
مقدمھ

ی دارد. این درس برای  مھ شــــما دوســــتان با آن آشــــنا ــــ اســــت کھ  ولوژی" در ن بار"نوروســــای ور در  نخســــت ی از دروس  ۹۶کن بھ عنوان ی

ـــــــــ مجموعھ روان ـــــــــ نیمھ متمرکز این رشـــــــــتھ اعالم شـــــــــد و تخصـــــــــ ی تخصـــــــــ ور دک ـــــــــ در کن در کنار دروس آمار و روش تحقیق، شـــــــــنا

ی و روانروان ــ روا ب شــنا ــ رشــد، آســ تشــنا صــ ــ ــ  ــ قرار گرفت شــنا . فاصــلھ اعالم خ اضــافھ شــدن این درس بھ دروس تخصــ

ی  ور دک سیاری از داوطلبان کن وتاه بود کھ  ور آنقدر  ور تا روز برگزاری کن ا برای این درس ۹۶این کن  پیدا نکردند. فرصت مطالعات 

شـــــــان داد  ور  س از کن ی کیهان  ـــــــ مشـــــــاوران دک ـــــــ برر ور از کتاب روانبخ یولوژک دکاز ســـــــواالت این درس در این کن ـــــــ ف  شـــــــنا

ن روان مچن ولوژی داود معظ و  م از نوروسای االت آمده بود. بھ خداپنا طرا شده بود و سایر سواالت  یولوژک جیمز  شنا ف

ن بار، خالصھ ن خاطر بر آن شدیم تا برای نخست یم. م ات این دروس بھ داوطلبان گرامی ارائھ د  ای شامل ن

 

 با اطمینان مطالعھ کنید

ی روان  ای برتر ارشد و دک ) تهیھ شده است. این مجموعھ توسط گروه مولفان کیهان (رتبھ   شنا

ور د  ای برتر کن ی است.این مجموعھ شامل جزوات رتبھ  ور دک ع اص این درس در کن ن خالصھ منا مچن ی و   ک

لھ اول برای این مجموعھ   ور در و ی وزارت علوم رشتھ روانکن تواند طرا شده است اما می) ۲۱۵۰شنا (کد دک

د.  ان و داوطلبان ن قرار گ و  مورد استفاده سایر دا

ور   ی  ۹۸و  ۹۷این مجموعھ بر اساس سواالت کن ور دک ی شده است.  ۹۹تهیھ شده و برای کن  امًال بروز رسا

ی کیهان از جملھ خانم دک بهزادپور است.  امل مشاوران دک  این مجموعھ مورد تایید 

راستار تخص کتب تخص روان  ش این مجوعھ توسط خانم راحلھ کمار، و را  شنا صورت گرفتھ است. و

 
ی یک برنامھدر پایان ضمن دعوت از  ارگ ن بھ  مچن یح رز مھ شما دوستان بھ استفاده از روش مطالعھ عل و دقیق و  ی 

رچھ  ادات ارزشمند شما عززان برای  ش یدن نظرات و پ ی خود را برای ش ستھ، آماد د شا و قابل اطمینان برای رسیدن بھ 

مھ شماست، اعالم کردن مجموعھ ی کھ متعلق بھ    کنیم.می ا
 
 

 

مھ شما عززان با آرزوی توفیق         برای 

ی  – انـــــگروه مشاوران کی   دپارتمان دکــــــــ

انمرکز خدمات روان        شنا و مشاوره ک
  





 

اره خود کیهان  در

شنا و مشاوره ارشد و   ای برتر روا عدادی از رتبھ  ل از  ش اهگروه آموز کیهان م ش ی دا ، ای تهران، شهیدبدک هش

شنا و مشاوره فعالیت دارد.  روا ی مجموعھ ور ارشد و دک  عالمھ و ... است کھ صرفًا در زمینھ کن

ای کیهان شــــــامل ارائھ خدمات مشــــــاوره و برنامھ  ــــــ با اســــــاتید فعالیت  ای آموز رزی، مجموعھ جزوات قابل اطمینان، فیلم 
، ار  شنا ان و برگزاری کالسبرتر روا و شناخ بھ دا  ای آموز با کیفیت است. ائھ خدمات روا

شنا و مشاوره کیهان فعالیت می   کند.گروه آموز کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روا

یچ کجای کشـــور شـــعبھ ای ندارد و تمام خدمات و محصـــوالت آن فقط از خود مرکز کیهان بھ شـــیوه ای  ، تلفکیهان در  ن  ن

افت است.  و حضوری قابل در

ی از روش  ارگ عداد قابل توج از بھ لطف بھ  ر ســــــالھ  ن جزوات قابل اطمینان،  مچن ای عل مشــــــاوره و برنامھ رزی و 

ور ارشـــــــد روان ۱۰۰ای زر رتبھ یکن ـــــــ از میان کیها اه بالی ۹۴ای نفر از ورودی ۳ا بوده اند. بھ طور مثال شـــــــنا شـــــــ  دا

ی بوده اند، درســـال  امل کیها یم نژاد رتبھ  ۹۷تهران بھ طور  مایون حالجیان رتبھ ۷خانم ســـمانھ ابرا و در ســـال  ۲، آقای ام 

ی رتبھ  ۱خانم فائزه قدمی رتبھ  ۹۸ ی بوده اند.   ۶و خانم الهھ موال امل کیها  بھ طور

اره جلسات مشاوره کیهان  در

ل   ان (فقط یک بار در سال) و تخص (با یک مشاور بھ انتخاب فرد) برگزار میجلسات بھ دو ش  شود. رای

ر جلسھ) برگزار می  و در  ل تلف و حضوری و صرفًا اختصا (یک مشاور و یک دا شود. جلسات بھ دو ش

و) برگزار می  ل نیم ساعتھ و یک ساعتھ (بھ انتخاب دا  شود. جلسات بھ ش

وی ک  ی یک پرونده مروط بھ اطالعات خود نزد مشاور اختصا اش دارد. ر دا  یها

ش از  ۹۷در سال   ی در گروه آموز کیهان برگزار شد. ۳۰۰۰ب ور ارشد و دک  جلسھ مشاوره تخص کن

 جلسھ مشاوره تخص در گروه آموز کیهان برگزار شده است.  ۱۷۰۰۰تا کنون حدود  ۹۲از سال  

شنا در کیهان، مشاور   امًال مسلط است. -ر رشتھ (روا مان رشتھ است و بر آن آزمون   مشاوره)، الزامًا رتبھ برتر 

س در دپارتمان مشــــاوران تصــــوب ای عل و تجری اســــتخراج میای برنامھ رزی و مشــــاوره کیهان، از یافتھروش  شــــود و ســــ

ست. می ی ن  شود. اینجا از آزمون و خطا خ

ای برتر) بهره می کیهان از حضور   و را باال میچندین مشاور تخص (رتبھ   برد. برد کھ این قدرت انتخاب دا

ور   ژه متفاوت با شرایط متفاوت ارائھ کرده است. ۹۹کیهان برای داوطلبان کن  ، سھ طرح و

ش) کیهان برگزار    شود. میتمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد (آقایان فالح و نیک م

، در طرح   شــــــ انھ یک جلســــــھ مشــــــاوره (و یا ب ن ما اِن داشــــــ س و ... با مشــــــاوران VIPام ه، اســــــ ) در زمینھ مدیرت فردی، انگ

م است.   ارشد کیهان فرا

 زنھ جلسات مشاوره در کیهان مطابق نرخ مصوب عمومی است.  

 

س برای ارتقاء روز بھ روز خدما ید :..: کیهان متعلق بھ شماست،   ت آن بھ ما بازخورد د



 

 

 

ل  .۱ داف خود دچار مشــــــــــــ ا ص و محک ندارند، معموًال در دنبال کردن ــــــــــــ دف م ی کھ  شــــــــــــان داده داوطلبا : تجرھ ما 

ا ح بھ خط پایان ن ن شــــــــنهاد میشــــــــده و  س پ دفرســــــــند.  مھ  ید ارشــــــــدتان را روشــــــــن کنید. چرا میکنیم اول از   خوا

ور دنبال می کنید و چرا ؟ حتمًا میروان ــــ شــــرکت کنید؟ چھ رتبھ ای را در این کن دف باید شــــنا س  SMARTدانید کھ  باشــــد. 

دف SMARTگذاری دفسال و یک سال آینده تان  ۵برای  دف SMARTگذاری کنید.  ص (گذاری ع  )، Specificای کھ م

ی (قابل اندازه ی (Measurableگ یا نانھ (Attainable)، قابل دســــــــ ص (Realistic)، واقع ب ــــــــ ی م -Time) و دارای محدوده زما

boundedاه و متخ) باشـــــــد. در این راه یک دف برنامھ دفصـــــــص میرزی + یک مشـــــــاور آ ادی در  گذاری توانند بھ شـــــــما کمک ز

ند.   یح ارائھ د

دف .۲ ن اســت کھ زود خســتھ تان کند، نھ تان برنام: برای رســیدن بھ  یح نھ خی ســنگ ــ ھ رزی کنید. یک برنامھ رزی 

ا. کًال چھ منا را می دفتان نرســاند. بدانید از کجا باید شــروع کنید. با کدام کتاب  یدخی ســبک کھ شــما را بھ  مطالعھ  خوا

ید؟ یا می س ید از خالصھکنید. آماده خالصھ برداری  ت دیگران  خوا س ش جواب داده و بھ  استفاده کنید؟ کدام خالصھ ب

ی را برای شـــما میزنھ ای کھ می شـــ ور رشـــتھ شـــما شـــرکت کرده کنید، منفعت ب ـــ کھ تازه در کن لد، ک ار آورد؟ اینجا از یک 

ور ســـــــــــراســـــــــــری ارشـــــــــــد روان م کســـــــــــب کرده (زر (کن ـــــــــــ بالی یا عمومی) و رتبھ عا  نید )، اطالعات ال ۵۰شـــــــــــنا ید. بب زم را بگ
ید اول کدام درسمی عد کدام درسخوا ی جمع کنید و  ی میا را در چھ بازه زما ای ا را.  ســــــــــــــت بزنید. از چھ ابزار ید  خوا

ای مشــــــــاوره دیگری می ا برای خود روشــــــــن کنید. طرح  دف را بھ اندازه  ید اســــــــتفاده کنید و ... . ابتدا مســــــــ رســــــــیدن بھ  خوا

 ف کیهان را ن مد نظرتان داشتھ باشید. مختل

مھ شــــــــکســــــــت  .۳ نتان را از  یا و تل: حاال کھ وقت عمل کردن فرا رســــــــیده، ذ ا کنید. نگرا ر ا را دو ای گذشــــــــتھ ر

دف ــ کھ برای عمبرزد و فقط بھ  ان تال دارد فکر کنید. بھ این کردن برنامھتان و م کھ موفقیت تان بھ نحو احســن، الزم

ی ات مثب در زند ی) چھ تاث ارشنا ارشد یا دک ور  ت فکر کنید. در این پروژه (کن ات مث  تان دارد و سایر ن

ی برای رســـــیدن بھ : منظور، دا  .۴ ی و درو و ع ب ی، ناامیدی، و ســـــایر موا ن یک ســـــری ابزار برای مقابلھ با خســـــت شـــــ

ســت و در صــورت نیاز مشــاوران ن بھ شــما آموزش میدف یح را بدانید (در انتهای جزوات  ــ ند). تان اســت. روش مطالعھ  د

ی بابا روش س و تمرکز آشنا باشید. بدانید  نتان نرود. ای مدیرت اس  ید مرور کنید تا مطالب از ذ

ن مجموعھ جزوات کیهان اســــتفاده می  .۵ م ادی دارد. در صــــوری کھ از  ع ز ی : رشــــتھ ما منا یچ جای نگرا کنید، 

ســــــــــــــت. اما باز جهت تاکید عرض می ی دو منن م ی ـــــــــــــ ع پراکنده پر کنید. مطالعھ م ه از بع خی بکنیم کھ از مطالعھ منا

تان اعتماد کنید.  ۶-۷مطالعھ پراکنده   منبع است. بھ مس

ع: مدام خودتان، م .۶ ـــــــــــــ را کھ اندوختھنا نید در جهت درســـــــــــــ حرکت تان و دا ی کنید. بب ا ـــــــــــــ و ارز اید، برر

ار از یک راهمی ار در بر موارد دارد؟ در صورت نیاز، برای این  غی روش  ید. کنید؟ یا نیاز بھ   بلد کمک بگ

ار واگذار کنید. یادتان باشـــــــــــــد کھ این عالم  .۷ یجھ را بھ گرداننده روز ت تالش کنید و ن ـــــــــــــ  :

یچ داو  ن باشید زحمت  س مطم یطرا عادالنھ دارد،  ی  وشا د ماند.طلب  یجھ نخوا  ن
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 هشیاري: مکانیزم بیداري و دهمفصل 
 

  اشکال هوشیاري شناسیروان
هاي تحریکی و بازداري نیز بستگی دارد. فرایند دقت و هشیاري نه تنها به تحریک انتخابی مناطق مغزي در آستانه معین ارتباط دارد، بلکه به توازن فیزیولوژي مکانیزم

هوشی در وضعیت شود که فرد مصروع، مانند مراحل خواب عمیق و بیرعی باعث میهاي مغزي در حمله صسلول اختالل این توازن، مانند فزونی همزمانی فعالیت
شود. هنگامی با محتواي حافظه شود، درحالیکه فرایند حافظه بلندمدت به طور ناهشیار انجام میمدت شناخته میهشیاري ویژگی حافظه کوتاهناهشیاري قرار گیرد. 
شدت، دقت، توجه و آمادگی کنش به نتایج مقایسه الگوهاي تحریک درونشد و الگوهاي  مدت انتقال یافته است.افظه کوتاهشویم که این محتوا به حدرازمدت هشیار می

 یابی با میزانشود. معموالً بازتاب جهتیابی منجر میشده یا تفاوت مقایسه به بازتاب جهتموجود در حافظه درازمدت بستگی دارد. هر نوع انحراف از الگوي ذخیره
در تغییر دقت و توجه انسان میزان گردش جریان خون در بخش پیشانی و منطقه زیرین آهیانه  شود.شده تناسب دارد که درجه تازگی تلقی میانحراف از الگوي ذخیره

 کند.یابد و این امر نقش این منطقه را براي مقایسه چند حسی آشکار میفزونی می
 دهند.اجزاي اصلی نظریات دقت را تشکیل می ارایی،ک ودشواري تکلیف مورد انتظار  نکته:

یابی را اساس کنجکاوي هوشمندانه شود. وي همچنین بازتاب جهتاز نظر پاولف، واکنش توجه و هشیاري به یک محرك تازه، نخستین واکنش کنجکاوي تلقی می
یابی، در نخستین زتاب جهتترین باشود. قويحاصل می خوگیري (عادت)یابی این است که با تکرار محرك، هاي بازتاب جهتکند. یکی از ویژگیدر انسان تلقی می

پاسخ ذخیره شده در حافظه دراز  -یابی ارتباط تنگاتنگی با انتظارات دارد و انتظارات نیز بستگی به نتیجه فزونی دقت الگوي محركافتد. جهتارائه محرك اتفاق می
مدت راه یافته، با آنچه از حافظه دراز مدت به حافظه حسی به حافظه کوتاه آید. وقتی بین آنچه از مجاريپاسخ به وجود می -مدت دارد، که در اثر تکرار زنجیره محرك

خوگیري به معناي گردد. یابی آغاز میگیرد و در غیر این صورت بازتاب جهتحاصل شود، انتظار مورد تأیید قرار می این همانی (انطباق)مدت انتقال یافته کوتاه
گردد، بنابراین باید به تمایز آن با مفاهیم سازش (افزایش آستانه تحریک یک دستگاه حسی راري همان محرك تلقی مییابی پس از ارائه تککاهش شدت بازتاب جهت

سرعت خوگیري به نظم ارائه محرك  اي) توجه داشت.در ارائه مداوم محرك) و خاموشی (کاهش شدت واکنش رفتار یادگرفته شده با شرطی شدن کالسیک و وسیله
 یابد.تر انجام شود، سرعت خوگیري افزایش میقدر ارائه محرك منظم بستگی دارد: هر

 
 نوروسایکولوژي اشکال هشیاري

مغز ها، به خوبی آزمایش بر روي بیماران دوپارهها واجد کنش اختصاصی است ولی هیچ یک از آزمایشمحققان از اواسط قرن نوزدهم دریافتند که هر یک از محرك
هاي ذخیره شده (ردهاي عصبی) از یک نیمکره به نیمکره انتقال پیامبوگن انجام داد.  1960مغز را در سال زمایش بر روي بیماران دوپارهمؤید آن نیست. نخستین آ

 پذیر است. دیگر به وسیله یک فرایند فعال (نه خودکار) امکان
 

  فرایند هشیاري دوگانه
ها به نیمکره چپ ارائه گردند. هر دو نظام هشیاري از نظام مهار ارادي مستقلی سود امکان پذیر است که پیامحل مسأله و انجام وظایف دشوار شناختی و کالمی وقتی 

هاي هیجانی رسانی با اشاره و واکنشپردازد و اطالعفضایی می -جویند، ولی برتري نیمکره چپ مشهود است. نیمکره راست بیشتر به پردازش محتواي دیداريمی
 در این شرایط با این که هشیاري وجود دارد، ولی تعریف آن دشوار است، زیرا براي توصیف آن باید از کالم استفاده کرد.شود. انجام می

 
  اي صعوديکننده شبکهنقش دستگاه فعال

شبکیه اي  ستگاه  شیاري ،در انگیختگید شی و هیجانی مغز نقش مهمی دارد. ،فرآیند هو شبکه و وظایف انگیز ستگاه  صاً د صو اي در چرخه خواب و بیداري نقش خ
صعوديکند. مؤثري ایفا می شبکه  ساز  ستم فعال  سی سمت دارد:  شبکه اي دو ق شبکه اي نزولی، ساخت  شبکه .ساخت  ستگاه  ستگاه اي یا رتیکوالر که به آن د د

 دستگاهکند. اي ایفا میخواب و بیداري نقش عمدهگویند. این دستگاه در حالت هشیاري و برانگیختگی بدن و همچنین در هم می ايساز صعودي شبکهفعال
ستگاه فعال ینزول ياشبکه سازفعال شبکهبرعکس د صعودي  ضالنی نقش تنظیمی مهمی دارد. نظام ظرفیت محدود ساز  ضالنی یا انقباض ع اي، در تنوس ع

اي به عنوان دروازه توزیع فعالیت براي تمرکز و هدایت دقت و هشیاري بکههاي تاالموس شاي به عنوان تحویل دهنده انرژي، و نظام هستهدستگاه فعال کننده شبکه
اي و تقویت یا تضعیف اي وظایف مهمی از قبیل ایجاد و تنظیم بیداري کوتاه و بلندمدت، تأثیر بر تنود عضالنی و کنش ماهیچهکننده شبکهدستگاه فعال اهمیت دارد.

ها محدود اي کاهش می یابد و ورود تکانههنگامی که سطح هشیاري در بازداري دستگاه فعال کننده شبکهعهده دارد. هاي حسی و حرکتی به پذیرش و هدایت تکانه
  شود.آلودگی ظاهر میمی شود، خواب

 ها به نقش مؤثر هیپوتاالموس براي رفتارهاي انگیزشی اشاره شده است.ایجاد رفتار از طریق تحریک مغز: در بیشتر آزمایش
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اي و شوند که در اثر تحریک الکتریکی یا شیمیایی در محدوده دستگاه شبکههاي غیراختصاصی انگیزشی به عنوان فعالیت عمومی ارگانیزم توصیف میپدیدهنکته: 
ستگی به تحریک نواحی هاي اختصاصی انگیزشی مانند گرسنگی، تشنگی و پرخاشگري بآید. محل و چگونگی پیدایش پدیدهنواحی معینی از دستگاه کناري پدید می

 معینی از دستگاه کناري و خصوصاً هیپوتاالموس دارد. 
 

 نظام ظرفیت محدود 
نامند. انتخاب و ذخیره هر محتوا هاي حسی و حرکتی در اختیار بگذارد، نظام ظرفیت محدود میظرفیتی را که دستگاه مغزي به یک نظام پردازش اطالعات، براي کنش

مدت با یک مؤلفه انگیزشی همراه و مرتبط است. هنگامی که همپوشی بین ابعاد پردازش براي ارائه تگی دارد. بنابراین هر محتواي حافظه کوتاهبه نیرومندي انگیزه بس
 شود.آید، نظام مهار ظرفیت محدود فراخوانده میهمزمان وظایف پدید می

 
 کنش و پویایی نظام ظرفیت محدود

هایی مانند نقص در انتقال مواد دوپامینرژیک از جسم سیاه به جسم مخطط (مثالً در بیماري شود. در آسیبناهشیاري (بیهوشی) میهاي پایه سبب تخریب گره
حت انجامد و در نتیجه فرد تشود. فقدان کنش قشر پیشانی به اختالل شدید در انتخاب و گزینش میپارکینسون) پتانسیل آمادگی کاهش یافته و هشیاري مختل می

 شوند.هاي تاالموس باز میگیرد و بسیاري از دروازههاي موجود  قرار میتأثیر محرك
» بانیدروازه«ها از انتقال محروم هستند. این ویژگی را اي دیگر از این پیاماي از پیامهاي حسی درونشد است، پارههاي توده سلولهاي عصبی انتقال پارهیکی از ویژگی

 کند.آید. در این زمینه تاالموس نقش مهمی ایفا میف قشر تازه مخ به شمار مینامند که از وظایمی
 

 امواج غالب در مراحل مختلف خواب
درصد  50بیش از   -4امواج دلتا. مرحله  -3 . مرحله(K)امواج دوکی شکل و امواج مرکب  -2شوند. مرحله امواج آلفا حذف شده و امواج بتا و تتا ظاهر می -1مرحله 

 هرتز. خواب متناقض: امواج تتا. 3ن، امواج دلتا با فرکانس کمتر از زما
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 بندي شده فصل دهمسواالت طبقه
 

 )94نظام دروازه بانی در پدیدآیی توجه و تمرکز (هشیاري انتخابی)، اشاره به ارتباط کدام ساخت هاي مغزي دارد؟ (سراسري  -1
 هیپوتاالموس -) تاالموس2   تاالموس -قشر مغزي  )1
 دستگاه شبکه اي -) قشر مغزي4   هیپوتاالموس -قشر مغزي  )3
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 دهم بندي شده فصلسواالت طبقهپاسخنامه 
 

 1گزینه . 1
کنند. باید توجه داشت که تاالموس یک گذرگاه ساده براي حواس نیست، تمامی پیام هاي حسی به غیر از حس بویایی قبل از رسیدن به قشر مخ از تاالموس عبور می

هایی که مورد توجه فرد بوده اند تقویت و محرك هاي حسی که فرد به برخی از پیام هاي حسی در تاالموس ، تضعیف و برخی دیگر تقویت می شوند. محركبلکه 
حواس گفته می شود. باید توجه داشت که با وجود اینکه پدیده دروازه بانی  براي» دروازه بانی «گردند. به این نقش تاالموس، نقش کند، تضعیف میآنها توجه نمی

یام هاي حسی تضعیف و توسط تاالموس انجام می گیرد، اما قشر مخ در ابن فرایند نقش مهم تري بر عهده دارد. چرا که این قشر مخ است که تعیین می نماید کدام پ
 وان نتیجه گرفت که در دروازه بانی حسی قشر مخ و تاالموس نقش دارند. کدام پیام ها تقویت گردند. به این ترتیب می ت

 
  



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 

 کنید:کلیک روی عکس زیر  های ویژهتخفیفو با اینترنتی برای دریافت این مجموعه به صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نمایید. 02166475620را به سامانه پیامکی  1 جهت خرید تلفنی نیز عدد

keyhanravan.ir
keyhanravan.ir


ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                                       ویژه دکتري –نوروسایکولوژي    123                                                 شناروانو ارشد دک

 : فرایند شناختی تفکرپانزدهمفصل 
 

 بخش اول: تکامل و فیزیولوژي زبان
در تولید عالیم  اشتوانایی زبان انسان به خاطر قدرت تولید آن و ) رایج است.فرومون( هاي دیداري، شنیداري، لمسی شیمیاییارتباط در بین حیوانات از طریق جلوه

 تر است. هاي دیگر ارتباط برجستهاز شکل ،جدید براي بیان عقاید تازه
 

 هاي نخستین زبان غیر انسانی شکل
و خارهاي جوجه تیغی موهاي تغییر یافته هستند. بنابراین انتظار داریم که  ،تغییر یافتههاي هاي خفاش دستآورد. بالاي را به وجود میتکامل به ندرت چیز کامالً تازه

 ها تشخیص دهیم. توانیم در نزدیک خویشاوندمان، شمپانزهزبان انسان تغییر شکل چیزي باشد که می
 

  هاي معمولی شمپانزه
ها از ها با زبان انسان شباهتی ندارد. استفاده شمپانزهداد آنغیرکالمی ارتباط برقرار کنند، ولی برون توانند یاد بگیرند که از طریق حرکت بدن یا نمادهايها میشمپانزه

 نمادها از چند نظر با زبان انسان تفاوت دارد: 
ها استفاده آنها به ندرت از این نمادها به صورت ترکیبات تازه و بدیع استفاده کردند، حتی به صورتی که یک بچه بسیار خردسال استفاده می کند. یعنی شمپانزه 

 از نمادها فاقد قدرت تولید بود. 
 ن استفاده کردند. ها از نمادها تقریباً همیشه براي درخواست کردن و به ندرت براي توصیف کردشمپانزه 
هاي خردسال خیلی بیشتر از آنچه بتوانند بگویند، هاي کس دیگري را بفهمند و در مقابل، بچهرسید که درخواستکردند و به نظر نمیها فقط درخواست میشمپانزه 
 فهمند. می

 
 بونوبوها 

ها و نرها دلبستگی عمیق و گاهی بادوامی ها شباهت دارد. مادهبه نظم اجتماعی انسانها از چند جهت ها هستند. نظم اجتماعی آنها گونه خاصی از شمپانزهبونوبو
 :  یژگی هاي زبانی بونوبوهاو .کنندساله زبان را درك می 2,5تا  2کنند. تحقیقات در مورد این گونه نشان داده است که به اندازه یک بچه برقرار می

 کنند. درك میآن را لید کنند، توزبان را ها بیشتر از آنکه  بتوانند آن 
 د. کنناز زبان استفاده میکنند، ها را درخواست نمیحتی زمانی که آن ،ها براي نامیدن و توصیف کردن اشیاءآن 
 کنند. ها گاهی از نمادها براي توصیف کردن وقایع گذشته استفاده میآن 
 واست از یک نفر براي تعقیب کردن دیگري. درخ مثلکنند، می هاي نوآورانه و خالقغلب درخواستها اآن 

 
 ها  غیر پریمات

 ها، فرمان یافته است. ها به صورت متفاوت با سرعتاند و مغز آنآوري نشان دادهشگفت یهاي زبانهاي خاکستري آفریقایی تونطوطی
 

 ها زبان را تکامل بخشیده اند؟چگونه انسان
 گیرند: دو طبقه جاي میها در در انسانگیري زبان مورد شکلها در اغلب نظریه

 ما زبان را به عنوان پیامد جانبی رشد کلی مغز تکامل بخشیدیم.  .1
 . را به عنوان بخش اضافی مغز تکامل بخشیدیم آن .2

اي روبروست. برخی افراد مغز کاملی دارند، ولی زبان کلی یا اندازه مغز پیدا شده است با مشکالت عمده د زبان به عنوان پیامد جانبی هوشداراي که اعالم میفرضیه
مختل کند، بدون اینکه لزوماً  تواند زبان راماندگی ذهنی، زبان نسبتاً طبیعی دارند. اختالل ژنتیکی می و افراد مبتال به نشانگان ویلیامز به رغم عقب است؛ها مختل آن
 . زبان به نوعی تخصص (نه فقط گسترش مغز) نیاز دارد. بوجود آید اختاللهاي هوش جنبهسایر  در

 yشود. علت این بیماري حذف چند ژن از کروموزوم ماندگی ذهنی در اغلب جهات و در خیلی موارد استفاده ماهرانه از زبان مشخص میبا عقب نشانگان ویلیامز
هاي در تکالیف مربوط به اعداد، عبارتبه این اختالل انجامد. افراد مبتال خصوصاً در مناطق مغزي مرتبط با پردازش بینایی میاست که به کاهش ماده خاکستري م

 فضایی و ادراك فضایی ضعیف هستند.  -دیداري
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پیچیده و به خاطر سپردن  ریتمزدن با دستموسیقی است مانند توانایی از این موارد توانایی با این حال، این افراد از چند نظر به افراد بهنجار نزدیک هستند؛ یکی 
عالقه است. بادامه و چند منطقه دیگر گر یا بیهاي صورت مانند آرام یا نگران، جدي یا شوخ، عشوهرفتار دوستانه و توانایی تعبیر جلوه مورد دیگر توانایی .هاآهنگ

 در مورد يولی اضطراب زیاد است، کم آنها حد متوسط هستند. در مجموع این افراد زیاد هیجانی نیستند. اضطراب هیجانیها بزرگتر از مرتبط با پردازش هیجانی آن
 دهند. مهارت زبان در این افراد بسیار رشد یافته است. جان نشان میاشیاي بی

 )7، و حرکتی -هاي دیداريمهارت) 6، اعداد) 5ی، گشایمسئله) 4 ،ریزيبرنامه) 3 ،توجه) 2، حراست شخصی) 1دهند: تکالیف را بد انجام میاین افراد نشانگان ویلیامز 
 .ادراك فضایی

 .قییهاي موسبرخی از جنبه) 4 ،رفتارهاي اجتماعی) 3 ،هاي صورتتعبیر کردن جلوه) 2 ،زبان) 1دهند: افراد نشانگان ویلیامز این تکالیف را خوب انجام می
شود که این واحد به صورت وسیله فراگیري زبان، مکانیزمی فطري براي فراگیري زبان گیرد و فرض میدیدگاه دوم زبان را به عنوان یک واحد خاص در نظر می

 پینکر استیون وچامسکی  نوامدهند. این نظریه توسط انگیزي زبان را پرورش میکند. دلیل اصلی این دیدگاه این است که کودکان با سهولت شگفتتوصیف می
 ارائه شده است. 

ها هاي اجتماعی بین انساناند ولی احتماالً زبان پیامد جانبی هوش کلی نیست. فشار گزینشی براي تعاملها زبان را تکامل بخشیدهکامالً مشخص نیست که چرا انسان
 کلی به عنوان پیامد جانبی زبان به وجود آمده است.  هاي بین والدین و فرزندان به تکامل زبان کمک کرده و هوشاز جمله تعامل

 گیرند. میبهترین دلیل براي دوره حساس رشد زبان این است که کودکان ناشنوا زبان اشاره را در صورتی که در سن پایین شروع کرده باشند، بهتر یاد 
شود. در بیش نیز نامیده می ناحیه ورونیکهی فوقانی قطعه گیجگاهی که منطقه یا براي گفتار دو مرکز در قشر مغز وجود دارد: یکی مرکز حسی تکلم در قسمت خلف

تکلم که در قسمت خلفی تحتانی قطعه » حرکتی«درصد بزرگ تر از نیمکره راست است. و دوم مرکز  50از نیمی از نوزادان ناحیه ورونیکه مغز در نیمکره چپ تا 
 گویند. می ناحیه بروکاپیشانی است و به آن 

برودمن) قرار دارد که در آن  44مرکز حسی تکلم محل درك کدهاي کالمی و مرکز حرکتی تکلم محل بیان کالم است. حافظه حرکتی تکلم در ناحیه بروکا (منطقه 
 اطالعاتی در خصوص نحوه بیان کلمات، آهنگ کالم و جمله و دستور زبان ضبط می شود. 

شود. تصمیم به گفتن کلمه و جمله گاهی در کل قشر ارتباطی ها به صورت جداگانه در ناحیه بروکا تشکیل مییک از زبان در اشخاص چند زبانه بایگانی مربوط به هر
 شود. شود و گاه از مرکز حسی تکلم صادر میگرفته می

 
 زبان پریشی بروکا

مرکز بروکا که در بیند. مخ چپ نزدیک قشر حرکتی این افراد آسیب میبخشی از قطعه پیشانی قشر آید و با آسیب مرکز بروکا نیمکره چپ بوجود می اختالل این
افراد مبتال به زبان پریشی بروکا در صحبت کردن و نوشتن مشکل دارند. قسمت زیرین قشر پشتی پیشانی در نیمکره چپ قرار دارد براي نظام گویایی اهمیت دارد. 

کند، بیان فرد مبتال به هیچ وجه به طور خودانگیخته صحبت نمیتوانند آن را درك کنند. زمانی که معنی گفتار به دستور زبان پیچیده بستگی داشته باشد، به سختی می
کند و از سبک تلگرافی استفاده پردازد. جمالت را بطور مبهم و کوتاه بیان میو با تأخیري دشواري به تولید گفتار می کندوي سلیس نیست، در پاسخ به سوال مکث می

ر گذارد. بسیاري از بیماران مبتال به ناگویی بروکا و فلج نیمه راست دچاکند. ولی فهم مطالب نسبتاً خوب است و بر توانایی بیمار در اجراي موسیقی اثر نمیمی
 نام دیگر ناگویی بروکا، ناگویی حرکتی و غیرسلیس است.شوند. نارسایی (اختالل در حرکات موزون) دست چپ نیز میحرکت

کا در کنند، در نوشتن و با اشاره گفتن مشکل دارند. افراد ناشنواي مبتال به زبان پریشی بروافراد مبتال به زبان پریشی بروکا به کندي و به طور نامفهومی صحبت می
کنند، اغلب نمایه، حروف اضافه، حروف ربط، و صحبت می این افرادتولید زبان مشکل دارند، بنابراین مشکل به زبان مربوط است نه فقط به عضالت صوتی. وقتی 

رك کردن همان نوع لغاتی که هنگام صحبت چنین این افراد در دها است. همدر مغز آن» منطقه دستور زبان«کنند. علت این کار صدمه دیدن افعال کمکی را حذف می
خود را کالً از دست  بان پریشی بروکا دانش دستور زبانفهمند. افراد مبتال به زاي دارند، درست نمیکنند، مشکل دارند. جمالتی را که دستور پیچیدهکردن حذف می

ها شبیه درك افراد سالمی است توان آن را اصالح کرد. درك آننتوانند بگویند، چگونه می ها وجود دارد، حتی اگردانند که یک اشکالی در جمله آنها میدهند. آننمی
 اند. که دچار حواسپرتی شده

گویند (درصورتیکه ضایعه شود که به آن آفازي بیانی، آفازي بروکا، آفازي غیرآوران و آفازي عصبانی نیز میمی آفازي حرکتیضایعه کل ناحیه بروکا باعث بروز 
 شود). ناکامل باشد بجاي آفازي از کلمه دیسفازي استفاده می

 
 عالئم آفازي حرکتی عبارت اند از: 

 قطع کالم: ضایعه کامل ناحیه بروکا باعث می شود تکلم به طور کامل قطع شود و بیمار می تواند از اصوات استفاده نماید.  .1
 سالم بودن درك کالم  .2
رده باشد می تواند سالم بودن خواندن و نوشتن: بیمار می تواند مفهوم کلمات نوشته شده را درك کند و در صورتی که نواحی حرکتی مربوط به انگشتان صدمه نخو .3

 بنویسد. 
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 مند. عصبانیت: یکی از عالئم آفازي حرکتی است و برخی به دلیل اهمیت این عالمت این نوع آفازي را آفازي عصبانی می نا .4
وسعت فعالیت ناحیه  در دیسفازي حرکتی ضایعه ناکاملی در ناحیه بروکا وجود دارد و بنابراین به جاي قطع تکلم، اختالل در تکلم مشاهده می شود که شدت آن به

 بروکا بستگی دارد و عالئم آن عبارت است از: 
 دیگر دچار اشکال می شود.  اختالل در میان کلمات: بعضی کلمات خوب بیان می شود و در گفتن برخی .1
 مکث: بیمار در اداي کلمات سکوت نمی کند بلکه در حال جستجوي کلمات است. .2
 جمالت تلگرافی: بیمار از کلمات اساسی که موضوع را می رساند استفاده می کند. .3
 وخته اند.اختالل در آهنگ کلمات: لهجه بیمار تغییر می کند و شبیه افرادي می شود که به تازگی زبان را آم .4
 اختالل در دستور زبان  .5
 

 ویژگی زبان پریشی ورونیکه
اي مرکز ورنیکه منطقهآوري اسامی اشیا مشکل دارند. این آسیب نزدیک قسمت شنوایی قشر مغز قرار دارد. افراد مبتال به زبان پریشی ورونیکه در درك کردن گفتار و یاد

 گیرد.در بر میرا از ناحیه میانی باالیی و پشتی قطعه گیجگاهی 
وقفه است ولی در دیدگان ناحیه ورنیکه ساخت گفتارشان سریع و بیمعنا است. آسیبمحتوا و بیتوانند کامالً سلیس سخن گویند، ولی گفتار آنها عموماً بیاین افراد می

امد، به عبارت دیگر لغات مورد استفاده به دلیل ساخت آوایی و معنایی، تراشی بینجتواند به واژهشوند. رفتار فرد مبتال به نابجاگویی میکاربرد کلمات دچار خطا می
تراشی آنچنان از شکل اصلی خود خارج شود که در مصاحبه فهم گفتار غیرممکن گردد شوند. اگر گفتار به علت نابجاگویی و واژهگنجینه لغات آن زبان محسوب نمی

شود. براي تشخیص افتراقی بین ناگویی ورنیکه و شده تقریباً خوب انجام میشده یا نوشتهتار بدون فهم موضوع گفتهنامند. تقلید مکانیکی گفآن را ناگویی جارگون می
 ویژگی گفتاري این بیماران: هاي نحوي و اختالل شدید فهم سخن در ناگویی ورنیکه توجه داشت.بروکا باید به تولید غیرارادي و فراوان گفتار، نابهنجاري

 کنند تا به اسم چیزي فکر کنند. هایی میکنند ولی مکثروان صحبت می شمرده:گفتار  .1
 گویند و عبارت است از اشکال در یادآوري اسامی اشیا.می زبان پریشی نامیکه به آن  اشکال در یافتن کلمه درست: .2
 شکل زیادي دارند. در فهمیدن زبان شفاهی، کتبی و زبان اشاره (در مورد افراد ناشنوا) م درك زبان ضعیف: .3

برودمن) قرار دارد. ناحیه ورونیکه گذشته از ادراك کدهاي کالمی، مرکز  22و  21و قسمت هایی از نواحی  40و  39حافظه حسی تکلم در ناحیه ورونیکه (مناطق 
 می شود. خواندن و نوشتن نیز هست و پس از سوادآموزي اطالعات مربوط به خواندن و نوشتن نیز در این ناحیه ذخیره 

 ضایعه کامل ناحیه ورونیکه باعث بروز آفازي حسی می شود و عالئم آن عبارت اند از: 
نمی دهد و نه عدم درك کالم: ادراك کدهاي کالمی به طور کامل از بین می رود. در این حالت بیمار هیچ گونه تعجب و کنجکاوي یا تأسف و عصبانیتی نشان  .1

کالم دیگران شکایتی ندارد بلکه در صورت مواجهه با این حقیقت آن را انکار می کند که علت آن همان پدیده انکار است که در تنها از اختالل موجود و عدم درك 
 تمام ضایعات حسی قشري وجود دارد. 

 شوند و نتیجه آن ساالد کلمات است.روانی بیان: چون بیمار بازخوردي از بیان خود ندارد جمالت مختلفی که می خواهد در آن واحد بیان کند در هم مخلوط می  .2
 اختالل در نام گذاري: بیمار با دیدن، لمس کردن، بوئیدن یا دریافت اطالعات حسی دیگر نام آنها را نمی تواند بگوید. .3
ده انکار از این مشکل شکایتی اختالل در خواندن: در ضایعه کامل ناحیه ورونیکه بیمار کامالً حافظه خواندن کلمات را از دست می دهد ولی به علت وجود پدی .4

 ندارد.
 کند.اختالل در نوشتن: بیمار نحوه نوشتن را نیز کامالً فراموش می .5

 
 در دیسفازي حسی ضایعه ناکاملی در ناحیه ورونیکه وجود دارد و عالئم آن عبارت اند از: 

درك نمی کند یا براي درك آنها احتیاج به زمان دارد. پدیده انکار به جاي خود فهمد و بعضی دیگر را یا اصالً اختالل در درك کالم: بیمار برخی از کلمات را می .1
 باقی است.

 بیان روان: ساالد کلمات وجود ندارد و بیان ممکن است کامالً قابل درك و معقول باشد. .2
 شود.د میاختالل در خواندن: پدیده انکار باقی است و بیمار در خواندن دچار اشتباهات نامتناسب با تحصیالت خو .3
 اختالل در نام گذاري: نام گذاري بعضی از اشکال درست باشد و نام گذاري بعضی دیگر مشکل. .4
 اختالل در نوشتن: درجات مختل دارد و با پدیده انکار همراه است. .5
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 انواع دیگر اختالالت تکلم 
 در اثر ضایعه وسیع هر مرکز حسی و حرکتی تکلم ایجاد شود. آفازي گلوبال:

کند و قطع آنان شود. این رشته ها از زیر قطعه انسوال عبور مییا تکرار یک قطعه رشته بین ناحیه ورونیکه و ناحیه بروکا باعث این نوع آفازي می ارتباطیآفازي 
 گوییم تکرار کند.شود و بدین ترتیب بیمار نمی تواند کلماتی را که میشود اختالل در تکرار کلمات میباعث می

 بارزترین مشخصه در بیمار نام گذاري است. گذاري:آفازي نام 
رود (چنانچه این نوع ضایعات به قطع کامل در آفازي ضایعه در قشر تکلمی مغز قرار دارد و در مورد انواع دیگر اختالالت تکلم کلمه دیزآرتري به کار می دیزآرتري:

 شود). علل اختالل دیزآرتري ممکن است مربوط به موارد زیر باشد: تکلم منجر شوند از کلمه آنارتدي استفاده می
  اطق عمقی مغز اختالل در من .1
 اختالل در ساقه مغز .2
 اختالل مخچه اي  .3
 اختالل در اعصاب محیطی .4
 اختالل در محل اتصال عصب به عضله  .5
 اختالل در عضالت تکلمی  .6
 اختالالت استخوانی و مفصلی فک و دهان  .7

 
  خوانش پریشی

هاي تحصیلی برخوردار است. در پسرها بیشتر از دخترها شایع است و ظاهراً هاي کافی در سایر زمینهنوعی اختالل خواندن در کسی است که از بینایی کافی و مهارت
احتمال زیاد از قشر مخی که تقارن دوجانبی  تاثیرات ژنتیکی دارد ولی ژن واحدي با تمام موارد خوانش پریشی ارتباط ندارد. فردي که به خوانش پریشی مبتال است، به

چنین برخی از مناطق مربوط به زبان در نیمکره راست بزرگتر است. فعالیت در یک قسمت از قشر مخ چپ به وسیله فعالیت در مناطق دیگر دارد، برخوردار است. هم
 د دارد. شود. امکان ابتال به خوانش پویشی بدون مشکالت شنوایی وجوقشر چپ اصالح نمی

 
 ناگویی مرکزي

شود. این اختالل ممکن است در اثر ارتباط  نادرست بین نظام پشتی (منطقه ورنیکه) و نظام جلویی (منطقه بروکا) ایجاد توانایی بیمار در تکرار گفتار دیگران مختل می
کند ـ در پدیدایی این اختالل نقش ط بین مراکز ورنیکه و بروکا را برقرار میـ که ارتبا راه کمانیرسد که آسیب در شود. با توجه به این ارتباط نادرست، به نظر می

 مهمی ایفا کند.
 

 ناگویی حرکتی فراقشري
بوجود می آید. بیمار حالت صامت دارد و تنها هنگامی  کرتکس ارتباطی منطقه پیشانی بخش باالیی مرکز بروکااین اختالل معموال به دنبال بروز آسیب در 

 صفتی (اکواللیا)طوطیتواند بنویسد. این اختالل مبتنی بر تکرار گفتار کند، اما نمیدهد که از او سوال شده باشد. و فقط آنچه را شنیده است تکرار میپاسخ می
اي بفهمد، اما گفتارش خواند تا اندازهشنود و میل در بیان گفتار وجود دارد و بیمار قادر است آنچه را میشود. بدین ترتیب، در ناگویی حرکتی فراقشري، اختالنامیده می

 تنها در تکرار، روان است.
 

 ناگویی یادزدودگی
در یافتن نام و نشان اشیاء (شناسایی اشیاء) با  عیب و نقص است، بیمارفراوانی آن نسبت به سایر انواع ناگویی بیشتر است. در این اختالل با اینکه فهم گفتار و بیان بی

 دشواري روبروست. 
 

 نارساخوانی و نارسانویسی
آیند. بین اختالل نارساخوانی (آلکسیا) و دیس لکسیا تفاوت وجود دارد؛ به طوري که اولی پدید می ايشکنج فوق حاشیه واي شکنج زاویههر دو بر اثر آسیب 
دهد. درحالیکه دومی وقتی آید که فرد بینا بر اثر آسیب مناطق مغزي، توانایی خواندن را پس از اکتساب و یادگیري به طورکامل یا نسبی از دست میهنگامی پیش می

 کودك در دوره تحول با این که از هوش طبیعی برخوردار است، در خواندن و یادگیري دچار مشکل شود.رود که به کار می
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 نارساخوانی عمیق
به هنگام خواندن با دشواري روبروست و دچار خطاي معنایی (چمن به جاي علف)، خطاي دیداري (بام به جاي رام)، و خطاي مشتق گیري فرد حالتی است که در آن 

 به جاي آموزش) می شود. خواندن واژه هاي بی معنا غیرممکن می شود و در کلمات ربط بیشتر از کلمات معنایی دشواري وجود دارد. (آموزنده
 

 نارساخوانی آوایی
 معنا ناموفق است.هاي بیحالتی است که فرد در خواندن لغات معمولی مشکلی ندارد، ولی در خواندن واژه

 
 اللفظینارساخوانی تحت

 رسد که قبل از خواندن، نخست باید حروف را به تنهایی درك کنند.خوانند و چنین به نظر میافراد، دقیق ولی آهسته می این
 

 نارساخوانی سطحی یا معنایی
هاي بسیط و به کوتاه به عنوان مولفهکند که در مراحل اولیه یادگیري و خواندن است. معموال لغات مانند کودکی عمل می فرد مبتال به نارساخوانی سطحی یا معنایی،

 روست.شوند؛ درحالیکه بیمار لغات طویل را به چند بخش تقسیم کرده و به همین دلیل در خواندن با دشواري روبهصورت واحد در نظر گرفته می
 

 عالیم اصلی مشاهده شده علت یا محل آسیب دیده نوع آفازي

نمایند و ساالدي از عالیم درك معنی جمالت، جمالت بیان شده مفهومی را منتقل نمی آسیب ناحیه ورنیکه آفازي ورنیکه یا حسی
 لغات هستند.

شوند به صورت در درك معنی جمالت مشکلی ندارند، حالت صامت دارند، وقتی محبور می آسیب ناحیه بروکا آفازي بروکا یا بیانی
 دهند.غیرسلیس و تلگرافی پاسخ می

درك معنی جمالت و گفتار تقریبا طبیعی است ولی قادر به تکرار کلمات فاقد معنی  آسیب راه کمانی رسانشیآفازي مرکزي یا 
 نیستند.

آسیب شکجن زاویه اي و  آفازي یادزدودگی یا نامی
 قسمت میانی پشتی لوب آهیانه

 درك معنی جمالت و گفتار تقریباً طبیعی است ولی در به خاطر آوردن نام اجسام و افراد
 دچار مشکل هستند.

فهمند ولی به جاي پاسخ دادن به سواالت متن سوال را بارها به طور معنی جمالت را می آسیب فوقانی ناحیه بروکا آفازي حرکتی فراقشري
 کنند.طوطی وار تکرار می

شنیده شده را تکرار کنند. (سندرم  توانند جمالتفهمند ولی میمعنی جمالت را نمی آسیب ناحیه در نزدیکی ورنیکه آفازي حسی فراقشري
 جداسازي)

 
 مغز جانبی شدن کارکرد: بخش دوم

 دست برتري و وراثت آن
شوند که وارد شدن صدمه به نیمکره چپ مغز یا اختالل در آن به هنگام تولد یا طفولیت از آن جمله دست) میدست (یا نه کامالً راست افراد به دالیل گوناگونی چپ

 که چگونه موي خود را شانه کنید، از طفولیت تا سالخوردگی با ثبات است. بنابراین ظاهراً بیانگر تاثیر ژنتیک است. نظر از اینپیچش مو و صرف هستند. جهت 
کند. طبق این فرضیه، ژن نهفته دست برتري تصادفی  گرد را ایجاد میوجود ژن غالبی را فرض کرده است که راست دستی و پیچش موي تصادفی راست امر کالر

 آورد. و جهت پیچش موي تصادفی را به وجود می
برترها تفاوتی ندارند و در موسیقی و هنر از ست و از لحاظ هوش با راستبرتري در آنها ژنتیکی اشوند، گروهی که چپبندي میبرترها به دو گروه طبقهبطور کلی چپ

دیدگان مغزي بین آسیب استعداد بیشتري برخوردارند. گروه دوم که نیمکره چپ آنها پس از تولد آسیب دیده و نیمکره راست آنها حالت برتري دارد، به همین علت در
 که نیمکره چپ آنها آسیب دیده، مشکالت گفتاري کمتري دارند. افراد چپ برتر برتر هستند. بیشتر افراد، چپ
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 : رقابت و همکاري زنیمکره هاي مغ
، نیمکره چپ بیشتر روي جزئیات و نیمکره راست رابرت اورنشتاینتوانیم تفاوتی را که بین وظایف دو نیمکره وجود دارد بهتر توصیف کنیم؟ به عقیده چگونه می

بندي کار بین دو نیمکره به تقسیمهاي کلی تمرکز دارد. هر دو نیمکره چپ و راست در تمام رفتارها به جز رفتارهاي خیلی ساده مشارکت دارند. بیشتر روي حالت
 معروف است.  شدنجانبی

ضالت سمت راست بدن متصل است؛ به جز عضالت باالتنه و عضالت صورت که به وسیله هر دو نیمکره کنترل هاي پوست و عنیمکره چپ قشر مخ عمدتاً به گیرنده
هاي حسی و عضالت نیمه چپ بدن متصل است، این نیمکره فقط نیمه چپ دنیا را بیند. نیمکره راست به گیرندهشوند. نیمکره چپ فقط نیمه راست دنیا را میمی
 بیند. می

کند. چشایی و بویایی از این حالت تر دریافت میگیرد ولی اطالعات ناشی از گوش جانب مخالف را اندکی قويعات شنیداري را از هر دو گوش میهر نیمکره اطال
 گیرد. داد متقاطع مستثنی هستند. هر نیمکره اطالعات چشایی را از زبان سمت خودش و اطالعات بویایی را از سوراخ بینی سمت خودش میدرون

ها و لحن صداي افراد مانند هاي موجود در ژستتر است. نیمکره راست بهتر از نیمکره چپ به هیجاننیمکره راست از نیمکره چپ در درك کردن روابط فضایی خبره
هاي راست و چپ د. وقتی که نیمکرههاي خوشایند و هم ناخوشایند) تسلط دارها در دیگران (هم هیجانبرد. نیمکره راست در تشخیص هیجانخوشحالی یا غم پی می

ها صدمه دیده با لحنی یکنواخت هایی از نیمکره راست آندهند، پاسخ نیمکره راست حاکم است. افرادي که قسمتهاي متفاوتی را در چهره کسی تشخیص میهیجان
 گوشه و کنایه را درك کنند. توانند شوخی یا هاي هیجانی دیگران را درك نمی کنند و معموالً نمیکنند، جلوهصحبت می

هاي معتبر کند. بعد از صدمه نیمکره چپ، نیمکره راست آزاد است تا قضاوتبینیم، ابتدا نیمکره راست آن را تعریف میهر چیزي را که سمت چپ میدان بینایی خود می
 کند. 

گفتار تسلط دارد. نیمکره  درصد افراد چپ دست در تولید 80د راست دست و درصد افرا 95نیمکره چپ عمدتا براي زبان تخصص یافته است. نیمکره چپ در بیش از 
هاي راست و چپ به اصوات غیرزبانی کند. نیمکرهاي گفتار را درك میکند و با این حال نیمکره راست تا اندازهچپ در اغلب افراد بهتر از نیمکره راست زبان را درك می

 دهند. هایی از قشر گیجگاهی چپ به طور گزینشی به زبان پاسخ میتدهند، ولی قسمبه طور برابر پاسخ می
 ر گفتار برخوردار نیستند. خیلی از افرادي که کنترل دوجانبی در گفتار دارند به لکنت زبان مبتال هستند، اما همه افرادي که لکنت زبان دارند از کنترل دوجانبی د

بدون صدمه مغزي نیز نشان داد. انجام دادن دو کار با هم هنگامی که هر دو فعالیت به نیمکره واحدي بستگی دارند،  توان در افرادهاي بین دو نیمکره را میتفاوت
 65معلوم کردند که یک قسمت از قشر گیجگاهی به نام سطح گیجگاهی در  والتر لویتسکیو  نورمن گشویندها از ابتدا تفاوت دارند؟ مشکل تر است. آیا نیمکره

 FMRIهاي فراد در نیمکره چپ بزرگ تر است. تفاوت اندازه آن بین نیمکره چپ و راست در افرادي که قویاً راست دست هستند، اندکی بیشتر است. اسکندرصد از ا
هتر عمل کردند، در حالیکه هاي زبان بها در مقایسه با قسمت راست بزرگ تر بود در آزموناي که سطح گیجگاهی چپ آنساله 12تا  5هاي سالم معلوم کردند که بچه
 ها نسبتاً برابر بودند در برخی تکالیف غیرکالمی عملکرد بهتري داشتند. هاي آنکودکانی که نیمکره

و دو بافت رابط  ،بافت رابط قدامی، بافت رابط هیپوکامپ به میزان کمتري از طریق و ،ايجسم پینهنیمکره چپ و راست اطالعات را از راه یک رشته آکسون به نام 
اي (یا صدمه دیدن کند. فقط بعد از صدمه دیدن جسم پینهاي، هر نیمکره اطالعات را از هر دو طرف بدن دریافت میکنند. به خاطر جسم پینهمبادله می ،کوچک دیگر

 بینیم. یک نیمکره) شواهد جانبی شدن را به وضوح می
 

 اي قطع کردن جسم پینه
هاي مکرر فعالیت عصبی هماهنگ عمدتاً به علت کاهش کنند. صرع نوعی بیماري است که با دورهاي را قطع مینی براي صرع شدید، جسم پینهجراحان به عنوان درما

کند، از آسیب یا را کنترل می GABAتواند از جهش (موتاسیون) ژنی که گیرنده شود. صرع میمشخص می GABAآزاد شدن انتقال دهنده عصبی بازداشتی 
را  GABAکنند یا تاثیرات شود. داروهاي ضد صرع جریان سدیم را به غشا متوقف میعفونت در مغز، تومورهاي مغزي یا قرار گرفتن در معرض مواد سمی ناشی 

 دهند. افزایش می
 افراد: این هاي شوند. ویژگینامیده می دوپاره مخ افراداند، اي قرار گرفتهافرادي که تحت عمل جراحی جسم پینه

 روند. کنند و باز هم بدون مشکل راه مینیروي عقالنی و انگیزش خود را حفظ می .1
 شوند. اند، دچار مشکل میها به صورت خودکار در نیامدهآشنا که براي آنکنند و در تکالیف نادر تکالیف آشنا مانند بستن بند کفش از هر دو دست استفاده می .2
 توانند. د از دو دست خود به طور مستقل به صورتی استفاده کنند که سایر افراد نمیتواننبیماران دو پاره مخ می .3
 ریزي دو عمل در یک زمان مشکل ندارند. افراد دو پاره مخ در برنامه .4
بیند، نام ببرد. اما همین فرد وقتی چیزي را در تواند بعد از دیدن یک شی به مدت کوتاهی در میدان بینایی راست که آن را با نیمکره چپ میفرد دو پاره مخ می .5

 تواند آن را تصور یا توصیف کند. بیند، نمیمیدان بینایی چپ می
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 اي رسش جسم پینه
هاي شود، بلکه با انتخاب کردن آکسونها مربوط نمیافتد. این فرآیند رسش به رشد کردن آکسونسال اول زندگی انسان جا می 10تا  5اي به تدریج در جسم پینه

 هاي دیگر ارتباط دارد. خاص و کنار گذاشتن آکسون
 

 اي رشد بدون جسم پینه
اي مشکل خردسال در مقایسه کردن اطالعات حاصل از دست چپ و راست تا اندازه نیمکره راست و چپ حتی در دوران طفولیت از لحاظ کالبدي تفاوت دارد. کودکان

کند و این کودك نقایص اي به دنیا آمده است، باقی مغز به صورت غیرعادي رشد میاي کامالً جا نیافتاده است. در کودکی که بدون جسم پینهدارند، زیرا جسم پینه
اي جلوگیري کرده است، بدون تردید تاثیر دیگري نیز در دهد. هر عاملی که از تشکیل جسم پینهاي شده است، نشان نمیبزرگسال را که متحمل آسیب به جسم پینه

 شود که باقی مناطق مغز به صورت غیرعادي رشد کنند. اي باعث میگذارد. فقدان یا تقریباً فقدان جسم پینهمغز می
توانند آنچه را با هر دست ها میها نیستند. آنتوانند کارهایی را انجام دهند که بیماران دو پاره مخ قادر به انجام آنمی انداي به دنیا آمدهافرادي که بدون جسم پینه

 بینند به صورت کالمی شرح دهند. کنند و آنچه را که در هر میدان بینایی میاحساس می
کنند، کند که آن را به هر دو طرف بدن متصل میهایی را ایجاد میکنند، بلکه هر نیمکره گذرگاهه نمیاي از نیمکره راست خود براي گفتار استفادافراد بدون جسم پینه

 سازند، دست چپ و راست را احساس کند. طوري که نیمکره چپ (گفتار) را قادر می
اي در بافت رابط افراد عالوه بر جسم پینهکره چپ و راست استفاده کند. گیرد از اتصاالت کوچکتر بین نیمیابد ولی مغز یاد میاي بعد از جراحی التیام نمیجسم پینه

بافت رابط خلفی کوچکتر نیز برخوردارند.  کند، ازکند و بافت رابط هیپوکامپ که هیپوکامپ راست و چپ را متصل میهاي قدامی قشر مخ را متصل میقدامی که قسمت
 کند. اي را جبران میاي فقدان جسم پنبههاي رابط را تا اندازهرشد اضافی این بافت

 
 هااتصاالت بینایی و شنوایی به نیمکره

کند. نیمکره چپ سمت راست دنیا و نیمکره دریافت میاند که هر نیمکره اطالعات وارده از نیمه مخالف دنیاي بینایی را ها متصل شدههاي مغز طوري به چشمنیمکره
هاي آسیب در نیمکره چپ، ادراك دیداري محركهاي ناشی از هر چشم به سمت مخالف مغز در چلیپاي بینایی می روند. بیند. نیمی از آکسونراست سمت چپ آن را می

شود. نتایج سیب نیمکره راست موجب دشواري ادراك دیداري محرکهاي هر دو میدان دید میدهد، درحالیکه آشده به میدان دید راست را تحت تأثیر قرار میارائه
نگر و اي، تحلیلی و علّی و نیمکره راست بصورت موازي، کلیدهد که نیمکره چپ بیشتر بصورت زنجیرهمغز داراي گفتار گویا نشان میمطالعات بر روي بیماران دوپاره

اند، نیمکره راست بیشتر در تحلیل محتواي گفتار براي زبان دوم شرکت راد دوزبانه که زبان دوم را بطور غیررسمی (روش کلی) یاد گرفتهکنند. در افشهودي پردازش می
 دارد.
 نیمکره چپ ←نیمه چپ هر شبکیه  ←میدان بینایی راست  
 نیمکره راست  ←نیمه راست هر شبکیه  ←میدان بینایی چپ  

کند، ها کمک میفرستد، زیرا هر قسمت مغز که به تعیین جاي صداسیستم شنوایی به صورت متفاوتی سازمان یافته است. هر گوش اطالعات را به دو طرف مغز می
 کند. بیشتر توجه می کنند، هر نیمکره به گوش سمت مخالفباید اطالعات وارده را از هر دو گوش بگیرد. وقتی دو گوش اطالعات متفاوتی را دریافت می

شوند (بازداري شنیداري). به هنگام شنود دو گوشی آواهاي گفتاري، اطالعات گوش چپ از طریق تارهاي شده دوگوشی فقط از گوش راست بازگردانی میلغات ارائه
هاي ساده با نیمکره راست یابد ولی دستورالعملتقال نمیمغز به نیمکره چپ انشوند. آواهاي گفتاري گوش راست بیماران دوپارهمرکزرسان گوش راست بازداشته می

 شوند.ادراك می
 

 نیمکره ها، دست برتري و تسلط زبان
دست، نیمکره چپ براي گفتار درصد افراد راست دست قویاً براي گفتار تسلط دارد. افراد چپ دست تفاوت بیشتري دارند. در اغلب افراد چپ 90نیمکره چپ در بیش از 

 ها نیمکره راست یا ترکیبی از نیمکره راست و چپ تسلط دارد. رد ولی در برخی از آنتسلط دا
 

 بهبود گفتار بعد از آسیب مغزي
 یابند. چرا این تنوع وجود دارد؟زند، برخی افراد به نحو چشمگیري بهبود یافته ولی برخی دیگر فقط اندکی بهبود میبعد از آسیب مغزي که به زبان صدمه می

یابند. اما پذیرتر از دوران بعدي است و افراد کم سن عموماً بهتر از افراد مسن از صدمه مغزي بهبود میشود. مغز در اوائل زندگی شکلمربوط می سنمل به یک عا
کند ولی در صورتی که در اوائل این نتیجه گیري کلی موارد استثنایی هم دارد. براي مثال صدمه دیدن بادامه، صرف نظراز سن، پردازش اطالعات هیجانی را مختل می

 آورد. ده باشد، نقایص درگیر در بزرگسالی مانند اختالل در درك گوشه و کنایه و استعاره را به بار میکودکی روي دا
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یابد، زیرا نیمکره راست طوري تجدید اند، بهتر از بزرگساالنی که به صدمه مشابهی مبتال هستند، بهبود میگفتار کودکانی که دچار صدمه مغزي در نیمکره چپ شده
 د تا برخی از وظایف نیمکره چپ را به قیمت وظایف عادي خودش انجام دهد. یابسازمان می
کند هاي یکی از دو نیمکره مغز حمله میو بعد به نورون گلیابیماري نادري است که به موجب آن اختاللی خودایمنی ابتدا به  راسموسن(آنسفالوپاتی)  يبیماري مغز

 ود. شکه معموالً در کودکی یا نوجوانی آغاز می
باشند. در نهایت جراحان آنچه را که از نیم کره آسیب تدریجی و مکرر صرع و کاهش تدریجی بافت مغز دریک طرف می عادتهاي بیماري آنسفولوپاتی از جمله نشانه
دهند، گاهی گفتار ها این جراحی را انجام میاینکه آن یابند. بعد ازآورد که خیلی تحقق نمیکنند، زیرا حمالتی را به بار میدارند یا قطع میماند بر میدیده باقی می

یابد. یک توجیه احتمالی این است که بیماري مغز راسموسن به قدري تدریجی ایجاد سال (به کندي ولی به نحو چشمگیري) بهبود می 10حتی در کودکان باالي 
سازد گفتار اي شروع کرده که آن را قادر میره راست از قبل تجدید سازمان را به گونهشود، نیم کشود که در حالی که نیمکره چپ ظرف مدت چند سال ضایع میمی

 را بر عهده بگیرد. 
گذارد این است که گفتار در فرد خاصی، چگونه جانبی شده است. براي مثال کسی که گفتار در هر نیمکره عامل دیگري که بعد از صدمه مغزي بر بهبود گفتار تاثیر می

 یابد. کره چپ بهبود میشود، از صدمه وارد شده به نیممیکره چپ او بازنمایی بهتر از کسی که گفتار فقط در نیمشود اي بازنمایی میازهاو تا اند
 

 قشر حسی بدنی
با آسیب قشر حسی بدنی نامند. این فقدان به سبب آسیب قشر حسی بدنی ثانوي و گاهی همزمان می ناشناسایی (آگنوزي)فقدان ادراك لمسی و حسی بدنی را 

تواند اشیاء را بوسیله لمس بشناسد، توصیف کند و یا نامند. در چنین وضعیتی بیمار نمیآید. ناتوانی در شناخت اشیاء به کمک لمس را استرگنوزي مینخستین پدید می
 کاربرد و اهمیت آن را بیان کند.

 
 مناطق ارتباطی قطعه آهیانه

از دو نظام  منطقه حسی نخستیندهد که ها نشان میهاي فضایی سر و کار دارند. نتایج بررسیهاي حسی بدنی و کنشاي بیشتر با ادراك دریافتهاي آهیانهقطعه
 منطقه حسی ثانويکند. (براي درجه حرارت و درد) اطالعات حسی را دریافت می نظام خارج نواري(براي تماس) و دیگري  نظام نواريحسی متفاوت: یکی 

 آزوماتوگنوزیاهاي بدن را شود. ناشناسایی مربوط به اندامهاي حسی هر دو طرف بدن مطلع میکه در پشت منطقه حسی نخستین قرار دارد همزمان از دریافت
شود. آنزوگنوزیا در بیماران مبتال به آسیب قطعه ظاهر میها) (ناتوانی درك اندامآتوتوپاگنوزیا (ناتوانی تشخیص نقص عضو) و  آنزوگنوزیانامند که به دو شکل می

شود، بیمار در این اختالل نسبت به موقعیت دست و پاي خود و احتماالً نقص آن هشیار نیست، و در حالت شدید حتی دست و پاي اي نیمکره راست مشاهده میآهیانه
هاي مختلف یابی درست و هدایت قسمتآید که بیمار در جهتاي نیمکره چپ پدید میآسیب قطعه آهیانه داند. اختالل آتوتوپاگنوزیا بر اثرخود را متعلق به خود نمی
یابی فضایی است. بعضی از ترین کنش قطعه آهیانه، جهتمهمتواند بنا به ضرورت اندام خود را به دیگري نشان دهد، نام ببرد یا حرکت دهد. بدن ناتوان است و نمی

خواهند که دهند و از وي میکنند. در این آزمون به بیمار یک الگوي معین نشان میمانند آزمون باتر ابعاد ناتوانی این نوع ناشناسایی را آشکار میآزمونهاي تشخیصی 
  اي مشابه الگوي اولی شود.درجه 180از الگوهاي دیگر الگویی را انتخاب کند که با چرخش 

 
 قطعه گیجگاهی

هاي قطعهست. آسیب قطعه گیجگاهی نیمکره چپ با کاهش شنود اصوات مجرد (واجها) همراه است. برعکس قطعه گیجگاهی نیمکره راست با ادراك موسیقی مرتبط ا
 عداد موسیقی سیشورآزمون استقطعه گیجگاهی نمیکره راست با ادراك موسیقی مرتبط است. وجود این رابطه به وسیله  گیجگاهی نقش مهمی در حافظه دارند.

 شود. مشخص می
 

 مناطق ارتباطی قشر پیشانی
آزمون شود. با تعقیب طرح و نقشه رفتار، از وظایف مهار حرکتی قشر پیش پیشانی است. آسیب قشر پیش پیشانی، منجر به تکرار مداوم رفتارهاي حرکتی می

توانند از روش جدید براي جور کردن مایش کرد. بیماران مبتال به این آسیب، به کندي میپذیري را آزتوان کاهش انعطاف، میهاي ویسکانسینبندي کارتطبقه
شود. در این وضعیت، مشکل ناشی از توصیف می درجاماندگیجویند. تداوم این نوع رفتار با عنوان ها استفاده کنند و براي جور کردن از روش اول سود میکارت

 از واکنش نخستین، قادر به جایگزینی واکنش مناسب دیگري نیست. بازداري واکنشی است. زیرا فرد پس 
 هایی از شخصیت و رفتار اجتماعی اهمیت دارد.اي به عنوان آخرین بخش قطعه پیشانی، براي جنبهنکته: قشر حدقه
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 هاي تفکراختالل
 تفکر انتقادي، تغییر شخصیت.هاي هوش و شناختی، اختالل در حافظه و کاهش شدید توانایی): dementiaزوال عقل (
شود و ظرف یک تا سه سال به زوال شوند، که مانند دیگر انواع زوال عقل به کندي شروع میتقریباً نیمی از افراد مبتال  به زوال عقل به آلزهایمر دچار میآلزهایمر: 

شود. علت بیماري آلزهایمر هنوز شناخته سال منجر به انهدام بدن و مرگ می 10تا  5اختیاري و عدم مهار اختالل حرکتی و در ظرف احساسی، بیعقل همراه با بی
اختالل شدید آلزهایمر شده نیست ولی در پدیدایی آن احتماالً وجود ویروس کند، آمادگی ژنتیکی، سطح غیرقابل تحمل آلومینیوم و نقص ایمنی بدن مؤثر هستند. در 

 یابد.ده آن در مناطق ارتباطی و هیپوکامپ کاهش میدهنمیزان ناقل استیل کولین و آنزیم انتقال
هاي شناختی و ناپذیري و فقدان یا کاهش حرکات ارادي از نشانگان مهم بیماري پارکینسون و نیز اختالللرزش آرام، کندي حرکات، انعطاف بیماري پارکینسون:

شوند. پارکینسون دوپامینرژیک ظاهر میبیشتر نشانگان پارکینسون با مصرف مزمن آنتی آیند.افسردگی بیماران نیز بخش دیگري از عالئم این بیماري به شمار می
 شود.هاي دوپامینرژیک جسم سیاه و مناطق اطراف آن میمنجر به فقدان سلول
متفاوتی دارد. ریخت اول با شروع حاد و با شوند که بیماري آنها دالیل بندي میگسیخته به دو ریخت متمایز از یکدیگر طبقهامروزه بیماران روان: روان گسیختگی
دهند. برعکس در ریخت دوم سیر بیماري به طور شود و با دارودرمانی از خود واکنش مناسب نشان میها و اختالل تفکر مشخص میها و هذیانعالئم مثبت توهم

راه است، واکنش به دارودرمانی مناسب نیست و تغییرات ساختاري مغز مانند گریزي هممزمن است و با عالئم منفی از قبیل فقدان احساس و انگیزه، کندي و مردم
هاي جانبی آنها دو برابر بزرگتر از افراد هنجار دهند که اندازه جنسی بطنگسیختگی نشان میشود.  نتایج مطالعات بیماران مبتال به روانها در آنها دیده میاتساع بطن

 ط به فقدان بافت مغزي است.ها احتماالً مربواست. بزرگی بطن
آید. این امر هاي دوپامینرژیک دستگاه کناري و قشري (کرتکس) پدید میکنشی سلولگسیختگی در اثر فزوندهد که روانفرضیه دوپامین نشان می فرضیه دوپامین:

سیناپسی در مغز هاي دوپامین پسمعمول دوپامین آزاد کنند و یا گیرندهافتد: یا ممکن است در سلولهاي دوپامینرژیک فعال شده و بیش از اندازه به دو صورت اتفاق می
هایی هاي دوپامینرژیک خود دچار مشکل نبوده و اشکال در جاي دیگري باشد، مانند اینکه سلولافراد مبتال از حساسیت بیشتري برخوردار باشند. و یا ممکن است سلول

 کنند کمتر از اندازه فعال باشند.هایی که آنها را بازداري میکنشی شوند یا سلولدچار فزون کنند،هاي دوپامینرژیک را تحریک میکه سلول
شود و برعکس. بنابراین توانایی حافظه به حالت روانی و خلقی فرد بستگی دارد. در خلق مثبت بازگردانی محتواي حافظه مثبت بهتر از منفی انجام می: افسردگی

قطبی شود. اما افسردگی یکافسردگی دوقطبی در مردان و زنان بطور مساوي دیده میماند. ا خلق افسرده و منفی به مدت طوالنی باقی میتوان نتیجه گرفت که چرمی
حلقوي ی سهشود. داروي ضدافسردگحلقوي، ضربه الکتریکی و لیتیوم استفاده میدر زنان سه برابر است. براي درمان افسردگی درونزاد از داروهاي ضدافسردگی سه

هاي دهنده با گیرندهشود و با به تأخیر انداختن فرایند بازجذب، تداوم تماس مواد انتقالهاي پایانه عصبی میمانع جذب مجدد سروتونین و نورآدرنالین به تکمه
شود، بیشتر در درمان مرحله بنات لیتیوم مصرف میافزاید. لیتیوم نیز که به شکل کرسیناپسی میشود و بدین ترتیب بر مدت پتانسیل پسسیناپسی ایجاد میپس

 آشفتگی اختالل دوقطبی مؤثر است.
حلقوي ـ از آگونیستهاي مونوآمینی ـ درمان شود، بدین ترتیب فرضیه مونوآمین حمایت هاي سهتواند به نحوه مطلوبی با ضدافسردگیافسردگی می فرضیه مونوآمین:

 شود.فی سلولهاي مونوآمینرژیک ایجاد میشود: افسردگی در اثر فعالیت ناکامی
  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 
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