
 

 مقدمه

انشجوی د مهم است که یک. مهم و تاثیر گذار در کنکور وزارت بهداشت است دروس از یکی)نوروسایکولوژی(  درس روانشناس ی فیزیولوژیک

هر لوب  کارکرد های آشنا بوده و بتواند نواحی مختلف مغزشناس ی بالینی با  شناس ی به ویژه در مقطع کارشناس ی ارشد و گرایش روانروان

این . از صدمات مغزی را تشخیص دهد و نقش هر ناحیه مغزی را در انواع اختالالت روانی بیان نماید ناش ی  و اختالالت مغزی و آسیب ها

درس  این نکات فراوان. است های کارشناس ی ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشتآزمون حاضر در های یکی از درسس همیشه در 

ته توجه ویژه ای به این درس داشه مرورهای برنامه ریزی شده هست و بنابراین باید ب نیاز بو ایجاب می کند که برای گرفتن نتیجه مطل

 به مطالعه کتب مرجع برای شرکت در این آزمون در حالی که بس باشیم. 
ً
می د اعتمایاری از داوطلبان کنکور وزارت بهداشت همچنان صرفا

 با تکیه بر مجموعه حاضر کنکورهای اخیر توانستند کنند، برخی از داوطلبان این کنکور در 
ً
رجع که حجمی به مراتب کمتر از کتب مصرفا

درصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه  ۸۰در مدت کوتاهی به دارد، 

با تغییرات چشمگیری روبرو شده تا کار مطالعه  ۹۹ویژه وزارت بهداشت کیهان، حاال برای کنکور  روانشناس ی فیزیولوژیکمجموعه نمایید(. 

 این مجموعه برای داوطلبان ساده تر شود. 
 

 ویرایشآخرین رات تغیی

ویژه وزارت بهداشت" به طور کامل متحول شده است: سرفصل ها تغییر کرده  –روانشناس ی فیزیولوژیک "مجموعه، ویرایشآخرین تغییرات در 

در این مجموعه نکات مهم برجسته شده اند تا  .به دانشجویان گرامی ارایه می گردد جزوه قالب یککیهان در  دو جزوه کاالت و معظمیاند و 

کور سواالت کنهمچنین  و آن فصلدانشجو متوجه اهمیت آن مطلب شده و از یکنواختی خارج شود. در پایان هر فصل تست های مربوطه از 

، برخی سواالت ۹۸کنکور  است. البته به خاطر داشته باشید که در این مجموعه سواالتبا پاسخ تشریحی به این مجموعه اضافه شده  ۹۸

همچنین برای جلوگیری از افزایش شوند و پاسخ آن سواالت در جزوات مربوط به این درس است. مربوط میآسیب شناس ی روانی به درس 

 حجم کنیم و از تعداد صفحات خالی جزوه بکاهیم.قیمت جزوات، سعی کردیم بدون کاهش کیفیت جزوات، متون را کم
 

 مطالعه کنیدبا اطمینان 

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

  درصددددددد ات کدددددد ا ت کن  ر    ۸۰ به تنهایی بهکیهان  فیزیولوژیکجزوه گزارشییییییی ی که بالفاصیییییییله یه از کنکور دهیه شییییییید، نشیییییییان داد که

میانگین چیزی پاسییییییخ داده اسییییییت. در حالی که درصیییییید رتبه های تک رقمی در این درس در کنکور به طور ۹۸وتارت بهداشددددد  ارشدددددد 

 است. گزارش عینی و شفاف این بررس ی را در وبسایت کیهان مطالعه نمایید. بوده درصد  ۶۵حدود 

  شده استدهیه و ویرایش  و بی طرفان  شیاس یخانم ها از جمله رتبه های برتر روانشناس ی توسط این مجموعه. 

 ایی هاین مجموعه، در سییالهای گذشییته منبع اصییلی مطالعاتی رتبه های برتر کنکورهای ارشیید و دکتری روانشییناسیی ی بوده اسییت. رتبه

سیییییییییییایت وب. می توانید مصیییییییییییاحبه این دوسیییییییییییتان را در کنکور  ۸و خانم گودرزی رتبه، ۱۴رتبه مریم بی طرفان از جمله از جمله خانم 

 بخوانید.زش ی گروه آمو 

  مورد بازبینی  ۹۸متناسیییییییییب با سیییییییییواالت کنکور زیادی دهیه شیییییییییده و  دقت بسییییییییییاراین مجموعه در کنار دیگر مجموعه های کیهان، با

 به روز رسانی شده است. ۹۹ ارشد و دکتری  قرار گرفته است و برای کنکور 
ً
 کامال

 

ابل ریزی صحیح و قمطالعه علمی و دقیق و همچنین به کارگیری یک برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش 

اطمینان برای رسیدن به هدقی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن 

  کنیم.هایی که متعلق به همه شماست، اعالم میمجموعه
 

 

 همه شما عزیزانبا آرتوی ت فیق برای 

 دپارتمان وتارت بهداش  – کیهان آم تش یگروه 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان



 



 

 درباره خ د کیهان

 هشتی، های تهران، شهیدبگروه آموزش ی کیهان متشکل از تعدادی از رتبه های برتر روانشناس ی و مشاوره ارشد و دکتری دانشگاه

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی
ً
 و مشاوره فعالیت دارد.  عالمه و ... است که صرفا

 ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلم های آموزشیییییی ی با اسییییییاتید فعالیت های کیهان شییییییامل ارااه خدمات مشییییییاوره و برنامه

 های آموزش ی با کیفیت است. برتر روانشناس ی، ارااه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالس

 کند.تقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموزش ی کیهان تحت نظارت مس 

  کیهان در هیچ کجای کشیییور شیییعبه ای ندارد و تمام خدمات و محصیییوالت آن فقط از خود مرکز کیهان به شییییوه اینترنتی، تلفنی

 و حضوری قابل دریافت است.

 وات قابل اطمینان، هر سییییییاله تعداد قابل توج ی از های علمی مشییییییاوره و برنامه ریزی و همچنین جز به لطف به کارگیری از روش

بالینی دانشیییییییگاه  ۹۴های نفر از ورودی ۳ها بوده اند. به طور مثال شیییییییناسییییییی ی از میان کیهانیکنکور ارشییییییید روان ۱۰۰های زیر رتبه

و در سیییال  ۲الجیان رتبه ، آقای امیر همایون ح۷خانم سیییمانه ابراهیم نژاد رتبه  ۹۷تهران به طور کامل کیهانی بوده اند، درسیییال 

 به طور کامل کیهانی بوده اند.   ۶و خانم الهه موالیی رتبه  ۱خانم فاازه قدمی رتبه  ۹۸

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. جلسات به دو شکل رایگان )فقط یک بار در سال( و تخصص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می 

 اختصاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار می جلسات به دو شکل تلفنی و حضوری 
ً
 شود. و صرفا

 شود. جلسات به شکل نیم ساعته و یک ساعته )به انتخاب دانشجو( برگزار می 

  .هر دانشجوی کیهانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختصاص ی اش دارد 

  کنکور ارشد و دکتری در گروه آموزش ی کیهان برگزار شد.جلسه مشاوره تخصص ی  ۳۰۰۰بیش از  ۹۷در سال 

  جلسه مشاوره تخصص ی در گروه آموزش ی کیهان برگزار شده است.  ۲۰۰۰۰تا کنون حدود  ۹۲از سال 

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

 شییییود و سییییاه در دپارتمان مشییییاوران تصییییویب های علمی و تجربی اسییییتخراج میمه ریزی و مشییییاوره کیهان، از یافتههای برناروش

 شود. اینجا از آزمون و خطا خبری نیست. می

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخصص ی )رتبه های برتر( بهره می 

 طرح ویژه متفاوت با شرایط متفاوت ارااه کرده است.  دو، ۹۹لبان کنکور کیهان برای داوط 

 شود. تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد )آقایان فالح و نیک منش( کیهان برگزار می 

  و یا بیشییییییتر، در طرح( امکاِن داشییییییتن ماهانه یک جلسییییییه مشییییییاورهVIP در زمینه مدیریت فردی، انگیزه، اسییییییترس ) و ... با مشییییییاوران

 ارشد کیهان فراهم است. 

  .هزینه جلسات مشاوره در کیهان مطابق نرخ مصوب عمومی است 

 

 .: کیهان متعلق به شماک ، پس برای ارتقاء روت به روت خدمات آن به ما باتخ رد دهید :.

 

 

 



 

 

 

 

 

 در دنبال کردن اهداف خود دچار مشییییییییییییکل  .۱
ً
: تجربه ما نشییییییییییییان داده داوطلبانی که هدف مشییییییییییییخص و محکمی ندارند، معموال

 خواهید ارشییییییییدتان را روشیییییییین کنید. چرا میکنیم اول از همه هدفرسییییییییند. یه پیشیییییییینهاد میشییییییییده و گاهی حتی به خط پایان نیز نمی

 میروان
ً
باشیییید. یه  SMARTدانید که هدف باید شییییناسیییی ی شییییرکت کنید  چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا   حتما

(، Specificای که مشخص )گذاری یعنی هدف SMARTگذاری کنید. هدف SMARTگذاری دفسال و یک سال آینده تان ه ۵برای 

-Time( و دارای محدوده زمانی مشییییییییخص )Realistic(، واقع بینانه )Attainable(، قابل دسییییییییتیابی )Measurableگیری )قابل اندازه

boundedگذاری توانند به شیییییییما کمک زیادی در هدفمتخصیییییییص میریزی + یک مشیییییییاور آگاه و ( باشییییییید. در این راه یک دفتر برنامه

 صحیح ارااه دهند. 

نامه ریزی کنید. یک برنامه ریزی صییحیح نه خیلی سیینگین اسییت که زود خسییته تان کند، نه تان بر : برای رسیییدن به هدف .۲

 چه منابعی را می
ً
مطالعه  خواهیدخیلی سییبک که شییما را به هدفتان نرسییاند. بدانید از کجا باید شییروع کنید. با کدام کتاب ها. کال

ان استفاده کنید  کدام خالصه بیشتر جواب داده و به نسبت دیگر  خواهید از خالصهکنید. آماده خالصه برداری هستید  یا می

آورد  اینجا از یک کاربلد، کسییی ی که تازه در کنکور رشیییته شیییما شیییرکت کرده کنید، منفعت بیشیییتری را برای شیییما میهزینه ای که می

ت الزم را بگیرید. ببینید (، اطالعا۵۰شیییییییییییناسییییییییییی ی بالینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسیییییییییییب کرده )زیر )کنکور سیییییییییییراسیییییییییییری ارشییییییییییید روان

خواهید تسییییییییییییییت بزنید. از چه ابزارهای ها را. کی میها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درسخواهید اول کدام درسمی

خواهید اسییییییییتفاده کنید و ... . ابتدا مسیییییییییر رسیییییییییدن به هدف را به اندازه کاری برای خود روشیییییییین کنید. طرح های مشییییییییاوره دیگری می

 ختلف کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید. م

ر ها را دو های گذشییییییییته رها کنید. نگرانیها و تلخی: حاال که وقت عمل کردن فرا رسیییییییییده، اهنتان را از همه شییییییییکسییییییییت  .۳

که موفقیت تان به نحو احسیین، الزم دارید فکر کنید. به اینعملی کردن برنامهتان و میزان تالشیی ی که برای بریزید و فقط به هدف

 تان دارد و سایر نکات مثبت فکر کنید. در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثبتی در زندگی

داشیییییتن یک سیییییری ابزار برای مقابله با خسیییییتگی، ناامیدی، و سیییییایر موانع بیرونی و درونی برای رسییییییدن به  : منظور،  .۴

دهند(. تان اسییت. روش مطالعه صییحیح را بدانید )در انتهای جزوات هسییت و در صییورت نیاز مشییاوران نیز به شییما آموزش میهدف

 باید مرور کنید تا مطالب از اهنتان نرود.  های مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید کیبا روش

کنید، هیچ جای نگرانی : رشییییته ما منابع زیادی دارد. در صییییورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسییییتفاده می  .۵

منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسیییییییییییییجم یکی دو منبع خیلی بهتر از کنیم که از مطالعه نیسییییییییییییییت. اما باز جهت تاکید عر  می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.  ۶-۷مطالعه پراکنده 

اید، بررسییییییییییییی ی و ارزیابی کنید. ببینید در جهت درسیییییییییییییتی حرکت تان و دانشییییییییییییی ی را که اندوخته: مدام خودتان، منابع .۶

 بلد کمک بگیرید. کنید  یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد دارید  در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

 : سیییییییییییییخت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشییییییییییییید که این عالم .۷

 نتیجه نخواهد ماند.طراحی عادالنه دارد، یه مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشایی بی
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 ارسال نمایید. 02166475620را به سامانه پیامکی  1 جهت خرید تلفنی نیز عدد

keyhanravan.ir
keyhanravan.ir


ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                                                          26   کاالت  –روانشناسی فیزیولوژیک                       شناروانو ارشد دک

  تولید مثلهاي رفتار: چهارم فصل
 

 ها و هورمون میل جنسی 
  تنوع رفتار جنسی 

 
 هاو هورمون میل جنسی: اول قسمت

 . سازدپذیر میهاي تکاملی سریع را با هرگونه تغییر در محیط امکاندهد و بنابراین سازگاريتولید مثل جنسی تنوع را افزایش می
گهی آه روزنامه ب -ح کردن فروشگاهی جدیدمانند افتتا –اگر پیامی براي همه داشته باشید . گوییدمیرا رو در رو ، آن اگر بخواهید مطلبی خصوصی را به کسی بگویید

، گسترده ترهاي براي پیام. دهدمیانجام ها تک به تک خود را درسیناپسهاي سیستم عصبی ارتباط. رسانیدمیرا به اطالع عموم آن  دهید یا از طریق رادیومی
 . آیندمیاز کلسترول به دست  چهار حلقه کربن دارند وها استروئید. استروئید هستندهاي هورمون، گروه خاص از هورمون هایک . کندمیرا بسیج ها هورمون
نافعال هاي خاصی را فعال یا ه و ژنهاي خاصی را در سیتوپالسم فعال کردپروتئین ،چسبندهاي غشایی میبه گیرندهها آن ،هاي جنسی استروئیدها هستندهورمون

 . کنندمی
 

 :کننداستروئیدها تاثیراتشان را به سه طریق اعمال می
 . چسبندهاي عصبی میهاي غشا مانند انتقال دهندهبه گیرنده -1
 . کننددر سیتوپالسم فعال می را  هاشوند و انواع خاصی از پروتئینها میوارد سلول -2
 . کنندفعال یا نافعال میهاي خاصی را چسبند و ژنها میبه کروموزوم -3

کنند را آزاد میها آن عمدتاًها) ها و تخمدانز استروئیدها هستند که غدد جنسی (بیضهطبقه خاصی ا -هاژنرها و آندوپروژسترون، هااستروژن -هاي جنسیهورمون
 . شوندو به میزان کمتر توسط غدد فوق کلیوي آزاد می

ها که استروژن. را دارندآن  تري ازخوانیم زیرا مردان سطح باالمی هاي مردانههورمون، رون و چند هورمون دیگر هستندتستوستاي شامل مجموعهرا که  هاآندروژن
 .شیمیایی هستندها طبقاتی از مواد ستروژنآندروژن و ا. در زنان باالتر استها آن هستند زیرا سطح هورمون زنانهشوند استرادیول و چند هورمون دیگر را شامل می

 . هر دو جنس از هر دو نوع هورمون بر خوردارند ند، بلکهنه آندروژن و نه استروژن به خودي خود ماده شیمیایی خاصی نیست
هاي اندام، مغز جنسی برهورمون . کندسازد و به ادامه حاملگی کمک میآماده می شده گیري تخمک باروررحم را براي النه، هورمون زنانه دیگر پروژسترون
 . گذارندهاي دیگر تاثیر میتناسلی و اندام
هاي محدود به ژن .کنندرا فعال میها آن هاها و استروژنهایی که آندروژنهمان ژن، ربط دارند هاي محدود به جنسیتژنهاي میان مرد و زن به تمام تفاوت

 . کنندکنترل می، دبینیهایی را که بین حیوانات نر و ماده میجنسیت اغلب تفاوت
هاي جنسی درون مغز میزان مرگ هورمون. کندهاي مسئول رشد موي صورت را در مردان فعال میها ژنهاي مسئول رشد پستان در زنان و آندروژنها ژناستروژن

 . ر زنان اندکی بزرگتر باشدمناطق دیگر د ی بزرگتر وکمردان اند شوند برخی از مناطق دردهند و باعث میسلولی را در مناطق مختلف افزایش یا کاهش می
(که فقط  Yژن روي کروموزوم  حداقل سه. هاي جنسی در مغز باشنددیگري مسئول تعدادي از تفاوتهاي امکان دارد مکانیزم، محدود به جنسیتهاي عالوه بر ژن

ها پیامدهاي رفتاري خاصی این ژن ظاهراً .در مغز زنان فعال است ،Xشود) در مناطق خاصی از مغز فعال هستند و حداقل یک ژن روي کروموزوم در مردان یافت می
 . دارند

 
 جنسی هاي تاثیرات سازمان دهی هورمون

تعیین  هاانسانها و قبل از تولد در قبل و بعد از تولد در موشمدت کوتاهی . دهندروي میحساس رشد هورمون جنسی عمدتاً در مرحله  دهندهسازمانتاثیرات 
 . هاي مردانه یا زنانه را پرورش خواهند دادکند که آیا مغز و بدن ویژگیمی

تر توانند طوالنیبر یک اندام میساز تاثیرات فعال .ندنکها موقتاً پاسخ خاصی را فعال میزمانی که هورمون .توانند در هر دوره زندگی روي دهندساز میتاثیرات فعال
ها در هورمون .تمایز بین این دو نوع تاثیر مطلق نیست. یابندادامه یابند ولی این تاثیرات به طور نامحدود ادامه نمی ،مانداز مدتی که هورمون در یک اندام باقی می
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توانند تغییرات ساختاري با دوام ایجاد کرده کنند و به هنگام بلوغ میتاثیرات موقتی اعمال می ،اوائل زندگی حتی زمانی که مشغول سازمان دادن به رشد بدن هستند
 . و تاثیرات فعال ساز داشته باشند

 
 جنسی در غدد جنسی هاي تفاوت

 Yو یک کروموزوم  Xیک کروموزوم  نر پستاندارو دارد  Xهاي غیرجنسی دو کروموزوم پستاندار ماده عالوه بر کروموزوم. شودها شروع میتمایز جنسی با کروموزم
(  ی به عالوه غدد جنسی ابتداییلفاي از مجاري وي و مجموعهاي از مجاري مولرپستانداران نر و ماده مجموعه، مرحله مقدماتی رشد پیش از تولددر طول . دارد

ها تبدیل شوند که اندام تولید کننده هشود غدد جنسی ابتدایی به بیضدارد که باعث میژن منطقه تعیین کننده جنسیت ، نر Yکروموزوم. ها) دارندها و تخمدانبیضیه
 . اسپرم هستند

 .تستوسترون بیشتري تولید کنندها آن شود کهدهد و باعث میها را افزایش میکنند که رشد بیضهرون (آندروژن) تولید میستول رشد هورمون تستهاي در حابیضه
. ي ترشحی بیضه تبدیل شوندهاي منی و مجرابه کیسه ،ساختارهاي تولیدمثل مرد هستند ولفی ابتدایی که شکل نخستین سایر شود که مجاريباعث می همچنین

ت نتیجه کل این تغییرا. شودرحم و واژن فوقانی می، شکل نخستین مجاري تخمدان، تباهی مجاري مولري موجب ،یا هورمون بازدارنده مولري تیدهورمون پپ
ها به صورت تخمدانها آن غدد جنسی، گیرندمیدر معرض سطح تستوسترون باال قرار ن معموالًچون زنان . لت مردي و کیسه بیضه استآرشد ، ناشی از تستوسترون

 . افتندمیکنند و جا میشوند و مجاري مولري ابتدایی رشد میمجاري ولفی تباه  و کنندمیرشد  ،تولید کننده تخمک هستندهاي که اندام
گیري اندام ساس انسان براي شکلدوره ح. ها تاثیرات بادوام دارنداي که هورموندوره ؛عمدتاً به سطح تستوسترون در طول دوره حساس بستگی دارد تمایز جنسی

 . حاملگی است ماه چهارم وسوم تناسلی ماه 
یین هر دو هورمون قرار گرفته پستانداري که در معرض سطح پا و شودنر می ،دینه قرار گرفته استهاي نرینه و ماپستانداري که در معرض سطح باالي هورمون

 . ها بستگی داردهاي تناسلی عمدتاً به وجود یا عدم وجود آندروژناندام رشد. شودماده می ،است
د) یا اگر در معرض موادي قرار گرفته باشد هایش محروم شده باششده باشد (از بیضهته چنانچه اخ، هاي آندروژن باشدژنتیکی که فاقد گیرندهبا  يآناتومی و رفتار مرد

 . تواند به صورت الگوي خاص زنان رشد کندکنند میکه از تاثیرات تستوسترون جلوگیري می
اختالل کوکائین و حتی آسپرین به مقدار جزئی در الگوي مردانه رشد ، هالوپریدول، جواناماري، الکل ؛اند ازعبارت کندمی را از زنانه به مردانه تبدیلداروهایی که رشد 

نابهنجاري  خفیف و ، کند ولی استرادیول و چند ترکیب مربوطزنانه نمی ،کندبه همان اندازه که تستوسترون زن را مردانه می را  استرادیول مرداگر چه . کندایجاد می
برخی از این ترکیبات شبه استرادیول اکنون . کندمی آزادمیزش جنسی آاي است که اسپرم را ذخیره کرده و هنگام غدهپروستات . کندپروستات را ایجاد می نقص غده

 . پذیر است آسیبي شکننده و فرآیندرشد مردانه ، خالصه اینکه. قرار دارندها آن همه در معرض تقریباًبنابراین ، پالستیکی وجود دارندهاي و قوطیها در جداره بطري
ه در دوره حساس فاقد استرادیول کماده ژنتیکی . کندمیهر پستانداري را ماده  ،که قصور طبیعتمکانیزم کلی تمایز جنسی اولیه به این صورت توصیف شده است 

پاسخ ، تزریق شودآن  لی استرادیول بهبزرگساحتی اگر در . دهدمیدهد ولی رفتار جنسی عادي را پرورش نمیطبیعی را پرورش  تقریباًبیرونی زنانه  آناتومی، است
 . کندهاي تمایز مغز کمک میاسترادیول به رشد زنانه از جمله به برخی از جنبهبنابراین . جنسی کمی را به شریکان جنسی مرد یا زن نشان خواهد داد

 
 جنسی در هیپوتاالموسهاي تفاوت
بادامه ، در مناطق خاصی از هیپوتاالموس هاییزندگی به گیرنده اوائلدر ، کنندمیتناسلی بیرونی کنترل هاي اندامرا در ها جنسی عالوه بر اینکه تفاوتهاي هورمون

موس قدامی الاي در هیپوتاطقهبراي مثال من. شوندبین دو جنس می فیزیولوژیکی وکالبدي هاي ها موجب تفاوتهورمونبنابراین . چسبندمیو مناطق دیگر مغز 
تواند الگوي چرخشی االموس زن میهایی از هیپوتقسمت. هسته دوگانگی جنسی در مرد بزرگتر از زن است و در کنترل کردن رفتار جنسی مرد مشارکت داردبه نام 

 . شودچرخه قاعدگی انسان مشاهده می در آزاد شدن هورمون را ایجاد کند که
بر هیپوتاالموس از طریق مسیر شگفت انگیزي اعمال  تستوسترون بیشترین تاثیر سازمان دهنده خود را -چندان روشن نیستها این مکانیزم در انسان –ها در موش

. ول از لحاظ شیمیایی خیلی شبیه هستندتستوسترون و استرادی. گرددمیبه استرادیول تبدیل ، شودمیرشد وارد نورون  اوائلبعد از اینکه تستوسترون در : کندمی
سازي تبدیل شوند در نرینهها توانند به استروژنمیدیگري که نهاي آندروژن. تواند تستوسترون را به استرادیول تبدیل کندمیشود که میی در مغز یافت آنزیم

د جنسی ممانعت ده تستوسترون بر رشکنند از تاثیرات سازمان دهنمیداروهایی که از تبدیل تستوسترون به استرادیول جلوگیري . تر موثر هستندهیپوتاالموس کم
 . کنندمینموده و بنابراین براي همیشه رفتار جنسی نر و بارور سازي را مختل 
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خون خود پروتئینی به نام ها در جریان در طول دوره حساس رشد پستانداران نابالغ تعدادي از گونه شود؟مینرینه ن ،اما چرا موش ماده به وسیله استرادیول خودش
هایی شود دهد که جریان خون را ترك کند و وارد سلولمیناجازه آن  چسبد و بهآلفاپروتئین به استروژن می .دارند که در بزرگساالن وجود ندارد وپروتئینفت -آلفا

یل استرادیول تبد هرا بآن  اهجایی که آنزیم. شود میها انه وارد سلولآزادچسبند وپروتئین نمیفن -چون تستوسترون به آلفا ،کنندکه در این دوره اولیه رشد می
 -اي که فاقد آلفاماده. کند تواند جریان خون را تركهاست که استرادیول خودش نمییعنی تستوسترون راهی براي کشاندن استرادیول به داخل سلول ،کنندمی

 . شودنرینه می ،هاي خودشفنوپروتئین بوده است به وسیله استروژن
 

 و شناختجنسی در قشر مخ هاي تفاوت
زنان به طور متوسط در قسمتی از قطعه  .دمردان بیشتر از زنان ماده سفید دارن، برخی مناطق در مردان نسبتاً بزرگتر و مناطق دیگر در زنان نسبتاً بزرگتر هستند

 . هاي بیشتر دارندتراکم نورون ،گیجگاهی که براي زبان است
 . تاین تفاوت در مردان بیشتر از زنان اس .چپ بزرگتر از نیمکره راست هستندمناطق مرتبط با زبان در هر دو جنس در نیمکره 

 . ریقی دیگر وجود داردطبه  ،نزمخصوص به مرد و مغز مخصوص به  کنند احتمال داشتن مغزها و با سرعت متفاوت رشد میچون مناطق مغزي مختلف در زمان
 . کنندچون شمال و جنوب حل می هاییهتر از زنان تکلیف فضایی را برحسب جمردان بیشت

 . اشند این امتیاز را ندارندکنند ولی وقتی عالئم وجود ببهتر عمل می ،زنان بیشتر به عالئم متکی هستند و مردان در تکلیفی که عالئم مطمئنی ندارند
 . دنسازي بستگی دارتاثیرات فعالها ارتباط داشته باشند احتماالً به تاثیرات سازمانی بیشتر از اگر عملکردها با هورمون

 
 جنسی هاي تاثیرات فعال ساز هورمون

رفتارها نیز . دهندمی تغییرتار را موقتاً ساز اعمال نموده و رفسطح موجود تستوسترون یا استرادیول بر تاثیرات فعال، در هر دوره زندگی نه فقط در دوره حساس رشد
 . بگذارندتوانند بر ترشحات هورمونی تاثیر می

هاي گوناگون دادن مغز به محرك دهند تا نحوه پاسخها فعالیت را در مناطق مختلف مغز تغییر میهورمون. شوندجنسی نمی ها موجب رفتاردر هیچ موردي هورمون
 . را تغییر دهند

 ،مکن است کامالً از بین نروداین رفتار م .یابدنسی کاهش میرفتار ج ،هاي جنسیهاي موش ماده با کاهش هورمونهاي موش نر یا تخمدانبعد از برداشتن بیضه
 . کنندهاي استروئید را تولید میزیرا غدد فوق کلیوي نیز هورمون

آن  نیز استرادیول وتوسترون دي هیدروتس تزریق دو محصول متابولیسمی تستوسترون یعنی  .گرداندرفتار جنسی را بر می ،ته شدهتزریق تستوسترون به نر اخ
 . ها استترکیب استرادیول و پروژسترون موثرترین ترکیب براي ماده. گرداندرا بر می

نطقه رفتار جنسی را در تعدادي تحریک این م. ها استدر نرها بزرگتر از ماده به نام هسته دوگانگی جنسی به طور مشخصی الموس قدامیهیپوتابخشی از منطقه 
 . کندفقط نارسایی مالیمی را در رفتار جنسی ایجاد میآن  ردکردن آسیب بهاما وا ،دهدها افزایش میاز گونه

هنگام میانی بینایی  پیشمنطقه هاي نورون. کندمیانی و چند منطقه دیگر مغز را براي آزاد کردن دوپامین آماده می ییبینا تستوسترون و استرادیول منطقه پیش
هاي دوپامین در تراکم متوسط گیرنده. کندگیري میحیوان نر به احتمال بیشتري جفت ،دنهرچه دوپامین بیشتري آزاد کن د ونکندوپامین آزاد می فعالیت جنسی قویاً

هاي گیرنده، دوپامین در تراکم باالتر. کندحیوان ماده کمک می بودن جنسی در وان نر و حرکات پذیراآلت تناسلی در حینعوظ که به  کندرا تحریک می D1,D5نوع 
 . انجامدکند که به ارگاسم میرا تحریک می  D2 نوع

 . کندجلوگیري می آن با متوقف کردن آزاد شدن دوپامین ازاي دهنده عصبی سروتونین تا اندازهکند و انتقالدوپامین فعالیت جنسی را تحریک می
 . جنسی است کاهش دادن برانگیختگی و ارگاسم آن جانبیدهند و یکی از عوارض فعالیت سروتونین را افزایش می، داروهاي ضدافسردگی رایج

 
 ها انسان

 .را افزایش یا کاهش دهندها توانند برانگیختگی جنسی انسانمیولی تغییرات هورمونی ، دیگر به سطح هورمون جاري وابسته هستندهاي تر از گونهکمها گرچه انسان
دهد میدرد و اضطراب را کاهش ، تستوسترون، براي مثال. با میل جنسی ارتباط ندارند مستقیماًها آن که وظایف دهندمیچند سیستم مغزي را تحت تاثیر قرار ها آن
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هاي و گیرنده D2هاي دوپامین نوع ریت در هیپوکامپ و افزایش تولید گیرندههاي دندرشد زائده ،استروژن. دهندمیهمین کار را انجام  احتماالًنیز ها و استروژن
 . کندپیشانی و قشر بویایی و چند منطقه دیگر مغز را تحریک میس قشر پیشندر هسته آکامب HT2A-5سروتونین نوع 

 
 مردان

 . سالگی که تستوسترون در باالترین سطح است عموماً باالتر است25تا  15برانگیختگی جنسی در مردان بین 
 . کندآزاد می )عمول در خونمسه برابر بیشتر از تراکم (ن هنگام ارگاسم مقدار زیادي اوکسی توسین بدین در لذت جنسی مشارکت دارد و توسهورمون اوکسی

 . دهدکاهش سطح تستوسترون فعالیت جنسی را در مرد کاهش می
ند توانایی جنسی مرد را کند کمک میمهم هستهاي هیپوتاالموس که براي رفتارجنسی به نورون ،دن تاثیرات اکسیدنیتریک) با طوالنی کرویاگرانا فیل (داروي سیلد

 . دهدافزایش 
هنوز در ها این دارو براي استفاده انسان. دهدیش میبرانگیختگی و انگیزش جنسی را در مردان و زنان افزا، کندکورتین را تحریک میهاي مالنودارویی که گیرنده

 . ی استآزمایشمرحله 
بازها و کسانی که مرتکب زنا با بچه، متجاوزان جنسی، از جمله عورت نمایان، اي براي کنترل کردن خالفکاران جنسیوسیلهگاهی از کاهش تستوسترون به عنوان 

در آن  سطح باالي، در یک تحقیق ولی. سطح تستوسترون متوسطی دارندها آن اغلب. خالفکاران جنسی گروه متنوعی هستند. استفاده شده است ،شوندمیمحارم 
با این حال کاهش دادن . کندمیرا توجیه نها آن رفتار، حتی در مورد خالفکاران جنسی داراي سطح باالي تستوسترونها هورمون. بازها یافت شده استبین بچه

درمان  سیپروترونبا دارویی به نام  برخی از خالفکاران جنسی. دهدمیکاهش ، را مانند سایر مردانها آن جنسیهاي فعالیت، سطح تستوسترون خالفکاران جنسی
 . کندها ممانعت میهاي درون سلولاین دارو از چسبیدن تستوسترون به گیرنده. اندشده

مهار ، نمایدمیستوسترون را تحریک تگونادوتروپین هورمون هیپوفیز که تولید  ،این دارو. داروي مدروکسی پروژسترون نیز در این زمینه موثر بوده است همچنین
 . کندمی

تري به جست و جوي روش مناسب بنابراین پژوهشگران. ورندآمیافزایش وزن و لخته شدن خون به بار ، رشد پستان، داروهاي ذکر شده عوارضی هم چون افسردگی
در ضمن سائق جنسی مردان . دهنداهش میسائق و رفتار جنسی را ک، کندکه تستوسترون را متوقف میاست  تریپتورلینمینه داروي معرفی شده در این ز. اندمدهآبر

 . باشدتر میعموماً قوي، در باالترین حد استها آن در سنی که سطح تستوسترون
 

 زنان 
وزه ر 28ها و باروري در دوره تقریباً اي هورمونچرخه قاعدگی تغییر دوره. را تولید کنندکنند تا چرخه قاعدگی ها تعامل میهیپوتاالموس و هیپوفیز زن با تخمدان

 . است
 

 چرخه قاعدگی 
فولیکول تخمک را پرورش . کندمیمک کند که به رشد فولیکول در تخمدان کمی آزادرا  )FSH(هیپوفیز قدامی هورمون محرك فولیکول ، بعد از پایان دوره قاعدگی

بنابراین ، دهدمیتشکیل   FSHگیرنده را براي اي فزایندهفولیکول تعداد ، در اواسط چرخه قاعدگی. کندمیاز جمله استرادیول را تولید ، چند نوع استروژندهد و می
 آزادافزایش . کندمیاسترادیول را تولید اي فزایندهفولیکول مقدار ، نتیجهدر . یابدمیبر فولیکول افزایش آن  تاثیرات، یابدمیدر خون کاهش   FSHبا اینکه تراکم 

با هم ترکیب   FSHو LH. از هیپوفیز قدامی می شود )(LHشدن هورمون محرك جسم زرد  آزادناگهانی  افزایشو   FSHشدن  آزادشدن استرادیول باعث 
 . کند آزادشوند تا باعث شوند فولیکول تخمک را می

 آزادپروژسترون از . سازدمی آمادهگیري تخمک بارور کند که رحم را براي النهمیهورمون پروژسترون را تولید  ،شودمیبازمانده فولیکول که اکنون جسم زرد نامیده 
جداره رحم ، رور نشده باشدتخمک بااگر . کندمیاسترادیول و پروژسترون افت   FSHو   LHسطح ، در پایان چرخه قاعدگی. کندمیجلوگیري  LHشدن بیشتر 

 . یابدمی در صورت باروري سطح استرادیول و پروژسترون به تدریح در طول حاملگی افزایش. شودمی آغازشده و این چرخه دوباره  آزاد
 . شودمیه سبب حالت تهوع است ک )3��5( سروتونینسان فعالیت در گیرنده هاي سطح باالي استرادیول و پروژسترون نویکی از پیامد

 . کنندلگی جلوگیري میها و هیپوفیز از حامهاي کنترل موالید با مختل کردن چرخه بازخورد معمول بین تخمدانقرص
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محرك (هورمون  LH) و (هورمون محرك فولیکول FSH افزایشترین قرص کنترل موالید قرص ترکیبی است که حاوي استروژن و پروژسترون است از  پرمصرف
 . کندجسم زرد) جلوگیري می

گذاري روي هنگامی که تخمک، گذاريیعنی دوره نزدیک به تخمک، یدر دوره میان. دهندمیل جنسی زنان را تغییر می، ها در طول چرخه قاعدگیتغییرات در هورمون
 . زمان حداکثر باروري و افزایش سطح استروژن است، دهدمی

زنان مبتال به نشانگان پیش از قاعدگی در مقایسه با . دهندهاي جنسی روي میواکنش غیرعادي به تغییرات عادي است که در هورمون ،نشانگان پیش از قاعدگی
 . دهدیسمی پروژسترون ربط مینشانگان پیش از قاعدگی را به سطح پایین یک محصول متابول ،یک فرضیه. دارندتري نوسانات هورمونی ضعیف ،سایر زنان

 
 تار مادري رف

حیوان ماده مقادیر زیادي ، در اواخر حاملگی. کنندمی آمادهمادر را براي رفتار مادري  ،تغییرات هورمونی ها)به استثناي انسان احتماالً(در پرندگان و پستانداران 
 . کندمیترشح  اوکسی توسین وپروالکتین  ،استرادیول

 . به النه ضروري استها آن سرگردان و برگرداندنهاي از رفتار مادري مانند بازیافتن بچه هاییپروالکتین براي تولید شیر و جنبه
 . دگیري، گسترش دارو تقویت یاد دلبستگی اجتماعی، از رفتار مادري تا برانگیختگی جنسیآن  به طوري که تاثیر، توسین هورمون جالبی استاوکسی

در مناطق ، ملگی حساسیت خود را به استرادیولمغز حیوان ماده در اواخر حا، براي مثال. دهدمیهورمون خود را نیز تغییر هاي الگوي گیرنده، عالوه بر این حیوان ماده
 . دهدمیافزایش ، مسئول رفتار مادري اما نه در مناطقی که مسئول رفتار جنسی هستند

 . گذارندمیتاثیر ، ضروري هستندها مناطقی که براي رفتار مادري موش، پوتاالموس قدامیبا افزایش دادن فعالیت در منطقه پیش بینایی میانی و هیها هورمون
ها برقرار نموده هاي دراز مدتی با مادههاي نر پیوندشود موشباعث می، کندرا ترشح می آن غده هیپوفیز خلفی شود و س ساخته میوازوپرسین توسط هیوتاالمو

 . کندمیهایشان کمک شدن بچهو به بزرگ
نازال مادر را که به مروو  کنند که عضوا آزاد مییایی رها مواد شیمموشبچه. کندعادت میها آن ها این است که مادر به بويترین تاثیر ناشی از بودن با بچهمهم
 . کندتحریک می، دهدمون پاسخ میوفر

ها عدم آشنایی مادر را با هورمون ،مقدماتی در مرحله. یکی وابسته به هورمون و دیگري غیروابسته به آن ؛پستانداران براي رفتارهاي مادري به دو مکانیزم نیاز دارند
 . کندیمرفتار مادري را حفظ ، تجربه، روندها رو به کاهش میکنند و در مرحله بعدي با اینکه هورمونها جبران میبچه

 . دگان وجود یا عدم وجود استروژن اهمیت دارددر پرن، ستاندار به صورت نر یا ماده متمایز خواهد بودکند که آیا پوجود یا عدم وجود تستوسترون تعیین می
 . شودبا متوقف کردن تاثیرات پروژسترون موجب سقط جنین می RU-485قرص 

 . بنابراین شاید بر رفتار جنسی تاثیر گذار باشند ،دکننمیقف هاي دوپامین را متواپسفعالیت در سین ،ول و کلروپرومازیناروهاي ضد روانپریشی مانند هالوپریدد
 

 تنوع رفتار جنسی: دوم قسمت
  تعبیرهاي تکاملی رفتار جفت گیري 

 ژنتیکی مبناي، اگر همین رفتار را در حیوانات مشاهده کنیم. کندها معنی پیدا میمنتقل کردن ژن زینی افراد در قالب افزایش احتمالگهاي همسرتعدادي از عادت
 . ته باشندزیرا امکان دارد این رفتارها و ترجیحات را آموخ، مبناي ژنتیکی را فرض کنیم هاانسانتوانیم در با این حال نمی. اي را فرض خواهیم کردیافتهتکامل

 : هویت جنسی و رفتارهایی که از لحاظ جنسیت متمایز شده اند
هاي جنسی نامیده تفاوت، هاي زیستی بین مردان و زنانتفاوت. نامیمدهیم و میاز لحاظ جنسی تشخیص میاي که خود را عبارت است از نحوه ،هویت جنسی

 . یصه انسان استهویت جنسیتی خص. نام دارد هاي جنسیتیتفاوت، شوندره خودشان به عنوان مرد یا زن ناشی میهایی که از تفکر افراد درباتفاوت. شودمی
 . نیز هست، اندپرورش یافتهها آن اي کهحوهپذیرند که معموالً نمی، هماهنگ استها آن که با ظاهر بیرونیافراد هویت جنسیتی را 

 
 ها میان جنس
هاي اند و انداماسیون) شدهدستخوش جهش (موت SRYدر ژن  XYبرخی از مردان براي مثال . بلکه چیزي بینابین هستند ،مرد یا زن نیستند دقیقاًبرخی افراد 

ژنتیکی که سطح پایین تستوسترون یا  مرد،. کندهیپوتاالموس را نرینه میهاي تناسلی و اندام، تستوسترون در مدت رشد اولیه. دهندنامناسبی را پرورش می تناسلی
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تواند می، ل در معرض تستوسترون قرار داردژنتیکی که بیش از اندازه معمو ،نز. ممکن است ظاهر زنانه یا بینابین را پرورش دهد، هاي تستوسترون داردجهش گیرنده
 . کلیوي از لحظه تولد استبه معنی رشد بیش از حد غدد فوق )CAH( کلیوي مادرزاديترین علت این وضعیت پر یاختگی غده فوقرایج. اي نرینه شودتا اندازه

 . شوندنامیده می دوجنسی، نیست هماهنگها آن شان با رشد عادي مخصوص جنسیت ژنتیکیهاي تناسلیافرادي که اندام
. اي دریک طرف بدن و تخمدانی در طرف دیگر داردبراي مثال بیضه ،شودیافت می اي عادي و مقدار بافت تخمدان عاديمقداري بافت بیضه، در دو جنس واقعی

 . شوندمی نامیده هاي کاذبدوجنسییا ها جنسمیانافرادي که رشد جنسی بینابین یا مبهم دارند معموالً 
در مقایسه با دختران دیگر هنگام تولد و ها آن با این حال مغز. آینددر اغلب موارد دختر بار می )CAH( کلیوي مادرزاديزنان ژنتیکی مبتال به پریاختگی غده فوق

 . در معرض سطح تستوسترون باالتر از معمول قرار گرفته استآن  پیش از
دهند و به نشان دادن بازي پسرانه عالقه نشان میچنین به اسبابهم. هستند CAHها و پسرهاي بدون بینابین دختر ،از نظر ترجیحات CAHدختران مبتال به 
 . دهنداي مردانه ادامه میتمایالت تا اندازه

اي یا کالً نسبت به دازهتا ان، است XYفردي که داراي الگوي کروموزوم آن  وضعیتی است که به موجب آندروژنشدن بیضه یا عدم حساسیت نسبت به زنانه
 . دهدنه را پرورش میها حساسیت ندارد و بنابراین ظاهر بیرونی زناآندروژن
 . گرا تفاوت دارندگرا از چند نظر کالبدي و فیزیولوژیکی با افراد دگر جنسجنسافراد هم

 . باز هم کمتر است، و در برادران و خواهران به فرزندي پذیرفته شده وقلوهاي دوتخمکی کمتر استددر  اما یشتر استگرایی در دوقلوهاي یک تخمکی بجنسهم
 . کنندا از مادرشان دریافت میرآن  لزوماً ان دهند که مردخبر می Xاز ژنی روي کروموزوم  ،گرایی مادريجنسهم

 . گرا مشابه هستندمردان دگرجنس تستوسترون و استروژن با سطح این افراد از نظر. نداردگیري جنسی با سطح هورمون بزرگسالی ارتباط جهت
 . شد مغز بستگی داردرگیري جنسی به سطح تستوسترون در طول دوره حساس جهت

 
 پیش از تولد هاي رویداد

برادران یا خواهران بزرگ تر یا کوچک تر ارتباط ، در مورد زنان. در مردان داراي برادران بزرگ تر بیش تر از فرزندان اول پسر است گراجنسهماحتمال جهت گیري 
اي بعدي حمله دهد  و بعد به پسرهمیر واکنش نشان این نتایج حکایت دارند که گاهی سیستم ایمنی مادر علیه پروتئینی در پس. یی ندارندگراجنسهممعنی داري با 
 . دهدمیرا تغییر ها آن کرده و رشد

کند که می آزادرا ها استرس اندروفین. دندهمیاسترس و الکل پیش از تولد رشد مغز را به چند طریق تغییر . تواند رشد جنینی را تغییر دهدمیاسترس قبل از تولد 
شدن تستوسترون را کاهش  آزادبرد که یمرا نیز باال سترون واسترس سطح هورمون فوق کلیوي کورتیز. مبارزه کند ،تواند  با تاثیرات تستوسترون بر هیپوتاالموسمی
ها ماده آناتومیبه ، مبتالهاي نر آناتومیشوند که میتاثیرات بلند مدت استرس یا الکل پیش از تولد چند تغییر را در ساختار سیستم عصبی شامل شده و باعث . دهدمی

 . داشته باشد شباهت بیشتري
 

 مغز  آناتومی
 . اندکی بزرگتر از زنان است گراجنسهماین منطقه در مردان . بافت عصبی رابط قدامی به طور متوسط در زنان دگرجنس گرا بزرگ تر از مردان دگرجنس گرا است

هایی نابهنجاري ،از تستوسترون محروم شده اند که در مدت رشد اولیه هاییموش. گرا استبزرگ تر از مدران دگرجنس گراجنسهمهسته فوق چلیپایی نیز در مردان 
ال روز به سمت شریکان نر و ماده پیشروي در دوره فعها آن .براي شریک جنسی نر یا ماده با وقت روز تفاوت داردها آن ترجیح. دهندمینشان  SCNرا نیز در 

این  آیادر رابطه با اینکه . یستن) هنوز مشخص SCNولی ارتباط این دو(تستوسترون و . کنندمیپیشروي ها به سمت ماده عمدتاًسپري شدن روز  کنند اما بامی
 . کند یا خیر هنوز هیچ گزارشی مشاهده نشده استمیموضوع در مورد انسان نیز صدق 

گرا دوبرابر بزرگ تر از زنان مردان دگرجنس در عموماًشود که میمربوط (INAH-3)  بینابینی سوم هیپوتاالموس قدامیدارترین تحقیقات به هسته معنی
 . نر بزرگ تر از ماده است مطابقت داردهاي این منطقه با قسمتی از هسته دوگانگی جنسی که در موش. است
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  طبقه بندي شده فصل چهارم سواالت
 
  )1395-(بهداشت کدام گزینه در مورد فعالیت جنسی مردان صحیح است؟ -1
 . دهدفعالیت جنسی مردان را کاهش می معموالً) کاهش سطح تستوسترون 1
 . باشد) پایین بودن سطح تستوسترون مبناي معمول براي ناتوانی جنسی می2
 . توسین تا حدي در لذت جنسی مشارکت داردکسیا) هورمون 3
 . شودتوسین موجب کاهش لذت جنسی میکسیا) افزایش 4
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  طبقه بندي شده فصل چهارم سواالتپاسخنامه 
 
 صحیح است. »1«گزینه -1

ي ناتوانی جنسی یعنی ناتوانی در با این حال پایین بودن سطح تستوسترون مبناي معمول برا، دهدمیفعالیت جنسی مرد را کاهش  معموالًکاهش سطح تستوسترون 
 . داشتن نعوظ نیست

 
  



 

  

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(
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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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