشنننه الAttainableد ی 

تیاشس  به رنننمد  ما   ددس  ر زس + ژا سشننندور نگده و ستخفنننم سی( بدرننن   در اژن راه ژا دوتر بکشدسهTime-boundedسشننن م ال

 گذارس صح،ح ارااه دنس    در ن  

تدر بکشدسه ر زس  س،   ژا بکشدسه ر زس صننننح،ح شه خ،فب رننننس لر ارنننن.  ه  ود خسننننته تدر  س    : بکاس ررنننن، ر به ن    ۲

 چه سسدبیب را سی شه خ،فب رننننننننننبا  ه رننننننننننمد را به ن وتدر شکرنننننننننندش   ب اش،  ا 
 
خیان،     د بدژ  رننننننننننکو   س،   بد   ام  تدب ند   ال

دژ کار ارنتفدده  س، ت   ام خالدنه بیشنتر جیاب داده و    خیان،  ا  خالدنهسردکعه  س،   نسدده خالدنه بکدارس نسنت، ت ژد سی

بل    سننننننیز  ه تد ه در  سدیر ررننننننته رننننننمد  نوردت اژس د ا  ژا یدر  س،   سسفع. بیشننننننترس را بکاس رننننننمد سیبه نسننننننن. نز سه اس  ه سی

(  اطالعد  ت م را ب لرژ    ۵۰رنسدینیز بدک،دز ژد عمیسی( و رتبه عدلب نن  سن   کده ال  ک  رنک .  کده ال سدیر رنکارنکس اررن  روار

  ا  چننه  خیان،نن  تسنننننننننننننن. بزش،نن ننند را  یی سیننند را در چننه بنند ه  سنندنی جمع  س،نن  و بعنن   نن ام درسخیان،نن  او   نن ام درسببیس،نن  سی

خیان،  ارنننننتفدده  س،  و       ابت ا سسنننننلر ررننننن، ر به ن   را به اش ا ه یدفب بکاس خید رورنننننن  س،   طک  ندس  ابزارندس دژ کس سی

 سشدوره سختل   ،ادر را شلو س  شظکتدر دارته بدر،    

ند را دور ندس گذرننننننته رند  س،   ش کانیند و تلخب، ه   نستدر را ا  نمه رنننننن سنننننن.: ادت  ه وه. عم   کدر وکا ررنننننن     ۳

بننه شحی ااسنننننننننننننن  ت م دار نن  و ک  س،نن   بننه اژنتنندر و سلوار تالشنننننننننننننیز  ننه بکاس عمفب  کدر بکشنندسننهبک ز نن  و ور  بننه ننن    ننه  تنندر 

 تدر دارد و ردژک شدد  سثن. و ک  س،     ش گیسیور،. در اژن نکووه ال سدیر یدررسدییز ارر  ژد د ترس( چه تدثلرا  سثبتز در  

: سسظیر  دارنننتر ژا رنننکس ابزار بکاس سردبله بد خسنننتگی  شداس، س  و رننندژک سیانع بلرونی و درونی بکاس ررننن، ر به     ۴

دنس (   نس. و در دیر  ش،د  سشدورار شلو به رمد نسی ه سی تدر ار.  روه سردکعه صح،ح را ب اش،  الدر اشتادس جزوا ن  

 ندس س ژک . ارترس و تمک ز نرسد بدر،   ب اش،  یی بدژ  سکور  س،  تد سردک  ا   نستدر شکود  بد روه

 س،   ن،  جدس ش کانی  : ررننته سد سسدبع   ددس دارد  در دننیرتی  ه ا  نملر س میعه جزوا   ،ادر ارننتفدده سی    ۵

 س،ن  ه ا  سردکعه سسدبع نکا س ه نکنلو  س،   سردکعه سنسنننننننننننجن ژدی دو سسبع خ،فب باتر ا  د بد  جا. تد ،  عکض سیشیسننننننننننن.  اس

 سسبع ار.  به سسلرتدر اعتمدد  س،     ۶-۷سردکعه نکا س ه  

اژن   بکرینننننننننننننیز و ار  ند ی  س،ن   ببیس،ن  در جان. دررنننننننننننننتز اک ن.  تندر و دانشنننننننننننننیز را  نه اشن وختنه: سن ام خیدتندر  سسندبع  ۶

 بل   ما ب لرژ    ه س، ت ژد ش،د  به تغ،لر روه یدر در بک ب سیارد دار  ت در دیر  ش،د   بکاس اژن یدر ا  ژا راسی

 س،   ژددتدر بدرننننننننن   ه اژن عدکن  :  ننننننننن . تاله  س،  و شت، ه را به گکداشس ه رو گدر واگذار    ۷

 شت، ه شخیان  سدش   طکاحب عددتشه دارد  کن سرمئر بدر،   ام. ن،  داوطل  ییردیی  ی
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 :لبخش او
 فیزیولوژیک شناسیروان
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 های دستگاه عصبی فصل دوم: ساختار و کنش سلول

 

 شیمی فیزیولوژی سلول -مبانی زیست

  پروتوپالسم سلول را محتوای سلول یا    یسیتوپالسم و هسته.  سیتوپالسم و هسته تشکیل شده استدهند که هر سلول از غشاء،  مشاهدات میکروسکوپی سلول نشان می

ها برای های سیتوپالسمی وجود دارند، که سلولدرون سیتوپالسم، جسمک.  شوداطالق می   سیتوپالسمبه تمامی موادی که درون غشاء پالسما وجود دارند،  .  نامندمی

ها از راه تبدیل میتوکندری.  هستند  لیزوزومو    هاریبوزوم  ،ها، شبکه اندوپالسمی ها شامل میتوکندری، میکروتوبولاین جسمک.  آنها نیاز دارند  ادامه حیات و عملکرد خود به
ی« بسیار ظریفی  ها »داربست  هامیکروتوبول .  سازندهایش را فراهم میبرای انجام فعالیت  انرژی، انرژی مورد نیاز سلول  های فراهم آورندۀکسیژن به مولکولقند و ا

 لیزوزوم نیز در گوارش درون سلولی نقش دارد. سازی است.  پروتئین ریبوزوم هانقش اصلی  .کندهستند که به نگه داشتن ساختار سلول کمک می
 

 ترکیب شیمیایی سلول 

سوزد و به انیدرید کربنیک و  ، گلوکز )قند خون( است که در چند مرحله به کمک اکسیژن می ترین قندساده.  آیندکننده انرژی سلول به شمار می تولید  ترینمهمقندها  

تبدیل می  انرژی  آب  ترتیب  بدین  را برای تجزیه و ترکیب سلولشود و  سلول نمی تواند بدون  .  آوردفراهم می   ((ATP)فسفات  تریاز جمله ساخت آدنوزین)  الزم 

از ترکیب سه مولکول  .  آیندهای غشای سلول به شمار می ترین مؤلفه)لیپیدها( مهم  چرب   هایاسید .  را تولید کند  (تری فسفات  آدنوزین)  دهندهاکسیژن، ماده انرژی

بیرون  و در های پتاسیم  در درون سلول غلظت یون .  شوندترین منبع انرژی سلول تلقی می مواد قندی مهم  شود که بعد از رین، چربی بدن ساخته میاسید چرب با گلیسی
 .  های سدیم بیشتر استسلول غلظت یون 

 

 های بزرگ و انتقال اطالعات زیستی  مولکول 

دهند و  ها مبنای کنش زیستی را تشکیل میاین مولکول.  اسیدهای نوکلئید وها ها، پروتئینساکارید پلی گانه سلول عبارتند از: های بزرگ سهترین مولکولمهم

ساکارید حیوانی، گلیکوژن است که مشابه آن به صورت نشاسته در گیاهان مهمترین پلی.  ویژه فرآیند وراثت نقش مهمی دارنده سلول، ب  فعالیتدر ساخت اجزای سلول و  
ای ای سلول، تولید مواد سفیدهزیرا فرآیندهایی از قبیل انتقال مواد به واسطه غش  وظیفه اصلی نوکلئوتیدها انتقال اطالعات زیستی و تأمین انرژی شیمیایی است.  وجود دارد
 .  های مکانیکی سلول، به مصرف انرژی وابسته استو فعالیت

و اوراسیل در اسیدریبونوکلئیک   (DNA)تیمین در اسید دزاکسی ریبونوکلئیک    تقریباً مشابه هستند، به جز در یک مورد:  DNAو   RNAمواد تشکیل دهنده    نکته: 
(RNA)  باشدریبونوکلئیک به صورت زنجیره منفرد است و پنج تا ده بار بیشتر از اسید دزاکسی ریبونوکلئیک است، که به صورت زنجیره مضاعف میاسید  .  وجود دارد  .

 .  شوددر انسان و دیگر موجودات زنده اطالعات ژنتیکی در مولکول اسید دزاکسی ریبونوکلئیک رمز گردانی می
 

 انواع یاخته های عصبی  
 .  نورون و گلیا یا دو نوع یاخته دارد: سلول عصبی دستگاه عصبی

های عصبی از نظر اندازه و شکل با  سلول.  سلول عصبی یا نورون واحد ساختمانی و عملی دستگاه عصبی است که تکانه ها را انتقال می دهد  ساختمان نورون:

 .  اندچند دندریت ساخته شدهیکدیگر متفاوت هستند ولی همه آنها از سه قسمت جسم سلولی، یک آکسون و 
 . باشدها میماده ناقل عصبی در بیشتر نورون  تولید کنندۀ حاوی هستۀ سلول عصبی بوده و همچنین اصلی ترین بخش سلول است. :یا سوما جسم سلولی

 . کندگیرنده را ایفا می  های عصبی، جسم سلولی وظیفهرا دارد ولی گاهی در بعضی سلول )دریافت اطالعات( در یک سلول عصبی دندریت بیشتر نقش گیرنده دندریت:
انتشار    کند.  های پایانی هدایت می آکسون لولۀ بلند و باریکی است که اطالعات را از تنۀ سلول به طرف تکمه   .تحریک عصبی را بر عهده دارد  نقش انتقال دهندۀ  آکسون:

 .  شودبوسیله ارتباط سیناپسی انجام می هابین نورون   آکسون و انتقال اطالعات اطالعات دریافتی بوسیله
های شود. هنگامی که پیام از آکسون عبور کرده و به تکمه های پایانی یافت میهای کوچکی به نام تکمه های متعدد آکسون، برآمدگیدر انتهای شاخههای پایانی:  تکمه 

 شود.نده تأثیر گذاشته و موجب فعالسازی و یا بازداری سلول گیرنده می ر نوروترانسمیتر ترشح شده و در سیناپس بر سلول گیرسد، در آنجا  پایانی می
سط نورون پیش  تو که  ها از نوع شیمیایی هستند و ناقل شیمیایی  بیشتر سیناپس.  گویندبین دو نورون شکاف فرضی ظریفی وجود دارد که به آن سیناپس می :  سیناپس

ترشح شده،   گذاردسیناپسی  می  اثر  سیناپسی  نورون پس  و.  بر  الکتریکی هم  سیناپس سیناپس های  از  تعدادشان  که  دارند  است جود  کمتر  خیلی  شیمیایی  در  .  های 
 . شودالکتریکی نوروترانسمیتر ترشح نمی های سیناپس

 . ایو صفحه محرک عصبی ـ ماهیچهآکسونی  -دندریتی، آکسون -آکسون ،جسم سلولی -انواع ارتباط سیناپسی عبارتند از: سیناپس آکسون 
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اساس تفاوت شکل  .  نامندها را اصطالحاً انشعاب موازی میکسونانشعاب آ  باشند.یبات متفاوتی مها در محل خروج از جسم سلولی دارای انشعاها و دندریتآکسون
ای است یافتهگیرنده، سلول عصبی اختصاص.  ها اصالً دندریت ندارند و یک یا دو آکسون دارندهاست که بعضی از آنهای عصبی، مربوط به انشعاب دندریتی آنسلول

 .  دهدارگانیزمی و محیطی حساسیت نشان میکه به تغییرات معین درون
  2تا    1پوشش میلین تارهای عصبی در فاصله معینی )  .شودتشکیل میها،   نبلند و آکسو هایاست که بر روی بسیاری از دندریت یک الیه لیپوپروتئینی  :غالف میلین

تارهای عصبی که از پوشش میلین برخوردار نیستند به تارهای عصبی بدون پوشش )بدون  .  نامند می  گره رانویه ،  شود که این محل را به نام کاشف آن میلیمتر( قطع می
سرعت جریان عصبی به قطر تار و قطر پوشش  .  ن پوشش از لحاظ سرعت هدایت جریان عصبی متفاوت هستنددار و بدو تارهای عصبی پوشش.  شوندمیلین( شناخته می

  دار( بیشتردار )میلینبنابراین سرعت هدایت جریان عصبی در تارهای پوشش.  هر چقدر تار عصبی قطورتر باشد، سرعت هدایت جریان عصبی بیشتر است.  بستگی دارد
 .  های شوان وظیفه ساختن غالف میلین را بر عهده دارنددر دستگاه عصبی محیطی )پیرامونی( سلول  .از تارهای بدون پوشش است

ها هستند که توسط  ای از آکسوندسته  ،اعصاب پیرامونی ارگانیزم.  نامندمغز و نخاع شوکی را دستگاه اعصاب مرکزی و بقیه بافت عصبی را دستگاه اعصاب پیرامونی می
رسانند، تارهای عصبی  ارگانیزمی را به دستگاه اعصاب مرکزی میتارهای عصبی که اطالعات گیرندگان حسی و تغییرات محیطی و درون.  انداحاطه شدههای دیگر  بافت

اعصاب پوست، ماهیچه    .نامندمی  رسانپیرامونرسانند، تارهای عصبی  ها را از دستگاه اعصاب مرکزی به پیرامون میتارهای عصبی که فرمان.  نامندمی  مرکزرسان

 .نامندو مفاصل را اعصاب بدنی و اعصاب احشاء را اعصاب احشایی، نباتی یا غیرارادی می

برابر تعداد یاخته های   9های گلیایی  نسبت تعداد یاخته .  نامندواحدی را انجام می دهند، بافت می هایی که کار  مجموعه سلولبافت همبند عصبی(:    -گلیا )نوروگلیا

اعمال اصلی نوروگلیاها مقابله با میکروب ها و ذرات خارجی، بیگانه خواری،  .  های گلیایی استی یاختهمغزی، تکثیر بیش از اندازه ست و علت همه تومورهای  عصبی ا
 کمک به مبادله مواد و گازها، داربست استحکامی، شرکت در سد بین خون و مغز و میلین سازی است: 

ای شکل با  ها بزرگ و ستارهیاخته  این.  دهندهای پتاسیم که در جریان تحریک سلول، پتاسیم را در اختیار سلول قرار می ساز یونههای ذخیرسلولماکروگلیاها:   -1
تشکیل پوشش گلیال در از دیگر وظایف مهم آن، کمک به تغذیه ی نورون ها، . شوندنیز خوانده می)آستروسیت( بوده و آستروگلیا   ی درشت کروی یا بیضویهسته

 پر کردن جای خالی نورون های مرده است. اطراف جسم سلولی و 
غز و نخاع  های ماولیگودندروگلیا میلین نورون .  ها ساختن غالف میلین در اطراف بعضی از آکسون ها در مراکز عصبی استآن  وظیفه  اولیگودندروگلیاها: مهمترین -2

 .  های پیرامونی و بدنی را می سازندوان میلین نورونهای ششوکی و یاخته 
، از الیه  میکروگلیاها برخالف سایر نوروگلیاهای مرکزی که منشأ اکتودرمی دارند.  شوندهای خاکستری و سفید مغز یافت میها در بخشمیکروگلیاها: این یاخته -3

 و در زمان آسیب فعال ترند.  برندمواد زائد درون مغز را از بین می گلیاها تحرک زیاد و فعالیت شدید بیگانه خواری دارند و میکرو. آیندمزودرم جنین به وجود می 
 . ندنکمرزی بین طناب نخاعی و بطن های مغز ایجاد می:نوروگلیای اپاندیمی )اپاندیما( -4
 .  های شوان هستندسلولای(: مهمترین آن ها لیاهای محیطی )یاخته های ماهوارهنوروگ -5
 . کندهدایت می را طی مرحله رشد جنینی،ها های آندندریت ها وها و رشد آکسون رهای طویلی است که جابجایی نورون گلیای پرتویی: این یاخته دارای تا -6

 

 فضای برون سلولی، نفوذپذیری و فشار اسمزی 

ی حاوی مایع فضای برون سلول.  نامندمی   فضای برون سلولی این شکاف ظریف بین سلولی را  .  هستندهای بدن توسط شکاف ظریفی از یکدیگر جدا  تمام سلول

 . شودداشته می هاست، که با گردش، دایماً در حال حرکت است و غلظت آن همیشه و در همه جا یکسان نگه د مورد نیاز برای حمایت سلولها و مواتمامی انواع نمک 

نفوذپذیری    آب  های موجود دربرای مولکول.  نامندمینفوذپذیری  ها را  ها و یونکه این نوع حرکت مولکول.  آیدها، تغییر جهت حرکت پدید میمولکولاز برخورد ذرات  

بنابراین نفوذپذیری .  شودمی   ها تا جایی که برای غشاء سلول ممانعت ایجاد نکند، سبب انتشار موادنفوذپذیری برای سلول.  آیدبه شمار می  ترین فرآیند تبادلمهم

انتقال فرآیند نفوذپذیری )به استثنای انرژی حاصل از حرکت مولکولی( به انرژی نیازمند نیست و به این دلیل آن را  .  گرددمهمترین مکانیزم تبادل بدن نیز تلقی می

 . نامندمی غیرفعال 

است،    رقیق تراست به جایی که محلول غلیظ ترحالل از طریق غشای نیمه تراوا از جایی که محلول  ، فرآیندی است که طی آن،  یا گذرندگی (Osmose)اُسمز  

در اسمز انرژی ای  روند.محلول غلیظ تر)آب و نمک( می  سلول های آب به سمت  قرار گیرد،محلول آب و نمک    در ارتباط با  ص )حالل(چنانچه آب خال  کند.نفوذ می 
چنانچه بخواهیم از نفوذ آب به محلول نمک جلوگیری به عمل آوریم، باید از محیط محلول نمک به صورت مکانیکی فشاری ایجاد کنیم تا به   حال  شود.مصرف نمی

این فشار را    نفوذ یابد؛نیز    آب به محیط محلول آب های  نمک نفوذ پیدا می کند، از محیط محلول نمک، مولکول همان اندازه که با اسمز، محلول آب به محلول آب  

میزان فشار اسمزی فقط به تعداد ذرات محلول در یک حجم معین وابسته است و اندازه و بار الکتریکی ذرات در فشار اسمزی تاثیری   .نامندمی فشار اسمزیمعموالً 

 .  ندارد
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 تبادل اطالعات و مواد مورد نیاز درون سلول 
بیشترین شیب  غلظت باالتر به غلظت پایین تر است. ، در محلول است. انتشار مولکولی از غلظت به معنای تغییر در غلظت امالح از یک منطقه به منطقه ای دیگرشیب 

ای بیشترین مواد سفیده.  لی استهای کلسیم فضای درون سلولی ده هزار بار کمتر از فضای برون سلوبه طوری که غلظت یون .  های کلسیم وجود داردغلظت برای یون 
. شودها انجام می ای ریبوزومای از تجزیه و ترکیب سلول، مانند تجزیه و ترکیب اسیدهای آمینه و مواد سفیده که به کمک آنها بخش عمده .  سیتوزیل، آنزیم ها هستند

تبدیل گلوکز به گلیکوژن در جریان ذخیره .  کنندر ساخت خود تسهیل و تسریع میهای شیمیایی بدن را بدون تغییای هستند که جریان کنشهای سفیدهها مولکولآنزیم
 .  گیردسازی و فرآیند معکوس آن، در سیتوزیل صورت می

 

 تبادل سلول با محیط اطراف خودش

تواند به دلیل غشاء سلول می.  پذیر استامکان نفوذپذیری از دو طریق، غشاء سلول یا منافذ موجود در آن،  نفوذپذیری غیرفعال یا نفوذپذیری تسهیل شده:  

بنابراین مواد موجود در سطح بیرونی غشاء توسط یک مولکول . گریز، تنها به موادی اجازه عبور دهد که نه تنها در آب، بلکه در چربی محلول استوجود الیه چربی آب
تواند مواد قندی را به درون ن ترتیب از طریق نفوذپذیری تسهیل شده، سلول مییردد و بدگشود و سپس از طریق الیه چربی وارد سلول میحاصل در چربی محلول می

های آمینه و نوکلئوتیدها قابلیت نفوذپذیری ها، قندها، اسیدیابد، بلکه برای بسیاری از یونغشاء سلول نه تنها برای موادی که توسط الیه چربی انتشار می.  خود انتقال دهد
 . دارد

های بین پروتئین غشاء یک مجرای باریک مملو از آب وجود دارد که از این طریق مولکول .  عبور کنند  ناقل   پروتئین از منافذ غشاء توسط    مواد  که   است   این راه دوم  

های آب تعادل یابند، به  ورود و خروج ملکولمیزان شوند، تا صدها ملکول آب در ثانیه تبادل میافزون بر این در هر سلول از این مجرای باریک . یابندکوچک انتشار می
در مجرای غشاء حرکت    (و چنانچه بار الکتریکی داشته باشند به دلیل پتانسیل غشاء)مواد قابل نفوذ بر اساس شیب غلظت  .  طوری که سلول متورم و چروکیده نشود

دارد؛ مانند این که مجاری سدیم، پتاسیم و کلسیم فقط اجازه عبور به این   انتخابیتاً  های جاری در آن، حالت نسببنابراین مجرای غشاء بر اساس نوع مولکول.  کنندمی
کند و از انتشار دیگر مواد ممانعت به عمل  های قابل نفوذ را تسهیل میبه عبارت دیگر سلول با دادن بار الکتریکی به دیواره منافذ، عبور مولکول. دهندها را مینوع یون 

 . آوردمی

انند از طریق  تو، نمیها در فضای بیرون سلولی کم و در فضای درون سلولی زیاد استهای پتاسیم که غلظت آنمواد مانند اسیدهای آمینه یا یونبرخی از    عال:انتقال ف

ال آنها به وسیله غشای سلول به انرژی  بدین ترتیب انتق.  شودانتشار در درون سلول جمع شوند، زیرا انتشار و نفوذپذیری همیشه از غلظت زیاد به غلظت کم انجام می 
 . نیاز دارد

این انتقال تا به آنجا ادامه دارد که  . یابندهای پتاسیم به درون سلول راه میهای سدیم از سلول خارج و یون بوسیله پمپ سدیم ـ پتاسیم، یون   پتاسیم: -پمپ سدیم

 . یابدهای پتاسیم افزایش می یون های سدیم در فضای درون سلولی کاهش و غلظت غلظت یون 
 

 کنش عمومی سلول های عصبی
گیری است که آن را  سلولی قابل اندازهسلولی و درون های بدن غشاء دارند، از طریق غشاء اختالف پتانسیل موجود بین فضای برونهای عصبی مانند دیگر سلولسلول

وقتی سلول در چنین وضعیت  .  ماندها مادامی که تحریکی از بیرون به آن وارد نشود برای مدت طوالنی ثابت میلپتانسیل غشاء در بیشتر سلو.  نامندپتانسیل غشاء نیز می 

بیشتر   در این حالت غلظت پتاسیم درون سلول و غلظت سدیم در خارج از سلول.نامند)یا استراحت( نیز می  پتانسیل آرامشبرد، پتانسیل غشاء را  آرامی به سر می

شود تغییرات مثبتی در این پتانسیل ایجاد هنگامی که سلول فعال می.  (مرحله پوالریزهای همیشه منفی است )های عصبی و ماهیچهپتانسیل آرامش سلول  است. 

  مرحله دپوالریزاسیوندهد، آن را  ت می در حال آرامش خود را از دس   به این دلیل که در این مرحله سلول بار منفی  .  نامندمی  پتانسیل فعالیت شود که آن را  می

سپس پتانسیل فعالیت از نقطه اوج به آرامی به سوی پتانسیل .  معروف است   مقدار اضافیولت و به نام  میلی  20مرحله دپالریزاسیون بین صفر تا    بخش مثبت .  نامندمی

 . آوردچرا که سلول مجدداً بار اولیه خود را به دست می ،نامندمی  مرحله ریپوالریزاسیونگردد، که آن را آرامش باز می 

ن فزونی بار الکتریکی منفی در درون سلول به معنای فزونی آنیون در  ها بستگی دارد، بنابرایبا توجه به اینکه وجود بار الکتریکی در فضای درون و برون سلول به یون 
در چنین موقعیتی بار الکتریکی مثبت از درون  . سلولی به همان میزان نیز کاتیون وجود داشته باشدبایستی در فضای برون  ،آنیون  این فزونی  در مقابل . درون سلول است

 .  توان پتانسیل آرامش را پتانسیل انتشار پتاسیم نیز نامیدماند و به همین دلیل میها( در درون سلول باقی مینیونکی منفی )آل یافته ولی بار الکتریسلول به بیرون انتقا

بماند، اما غشاء سلول  های پتاسیم نفوذپذیر باشد، در این صورت باید پتانسیل آرامش بر اساس پتانسیل پتاسیم ثابت چنانچه غشاء سلول در حالت آرامش فقط برای یون 
شوند و به همین دلیل پتانسیل های سدیم به درون سلول وارد می های سدیم نفوذپذیر است و بر اساس فشار اسمزی یون در این حالت به میزان کمی نیز برای یون 

 .  یابدآرامش نیز کاهش می

کند و پتانسیل آرامش تا حد آستانه  های پتاسیم تغییر می های سدیم و بعد برای یونشود، نفوذپذیری غشاء در ابتدا برای یونهنگامی که سلول عصبی تحریک می
سلول بار   نظر به اینکه در این مرحله،.  شودثانیه ایجاد میمیلی  5/0تا    2/0یابد و وقتی بدین حد رسید، پتانسیل فعالیت به مدت  ولت( افزایش میمیلی   –50تحریک )
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سپس پتانسیل  فعالیت از نقطه نوک به آرامی به سوی پتانسیل آرامش  .  نامندآن را مرحله دپالریزاسیون )ناقطبی شدن( می  ،دهددست می  منفی در حال آرامش خود را از
 .  آورد )بازقطبی شدن(نامند، چرا که سلول مجدداً بار اولیه خود را بدست میپالریزاسیون مییگردد که آن را مرحله ربازمی

پذیر ها به صورت یک طرفه و فقط در یک جهت امکانسلول عصبی، پتانسیل غشاء تا حد آستانه دپالریزه شود، انتشار جریان عصبی از طریق سیناپسچنانچه از محلی از  

 . نامندمی هدایت معکوسو عکس آن را  هدایت مستقیماین نوع انتشار را . است

به این  .  گویندای می یکی برق به صورت یکسویه است و علت آن عملکردی است که به آن کنش تهویه : جریان الکتریکی در نورون برعکس جریان الکترایکنش تهویه
گردند و امکان برگشت  ها و مجراهای یونی دوباره به حالت قبلی یا حالت استراحت برمی کند، پمپصورت که وقتی جریان الکتریکی از هر پمپ یا مجرای یونی عبور می 

 .  دهند و جریان عصبی در یک نورون تنها از سمت دندریت به سمت آکسون است نمی جریان عصبی را 
دار )که قطر ی عصبی میلیندر تارها.  : دامنه سرعت بین یک متر در ثانیه برای تارهای نازک عصبی و صد متر در ثانیه برای تارهای قطور استسرعت جریان عصبی

هدایت  شود، این نوع انتشار را  شود، بدین ترتیب انتشار تحریک از گره رانویه به گره رانویه انجام می رانویه دپالریزه میبیشتری دارند( غشاء سلول فقط در محل گره  

 .  نامندمی جهشی
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 سواالت:  

 

 (  89های عصبی است؟ )سراسری های پشتیبان سلول  کدام دسته، سلول   -۱

 ( کلینرژیک )ترشح کننده استیل کولین(2                                                               شوان ها (1

 ها )اولیگودندروسیت ها(( اولیگودندروگلیا4                                                         آستروسیت ها (۳

 (90دهد؟ )سراسری پتاسیم در اختیار سلول عصبی قرار می ،کدام یک در جریان تحریک سلول -۲
 ( نوروگلیا   4                  ( آستروگلیا۳                      ( میکروگلیا2                 ( اولیگودندروگلیا1

 (9۱های گلیال کدام است؟ )سراسری وظیفه سلول -۳
 . کنندهای عصبی را حمایت و تغذیه می( سلول2                           . کنند( اطالعات را پردازش می1
 . دهند( سرعت پردازش اطالعات را افزایش می4                           . دهد( تأثیر ناقل عصبی را افزایش می۳

 (9۳)سراسری  ؟دهند یانجام م زی تویعمل فاگوس الیگل یهااز سلول  کیکدام  -۴
 ت یگودندروسیال (4                  تیآستروس (۳ ی                  گلکرویم (2 گلی                       ماکرو  (1

 (9۴الیه درونی و بیرونی غشاء سلول عصبی، از کدام زنجیره تشکیل شده است؟ )سراسری   -۵
 H2O( آب 4 (            Nنیتروژن ) (۳ (CH)( هیدروکربن 2 (            COOHکاربوکسیل ) (1

 ( 9۶)سراسری   شوند؟»دروازه بان های مولکولی« در کدام ناحیه یافت می -۶

 سلول ۀهست (4 کانال یونی  (۳ غشا سلول (2 سیتوپالسم سلول  (1

 (9۶)سراسری  گردد؟فرآیند همانندسازی در کدام اسید آغاز می -۷
 ریبونوکلئیک دزاکسی  ( 4           ریبوزومی ریبونوکلئیک (۳ پیک  ریبونوکلئیک (2                 ریبونوکلئیک (1
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 پاسخ ها:  

 

ها این سلول  .  شوندهای بزرگ و ستاره ای شکل با هسته ای درشت کروی یا بیضوی بوده و آستروگلیا خوانده می ماکروگلیاها، یاخته  صحیح است.    ۳گزینه  .  ۱

یال در  مغزی، کمک به تغذیه نورونها، کمک به تعادل یون پتاسیم، تشکیل پوشش گل  -ها عبارتند از: کمک به ایجاد سد خونیوظایف متنوعی دارند که مهمترین آن
 .  ها را پر نمایندتوانند جای خالی ایجاد شده در اثر مرگ نورون ها میهمچنین آستروگلیا. باشداطراف جسم سلولی )پریکاریون یا سوما( و دندریت می

ها این سلول  .  شوندآستروگلیا خوانده می های بزرگ و ستاره ای شکل با هسته ای درشت کروی یا بیضوی بوده و  ماکروگلیاها، یاخته  صحیح است.    ۳گزینه  .  ۲

ها ، کمک به تعادل یون پتاسیم، تشکیل پوشش گلیال در مغزی، کمک به تغذیه نورون  -ها عبارتند از: کمک به ایجاد سد خونی وظایف متنوعی دارند که مهمترین آن
 .  ها را پر نمایندتوانند جای خالی ایجاد شده در اثر مرگ نورون ها میهمچنین آستروگلیا. باشداطراف جسم سلولی )پریکاریون یا سوما( و دندریت می

اعمال اصلی نوروگلیاها مقابله با میکروبها و ذرات خارجی، بیگانه خواری،کمک به مبادله مواد و گازها، داربست استحکامی، شرکت در سد  صحیح است.    ۲  گزینه.  ۳

 .  بین خون و مغز و میلین سازی است

که    یمرکز  نیاهای نورو گل  ریبرخالف سا  اهایکروگلیشوند. م  ی م  افتیمغز    د یو سف  یخاکستر   یها در بخش ها  اختهی  نیا  اها،یکروگلیمصحیح است.    ۲  گزینه.  ۴

 نیو مواد زائد درون مغز را از ب  دارند(  یتوزیاگوس)فیخوار  گانهیب  دیشد  تیو فعال  ادیتحرک ز  اهای کروگلی. مندیآ  یبه وجود م  نیدارند از البه مزودرم جن  یمنشأ کودر م
گلیا   ینوع سلول ها  نیشتریب  هات یباشند. استروس یستاره شکل در مغز و نخاع م  یایلگ  یسلول ها  ،یپرتو  یایگل  ای  ایماکروگل  ای  اهایاستروگل  ای  هات یاستروس .برند  یم

کرده و از    هیبرخوردارند و نورون ها را تغذ  یاز اندازه بزرگ  تهایکند. آستروس  یم  فیسلول را توص  نیشکل ا  ینام به درست  نیوا  یسلول ستارها  یعنی  تیاستروس.هستند
  ی نورون ها حفاظت م  یاحاطه کننده  عیاز ما  ییایمیبه صورت مواد ش  تیبرند. و درنها  یم  ن یدرون مغز را از ب  دیمواد زا  اهایکروگلیکنند و به همراه م  یم  تیآنها حما
به    هات یهنگام استروس  نی. در ارندیم  یم  یمغز  یسکته    ایعفونت و    یمغز  یدر اثر ضربه  ایروند و    یم  نیاز ب  یناشناخته ا  لیاوقات با نورون ها به دال  یکنند. گاه
حرکت کرده، به هنگام برخورد    یمرکز  یعصب  ستمیسلولها قادرند در س  ن ی. ارندیگ  یمانده را به عهده م  یباق  دیبردن مواد زا  نیو از ب  یپاکساز  ی  فه یوظ  ایکروگلیهمراه م

(  اهای)مزوگل  اهایکروگل یها( و هم م  تی)آستروس  اهای. پس هم ماکروگلندیگو  ی م  یخوار  گانهی ب  ای  توزیفاگوس  ندیفرا  نیو هضم کنند. به ا  دهیآن را بلع  دیماده زا  کیبا  
 باشد   یم حیصح 2 نهیاست پس گز یک ی 2و  1 نهیدارند و چون گز توزیفاگوس ای یخوار گانهیب تیفعال

در  . رسدباشد ولی این جواب صحیح به نظر نمیبر اساس کلید اولیه سازمان سنجش گزینه اول یعنی گروه کربوکسیل جواب صحیح میصحیح است.  ۱گزینه . ۵

بایست  باشد و طراح سوال احتماالً با این تصور که سمت داخل و خارج غشاء میکربوکسیل میکتاب خداپناهی نوشته شده که بخش آبدوست اسیدهای چرب گروه  
دهد تا فسفولیپیدهای غشاء  که وقتی اسید چرب با گلیسرول واکنش میدر حالی .  آبدوست باشد، بیان داشته که گروه کربوکسیل در سمت داخل و خارج غشاء قرار دارد

به نظر بهترین گزینه آب باشد چون سطح داخلی  .  بایست در قسمت داخلی غشاء که آب گریز است قرار گیرددهد و میت خود را از دست میرا ایجاد نماید، ویژگی آبدوس
 .  و خارجی غشاء ابدوست است توسط یک الیه آب پوشانده شده است

است. غشاء سلول   ریمنافذ موجود در آن امکان پذ ایغشاء سلول   ق،یاز دو طر یریشده: نفوذپذ لیتسه  یرینفوذپذ ای رفعالیغ یرینفوذپذ صحیح است.    ۳ گزینه .۶

غشاء   ی رونیمواد موجود در سطح ب  ن یمحلول است. بنابرا  ی اجازه عبور دهد که نه تنها در آب، بلکه در چرب  یتنها به مواد  ز، یآب گر  ی چرب  ه یوجود ال  لیتواند به دل  یم
تواند   ی شده، سلول م لیتسه  یرینفوذپذ ق یاز طر بیترت نیگردد و بد یوارد سلول م ی چرب ه یال قیشود و سپس از طر یمحلول م ی در چربمولکول حاصل  کیتوسط 
و   نهیآم  یدهایقندها، اس  ها،ون یاز    یاریبس  یبرا  لکهب   ابد،ی  یانتشار م  یچرب  هیکه توسط ال  یمواد  یغشاء سلول نه تنها برا  .را به درون خود انتقال دهد  یمواد قند
مملو از آب وجود دارد    کیبار  یمجرا  کیغشاء    نیپروتئ  نیتوانند عبور کنند. ب  یناقل م  نیکه از منافذ غشاء توسط پروتئ  نیراه دوم ا.  دارد  یرینفوذپذ  تیقابل  دهاینوکلئوت
ورود و خروج    زانی شوند تا م  یتبادل م  هیصدها ملکول آب در ثان  کیبار  یمجرا  نیدر هر سلول از ا  نیبر ا  ن. افزوابندی  یکوچک انتشار م  یمولکول ها  قیطر  نیکه از ا

  ل ی پتانس  لیداشته باشند به دل  یک یغلظت و چنانچه بار الکتر  ب ینشود. مواد قابل نفوذ بر اساس ش  دهیکه سلول متورم و چروک  یبه طور   ابند،یآب تعادل    یملکول ها
و   میپتاس م،یسد یکه مجار نیدارد؛ مانند ا یدر آن، حالت نسبتا انتخاب یجار یغشاء بر اساس نوع مولکول ها  یمجرا نیبنابرا .کنند یغشاء حرکت م یغشاء در مجرا

کند و از   یم  لیقابل نفوذ را تسه   یمنافذ، عبور مولکول ها  وارهیبه د  یکی سلول با دادن بار الکتر  گریدهند. به عبارت د  ینوع یونها را م  نیفقط اجازه عبور به ا  می کلس
 آورد. ی مواد ممانعت به عمل م گریانتشار د

 RNA دهنده  لیمواد تشک  ه یوجود دارد و بق (RNA) کیبونوکلئیر  د یدر اس  لیو اوراس (DNA) کیبونوکلئیر  یدزاکس  د یدر اس  نیمیتصحیح است.    ۴  گزینه  .۷

 ی م  عفمضا  رهیاست، که به صورت زنج   کیبونوکلئیر  یدزاکس  دیاز اس  شتریمنفرد است و پنج تا ده بار ب  رهیبه صورت زنج  کیبونوکلئیراسید  .مشابه هستند DNA و
 .شود  یم یرمز گردان کیبونوکلئیر یدزاکس دیدر مولکول اس یکیموجودات و خاطرات زنده اطالعات ژنت گریباشد. در انسان و د
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 هاریز و هورمونفصل پانزدهم: غدد درون
 

ها هورمون.  کنندوند، مستقیماً وارد جریان خون میغدد درون ریز غددی هستند که مجرای ترشحی ندارند و ترشحات و فرآورده های خود را که هورمون نامیده می ش
دانشی که به بررسی غدد درون ریز و هورمون ها و اثرات آن می پردازد، اندوکرینولوژی باشند.  برای کنترل اعمال درازمدت و آهسته مانند رشد و تولیدمثل مناسب می

دهنده  نوروترانسمیتر )انتقالو هورمون در این است که    وترانسمیتر نوریک تفاوت  .  دارد  نوروترانسمیترهاها بر رفتار، همپوشی زیادی با اثرات  اثرات هورمون .  نامیده می شود
به مقدار زیادی ترشح میبه مقدار کمی آزاد می عصبی(   این است که عملکرد هورمون .  شودشود ولی هورمون  از  ها در جریان خون بسیار آهستهتفاوت دیگر در  تر 
ریز دارد. هیپوتاالموس بخشی از  هیپوتاالموس نقش مهمی در هماهنگ کردن دستگاه عصبی و غدد درون .  است  ترهای عصبی است، ولی تأثیر آنها طوالنی دهندهانتقال

هایی که موسوم  نماید. هیپوفیز قدامی نیز با تولید هورمونهای هیپوفیز قدامی را کنترل میدستگاه عصبی است که با تولید هورمون آزادکننده و مهارکننده، تولید هورمون
غده مادر یا رهبر    ،ریز بدن تحت کنترل هیپوفیز قدامی هستند، به هیپوفیزکند. چون تمامی غدد درونریز بدن را کنترل میباشند، عملکرد بقیه غدد درونها میوپین به تر

  گذارد.درون ریز بدن اثر می  غددتوان گفت هیپوتاالموس به واسطۀ کنترل هیپوفیز قدامی بر روی عملکرد کلیۀ تر میبه عبارت ساده  شود.گفته می 
  . ۳  کند وهیپوفیز اثر کرده و سپس هیپوفیز، کورتیکوتروپین را ترشح میاین هورمون بر    .2  کند،تیکوتروپین را آزاد میهورمون آزاد کننده ی کور  هیپوتاالموس.1مثال:  

 کند. ول )هورمون استرس( را ترشح می بخش قشری غده ی فوق کلیه شده که آن هم، کورتیزاین هورمون نیز باعث فعالیت 

 

 هورمون رشد 

که موجب   کندجوانی تا حدی افزایش پیدا میشود و ترشح آن در طی دوران نوترشح می   توسط هیپوفیز قدامی  در طول دوران کودکی  یا سوماتوتروپین  هورمون رشد
ترین کاری که این هورمون  اصلی  .کندپسرها با افزایش تولید هورمون تستوسترون خاتمه پیدا می این فرآیند در دخترها با آغاز دوران قاعدگی و در  .  شودرشد فرد می 

استرس های کوتاه مدت سبب افزایش هورمون رشد و بالعکس استرس    گردد.باعث تسریع رشد می   امرباشد و همین  ها در بدن می خت پروتئینادهد افزایش سانجام می 
رشد در  افزایش غیرطبیعی هورمون  .  شودمی  )نانیسم(  ن رشد در کودکان باعث کوتولگی کمبود هورمو  در بدن  شود.های مزمن باعث کاهش تولید هورمون رشد می 

 یابد.با افزایش سن به تدریج میزان ترشح هورمون رشد کاهش می .  لی می شودکرومگاکودکان باعث غول پیکری )ژیگانتیسم( و در بزرگساالن سبب آ
 .  است یعیطب  حد در یزیپوفیه یکوتولگ به  مبتال افراد  در ی هوش بهره و  مغز رشدنکته: 

 

 پروالکتین
علت ترشح نشدن شیر در دوران بارداری )قبل .  درسدر زمان زایمان به اوج خود می  شود وها میشیر در پستان  کنندهباعث تحریک و فعال شدن غده ترشح پروالکتین  

در خواب بیش از  پروالکتین )الکتوژن(    و هورمون رشد )سوماتوتروپین(    ترشح.  از زایمان( وجود مقدار زیادی استروژن و پروژسترون در خون زن باردار است

 ه دارد. توسین اثر مخرب بر روی حافظاکسی. بیداری است
 

   غده صنوبری

 .  روزی خواب و بیداری اثرگذار استمالتونین در چرخه شبانه . کندشود، ترشح میرا که از سروتونین سنتز می مالتونین این غده هورمونی به نام 

 

 کننده تیروئید )تیروتروپین(هورمون تحریک 

 .تیروئید ←هیپوفیز پیشین  ←محور تیروئید: هیپوتاالموس 
شود که میزان سوخت و ساز بدن )سرعت مصرف غذا  کننده تیروئید )تیروتروپین( باعث تحریک غده تیروئید، به منظور ترشح هورمون تیروکسین میتحریکمون  وره

 . کندتوسط بدن برای تولید انرژی مورد نیاز جهت فعالیت بدن( را کنترل می

 

 غده تیروئید 
های تیروئیدی تحت تأثیر هیپوتاالموس و هیپوفیز قدامی است. مهمترین کار باشد که در ناحیه گلو قرار دارد. ترشح هورمون ریز بدن می غدۀ تیروئید بزرگترین غده درون 

  پرکاری )هیپرتیروئیدیسم(   وسم(  کاری )هیپوتیروئیدیکم باشد.  های )سرعت متابولیسم یا سوخت و ساز( می واکنش  های تیروئیدی تنظیم سرعت هورمون

تیروئید    کاهش یا افزایش ترشح هورمون  در اثرشود که ممکن است  گفته می گواتر  به هر نوع بزرگ شدن غیرطبیعی غده تیروئید  .  تواند عالئم روانی ایجاد کندتیروئید می 
کاری تیروئید کم  شود.شود که به این بیماری کرتینیسم گفته میافتادگی شدید ذهنی و جسمی می های تیروئیدی تا سن دوسالگی باعث عقب کاهش هورمون  .ایجاد گردد

افزایش وزن، یبوست،    در افراد بزرگسال عارضه ای به نام میکزودم ایجاد می کند که نشانه های آن خستگی، کاهش ضربان قلب، کند ذهنی، خواب آلودگی دائم،
پرکاری تیروئید باعث رشد غیرطبیعی و عقب ماندگی نمی شود اما به علت باال بودن متابولیسم، باعث گرسنه  .  کندشدن تکلم و آماس پوست به ویژه در پلک هاست
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  .تعادل عاطفی از نشانه های پرکاری تیروئید است باال بودن تعداد ضربان قلب، تحریک پذیری، خشم غیرعادی و عدم  .  بودن شخص و خوردن غذای زیاد می گردد
 شود. شود که به این حالت اگزوفتالمی گفته میپرکاری تیروئید منجر به جلو آمدن کره چشم می

 

   غده پاراتیروئید

جلوگیری از کاهش کلسیم  این هورمون پروتئین کوچکی است که نقش آن  .  است  پاراتورمون  هورمون غده پاراتیروئید،این غده در کنار غده تیروئید قرار دارد.  

کلسیم در اعمال مختلفی از جمله کار طبیعی اعصاب و عضالت، متابولیسم .  کلسی تونین که وظیفه اش، کاهش کلسیم خون است.(  )برعکس    باشدبدن می   خون

ه  کم کاری غده پاراتیروئید و در نتیج . رد و کاهش یا افزایش غیرطبیعی آن دارای آثار متعددی استها شرکت داپذیری طبیعی غشای یاختهاستخوان، انعقاد خون و نفوذ 

   .شودمی  بیماری تتانیسبب  نقص در ترشح هورمون پاراتورمون 

 شود. وماالسی و در کودکان موجب راشیتیسم میئکاهش کلسیم در بزرگساالن موجب است نکته:

 

 (ACTHقشری غده فوق کلیوی ) هورمون تحریک کننده بخش 
ب ضعف تدریجی سیستم افزایش غیرعادی ترشح این هورمون سب.  شودافزایش هورمون کورتیزول می   این هورمون با اثرگذاری در بخش قشری غده فوق کلیه باعث 

ث  کاری بخش قشری غده فوق کلیه باعکم.  ثباتی هیجانی استیکی از عمده ترین عوارض آن بی   و  چنین حالتی در بیماری کوشینگ وجود دارد.  شودایمنی بدن می 
کورتیزول باعث   پرکاری بخش قشری غده فوق کلیه و همچنین مصرف زیاد و طوالنی مدت.  شودمیبیماری آدیسون  موجب  کاهش مقدار کورتیزول در خون شده و

استرس   اثر در. شودتولید پروتئین ضعیف میهای ایمنی بدن به علت کاهش دد و واکنشگربیمار در برابر عفونت ها آسیب پذیر می در آن  شود که بیماری کوشینگ می
پیدا میترشح   افزایش  بیماری.  کندگلوکوکورتیکوئیدها  بکورتیزول در  نقش  تنی  روان  دارده  های  اندورفین.  سزایی  اضطراب میترشح  باعث کاهش  .  شودها در مغز 
 . گردده وسیله اعصاب سمپاتیک تنظیم میبهای بخش مرکزی غده فوق کلیوی هورمون

 

 (  ADHهورمون ضد ترشح ادرار )آنتی دیورتیک 

را ایجاد    مزهدیابت بیو بیماری    شدهها  ی این هورمون باعث دفع بیش از حد آب از کلیهههای سازندآسیب دیدن نورون .  شودنیز نامیده میوازوپرسین    این هورمون

کن  مزه ممعلت دیابت بی .  شودشود ولی برخالف آن در ادرار گلوکز یافت نمی در این بیماری مانند بیماری دیابت واقعی )مرض قند( حجم ادرار بسیار زیاد می.  کندمی
کاهش ترشح هورمون ضد ادراری )آنتی دیورتیک هورمون(  .  های ادراری نسبت به این هورمون باشدی لولههای دیوارهاست کاهش وازوپرسین و یا حساس نبودن یاخته

 . مون اثر تقویت کننده بر روی حافظه داردآنتی دیورتیک هور. شودمزه میو افزایش حجم امالح در خون )که به دلیل ترشح ادرار زیاد است( موجب بیماری دیابت بی 

 

 کورتیزول )گلوکوکورتیکوئید( 
دهد، البته باید  باشد که در هنگام استرس تولید آن در بدن افزایش یافته و مقاومت بدن را در برابر استرس افزایش می ترین هورمون استرس در بدن می کورتیزول اصلی

های روانی و فیزیکی باعث افزایش  آید. انواع استرس برابر استرس به قسمت تضعیف رشد، تولیدمثل و نظام ایمنی بدن بدست میت که این افزایش مقاومت در  ش توجه دا
 دهد.شود و کورتیکوتروپین با اثر بر قشر غده فوق کلیه ترشح کورتیزول را افزایش می ترشح کورتیکوتروپین از هیپوفیز قدامی می
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 سواالت:   

 

 (  88های ناشی از ترک مواد مخدر به کدام عامل بستگی دارد؟ )سراسری بروز نشانه   -۱

 ( کاهش غلظت آدنیل سیکالز 2     ( افزایش غلظت آدنیل سیکالز 1
 ( کاهش غلظت کلین استراز4     ( افزایش غلظت کلین استراز۳

  ( 88)سراسری  گردد؟میتنیدگی یا استرس موجب فزونی کدام هورمون  -۲

 آزاد کننده کورتیکو تروپین (2    ( آزاد کننده پروالکتین1
 ( مهارکننده سوماتوتروپین4    ( مهارکننده سروتونین۳

  ( 88)سراسری  دهد؟به هنگام اضطراب جدایی، مغز با آزاد کردن کدام ماده سطح اضطراب را کاهش می -۳

 ( نالوکسان 4   ( اندورفین۳  آدرنالین( نور 2   ( آدرنالین1

 ( 89گردد؟ )سراسری کدام هورمون سبب پرخاشگری می -۴
 ( آندروژن ها4 ( پروالکتین  ۳ ( مالتونین  2 سوماتوتروپین   (1

 (  90های صرعی نقش بیشتری دارد؟ )سراسری کاهش کدام ناقل عصبی در بروز حمله   -۵
 ( دوپامین        4 ( سروتونین  ۳ ( گابا 2 ( نوراپی نفرین  1

 (  90شود؟ )سراسری کنش کدام هورمون به تولید اسپرم منجر می-۶

 ( استروژن 4   ( تستوسترون۳   ( آندروژن2   ( پروژسترون1

 (90کند؟ )سراسری هورمون رحم را برای النه گزینی تخمک آماده میکدام  -۷
 ( استرادیول4 ( استروژن  ۳ ( پروژسترون  2 ( آندروژن  1

 ( 9۳گردد؟ )سراسری های ناشی از ترک مواد مخدر میکدام موجب بروز نشانه  -8
 ( ادنیل سیکالز 4 ( اندورفین  ۳ ( انکفالین 2 ( تیروزین 1

 (9۴بیماری، در اثر کم کاری قشر فوق کلیه پدید می آید؟ )سراسری کدام  -9
 ( دیابت4 ( کوشینگ  ۳ ( تشنج 2 آدیسون  (1

 ( 9۴کاهش و افزایش قندخون »به ترتیب«، در اثر فعالیت کدام هورمون بوجود می آید؟ )سراسری  -۱0
 ( سروتونین و دوپامین4 انسولین و گلوکاگون  ( ۳ ( تیروکسین و تیروتروپین2 و گلوتامات  باگا (۳
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 ها: پاسخ 

 

با مصرف مداوم مواد مخدر سلول  . دهدکند و سطح غلظت آن را کاهش می مصرف مواد مخدر فعالیت آنزیم آدنیل سیکالز را متوقف می صحیح است.  ۱گزینه . ۱

های تولید پس از قطع ناگهانی مواد مخدر تمام سلول . گردانندکنند و سطح غلظت آدنیل سیکالز را به سطح تحمل باز می مییابند و آنزیم بیشتری تولید ها سازش می
ین  بد.  انجامدهای ناشی از ترک مواد مخدر می این امر به بروز نشانه  .  یابدشود و سطح غلظت آنزیم مذکور به بیش از سطح تحمل افزایش می کننده آنزیم فعال می

 . کندترتیب آدنیل سیکالز در جریان تخدیرطلبی حاد و مزمن نقش مهمی ایفا می
باشد که در هنگام استرس تولید آن در بدن افزایش یافته و کورتیزول )گلوکوکورتیکوئیدها( اصلی ترین هورمون استرس در بدن می صحیح است.    ۲گزینه  .  ۲

های  انواع استرس  . ایددهد، این افزایش مقاومت در برابر استرس به قیمت تضعیف رشد، تولید مثل و نظام ایمنی بدست می میمقاومت بدن را در برابر استرس افزایش 
هیپوف از  کورتیکوتروپین  ترشح  افزایش  ان  تبع  به  و  هیپوتاالموس  از  کورتیکوتروپین  کننده  آزاد  هورمون  ترشح  افزایش  باعث  فیزیکی  و  میروانی  پیشین  .  شودیز 

 . دهدورتیکوتروپین نیز با اثر بر قشر غده فوق کلیه ترشح کورتیزول )گلوکوکورتیکوئیدها( را افزایش می ک

رفین تزریق شد، هنگام جدایی از مادرشان  وهای زیست شیمی اضطراب جدایی نشان داد وقتی به بچه حیوانات منتایج مطالعات درباره پایه  صحیح است.    ۳گزینه  .  ۳

مصرف نالوکسون که یک ماده ضد افیونی است سبب  .  ها مجدداً رفتار قبلی را نشان دادندرفین را قطع کردند، آنواضطراب جدایی را آشکار کردند و هنگامی که مکمتر 
راهم کردن نوعی آرامش اجتماعی به هنگام  بنا براین مواد افیونی برای ف.  ها پی بردتوان به نقش اندورفین  می  کهگردد  های ناشی از جدایی میافزایش گریه و فریاد

 .  جدایی از مادر مؤثر است

 شوند. ها تستوسترون نام دارد، باعث افزایش رفتار پرخاشگری میها که مهمترین آنآندروژن  صحیح است.  ۴گزینه . ۴

های گابا تحریک پذیری باشد. در این حالت به دلیل کاهش نقش  بیماری صرع ناشی از کاهش ناقل عصبی گابا که نقش مهاری دارد میصحیح است.    ۲گزینه  .  ۵

ها  ها و بنزودیازپین نماید مانند بابیتورات  های گابا که عملکرد گابا در مغز را تقویت می نماید. برای درمان صرع نیز از آگونیست مغز افزایش یافته و حمله صرع بروز می
 شود.  استفاده می

های تولید سلول  .  باشد باشد که خاصیت مردزایی دارد، تستوسترون مهمترین آندروژن بدن انسان می هایی میآندژوژن اسم کلی هورمون  صحیح است.    ۲گزینه  .  ۶

مطالعات نشان داده که در تولید اسپرم عالوه بر اندروژن )تستوسترون( هورمون استروژن  .  باشدمی گیرد و تحت تاثیر چندین هورمون  جنسی نر )اسپرم( در بیضه انجام می 
 .  باشدها میو حتی هورمون رشد نیز نقش دارند، ولی نقش اصلی بر عهده آندروژن  

با توجه  .  کنده پروژسترون بیشتر نقش بازداری ایفا میرسد استروژن در فعالیت جنسی زن اثر تحریکی داشته باشد، در حالیک به نظر میصحیح است.    ۲گزینه  .  ۷

شود، در حالیکه نیمه دوم ماه تأثیر پروژسترونی  به چرخه ماهیانه، نقش استروژن در نیمه اول ماه تا آزاد شدن تخمک برتری دارد که موجب افزایش تحریک جنسی می
یابد. مجوعه تغییراتی که پروژسترون در دیواره عادت ماهیانه ادامه می  نماید و تا ظهور النه گزینی مهیا مییابدکه میل جنسی را کاهش داده و شرایط را برای فزونی می 

 . نمایدنماید رحم را برای پذیرش تخم تازه لقاح یافته و جایگزینی این تخم در دیواره رحم )النه گزینی تخم( آماده میرحم ایجاد می

 صحیح است.   ۴گزینه  .8

کورتیزول اصلی ترین هورمون استرس در بدن است، کورتیزول عالوه بر افزایش مقاومت بدن در استرس باعث افزایش قند خون )گلوکز صحیح است.    ۱گزینه  .  9

کوشینگ میگردد که در این حالت قند خون شود که به همین دلیل به کورتیزول، گلوکوکورتیکوئید نیز گفته میشود. افزایش ترشح کورتیزول باعث بیماری  خون( نیز می
گردد، که در این  گردد. کم کاری قشر غده فوق کلیه نیز باعث بیماری ادیسون میشوند و نظام ایمنی بدن به شدت تضعیف میهای بدن تخریب میباال رفته، پروتئین

 بیماری ترشح کورتیزول و آلدوسترون به صورت همزمان کاهش می یابد.  

دهد. ترشح این هورمون بعد از غذا خوردن که مواد غذایی هضم  انسولین تنها هورمونی است که قند خون )گلوکز خون( را کاهش میصحیح است.    ۳  گزینه.  ۱0

گلوکز، اسیدهای امینه و  شود. انسولین در این حالت مازاد  و جذب شده است و غلظت گلوکز، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در خون افزایش یافته است زیاد می 
کند. در نتیجه غلظت گلوکز، اسیدهای امینه و ها ذخیره میهای گلیکوژن، پروتئین و چربیاسیدهای چرب را وارد سلول ها کرده و آنها را به صورت درشت مولکول

شود و سعی  این هورمون هنگام کاهش قند خون تولید مییابد تا به حد طبیعی برسد. گلوکاگون عملکردی عکس انسولین دارد.  اسیدهای چرب در خون کاهش می
تر با آزاد کردن گلوکز ذخیره شده کبد و همچنین  کند قند خون را افزایش دهد تا به حد طبیعی برسد. گلوکان با شکستن گلیکوژن ذخیره شده در کبد یا به عبارت سادهمی

دهد. عالوه بر گلوکاگون هورمون های آدرنالین )اپی نفرین(، سوماتوتروپین)هورمون رشد( و کورتیزول  یساخت گلوکز جدید از اسیدهای آمینه گلوکز خون را افزایش م
 ی قند خون انسولین است.  شوند ولی تنها هورمون کاهندهنیز باعث افزایش قند خون می
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 فصل بیست و سوم: ماهیت هیجان
 

ها های ذهنی هستند؛ هیجانای احساسها تا اندازههیجان.  وجود دارند  ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعیهای  ها به صورت پدیدهآن. ها چندبعدی هستندهیجان

یباعث می یوه خاـص وند به ـش حال رفتار  مثالً ،ـش بانی یا خوـش تند، یعنی پاـس ها واکنشهیجان. کنیمعـص تی نیز هـس یجهای زیـس کننده انرژی که بدن را برای های بـس
ازگار ـشدن با هر موقعیتی که فرد با آن مواجه ـش تند، هیجان.  کنندآماده می  ،دهـس برای مثال خـشم، میل به جنگیدن با . گرـسنگی که هدف دارد مانندها هدفمند هم هـس

ای، ژسـتی و تشـخیص چهرهشـویم عالیم قابلزده میهای اجتماعی هسـتند، وقتی هیجانها پدیدههیجان. کندعدالتی در ما ایجاد میدشـمن یا اعتراض کردن به بی

هستند که  دوامکمهدفمند و بیانگر    -برانگیختگی -ها پدیده های احساسیهیجان. کنندپذیری ما باخبر میفرستیم که دیگران را از کیفیت و شدّت هیجانکالمی می

که عناصــر احســاس،   همان چیزی اســت  هیجان. شــویم، ســازگار شــویمهایی که هنگام رویدادهای مهم زندگی مواجه میها و چالشکنند با فرصــتبه ما کمک می
 . کندانگیختگی، هدفمندی و بیانگر را در واکنشی منسجم به رویداد فراخوان تنظیم می

ورت با انگیزش ارتباط دارند: اوالً هیجان تندهیجان ها به دو ـص ناختها مانند همه انگیزههیجان. ها یک نوع انگیزه هـس ها( رفتار را نیرومند و های دیگر )مثل نیازها، ـش
روی به  شــادی از  پیش مثالً. روددهند ســازگاری فرد چقدر خوب یا بد پیش میکنند تا نشــان  ها به عنوان یک ســیســتم نمایش عمل میثانیاً هیجان. کنندیت میهدا

 . دهدسمت هدفمان، درحالیکه پریشانی از شکست خبر می
 

 شود؟چه چیزی موجب هیجان می
ها، انگیختگی بدن، رفتار هدفمند و بیانگر را کند که جمعاً عناـصر مهم هیجان از جمله احـساسفریندهای ـشناختی و زیـستی را فعال میمواجه ـشدن با رویدادهای مهم،  

 . سازندفعال می
 

 زیست شناختی و هیجان 
ورت ـش ی یک رویداد را به ـص خـص تند معتقدند تا وقتی افراد معنی و اهمیت ـش ناخت هـس ند، نمیآنهایی که طرفدار برتری ـش ورت ناختی ارزیابی نکرده باـش توانند به ـص

تند معتقدند واکنشآن. هیجانی پاـس  دهند تی هـس ناختی نیاز ندارندهای هیجانی لزوماً به ارزیابیهایی که طرفدار برتری عوامل زیـس رویدادهای متفاوت مانند .  های ـش
 . کنندفعال میهای صورت خودانگیخته، هیجان را فعالیت عصبی زیرقشری یا جلوه

دارد چون کودکان از لحاظ زیستی پیشرفته ولی از لحاظ اعالم می ایزارد. کارول ایزارد، پل اکمن و جک پنکسب سه نماینده دیدگاه زیستی هستنددیدگاه زیستی: 

اند  مدتشوند، کوتاهها بسیار سریع شروع میکه هیجانسازد خاطر نشان می اکمن. رسانندبرتری عوامل زیستی در هیجان را بهتر به اثبات می ،شناختی ضعیف هستند

.  دهندها در ما روی میپذیری آگاه باشیم، هیجانکنیم حتی قبل از اینکه از هیجانبنابراین وقتی به صورت هیجانی عمل می. تواند به صورت غیرارادی روی دهندو می

کند ناشی  ها از مدارهای عصبی که فعالیت مغز را تنظیم میهیجان  پنکسپاز نظر  .  احساسی، انگیختگی، هدف و بیانگریها چهار بعد دارند:  به اعتقاد اکمن، هیجان 

 .  شوند )زیست شیمی، عصبی(می
تنددیدگاه شنناختی رر، برنارد وینر هـس ناختی ریچارد الزاروس، کالس ـش ه نماینده دیدگاه ـش ت که بدون آگاهی از ا  الزاراوس. : ـس خصـی یک معتقد اـس رتباط ـش

اتومبیلی که . کنندـشوند، واکنش هیجانی را ایجاد نمیهایی که نامربوط ارزیابی میمحرک.  دلیلی برای پاـس  دادن به ـصورت هیجانی وجود ندارد ،رویداد با ـسالمتی فرد
فرآیند هیجان با خود رویداد . در معرض خطر قرار داریدآید موجب ترس نمی شـود، مگر اینکه نحوه نزدیک شـدن آن طوری باشـد که تصـور کنید به سـمت شـما می

 .شودمعنای آن شروع می ارزیابی شناختیبلکه با  ،شودواکنش زیستی فرد به آن شروع نمی

ناختی خاص را که موجب تجربیات هیجانی خاص می  کالس شنرر وند مـشخص کرده اـستچند ارزیابی ـش بد؟ پاـس  به   از جمله اینکه آیا این رویداد خوب اـست یا.  ـش

ؤال ناختی را که موجب هیجاناین ـس کیل می دهدها میها نوع پردازش ـش ود، تـش ابی هیجان، روی پردازش اطالعاتی که بعد از وقوع   برنارد وینر. ـش در تحلیل انتـس

ورت می ابیعنی . کنندگیرند تمرکز میپیامدهای زندگی ـص تها و  روی تفکر و تأمل بعد از موفقیت  بر  نظریه انتـس کـس ت  .  ها تاکید داردـش پیامد رویداد زندگی ممکن اـس
 . ی هیجان نیز متفاوت خواهد بوددر این صورت تجربه ،اما اگر انتساب  متفاوت باشد ؛یکسان باشد

تی هر دو موجب هیجان میدیدگاه دو سنیسنتمی ناخت و عوامل زیـس وند: ـش تم همزمان دارند که باکطبق دیدگاه  .  ـش یـس ان ها دو ـس هیجان را فعال و تنظیم ، انـس

ورت غیرارادی به محرک. کنندمی تم فطری خودانگیخته و فیزیولوژیکی اـست که به ـص یـس تم، ـس یـس ان مییک ـس تم . دهدهای هیجانی واکنش نـش یـس تم دیگر، ـس یـس ـس
 . دهدشناختی مبتنی بر تجربه است که به صورت تعبیری و اجتماعی واکنش نشان می

 

 مسئله مرغ و تخم مرغ

ت  رابرت پالچیک ناخت در برابر  زیـس ئله تخم مر  و مر  در نظر میمجادله ـش ورت مـس ناختی را به ـص تی در . گیردـش ناختی یا زیـس ی از عوامل ـش هیجان را نباید ناـش

در حلقه بازخورد پالچیک، شناخت، عناصر موجود  .  شوندبلکه هیجان یک فرآیند است؛ زنجیره رویدادهایی است که در یک سیستم بازخورد پیچیده جمع می  ،نظر گرفت



 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان                                  شناس یروانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - ان ـه ـیـک                           16         

 

اس تندها، آمادگی برای عمل، جلوهانگیختگی، احـس کار هـس ت میمهم. های بیانگر و فعالیت رفتاری آـش وعی که از مر  و تخم مر  به دـس ت که ترین موـض آید این اـس
 . آورندها را به وجود نمیکما اینکه رویدادهای زیستی هم مستقیماً آن .شوندها نمیها مستقیماً موجب هیجانشناخت

لی تاکید می  دیدگاه زیسنتی تندمعموالً روی چند هیجان اـص ه و حداکثر ده تا هـس ان  دیدگاه شنناختی. کند که حداقل دو یا ـس ها خیلی قاطعانه تأکید دارد که انـس

تر از   ت تجربه می  10تا  2بیـش خص کرده اـس تی مـش ار خون مییک پاـس  . کندهیجانی را که دیدگاه زیـس ریع فـش تی فیزیولوژیکی مانند باال رفتن ـس تواند مبنای زیـس
 . کنندها تعداد زیادی هیجان را تجربه میانسان ،توان بسیار متفاوت تعبیر کردها را میپردازان شناختی، چون موقعیتاز دید نظریه. خشم، حسادت یا رشک باشد

 

 هیجان های اصلی 

 -2 .فطری هـستند  ،به جای اینکه اکتـساب ـشده یا از طریق تجربه آموخته ـشده باـشند -1ـسازند:  های زیر را برآورده میمالک  ،وندـشهایی که اـصل محـسوب میهیجان
انی بوجود می رایط یکـس وند  به ـصورت منحـصر به فرد و متمایز ابراز می -۳ .کند(همه را ناراحت می  ... آیند )ـشکـست ـصرف نظر از ـسن، فرهنگ، ودر تمام افراد از ـش ـش

موردند: ترس، خـشم، نفرت،   6هیجان های اـصلی . کندبینی را فراخوانی میپاـس  فیزیولوژیکی متمایز و بـسیار قابل پیش -4 .های ـصورت همگانی()مثالً از طریق جلوه
 . غم، شادی و عالقه

و: ترس دفاع را با انگیزه میترس کار میکند و به ـص بی خودمختار آـش تم عـص یـس ودرت انگیختگی ـس داگر گریختن امکان.  ـش ترس مقابله کردن را مثالً از   ،پذیر نباـش

بنابراین . کندهای مقابله کردن جدید حمایت انگیزشــی تأمین میتواند برای یادگیری پاســ ترس از جنبه مثبت، می. کندحرکت ماندن با انگیزه میطریق ســاکت و بی
 . کنددهد و در ضمن یادگیری را تسهیل و مقابله کردن را فعال میپذیری ما هشدار میترس درباره آسیب

اهداف یا سـالمتی او اختالل ایجاد   هایکند نیروهای بیرونی، در برنامهمثل زمانی که فرد برداشـت می  ،آیدخشـم از  مانع  به وجود می.  هیجانی فراگیر اسـتخشنم:  

وقتی خشـــم موجب .  به طوری که هدف آن نابود کردن موانع در محیط اســـت ،ترین هیجان نیز هســـتخشـــم نه تنها پرشـــورترین هیجان بلکه خطرناک. ندنکمی
 . دهیممثل زمانی که رقیبی را هل می .کندنابودی و جرأت غیرضروری ایجاد می ،شودپرخاشگری می

ت ازنفرت:   ر    نفرت عبارت اـس دن از ـش د و یا گندیدهخالص ـش توظیفه  . چیزی آلوده، فاـس های مادی یا روانی  افراد از طریق نفرت برخی از جنبه.  نفرت رد کردن اـس

به ـصورتی که میل به پرهیز  .کندچون نفرت از لحاظ پدیدارـشناختی آزارنده اـست،  نقش انگیزش مثبتی را در زندگی ما ایفا می.  اندازندزنند و دور میمحیطی را پس می
 . انگیز هستند یاد بگیریمکردن الزم را برای برخورد کردن با شرایطی که نفرتکند تا رفتارهای مقابلهانگیز، ما را با انگیزه میکردن از چیزهای نفرت

تهترین و آزارندغم منفیغم:  ی می.  ترین هیجان اـس ت ناـش کـس والً از تجربیات جدایی یا ـش ودغم اـص ان را با  .  ـش عیت قبل از انگیزه میغم انـس کند تا محیط را به وـض

 . تواند رفتارهای ثمربخشی را با انگیزه و حفظ کنددرحالیکه غم ناخوشایند است، می. انگیزی برگرداندغم

ی بر ما نیز بر خالف تأثیر های غم هـستند؛ تأثیر ـشاداـصوالً ـضد علت –فردی پیامدهای خوـشایند مرتبط با موفقیت ـشخـصی و ارتباط میان –های ـشادی  : علتشنادی

 . غم است

جا شدن از یک رویداد مقداری عالقه همیشه وجود دارد، به همین خاطر افزایش و کاهش عالقه معموالً جابه.  ترین هیجان در عملکرد روزمره استعالقه شایععالقه: 

بلکه آن را از یک موـضوع یا رویداد به دیگری   ،ـشودمعموالً عالقه ما متوقف یا ـشروع نمیبه عبارت دیگر  .  ـشودیا فکر یا عمل به رویداد فکر یا عمل دیگر را ـشامل می
 . هاستها و مهارتعالقه زیر بنای میل به خالق بودن، یادگرفتن و پرورش دادن قابلیت. کندهدایت می

 

 هیجان ها چه فایده ای دارند؟ 

بنابراین وظیفه هیجان آماده کردن ما برای پاـس  خودکار بـسیار ـسریع و از .  اندناـسب و ـسازگار را پرورش دادهها برای هر تکلیف عمده زندگی، واکنش هیجانی متانـسان
های بدی و خـشم و ترس لزوماً هیجان ـشادی لزوماً هیجان خوبی نیـست.  چیزی به نام هیجان بد وجود ندارد.  آمیز به تکالیف اـساـسی زندگی اـستلحاظ تاریخی موفقیت

 . کنندزیرا توجه و رفتار را به سمت جایی که الزم است هدایت می ،ها مفید هستندهمه هیجان. نیستند

ــات ما را به دیگران منتقل می -1هیجان ها ها عالوه بر وظایف کنار آمدن وظایف اجتماعی هم دارند؛  : هیجانوظایف اجتماعی ــاس ای که بر نحوه -2. کننداحس

 . کنندروابط را ایجاد، حفظ و قطع می -4. کنندبه تعامل اجتماعی کمک می -۳. گذارندثیر میکنند تأدیگران با ما تعامل می

خواهم انجام دهم( کنم( هشداردهنده )این کاری است که میرسانی )من اینطور احساس میها در رابطه با تعامل اجتماعی، چندین وظیفه دارند که وظایف اطالعهیجان
 . خواهم انجام دهید( از آن جمله هستنددستوردهنده )این کاری است که از شما میو 

 

 هیجان و حافظه
لونتال نیز برای رابطه بین  .  آورندهای غیرهیجانی به یاد میهای هیجانی را بهتر از واژه ها واژه( دریافتند که آزمودنی1986و راسل )  (Strongman)استرونگمن  

رت موازی،  براساس این الگو، دو دستگاه هیجانی و شناختی به صو.  را ارائه کرده است  (parallel processing model)هیجان و حافظه، الگوی فرایند موازی  
 .  گیری و حافظه هیجانی است این فرایندها دارای سه مرحله ادراکی، تصمیم. همزمان فعال هستند
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 هیجان ها با خلق  چه تقاوتی دارند؟
 . آیند متفاوت، اعمال اختصاصی متفاوت، مدت زمان متفاوتسه مالک اهمیت خاصی دارند: شرایط پیش

المتی ما های مهم و از ارزیابیها از موقعیتهیجان.  های متفاوتی دارندها علتها و خلق، هیجانمتفاوت  شنرایط پیشناینددر رابطه با   (1 های اهمیت آنها برای ـس

 . هستند آیند که مبهم و اغلب ناشناختهاز سوی دیگر خلق ما از فرآیندهایی بوجود می. آیندبوجود می

 . نمایدکند هدایت میگذارند و آنچه را که فرد درباره او فکر میعموماً بر رفتار تأثیر میها هیجان ،اعمال اختصاصیدر رابطه با  (2

ی میای یا چند دقیقهدوام چندثانیهها از رویدادهای کمهیجان ،متفاوت مدت زماندر ارتباط با   (۳ وند، درحالیکه خلقای ناـش اعته یا ـش ها از رویدادهای ذهنی چندـس

 . ها هستندتر از هیجانبنابراین خلق بادوام. شوندمیشاید چندروزه ناشی 
های مـستقل )نه عاطفه مثبت و عاطفه منفی حالت متـضاد احـساس کردن نیـستند؛ بلکه این دو خلق حالت. خلق به ـصورت حالت عاطفه مثبت یا عاطفه منفی وجود دارد

تند اس کردن هـس اد( احـس دن کامالً. متـض طح عاطفه مثبت هنگام بیدار ـش رعت باال می  ـس بح به ـس ت، در طول ـص تا . رودرود و تا بعد ازظهر به تدریج باال میپایین اـس
دبعدازظهر به اوج خود می 9تا   6اینکه بین  ب پایین می.  رـس رعت در اواخر ـش بح برمیعاطفه مثبت از آن پس به ـس طح پایین اوایل ـص تم عاطفه  .  گرددآید و به ـس یـس ـس

یرهایی که ناقل عـصبی در آنها دوپامین اـستمثبت برای خودش مبنای   یرها را فعال می.  عـصبی دارد: مـس ایند این مـس تم عاطفه منفی . کندانتظار رویدادهای خوـش یـس ـس
یرهایی که نا بی دارد: مـس روتونین و نورآهم برای خودش مبنای عـص بی در آنها ـس تقل عـص یرها را فعال می.  درنالین اـس ایند این مـس عاطفه  . کندانتظار پیامدهای خوـش

بنابراین عاطفه مثبت با تأثیر گذاشتن بر آنچه فرد .  گذاردبر فرآیندهای شناختی مانند حافظه، قضاوت و راهبردهای حل مسئله تاثیر می  ،مثبت خواه خلق باشد یا هیجان
به افکار ـشاد و خاطرات   ،در نتیجه افرادی که احـساس خوبی دارند .گذاردبر محتوای فعال )کوتاه مدت( تأثیر می  ،رـسندکند و خاطرات و انتظاری که به ذهن میفکر می

گیری به نحوه کارآمدتری تصمیم ،کنندکنند، در صورت شکست استقامت میدهند، بیشتر به دیگران کمک میتر دسترسی دارند، افزایش خالقیت نشان میمثبت راحت
  .دهند و الی آخرکنند، انگیزش درونی  بیشتری نشان میمی

 . نه اینکه هیجان ما را تنظیم کند ،کنند یا نه بستگی دارد به اینکه چگونه بتوانیم هیجان را تنظیم کنیمها به ما کمک مینکته: اینکه آیا هیجان
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 منابع 
 

 تهران: سمت . فیزیولوژیک شناسیروان. (1۳92). خداپناهی، کریم (1
 تهران: سمت . انگیزش و هیجان شناسیروان. (1۳92). خداپناهی، کریم (2
 تهران: نشر ویرایش. انگیزش و هیجان شناسیروان . (1۳92). ریو، جان مارشال (۳
 تهران: سمت . مقدمات نوروسایکولوژی. (1۳91). معظمی، داود (4
 تهران: سمت . (، فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز1۳9۳). حائری روحانی، سیدعلی (5
   شناسیروان کارشناسی ارشد و دکتری سراسری کنکور  برتر جزوات کالسی رتبه های  (6
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط ممکن منابع 
 

ی کامل و دقیق این مجموعه، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار دهند. بسیاری از  کنیم در کنار مطالعهما مشاوران گروه آموزشی کیهان به داوطلبان عزیز قویاً توصیه می

 .اندتر از مطالب، از این منابع استفاده کردهبرای رسیدن به انسجام بیشتر و فهم عمیق 97های برتر کنکور رتبه
 

های برتر ارشد و  ی خیلی مهم از این درس که به انتخاب رتبهنکته    900: شامل بیش از  کپسول روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کیهان .1

 شوند.  ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا  ۳ها عمدتاً در تهران و شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول دانشگاهشناسی دکتری روان
 

از  فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کیهانهای آسیب  بانک تست .2 بندی شده مطابق با سرفصل  ۶00: شامل بیش  از  تست طبقه  این جزوه  های 

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند.  به درس مناسب تست های درسکنکورهای مختلف. بانک تست
 

شناسی  )ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان  ۲و     ۱جلد    –شناسیی روانی سواالت کنکورهای کارشناسی ارشد رشتهمجموعه .3

های برتر  های کامالً تشریحی. این مجموعه توسط رتبهسال( از تمام دروس گرایش بالینی و عمومی با پاس   11)  97تا    87شامل سواالت کنکور    وزارت علوم(:

 کنکور تالیف شده است و قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی است.  
 

کنکور اخیر توسط استاد این درس    6کم  که در آن سواالت این درس در دست:  فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کیهانکالس نکته و تست آنالین   .4

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می 1تا  2ی های نکته و تست کیهان معموالً در فاصلهشود. کالس به طور کامل بررسی می 
 

 : فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کیهانفیلم آموزشی  .5
  دکتری کنکور 14ارشد و رتبه  کنکور 1استاد فتح اللهی رتبه با تدریس  (1
 شناسی فیزیولوژیک )نوروسایکولوژی( و انگیزش و هیجان کیهان روانهای درصد از کالس 90رضایت باالی  (2
 به طور اختصاصی برای شما  (۳
 HDبا کیفیت  (4
 ای.  یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشته (5

 

 
 

 :.  0۲۱۶۶۴۷۵۶۲0به سامانه  ۱درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال . : 
 

 :  های آزمایشی ای درباره شرکت در آزمونتوصیه 

منظم کردن  های آزمایشی با هدف شود، شما را از شرکت در آزمونحضوری کیهان که به شکل منظم برگزار می  –حضور در جلسات مشاوره و برنامه ریزی تلفنی   •
را پیش از آزمون   .. زنی، مدیریت سر جلسه و.آزمون آزمایشی شرکت کنید تا نوع تست ۳تا  1در   در صورت امکان کنیم کند. با این حال، توصیه مینیاز میمطالعاتتان بی

 اصلی تمرین کرده باشید. 
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 ! غافل نشویدکیهان  رقمی و برترهای تکهای رایگان و تخصصی با رتبهاز مشاوره

 

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

 فرصت استفاده کنید.   کنیم حتماً از اینرقمی 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 مشاورههر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کنکورها، در قالب  مشاوره تخصصی: (۲

یک داوطلب در مسیر مطالعاتی پیش بیاید )از کجا شروع   برند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است برایرقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میتک
ای شود. کیهان تنها مجموعههایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی تست بزنم و... (، به طور کامل پاس  داده میکنم، روزی چقدر مطالعه کنم، با چه درس

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

 

 با ما در تماس باشید   

 www.KayhanRavan.irوبسایت:  .1

 مشاوره کیهان شناسی و خدات روان مرکز – 4 پالک –  نوروز کوچه– فروردین 12 خیابان –  انقالب خیابان –تهران حضوری:  یمراجعه .2

 02166475618الی  20 :تلفنیتماس  .3

 02166475620 ارسال پیامک به سامانه پیامکی: .4

 : شناسی و مشاورهکنکور روان هایترین کانال حضور در تخصصی .5

a.  :کارشناسی ارشد@KayhanRavan_IR 

b. :دکتری @KayhanRavanPhD 

  kayhanravan_ir@ی اجتماعی اینستاگرام:  شبکه .6
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