


روانشناسی فیزیولوژیک

وری و تنظیم
 
:گردا

 دک تر ایوب ملکان



(علم وظايف االعضا ) 

:فيزيولوژي 
است كه درباره طرز عمل اعضاي مختلف بدن انسان و علمي 

.رابطه آنها با يكديگر بحث ميكند 



:فهرست

مقدمه

دید کلی

تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک

رویکردهای مهم روانشناسی فیزیولوژیک

(جسم و رفتار)رابطه جسم و روان 

نظریه  های مربوط به رابطه جسم و روان

نظریه ارسطو

نظریه دکارت

نظریه الیپ نیتس

رشته های مرتبط با روان شناسی فیزیولوژیک



تعریف روانشناسی و شاخه های روانشناسی

روانشناسی به عنوان علم مطالعه رفتار و 

روان انسان
روانشناسی اعصاب، روانشناسی بالینی، روانشناسی 

اجتماعی، روانشناسی رشد، روانشناسی صنعتی، 

روانشناسی نظامی، روانشناسی سیاسی، روانشناسی 

فیزیولوژیک، روانشناسی زبان، روانشناسی فضائی، 

روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی 

مذهبی، روانشناسی نابهنجاری، روانشناسی جانوری



Physiological)فیزیولوژیکروانشناسی Psyhology)به

نیرواکارکردهایباارتباطدرکهمی پردازدمباحثیبررسی

درعبارتیبه.آنهاستفیزیولوژیکیپیوسته هایورفتاریو

،ارهارفتبیناستممکنکهارتباطیشناسیروانازشاخهاین

دنیبفیزیولوژیکعواملباافرادروانیکارکردهایوصفات

.می گیردقراربررسیوبحثموردباشدداشتهوجود

مقدمه



دید کلی

ارد؟دوجودمابدنیتغییراتماهیجاناتبینارتباطیچهاینکه•

ی افتد؟ماتفاقبدندرهورمونیتغییراتنوعچهمی ترسیم،وقتی•

هستند؟فعالمغزازقسمتهاییچهمی کنیمفکروقتی•

مطالبکهداردوجودحافظهبرایمغزدرمشخصیجایآیا•

شوند؟ذخیرهآنجادرشدهسپردهبخاطر



می آید؟بوجوداودرتغییراتیچهمی گوید،دروغفردیوقتی

کرد؟استفادهمی توانافراددروغکشفبرایتغییراتاینازآیا

فیزیولوژیککارکردهایلحاظازروانیبیماریهایبهمبتالافرادآیا

دارد؟وجودعادیافرادباتفاوتی

؟کردایجادآرامشافراددرفیزیولوژیکطرقبهمی توانچگونه

؟چیستمغزمختلفقسمتهایروانیورفتاریکارکردهای

کههستندتوجهموردشناسیروانازشاخهایندرمسائلیاستروشن

.هندمی دپیوندفیزیولوژیکوبدنیکارکردهایباراروانیمسائلی



تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک

آنبهوبخشیدتحرکرانوینروانشناسیکهفیزیولوژیکیپژوهشهای

زمینهایندرکوشش.استنوزدهمقرناواخرآورددستداد،جهت

ایکارهیعنیداشت،راخودشپیشینهدیگرزمینه هایهمهمانندنیز

خاللدرفیزیولوژی.گرفتندقرارفیزیولوژیبنایزیرکهاولیه ای

درآزمایشبرمبتنیعلمیرشتهیکصورتبه18300دههسالهای

فیزیولوژیستمولدیوهانینفوذتحتنخستوهلهدرکاراینوآمد

اریدجانبفیزیولوژیدرآزمایشیروشهایبستنبکارازکهآلمانی

.پذیرفتصورتمی کرد،



سیر تحولی و رشد
وفیزیولوژیدرهماعصاب،خاصانرژیهایدربارهمولدنظریه

ازنفرچندین.استاهمیتخوردرشناسیروانبرایهم

بارهدرمطالعهبهتوجهیقابلخدمتهایاولیهفیزیولوژیستهای

مناطقکشفسبببهآنانکار.بودندکردهمغزکارکردهای

در ایگستردهبطوربعدهاکهتحقیقروشهایتوسعهومغزخاص

ناسیشروانبرای.شدبستهبکارفیزیولوژیکیشناسیروان

رفتاردربارهپژهشپیشروانازیکیهالمارشال.دارداهمیت

بهاررفتمختلفسطوحکهگرفتنتیجهخودآزمایشاتازبازتابی

.استوابستهعصبینظامومغزمختلفقسمتهای



مطرحآزمایشیجدیدرویکردهاینوزدهمقرننیمهدر

وشر،برقیتحریکوبالینیروشعناوینتحتشدند،

ربطوبودنتوانستهسالهاکهمردیرویبروکاتوسطبالینی

بروکاطریقاینبهوگرفتانجامکند،صحبتفهمیقابل

داردعمدهنقشتکلمدرکهرامغزازمنطقه ایتوانست

مناطقینیزمغزیتحریکروشکاربردبا.کندشناسایی

سنگیگر،تنفر،لذتاحساسدرکهشدندشناساییمغزاز

.دارنددخالت،...وتشنگیو



رویکردهای مهم روانشناسی فیزیولوژیک

_عصبی»رویکرد،شناسیرواندرمهمرویکردهایازیکی

«زیستی (Neuro-Biological)در.است«زیست شناختی»یا

انانسرفتارغیرعادیوعادیجنبه هایازبسیاریرویکرداین

.می شودریشه یابیویجسمدرجاریزیستیفرایندهایدر

ربه هاتجبیننزدیکیرابطهکهداده اندنشانروشنیبهمطالعات

Neuro)عصبیفعالیتهایبافردرفتارو System)غددو

Endocrine)ریزدرون Sestem)داردوجود.



)رفتارجسم و )رابطه جسم و روان 

ارروانکهاستنزدیکچنانآن(رفتاروجسم)روانوجسمرابطه

.استعصبینظامیکتابعکهانسانیتجربهمجموعه» تعریف«

راآننتوانکهنداردوجودروانیموضوعهیچگفتمی توان.کرده اند

یمشخصمرز،دیگرطرفاز.کردبررسیفیزیولوژیکدیدگاهاز

مثالبرای.نداردوجود(روان)شناسیروانو(جسم)فیزیولوژیبین

هستیم،«فیزیولوژی»قلمرودرمی کنیم،مطالعهرابیناییوقتی،

بهولیاست،شناسیروانجز«بیناییادراک»مطالعهآنکهحال

ومی کندپیداخاتمهکجادر«بیناییحس»مطالعهنمی دانیمدرستی

.می شودآغازکجاازبیناییادراکمطالعه



وانیرتحلیلوتجزیهکهبگوییممی توانیمکلیدیدیکدر

تحلیل هایوتجزیهدنبالهواقعدرمختلفرفتارهای

مضاعفحرکتیکبااست،مختلفاعضارفتارفیزیولوژیکی

روانبهفیزیولوژیازوفیزیولوژیبهشناسیرواناز

.شناسی



فیزیولوژیکشناسیروانبامرتبطرشته های

ابطهرکهفیزیولوژیکشناسیرواناساسیهدفبهتوجهبا

.اشدمی باستبرقراردوآنبینتعمالتیوروانوجسمبین

علوموروانشناشیمختلفشاخه هایبارشتهاینارتباط

شناسیروانمختلفحوزه هایدر.می شودروشنزیستی

ابطروبرخیچندهردارد،ارتباطآنهاتمامیباگفتمی توان

اتنگتنگومستقیمروابطیودارندواضحوروشنصورتی

.هستند



یه هایپادنبالبهفیزیولوژیکیشناختیروانحالهردر

درکهمی گرددمختلفیمباحثبرایفیزیولوژیک

مثل.هستندمطرحشناسیروانمختلفحوزه های

رواندرحافظهویادگیریبرایفیزیولوژیکپایه های

برایفیزیولوژیکپایه های،یادگیریشناسی

پرخاشگریوخشونت،رشدشناسیرواندربلوغبحث

شناسیرواندرهیجانها،اجتماعیشناسیرواندر

...وبالینیشناسیرواندرروانیبیماریهای،عمومی .



مصرفاعماليچهانجامبرايعصبيسلولانرژي
؟شودمي

شكل گيري پيام عصبي
 هدايت پيام عصبي 
انتقال پيام عصبي



از طريق جريان خون 

قرارمغزبافتدسترسدرچگونهاكسيژنوگلوكز
؟ميگيرند



سیستم عصبی مرکزي و اجزاي آن

مغز
حساس ترین و پیچیده ترین اعضاي بدن است و از بخش هاي زیر تشکیل شده است.

مخ بزرگترین قسمت مغز است و از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده است: مخ

قسمت سطحی مخ ، خاکستري رنگ. که توسط جسم پینه اي با یکدیگر ارتباط دارند

قشر مخ در انسان به علت وسعت زیاد خود و جاي. است و قشر مخ نامیده می شود

در زیر قشر مخ ماده سفید رنگی وجود. گرفتن در فضاي محدود حالت چین خورده دارد

دارد که از اجتماع رشتههاي عصبی میلین دار تشکیل شده است و این رشته همان

دنبالههاي نورونهایی هستند که در قشر خاکستري با سایر قسمتهاي دستگاه عصبی

مخ از چهار لوب تشکیل شده است. قرار دارند:

- هوش عمومی و کنترل ارادي حرکات: لوب پیشانی

- دریافت داده هاي شنیداري: لوب گیجگاهی

- دریافت داده هاي دیداري: لوب پس سري

- دریافت داده هاي حسی و تشخیص بخش هاي راست و چپ بدن: لوب آهیانه



لوب های مخ و محل قرارگیری آنها



2-کار اصلی آن حفظ . در پشت ساقه مغز وجود دارد: مخچه

ت ارادي حرکات و هماهنگی فعالیدرکنترل . تعادل بدن می باشد

را از اندام ها اطالعات حسی عضالنی و ارادي نقش دارد همچنین 

.دریافت میکند

3-مرکز یکپارچگی تمام حواس غیر از حس بویایی: تاالموس

.است

4-تعادل درجه حرارت، آب، رفتارهاي مربوط به: هیپوتاالموس

ئازو کنترل فعالیت غدد و هموستتشنگی،تنظیم گرسنگی و 



5-و از بخشهاي. ارتباط بین مغز و نخاع می باشد: ساقه مغزي

:زیر تشکیل شده است

 •بی ارتباط بین مخ و مراکز پایین تر سیستم عص: مغز میانی

مرکزي

 •تعداد و عمق تنفس را کنترل و تنظیم میکند: پل مغزي.

 •قتنظیم ضربان قلب، انبساط و انقباض عرو: بصل النخاع



نخاع

نخاع رابط مغز و قسمتهاي دیگر بدن است اعصاب در فواصل

اعصاب حسی از . یا از آن خارج می شوندوارد و معین به نخاع 

شوند اعصاب حرکتی نخاع می طریق ریشه هاي پشتی وارد 

کمی شپشتی و دو ریشه . ریشه هاي شکمی نخاع را ترك می کنند

به هم متصل شده و اعصاب نخاعی را می سازند



نوروگلیا

لول عالوه بر نورون ها، سیستم عصبی، داراي دسته ي دیگري سلول به نام س

بی تعداد این سلول ها در سیستم عص. گلیال استسلول هاي نورگلی یا هاي 

سلول سلول هاي نوروگلی. بیشتر از نورون هاستپستانداران،بسیار مرکزي 

ت نمی شرک( ایمپالس ها)هاي عصبی تولید سیگنال هاي کوچکی هستند که در 

قشی سیستم عصبی مرکزي نیز ندرکنند و در فعالیت هاي پردازش اطالعات 

یت تأثیر فعالهاتحت باوجود این، برخی از این سلول . برعهده نمی گیرند

ونی تنظیم یدر این رابطه، سول هاي نوروگلی، به . نورونی، قرار می گیرند

ه به محیط نورون ها و نیز جابه جایی و یا حذف برخی از ناقلین شیمیایی ک

.، کمک می کنندشوندها آزاد می ي نورون وسیله 



برخی از اعمال پیشنهادي براي سلول هاي

:نوروگلی، به قرار زیر است

1-د بافت پشتیبانی نورون هاي سیستم عصبی مرکزي، بدین معنی که همانن

.در بخش هاي دیگر بدن عمل می کنندپیوندي موجود 

به کردن سلول هاي مرده و ضایعات سلولی ناشی از صدمات واردهفاگوسیته -2

.سیستم عصبی

3- تنظیم الکترولیتی محیط و جابه جایی و یا حذف میانجی ها.

4-د دخالت در رشد و تکامل سیستم عصبی با هدایت نورون هاي درحال رش

.مناسبامتداد مسیرهاي در 

5-ساخت غالف میلین پیرامون بعضی از فیبرهاي عصبی.



اجزاء مغز

 (دروازه آگاهی)تاالموس

- (دروازه دروازه آگاهی)ساقه مغز

- هیپوتاالموس

- (خیاط مغز)مخچه

- هد ضبط مغز و موثر در بسیاری از واکنش)مدار پاپز
(:های عاطفی

-هیپوکامپ

-اجسام پستانی هیپوتاالموس

-فورنیکس



جسم صنوبری

-بروکا

-ورنیکه

-راه کمانی

-مدار لدوکس

-مدار واکنش دفاعی

- (مرکز عاطفه و درک خلقیات) آمیگدال

- وسواس و= تنظیم خلق و خو و هیجانات، ضایعات )سینگوال
(  اضطراب

- لدر قسمت قسمت قشری کورتیکا)ساختمان قشری سیستم لیمبیک
–” الشکنج سینگو“دور تا دور جسم پینه ای ای هیپوکامپ حاشیه 

Orbital Frontal



دستگاه لیمبیک یا کناری

واقع در حاشیه مغز و در سطح داخلی نیمکره ها

 عواطف و رفتار جنسیمسئول



 دستگاه کناری مجموعه ای از ساختارهای مغزی است که در

ی وجود دارد و در انجام عمل بویایی و فعالی تهاتمام پستانداران 

اعمال خودفرمان و بروز هیجان و سایر رفتارها دخالتدیگرمانند 

.دارد

 دستگاه کناری شامل دو قسمت است:

1- سه شکنج هیپوکامپ ، سینگولیت و فوق: قشری قسمت

کاسه چشمی لوب پیشانی

2- ی ،فیمبریا ، مثلث مغزی ، اجسام پستان: قسمت زیر قشری

ریس هسته های بادامی ، استریا ترمینالیس ، اپی فیز ، استریا مدوال

...بین پایه ای و وهسته 



کارکرد دستگاه کناری

 عواطفمسئول

 جنسیرفتارهای

 مدار استیل کولین پاپز،توسط مدار : اطالعات مغز ضبط

 مدار آد رنرژیک دفاع،توسط مدار واکنش : دفاع واکنش

 وز تنظیم ساعات شب و رصنوبری،توسط غده : مالتونین تولید

تولید مثل و تنظیم ریتم خواب و بیداری



اعمال هیپوتاالموس

1- (اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک)سیستم نباتیکنترل

2-تنظیم هورمون های بدن از طریق تاثیر بر روی هیپوفیز جهت ترشح
هورمون های محرک نمو

3-تنظیم حرارت بدن

4-تغذیه و تنظیم آن

5-تنظیم آب بدن

6-ساعت بیولوژیک بدن

7-تاثیر روی رفتار جنسی

8-تاثیر بر روی خواب

9-تاثیر بر روی عواطف

ستسیستم خودکار تحت تاثیر خودآگاهی و تمرین هایی  بر آن اثر گذار ا



ضایعات دستگاه کناری و هیپوتاالموس

 بیشتر اختالل در حافظه نزدیک: اختالل حافظه

 موضعی ضایعات:

 • رام شدن و ازبین رفتن خشم و تحریک: تخریب مدار واکنش دفاع

پذیری

 • رفتارهای اتوماتیک بصورت لیسیدن و: تحریک مدار واکنش دفاع

همراه با تحریک سمپاتیک و تحریک پذیری... جویدن و

 •بی خوابی و بی قراری

 •هیپر سکس شدن و پرخوری

 •کوری روانی

 • ضایعه در مدار پاپز: اختالل در حافظه



تاالموس

 نورون هایی است که به شکل تخم مرغ در دو طرف بطنمجموعه

سوم و پایین بطن های جانبی قرار گرفته است



کارکرد تاالموس

ارتباط با دستگاه های حسی ، حرکتی ، تعادلی ، کناری ، ضبط مغز

و دستگاه بیدار نگهدارنده مغز

تاالموس به تقویت پیام های حسی م یپردازد و آنها را به قشر

مخ می فرستد

پردازش حسی و حرکتی مغز



ضایعه تاالموس

اختالل در دریافت تمام حس ها بجز بویایی

اختالل در حرکت ، تعادل ، عواطف ، حافظه و هوشیاری

 در اثر خونریزی مغزی و شامل اختالل حسی: سندرم تاالمیک

مقابل بدن ، اختالل تعادل در طرف مقابل بدن و درد در درطرف 

طرف

 مقابل



کارکرد لوب های مغزی

1-ممرکز تکل-مرکز حافظه حرکتی-مرکز حرکات ارادی: لوب فرونتال-
مرکز بازداری-مرکز انگیزه-مرکز قضاوت اجتماعی

اختالالت لوب فرونتال  :

-ضایعه در ناحیه حرکتی

-اختالل در حافظه حرکتی

-ضایعه حافظه حرکتی اکتسابی

-ضایعه در تکلم

-اختالل در قضاوت اجتماعی

-اختالل در انگیزه

-اختالل در بازداری



لوب پریتال:

.از حس های پوستی و زیر پوستیاستفاده -1

مت آنچه که بدن از طریق حس تجربه کرده و در قسحافظه -2

postcentralذخیره می شود  .

.و تجسم فضاییتفکر -3

قابلیت ساختمان سازی-4



لوب تمپورال:

1 .)محل ذخیره حافظه شنوایی

2 .)مرکز ذخیره ثانویه حافظه بینایی

3 .)مرکز ذخیره حافظه تعادلی

4 .)که قسمت اعظمی از سیستم عاطفی را در بر می گیرد

همان سیستم لیمبیک می باشد

ه اعمال سیستم لیمبیک سیستمی است که مودل یک سلسل

.....عواطف، رفتار جنسی و:نیمه اتوماتیک ابتدایی شامل 



ساقه مغز

ساقه مغز، محل دریافت اطالعات حسی شنوایی، تعادلی و چشایی-

.نورون های حرکتی آن عضالت سر و گردن را کنترل می کند-

نورون های ساقه مغز، شامل رفلکس های پاراسمپاتیک می باشد که کاهش-

خروجی قلب، کاهش فشار خون، انقباض، و تنگ شدن مردمکو افزایش 

.حرکات دودی لوله گوارش از اعمال آنهاست

خالصه ای از اطالعات نخاع و ساقه مغز را دریافت RFتشکیالت مشبک -

.  کرده و در سطح هشیاری  موجود نقش دارد



مخچه

واقع در پشت ساقه مغز و پایین نیمکره های مغز

 دارای اجزا زیر:

دو تا لوب

کرمینه

چهار هسته در هر لوب



مخچه

به عنوان خیاط مغز -

.روی پل مغز قرار دارد-

تری نسبت به هر ساختار مجزای مغز منجمله نیمکره ها، تعداد نورون های بیش-
.دارد

انواع نورون های آن محدود است لذا مدارات آن هنوز بخوبی شناخته نشده -
.است و سطح یا قشر آن شامل چندین لوب است

اطالعات حسی پیکری را از نخاع، اطالعات حرکتی را از مغز و تعادل را از-
.ارگان های تعادلی گوش داخلی دریافت می کند

در کنترل وضعیت، حرکات هماهنگ سر و چشم، حرکات ظریف عضالت، -
.یادگیری مهارت های حرکتی نقش دارد

.اردمخچه عالوه بر اعمال حرکتی در زبان و سایر کارکردهای شناختی نقش د-



ضایعات مخچه منجر به بروز عالئم

شل بودن عضالت

عدم تقارن اعضا در موقع راه رفتن

رفلکس پاندولی

پدیده ریباند

آتاکسی

دیزآرتری

لرزش

دیسمتری

دیس دیادوکوکینزی

لرزش چشم ها

نیستاگموس



مادهدوازظاهريشكلنظرازمركزيعصبيدستگاه
.اندشدهساختهخاكستريوسفيد

:شكل ظاهري دستگاه عصبي مركزي و محيطي 



تارهاي عصبي را بافت سفيدرنگي بنام ميلين پوشانده
است قسمتي از تارهاي عصبي كه خارج از دستگاه 
.عصبي مركزي قرار دارند داراي غالف ميلين هستند 

:ماده سفيد بافت عصبي 



ماده خاكستري در كدام قسمت دستگاه عصبي ديده
مي شود ؟

 پيوستهتودهيكصورتبهنخاعمركزيقسمتدر
كردهاحاطهسفيدمادهآنرااطرافكهشودميديده

.است
 همومركزيقسمتدرهمخاكستريمادهكهمغزدر

.شودميديدهمحيطيقسمتدر



ماده خاكستري در كدام قسمت دستگاه عصبي ديده
مي شود ؟

 پيوستهتودهيكصورتبهنخاعمركزيقسمتدر
كردهاحاطهسفيدمادهآنرااطرافكهشودميديده

.است
 همومركزيقسمتدرهمخاكستريمادهكهمغزدر

.شودميديدهمحيطيقسمتدر



گلوكز

نتاميمنبعيچهازعصبيسلولنيازموردانرژي
؟شودمي



مصرفاعماليچهانجامبرايعصبيسلولانرژي
؟شودمي

شكل گيري پيام عصبي
 هدايت پيام عصبي 
انتقال پيام عصبي



از طريق جريان خون 

قرارمغزبافتدسترسدرچگونهاكسيژنوگلوكز
؟ميگيرند



هر ياخته يا سلول عصبي در حال 
استراحت داراي بار مثبت در سطح 

خارج ياخته و بار منفي در سطح داخل 
.ياخته است 
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سلول در حال فعاليت 
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سلول در حال استراحت
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:مهمترين اتصال دهنده هاي عصبي 

دوپامين
 اسيدگاما آمينوبوتيريك(

(گابا 
مالتونين
 اندورفين

 استيل كولين
سروتونين
نوراپي نفرين
 انكفالين ها



مختلفهايپايانهازتواندمينورونيك
دهندهانتقالنوعچنديايكخودسيناپسي

يكديگرعبارتبهكندترشحعصبي
سيناپسيپسغشايدرتواندمينورون

اتصالانواعبرايمتنوعيهايگيرندهخود
.باشدداشتههادهنده

:نورون واتصال دهنده هاي عصبي 



اختالل در عمل انتقال دهنده هاي عصبي مي تواند 
تاثير و اختالل شديد دررفتار ، تفكر ، ادراك و اعمال 

.بيولوژيك انسان ايجاد كند 



:جنون جواني و روان پريشي 

افزايش ترشح سروتونين و آمفتامين ، موجب بروز 
اسكيزوفرنيبيماريهاي روان پريشي و من الجمله 

.ميشود 



سروتونين

؟استمشابهعصبيدهندهانتقالازكداميكبادي.اس.العملكرد



داروي كلر پرو مازين گيرنده هاي پس سيناپسي 
دوپامين را مهار مي كند و داروي مناسبي بر درمان 

.اسكيزوفرني يا جنون جواني است 



: استيل كولين 

 عصبيدستگاهگرهيپيشعصبيتارهايهمهازكوليناستيل
.شودميترشحخودكار

 .استغدهياعصبانتهاييمحركهصفحهمحلآنتاثيرمحل
 كولينرژيكنورونكنندميترشحكوليناستيلكههايينورون

.شوندميگفته



استيل كولين پس از ايجاد تحريك در سلول پس 
سيناپسي سريعا توسط آنزيم كولين استراز تجزيه

.مي شود 

:سرنوشت استيل كولين 



بيماري مياستني گراويس يك بيماري مخاطره آميز ، مرگ آور و 
.عليل كننده عضالت است 

علت بوجود آمدن اين بيماري آنتي باديهايي است كه بر ضد گيرنده 
اين اختالل مانع .هاي استيل كولين در جريان خون بوجود ميايد 

. انتقال پيام عصبي دربافت و انقباض در اندام مي شود 



:نورآدرنرژيك ها 

. نورون هاي ترشح كننده  نورآدرنالين را آدرنرژيك مي گويند
اين نورون ها در مغز و نخاع و تارهاي عصبي پس گرهي 

.اعصاب سمپاتيك جاي دارند 



كاته كالمين هاي اصلي در انسان ، آدرنالين ، 
.نورآدرنالين و دوپامين است 



 .نورون هاي توليد كننده دوپامين را دوپامينرژيك مي گويند 

 .نورون هاي توليد كننده سروتونين را سروتونرژيك مي گويند



سيناپسيواسطهيكهاانكفالينوهاينفاندور
كنندميعملدردضدمادهيكعنوانبهكههستند

.



:ساختمان دستگاه عصبي 

نخاعيمغزياعصابدستگاهشامل Cerebrospina nervous system و
خودكارعصبيدستگاه Autonomic nervous system



دستگاه عصبي مغزي نخاعي هماهنگي شخص را با محيط 
خارج برقرار مي كند و دستگاه عصبي خودكار هماهنگي 

.دستگاههاي مختلف بدن را با يكديگر برقرار مي نمايد 



دما و یادگیری

مارهاي نر :مثال.همه ي جانوران رفتارهایی را در طی تکامل براي تنظیم دماي بدن خود شکل داده اند

زمستانی فرمونهاي مارهاي ماده را ترشح کرده تا با خزش مارهاي بزرگ روي بدن ازخواب کوچک پس 

.کسب کنندخود گرماي بیشتري 

کرکس ها در روزهاي گرم روي پاهاي خود :این رفتارها در جهت کاهش گرما نیز شکل گرفته اند مثال

.تا تبخیر آنها موجب خنکی پاهاي آنها شودمی کنند ادرار و مدفوع 



است که این سانتیگراد درجه 24تا 20دماي مطبوع اطاق براي انسانها 

آنها در چند درنتیجه .سردمیباشددما براي موش هاي آزمایشگاهی بسیار 

وقتی.جنبه یادگیري و تنظیم خوردن و نوشیدن نارسایی هاي شدیدي داشتند

این موش ها تعدیل میشود نه تنها این نارسایی ها برطرف اطاق براي دماي 

میشد به زمانی تصور میشوند،بلکه انها توانایی هایی را بروز میدهند که 

پختگی بیشتر مغز نیاز دارند



:تعادل حیاتی

بدن را تنظیم دما و فرآیندهاي زیستی که برخی از متغیرهاي:والتر کنون بیان شد توسط 

.در دامنه ي ثابت نگه میدارد

الزم براي دامنه خیلی محدود باشد به آن نقطه تثبیت می گوییم مثل نقطه ي تثبیتاگراین 

است0/6کلسیم که 

.فرایندهایی که فاصله گیري از نقطه ي تثبیت را کاهش میدهند:بازخورد منفی

ندگی اش روشی انطباقی که به موجب آن بدن در پاسخ به تغییرات در محیط ز:تغییر حیاتی

ت ترسناكریختن بدون انجام فعالیت در موقعیعرق :مثال.تغییرمیدهدنقطه ي تثبیت خود را 



:مکانیزم هاي مغز براي کنترل دما

.ستندمهم ترین مناطق براي کنترل دما هیپوتاالموس قدامی و منطقه ي پیش بینایی ه

این مناطق عالوه بر دما ي خودشان ازگیرنده هاي حساس نسبت به دما در پوست و

ق تحقیقات نشان میدهد که دما خوداین مناطگیرند اگرچه نخاع شوکی درون داد می 

ع شوکیو نخاموجود درپوست تاثیري بیشتري بر تنظیم دماي بدن دارد تا گیرنده هاي 



هیجان چیست؟

ي ،امادگی برا(موقعیت خطرناك)شناخت-حالت هیجانی مانند ترس،سه جنبه رادربردارد

.عمل به سیستم عصبی خودمختار بستگی داردامادگی براي .واحساس،(گریز)عمل

استخوان النگه انگیختگی خود مختار و اعمال مربوط به -طبق نظریه جیمز

صورت هیجان تجربه می ما به واقع می شوند،چیزي که ابتدا (اسکلتی)بندي

.کنیم،برچسبی است که به پاسخ هاي خودمان می زنیم



نبه حالت هیجانی سه ج. واژه ي هیجان براي تعریف فرایندهاي چند بعدي به کار می رود

براي عمل در هیجان، وابسته به احساس آمادگی و براي عمل شناخت، آمادگی : دارد

ک تشکیل پاراسمپاتیاین سیستم از دو بخش سمپاتیک و . سیستم عصبی خودمختار است

ومند جنگ سیستم عصبی سمپاتیک ، بدن را براي پاسخهاي کوتاه، شدید و نیر. شده است

یا گریز آماده می کند

هاي اما سیستم عصبی پاراسمپاتیک، گوارش و فرایندهاي ذخیره انرژي را براي پاسخ

.یک استاز برانگیختگی سمپاتیک و پاراسمپاتموقعیت ترکیبی هر . بعدي آماده می کند

وتی در ارتباط با چگونگی رابطه ي سیستم عصبی خود مختار و هیجانها نظریات متفا

طبق این نظریه ، ابتدا . جیمز النگه استها، نظریه یکی از این نظریه . وجود دارد

ما به چیزي که انگیختگی خودمختارو اعمال مربوط به استخوان بندي واقع میشود 

.صورت هیجان تجربه می کنیم برچسبی است که به پاسخهاي خود می زنیم



:هیجانمغزي مرتبط با مناطق 

یجان براي ه-مناطق پیش مغزي که تاالموس را احاطه کرده اند–به طور سنتی، سیستم لیمبیک 

تاثیر هیجانهاي  MRI ،PETکارکردي ، EEGیا استفاده از تحریک بررسی و براي . مهم اند

ود و بین جمجمه اي استفاده می شنظیر مغناطیسی مختلف بر فعالیت مغز از روشهاي مختلفی 

. می کنندها مطالعه حالت هاي هیجانی مختلف را تحت تکالیف معین با استفاده از این روش 

داده نفرت ، مناطق مغزي معینی را به هیجانات مختلف اختصاص نهیجان پژوهش ها به استثناي 

ه منطقه اي ب. هیجان ها، نفرت به طور تقریبی ، منطقه مشخصی در مغز داردازبین تمامي . اند

ه ي احساس نفرت به شدت فعال می شود و حتی با دیدن چهرجزیره هنگام نام قشر جزیره اي یا 

آسیب در جزیره باعث . نفرت میکنیماحساس ( INSULA)کسی که احساس نفرت می کند ، 

.میشود حس نفرت خود و حتی دیگران را نیز تشخیص ندهیم

وظایف هیجان ها

اگر امروزه هبجان ها رد ما وجود دارند نشان دهنده این است که حالتهاي هیجانی براي بقاي 

افرادي که در اثر وجود یک اختالل، هیجان را تجربه . بوده استوسازگارانه اجداد ما ضروري 

شت در حالی چه پیامد هیجانی براي آنها خواهد داهرانتخاب نمی کنند ، قادر نیستند پیش بینی کنند 

مات نا نتیجه آنها اغلب تصمیکننددر که می توانند پیامدهاي احتمالی هر انتخاب را پیش بینی 

.مناسب می گیرند



اختالل استرس پس از آسیب

کم نشانه هاي که دست. اختالل در افرادي روي میدهد که تجربیات وحشتناکی را داشته انداین 

یادآوري هاي ناراحت کننده مکرر، کابوس هایی درباره : می یابندادامه یک ماه بعد از واقعه 

اغراق آمیزدر پاسخ به صداها و برانگیختگی رویداد آسیب زا، اجتناب از یادآوري هاي آن و 

همچنین .. نمیشونددچار PTSDبهالبته همه کسانی که تجربیات وحشتناك دارند . محرك هاي دیگر

PTSDبهکسانی که پس از رویداد ناراحتی بیشتري نشان میدهند لزوما 

.دچار نمیشوند

عد که یا استعداد زیستی آنها است یا بکوچکتر از حد معمول دارنداغلب قربانیان هیپوکامپ 

ایجاد شده استPTSDاز

ا در پی بر این است که استرس شدید کورتیزول باال و به دنبال آن آسیب به هیپوکامپ رفرض .

ه این خود این اختالل تا چندهفته بعد از رویداد سطح پایین کورتیزول را دارند کقربانیان دارد ولی 

رزه با تجهیزات الزم براي مبااست کورتیزول پایین چون سطح فرض دیگري را ایجاد میکند که 

.استرس را ندارند مستعد این اختالل میشوند



:بیماري کورساکف

مه کورساکف معروف است نوعی صد–نشانگان کورساکف که به نشانگان ورنیکه • 

.کمبود طوالنی تیامین ایجاد میشودکه براثر مغزي است 

کمبود شدید تیامین در افراد الکلی مزمن که رژیم غذایی به جز نوشابه هاي الکلی• 

یاز دارد که مغز براي سوزاندن گلوکز به تیامین ن. ویتامین را میگیرندوفاقد کربوهیدراتی 

.یا کوچک شدن نورون ها میشوددست دادن این کمبود باعث از 

ست بی تفاوتی،سردرگمی،یادزدودگی بیش گستر و بس گ-1: نشانگان بیماري کورساکف• 

در استدالل خاطرات -3. حافظه ناآشکار بهتري از حافظه آشکار دارندافرادمبتال -2

افسانه بافی-4رویدادها مشکل دارند تعیین ترتیب خودشان،مانند 



:بیماري آلزایمر

:آلزایمرنشانگان 

حافظه کاري بهتر از حافظه بیانی• 

(مشکالت بیشتر با حافظه آشکار)کاستی در حافظه آشکار و ناآشکار• 

سردرگمی،افسردگی،بی قراري،توهم،هذیان،بی خوابی و بی اشتهای• 



:دالیل مبتال شدن به بیماري آلزایمر

بیماران شدن پروتئینی به نام آمیلوید باعث شروع بیماري آلزایمر میشود اغلبانباشته -1

:  وید رسوبات آمیل. رسوبات آمیلوید را متراکم میکنندهاي رفتاري قبل از شروع نشانه 

.میشودباعث تحلیل رفتگی گسترده قشر مخ و هیپوکامپ 

ز باعث نی( بخشی از ساختار حمایت درون سلولی نورون ها)شدن پروتئین تائومتراکم -2

.ایجاد بیماري آلزرایمر میشود

یل آمیلوید رسوبات را تولید میکند، رسوبات از تباه شدن آکسون ها و دندریت ها تشک

.میشود



آسیب هاي مغزي زبان

یب اولی آن زبان پریشی بروکا است که در آن بخشی از قطعه پیشانی قشر مخ چپ آس

عالیم افراد مبتال به این. میکند

-3در نوشتن و با اشاره گفتن مشکل دارند -2کند و نامفهوم صحبت میکنند -1اختالل 

.مشکل دارندزبان اشاره افراد ناشنوا هم در تولید 

زبان پریشی ورنیکه

شر مخ منطقه ورنیکه که نزدیک قسمت شنوایی ق. صدمه به بخشی از قشر گیجگاهی چپ

.آوردن اسامی اشیا و اختالل در درك زبان دارندبه یاد قرار دارد،که این افراد در 

اشکال در یافتن کلمات -2گفتار شمرده -1ویژگی افراد مبتال به زبان پریشی ورنیکه 

ضعیفوکتبی درك زبان شفاهی -3مناسب 



سمانتیک و استعاره بیماری ها



خشم سرکوب شده، آزار ژرف، نفرت و انزجار دراز مدت، رازی پنهان :سرطان
.یااندوهی پنهان که جسم و جان را خورده است، زندگی را بی فایده دانستن

عشق سرکوب شده :بیماری قلبی 
اشک های سرکوب شده:ناراحتی های پوستی ، ورم غشای مخاط بینی 

کشمکش درونی :سردرد 
چسبیدن به گذشته :ناراحتی های گوارشی 

چیزی یا کسی برای بیمار مسئله ساز است:ناراحتی گردن 
!بیمار از دست کسی عصبانی است :کیسه چربی 
بیمار مایل نیست به پیش روی خود نگاه کند  و برای آینده نقشه :نزدیک بینی 

.بکشد
مانع از ارتباطی شدن :گلو درد 



!  نشانه برآورده نشدن آرزوها و عدم شادی و خوشبختی است:خونی کم 
زجار،  ، کمبود محبت، احساس قربانی بودن، تلخی مزمن، نفرت و ان:روماتیسم-

وم انتقاد و عیب جویی مداوم، افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی، خون را مسم
.می نماید و این سموم در مفاصل رسوب می نماید

!در اثر حسد و نفرت و کدورت و وحشت پدید می آید:رشد کاذب
نشانه ترس و سوء ظن و توجه به موانع و هراس از وقوع :نقص بینایی

!است«حال»رویدادهای ناخوشایند و زیستن در گذشته یا آینده به جای زیستن در 
رد نسبت نشانه اراده شخصی نیرومند است و لجبازی و بی میلی ف:سنگینی گوش

!به شنیدن بعضی از مطالب
نفی اقتدار خود :آلرژی

محبت در دل نگاه داشته شده و این احساس که نمی توان برای خود نفس:آسم 
شدهگریه سرکوب . ، احساس خفگیکشید



مغزبیماریهای مرتبط با هسته های قاعده ای 

:بیماری پارکینسون 

اجسام مخطط–اجسام سیاه ضایعه -1

ترشح دوپامینکاهش -2

:علت

سنافزایش -1

)بیماری ویلسون( در متابولیسم مس اختالل -2

مغزیخونریزی یا سکته -3

تومور-4



عالئم:

کاهش در قدرت عضالنی

ت افزایش تون عضالنی به صورت رژیدیتی و صور

به جلوشدن تنه ماسکه و خم 

حرکات اضافی بصورت لرزش

راه رفتن با قدمهای کوتاه و کشش پاها روی زمین

عدم تعادل



 :بیماری کره

ضایعه هسته دم دار

علت:

روماتیسم قلبی

حاملگی

هانتینگتون

سکته مغزی

تومورمغزی



 :آتتوز

 در اثر آسیب هسته های قاعده ای در هنگام یا پس از

:تولد 

هیپوکسی یا زردی نوزادی

شی حرکات اضافی بصورت حرکات متناوب کند و چرخ

اندامها

 همی بالیسموس:

ضایعه هسته های ساب تاالمیک

 دردست شبیه پرتاب) حرکات شدیدغیرارادی اندامها

(کردن



 :دیسکینزی

 ژیل دالتوره:

ضایعه هسته دم دار

حساسیت بیش از حد گیرنده های دوپامین

تیکهای حرکتی شدید همراه با کوپرواللیا


