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 : مقدمه

موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
 . گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد
 

             تیبا آرزوي موفق                                                                                                              
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت       
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 رابطه ذهن و مغز
 

اصطالح روان . هاي فیزیولوژیکی، تکاملی و رشدي رفتار و تجربه استروانشناسی فیزیولوژیک بررسی مکانیزم
 . شناسی فیزیولوژیکی تاکید دارد که هدف، ربط دادن زیست شناسی به مسائل روان شناختی است

توجیهات کارکردي رفتار انسان اغلب بحث انگیز است زیرا بسیاري از رفتارهایی که ادعا شده بخشی میراث 
 .هاي اولیه اطالعات کمی داریمي زندگی انساندر ضمن، ما درباره. می توانند آموخته شده باشند تکاملی ما هستند

نورونها . یابیممیدر سطح میکروسکوپی، دو نوع سلول را . سازدبررسی نواحی مغز قسمتهاي مجزایی را آشکار می
گلیا که معموالً از نورونها کوچکتر هستند، . ندنورونها پیام ها را به یکدیگر و به عضالت و غدد منتقل می کن. و گلیا

ها و گلیا رفتارها و تجربیات فعالیت نورون. دهندوظایف متعددي دارند ولی اطالعات را به فواصل طوالنی انتقال نمی
 . عظیمی را به بار می آورند

 

 توجیهات رفتار

 .توجیهات عقل سلیم رفتار اغلب به هدفهاي عمدي رفتار شباهت دارند
 :گیرندتوجیهات زیستی رفتار در چهار طبقه جاي می

          این توجیه به سیستم بدن (دهد هاي دیگر ربط میرفتار را به فعالیت مغز و اندام:توجیه فیزیولوژیک

 .) دپردازمی

شکل گیري یک ساختار یا رفتار را شرح می دهد، تأثیرات ژن ها، مواد غذایی،  :توجیه پدید آیی فردي

 .ربیات و تعامل آنها در شکل دهی رفتارتج

کند، براي مثال سیخ شدن موهاي حیوانات و انسان تاریخچه تکامل یک رفتار را بازسازي می :توجیه تکاملی

 .ایمبراي بزرگ نشان دادن آنها هنگام ترس و بیمناك شدن این رفتار در نیاکان ما تکامل یافته و ما آن را به ارث برده

براي مثال . دهد چرا یک ساختار یا یک رفتار به صورتی که هست تکامل یافته استشرح می:يتوجیه کارکرد

گوید که ظاهر استتار شده توجیه کارکردي می. ي آنها مطابقت داردها، ظاهري دارند که با بیشینهخیلی از گونه
 .کندحیوان را براي حیوانات شکارگر ناپدید می

بین ذهن و رفتار چه ارتباطی وجود . کنندمغز را مطرح می-بدن یا ذهن-هنتوجیهات زیستی رفتار مسئله ذ
 دارد؟
رنه دکارت . دارد ذهن و بدن دو نوع ماده هستند که به طور مستقیم وجود دارندنگري اعالم میدیدگاه دو گانه

ي  کنند، که روي آن را غدهاي تعامل میاو اعالم کرد که ذهن و مغز در نقطه. فرانسوي مدافع دوگانه نگري بود
کند دنیا فقط از یک نوع ماده تشکیل در مقابل دوگانه نگري وحدت گرایی وجود دارد که بیان می. صنوبري دانست

 :و انواع آن شامل . شده است
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  دارد هر چیزي که وجود دارد مادي است یک نوع از آن به نام دیدگاهی که اعالم می): ماده گرایی(ماتریالیسم
 .اتریالیست حذفی بیان می کند رویدادهاي ذهنی اصالً وجود نداردم

کند فقط ذهن واقعاً وجود دارد و اینکه دنیاي مادي وجود ندارد مگر اینکه   دیدگاهی که اعالم می: ذهن گرایی
 . هایی از آن آگاه باشندذهن

فرآیندها مغزي هستند ولی به  دیدگاهی که اعالم می دارد فرآیندهاي ذهنی انواع خاصی از :موضع همسانی

این . شودهاي مادي و ذهنی را شامل مییعنی دنیا فقط یک نوع ماده دارد ولی جنبه. اندصورت متفاوتی توصیف شده
 . گوید ذهن فعالیت مغز استگوید که ذهن همان مغز است بلکه میموضع نمی
 دهند که هر تغییري ها نشان میو پژوهش. هشیاري نسبت به یک محرك به مقدار فعالیت مغزي بستگی دارد

 .در ادراك ما تغییر در الگوي فعالیت بخش بزرگی از مغز همراه است
  اند، براي هاي مغزي که براي هشیاري ضروري هستند کمک کردهروش هاي تحقیق جدید به بررسی فعالیت

   رسد فعال مشابهی که به هشیاري نمیتر از محرك شود مناطق مرزي مربوط را قويمثال محرکی که هشیار می
 .کندمی

 

 وراثت شناسی رفتار

ها واحدهاي وراثتی هستند که هویت ساختاري خود را از یک نسل به ژن. دهدوراثت از طریق ژن ها روي می
 هر کسی که از جفت همانند ژن ها روي دو کرومزوم برخوردار است براي آن ژن جور تخم. کنندنسل بعدي حفظ می

ژن هاي خاص بارز یا نهفته . فردي که از جفت ناهمانند ژن ها براي آن ژن برخوردار است، ناجور تخم می باشد. است
ژن بارز تاثیر نیرومندي را در شرایط جور تخم یا ناجور تخم نشان می دهد، ژن نهفته تاثیر خود را فقط در . هستند

ژن ها قسمتی از کرومزوم است . کندنهفته تبعیت می-ي بارز ها از قاعدهرنگ چشم. شرایط جور تخم نشان می دهد
وظیفه الگو  DNAرشته ي . تشکیل شده است) DNA(اي به نام اسید دزوکسی ریبونوکلوئیک که از مولکول دو رشته
اً ها که بعدپروتئین DNAاطالعات را از  RNA. بر عهده دارد) RNA(هاي اسید ریبونوکلوئیک را براي ترکیب مولکول

      هاي بارز و نهفته را نشان هاي رفتاري تأثیر ژندهد برخی از تفاوتکنند انتقال میرشد ارگانیوم را تعیین می
 .کننداما معموالً تغییرات رفتاري تأثیرات رفتاري چندین ژن و عوامل محیطی متعدد را منعکس می. دهندیم

  توارث پذیري عبارت است از برآورد مقدار تنوعی که ناشی از تغییر ژنتیک در برابر تغییر محیط است. 

 هاي مرتبط با جنسیت و محدود به جنسیتژن

هاي تمام کرومزوم. هاي مرتبط با جنسیت معروف هستندهاي جنسی قرار دارند به ژنها که روي کرومزومژن
 yو  xدر پستانداران دو کرومزوم جنسی . هاي غیر جنسی معروف هستندنها به ژنهاي آاند و ژندیگر غیر جنسی

پروتئین ژن  1500براي تقریباً  xپروتئین ژن دارد اما کرومزوم  27کوچک است و فقط براي  yکرومزوم . هستند
 .دارد



 
 
 
 

 

3 

 رابطه ذهن و مغز

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: دفتر مرکزيتلفن   

 

 وراثت و محیط

شواهد مربوط به . کنندد اتکا میپژوهشگران براي مشخص کردن مشارکت وراثت و محیط عمدتاً بر دو نوع شواع
ها اگر تنوع در برخی ویژگی. هابررسی دوقلوهاي یک تخمکی و دو تخمکی و شواهد مربوط به بررسی فرزند خوانده

رفتارهایی که توارث پذیري . ها توارث پذیري باالیی دارندعمدتاً به تاثیرات وراثت بستگی داشته باشد، این ویژگی
 .عبارتند از تنهایی، روان رنجور خویی و نگرش اجتماعی اما پذیرش مذهب توارث پذیري باالیی نداردباالیی دارند 

 

 تغییر محیطی 

درمان نشود تا  PKUناتوانی ژنتیکی در سوخت و ساز اسید آمینه فنیل آالنین است، اگر  PKUفنیل کتونوریا یا 
شود کودکان عقب مانده ذهنی، بی قرار و باعث می زند واي متراکم شده، به رشد صدمه میسطح مسموم کننده

ها از کنند، تعداد کمتري از آسیاییرا منتقل می PKUها ژن نهفته براي درصد اروپایی 1تقریباً . تحریک پذیر شوند
 PKuر اگر نوزادي سطح باالیی از آن را داشته که بیانگ. این ژن برخوردارند و تقریباً هیچ آفریقایی این ژن را ندارد

نوزاد تحت رژیم غذایی (تواند آنرا تغییر دهد ي به موقع مییک اختالل ارثی است ولی مداخله PKUبا اینکه . است
 .) دفنیل آالنین پائین قرار گیر

 این گرایش را تاثیر مضاعف . توانند با تغییر دادن محیط به طور غیر مستقیم بر رفتار ما تاثیر بگذارندژن ها می
ژن ها با تغییر دادن مواد شیمیایی مغز به طور مستقیم و با تأثیر گذاشتن بر جنبه هاي دیگر بدن به طور . نامندمی

  .گذارندغیر مستقیم بر رفتار تأثیر می
  

 تکامل رفتار

این فرآیند از طریق . هاي گوناگون در یک جمعیت طی چندین نسلتکامل عبارت است از تغییر در فراوانی ژن
هاي خاص هایی که ژندهند و گونههایی در ژن ها روي میرسد زیرا گاهی جهشاب طبیعی منطقی به نظر میانتخ

 .کنندهاي دیگر تولید مثل میتر از گونهدارند موفق

 

 

 خالصه فصل اول

 .روانشناسی فیزیولوژیک بررسی مکانیسم هاي فیزیولوژیکی، تکاملی و رشدي رفتار و تجربه است -1

 . باشدمی RNAتشکیل شده است که الگوي ترکیب  DNAژن ها از . دهد ت از طریق ژن ها روي میوارث -2
 .توارث پذیري عبارت  است از برآورد مقدار تنوعی که ناشی از تغییر ژنتیک در برابر تغییر محیط است -3
پروتئین  27کوچک است و فقط براي  Yهاي کرومزوم. وجود دارد Yو  Xدر پستانداران دو کرومزوم جنسی  -4

 .پروتئین ژن دارد 1500براي تقریباً  Xهاي ژن دارد اما کرومزوم
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ناتوانی ژنتیکی در سوخت و ساز اسید آمینه فنیل آالنین است و اگر به موقع درمان  PKUفنیل کتونوریا یا  -5
 .دشونشود به رشد مغز صدمه می زند و باعث عقب ماندگی ذهنی کودکان می

هاي گوناگون در یک جمعیت طی چندیدن نسل که از طریق تکامل عبارت است از تغییر در فراوانی ژن -6
 . گیردانتخاب طبیعی صورت می
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 »سواالت«

 کدام توجیه زیستی،  رفتار را به تاثیرات ژنها، مواد غذایی، تجربیات و تعامل آن ها نسبت می دهد؟. 1

 توجیه کارکردي) 4 توجیه تکاملی ) 3 توجیه پدید آیی فردي ) 2 توجیه فیزیولوژیک ) 1 

 کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟ -2

 .برآورد مقدار تنوعی که ناشی از تغییر محیط در برابر ژنتیک است را توارث پذیري می گویند) 1 
 2 (PKU ناتوانی ژنتیکی در سوخت و ساز اسید آمینه فنیل آالنین است.  
  .می باشد Xکوچک تر از کروکزوم جنسی  Yکرومزوم جنسی  )3 
  .سلول هاي گلیا از نورون ها کوچک تر می باشند ولی اطالعات را به فواصل طوالنی انتقال نمی دهند) 4 

 

 

 

 »پاسخ«

 صحیح است» 2«گزینه  -1

 .صحیح است» 1«گزینه  -2
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 7/36روزي از درجه است اما دماي طبیعی در طول شبانه 37کنیم که دماي بدن انسان گرچه ما معموالً فکر می
شبانه روزي از هاي با این حال ریتم. درجه در اواخر بعد از ظهر نوسان دارد 2/37درجه در هنگام شب به تقریباً 

 6رسد و در حدود ساعت بعد از شروع خواب و حد پایین آن می 2دماي بدن تقریباً . فردي به فرد دیگر تفاوت دارد
 .ساعت قبل از شروع خواب به اوج می رسد

 

 ریتم هاي خواب و بیداري

تمام . را ایجاد می کندخود مغز این چرخه . ساعته در نوسان هستند 24ي تقریباً خواب و بیداري طبق یک چرخه
هاي شبانه آشناترین ریتم. ریتم هایی که تقریباً یک روز دوام دارند. هاي شبانه روزي درون زاد دارندحیوانات ریتم

 .کندروزي درون زاد ما خواب و بیداري را کنترل می
تم شبانه روزي را طوالنی نور درخشان در اواخر روز، ری. مدت ریتم شبانه روزي انسان تحت تاثیر مقدار نور است

تر از به طور کلی ساعت شبانه روزي انسان هنگامی که براي ریتم چیزي را در اختیار ندارد، اندکی طوالنی. کندتر می
 .ساعت است 24

  مفهوم ساعت زیستی را معرفی کرد و اعالم کرد که این ساعت زیستی نسبت به اغلب )1967(کورت ریشتر
 . حساسیت استشکلهاي اختالل فاقد 

 

 ) SCN(ي فوق چلیپایی هسته

ي فوق ترین روش براي صدمه زدن به ساعت زیستی، مختل کردن منطقه اي از هیپوتاالموس به نام هستهمطمئن
اي که بصورت به شیوه SCN .باشدهاي شبانه روزي خواب و دما میکنترل ریتم SCNکار . باشدمی) SCN(چلیپایی 

هاي شود که ریتمباعث می SCNکند آسیب به روزي را ایجاد مینا آموخته است، ریتم شبانهژنتیکی کنترل شده و 
به صورت  SCNهاي سلول.بدن ثبات کمتري داشته باشد و دیگر با الگوهاي روشنایی و تاریکی محیط هماهنگ نباشد

اي براي افزایش دقت این ریتم، تا اندازه هاتوانند ریتم شبانه روزي ثابتی را حفظ کنند ولی سلولاي میمجزا تا اندازه
 .کنندهاي الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار میاي توسط سیناپسهاي عصبی و تا اندازهي انتقال دهندهبه وسیله

SCN  ي درون ریزي که ي صنوبري و غدهبا کنترل کردن سطح فعالیت در مناطق مغزي دیگر، از جمله غده
 .قرار دارد خواب و بیداري را تنظیم می کنددرست پشت تاالموس 

 

 مالتونین

SCN ي درون ریزي که درست ي صنوبري و غدهبا کنترل کردن سطح فعالیت در مناطق دیگر، از جمله نمره
ي صنوبري مالتونین، هورمونی که خواب آلودگی را غده. کندپشت تاالموس قرار دارد خواب و بیداري را تنظیم می

 .کندهد، ترشح میافزایش می د
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 ًیابد مصرف قرص مالتونین در طول شب ساعت قبل از وقت خواب افزایش می 3تا  2ترشح مالتونین معموال
 .کندساعت خواب آلودگی ایجاد می 2تاثیر کمی بر خواب آلودگی دارد اما مصرف آن در مواقع دیگر ظرف 

 

 تنظیم مجدد ساعت زیستی

یابند ولی نور براي تنظیم مجدد گاه و بیگاه آنها اهمیت دارد غیاب نور ادامه میهاي شبانه روزي در گرچه ریتم
تعیین کننده «شود که به معنی نامیده می ZeiTgberکند به زبان آلمانی روزي را تنظیم میمحرکی که ریتم شبانه

ورهاي اسکاندیناوي زندگی افرادي که در کش. ي زمان غالب براي حیوانات خشکی استنور تعیین کننده. است» زمان
دهند، یعنی زمانی که نور خورشید ناچیز خوابی و مشکالت دیگر خواب در زمستان خبر میکنند از میزان باالي بیمی

 .بینندبینند یا اصالً نمیرا می

 

 Jet lagپرواز زدگی یا جت لگ 

سازگار شدن با پرواز . گی معروف استاختالل در ریتم شبانه روزي به علت رد شدن از مناطق زمانی به پرواز زد
  استرس سطح فوق کلیوي کوریتزول را در خون باال . زدگی براي برخی از افراد بیشتر از افراد دیگر استرس زاست

ها تواند به از دست دادن نوروناند که باال بردن کوریتزول به مدت طوالنی میبرد و تحقیقات متعددي ثابت کردهمی
 .ي مغزي مهمی براي حافظه استنجر شود که منطقهدر هیپوکامپ م

 

 مراحل خواب و مکانیزم هاي مغز

در هنگام آرمیدگی نه فقط بیداري امواج آلفاي . شودثبت می) EEG(مراحل خواب توسط برق نگاري مغز 
ي اول خواب زمانی که خواب تازه آغاز شده است فرد وارد مرحله. ثانیه وجود دارد 12تا  8یکنواخت با فرکانس 

بارزترین ویژگی . رودامواج نامنظم و ناهموار است و فعالیت کلی مغز هنوز باالست اما رو به کاهش می. شود می
 .باشدمی ) دموج هاي تیز با دامنه ي بلن( Kو امواج ) هرتز 14تا  12امواج (هاي خواب دوك 2ي مرحله

ي بزرگ یابند و امواج آهسته با دامنهت مغز کاهش میخواب ضربان قلب، آهنگ تنفس و فعالی 4و  3در مراحل 
 .شوند امواج آهسته بیانگر آن هستند که فعالیت عصبی کامالً همزمان استتر میشایع
 
 

 REMخواب متناقص یا 

ها را خواب با حرکات هاي حرکت سریع چشم وجود دارد که پژوهشگران این دورهدر طول مراحل خواب دوره
این خواب از چند نظر عمیق و از نظرات دیگر سبک است و به این جهت به آن خواب . نامیدند )REM(سریع چشم 

 .متناقص می گویند
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دهد که بیانگر افزایش فعالیت نورونی است یا امواج سریع  و نامنظم را نشان می REM ،EEgدر مدت خواب 
ب شل تر از مراحل دیگر است؛ خواب از این جهت سبک است ولی عضالت وضعی بدن در طول این خوا REMخواب 
REM خواب . از این جهت عمیق استREM  با نعوظ در مردان و مرطوب شدن واژن در زنان نیز همراه است و

 REMمرحله اول خواب به خواب بدون  4. متغیر است 4تا  2ضربان قلب، فشار خون و آهنگ تنفس بیشتر از مراحل 
 4و  3در اوایل شب مراحل . و رؤیاها همپوشی هستند اما یکی نیستند REMخواب . اندبیشتر هیجانی NREMیا 

 .باشدمی 2ي ي خواب مربوط به خواب مرحلهخواب تسلط دارند اما بصورت کلی بیشترین مرحله

 

 ساختارهاي برانگیختگی و توجه مغز

هاي ایجاد بیداري مکانیزم دهد؛ مغز میانی برايمغز میانی کاري بیش از صرفًا انتقال اطالعات حسی انجام می
برانگیختگی را  ) دساختاري که از بصل النخاع تا پیش مغز امتداد دار(اي ساخت شبکه. مخصوص خودش را دارد

روند قسمتی از دستگاه می) نخاع شوکی(اي که به طرف پائین هاي ساختار شبکیهبرخی از نورون. دهدافزایش می
روند کامالً می) مغز(هایی که به سمت باال هاي نورونآکسون. دهندمیانی کنترل حرکتی را تشکیل می –شکمی 

اي است که در پونتومزنسفالون به معناي مغز میانی قسمتی از ساختار شبکیه. مناسب تنظیم برانگیختگی هستند
ند که اثر تحریکی در هیپوتاالموس، تاالموس کنبرانگیختگی مغزي مشارکت دارد و استیل کولین و گلوتامات آزاد می

ي آکسون هاي دیگر از ناحیه. دهدتحریک این قسمت هوشیاري فرد را افزایش می. کنندو پیش مغز پایه ایجاد می
 .کنند که براي خواب ضروري استرا آزاد می GABAپیش مغز پایه 

  است ولی در پاسخ به رویدادهاي معنی دار لوکوس سرلئوس ساختار کوچکی است که در اغلب مواقع نافعال
کند و جلوگیري می REMکند و از شروع خواب کند و به توجه و یادگیري جدید کمک میهایی را صادر می تکانه

 .دهدلوکوس سدلئوس این کار را به کمک ترشح نوراپی نفرین در سرتاسر مغز انجام می. دهدبیداري را افزایش می
  کند که بیداري و هوشیاري را افزایشي عصبی هیستامین را آزاد میهیپوتاالموس انتقال دهندهگذرگاهایی از 

ي عصبی پپتیدي به نام اورکسین یا گذرگاهی دیگر عمدتاً از هسته جانبی هیپوتاالموس انتقال دهنده. دهد می
کنند و بیداري و برانگیختگی را یک میاوکسین سلول هاي آزادکننده استیل کولین را تحر. کندهیپوکرتین را آزاد می

 .اوکسین براي بیداري ضروري نیست ولی براي بیدار ماندن ضرورت دارد. دهندافزایش می
 ها این سلول. کنندهاي دیگري از هیپوتاالموس جانبی سلول هاي پیش مغز پایه را تنظیم میگذرگاه   
ها را از افراد مبتال به آلزایمر تعدادي از این سلول. کنندزاد میهایی دارند که برخی از آنها استیل کولین آآکسون

 .شوددهند که باعث مختل شدن هوشیاري و توجه میدست می
 هاي دیگري از ناحیه پیش مغز پایه آکسونGABA ي بازداشتی فلز است کنند که انتقال دهندهگابا را آزاد می

 .و براي خواب ضروري است
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 خوابیدن

شوند، هنگامی که افراد از خواب محروم می. ي آدنوزین داردبه کاهش برانگیختگی، عمدتاً به وسیله خوابیدن
ها پروستاگالندین ها نیز مانند آدنوزین. ) بکسر خوا(ي تراکم آدنوزین خواب آلودگی طوالنی ایجاد می کند پدیده

 .شودکنند و موجب خواب میعمل می
ر تعدادي از مناطق مغزي همراه است که پل، سیستم لیمبیک و قسمت هایی از با افزایش فعالیت د REMخواب 
فعالیت در قشر پیش پیشانی، قشر حرکتی و قشر بینایی اولیه کاهش  . اي و گیجگاهی از آن جمله هستندقشر آهیانه

 .یابد می
  سروتونین و نوراپی نفرین ترشح شده از لوکوس سرلئوس مانع از خوابREM شود، استیل کولین براي می

دو حالتی که قسمت عمده مغز را فعال  REMشود، استیل کولین براي بیداري در خواب می REMبیداري و خواب 
 .کنند، اهمیت داردمی

 کنند در هواپیما به ي زمانی شرق سفر میافرادي که به شش منطقه. زمان شرق دیرتر از زمان غربی است
 .هنگام صبح در مقصدشان بیدار شوند و در حالی که در موطن آنها هنوز شب است روند و باید بهخواب می
 بیداري ، قشر مخ مقدار  1در مرحله ي . امواج آهسته بیانگر آن هستند که فعالیت عصبی کامالً همزمان است

ها فعال هستند ولی رونتقریباً تمام نو. هاي باالیی هستندکند که بیشتر آنها در بسامدزیادي درون داد دریافت می
 .پر از امواج کوتاه سریع و متغیر است EEgبنابراین . هاي مختلفی هستندها در زمانهاي متفاوت نورونمجموعه

 

 REMتفاوت فردي و گونه اي در 

هاي دیگر دارند بیشتري از گونه REMها خواب در پستانداران و پرندگان شایع است اما برخی گونه REMخواب 
 .باالتري برخوردار است REMاي که کالً خواب بیشتري دارند از میزان خواب عنوان یک قاعده گونهبه 

ساعت را به خود  2ساعت از خواب نوزادان ولی در اغلب بزرگساالن کمتر از  8ي زتقریباً رو REMخواب 
 .دهداختصاص می

  از سوي دیگر، افراد بازدارندهMAO کنند که خواب می، داروهاي ضد افسردگی مصرفREM  ًرا شدیدا
دهد گویند مشکل حافظه ندارند و پژوهش روي حیوانات آزمایشگاهی نشان میبا این حال آنها می. دهندکاهش می

 .کندکه گاهی این داروها حتی حافظه را تقویت می
و گیجگاهی را فعال  اي، پس سريهایی از قشر آهیانهعقیده بر این است که تحریک درونی یا بیرونی، قسمت** 

دهد و هیچ انتقادي از جانب هیچ درون داد حسی از قشر بینایی اولیه این تحریک را تحت الشعاع قرار نمی. کندمی
کالبد -بالینی[ کند از این رو این تحریک به صورت ادراکهاي توهمی شکل می گیرد قشر پیشانی آن را سانسور نمی

 ]1338* شناختی 
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 اختالل هاي خواب

خوابی عبارتند از سروصدا، دماي ناراحت کننده، استرس، درد، داروها، صرع، تومورهاي مغزي، هاي بیعلت
روزي دما نسبت به بندي ریتم شبانهخوابی از تغییر در زمانگاهی بی. هاي دیگر باشداضطراب، افسردگی و بیماري

 . شودروزي خواب و بیداري ناشی میریتم شبانه
 خوابی است یعنی ناتوانی در نفس کشیدن در حال خواب و اغلب هاي بیتنفسی یکی دیگر از علتي وقفه

این افراد به علت بیدار شدن مکرر در طول . گیردصورت می REMسال و در مرحله خواب  45مربوط به افراد باالي 
ي  هاي وقفهعلت. وجه و افسردگی دارنداند و ضعف تآورند در طول روز خواب آلودهخواب که اغلب آنها را به یاد نمی
کنند و چاقی هاي مغزي در دوران پیري که تنفس را کنترل میها، تباهی مکانیزمتنفسی عبارتند از وراثت، هورمون

 .در میانسال  مخصوصاً
 شود که فرد به صورت ناگهانی به آلودگی در طول روز مشخص میهاي مکرر خوابي خواب با دوره حمله

 .ي اصلی داردب  می رود و چهار نشانهخوا
ي حمله): cataplexyکاتاپلکسی(خشک زدگی  -2. حمالت تدریجی یا ناگهانی خواب آلودگی در طول روز -1

ناتوانی در حرکت : فلج خواب -3. ماند معموالً هیجانات شدید علت آن استضعف عضالنی در حالی که فرد بیدار می
توهمات پیش از خواب که فرد به سختی می تواند آنها را از واقعیت  -4. ا بیدار شدنکردن در حال به خواب رفتن ی

 .متمایز کند
 کنند هاي هیپوتاالموس هستند که اورکسین را تولید و آزاد میافراد مبتال به این اختالل فاقد سلول .

ختالل داروهاي محرك مانند متیل ترین درمان این ادر حال حاضر رایج. اورکسین براي بیدار ماندن اهمیت دارد
 .کننداست که دوپامین و نوراپی نفرین را بیشتر می) ریتالین(فیندیت 
 عمدتاً . مشخصه این اختالل حرکت غیر ارادي پاها و گاهی دست هاست: اختالل حرکت و دست یابی ادواري

 .افتداتفاق می NREMمربوط به افراد مسن و میانسال است و در طول خواب 
با این حال افراد مبتال به اختالل . شل و نافعال هستند REMعضالت وضعی در طول خواب :  REMاختالل رفتار 

بینند که از خودشان در برابر چرخند آنها اغلب خواب میشدیداً می REMدر طول دوره هاي خواب  REMرفتار 
دان مسن مبتال به بیماري مغزي مانند این اختالل عمدتاً در مردان مسن، مخصوصاً مر. کنندحمله دفاع می

 .افتدپارکینسون اتفاق می
 شود وحشت شبانه تجربیات اضطراب شدید هستند که فرد با جیغ کشیدن در حالتی از وحشت بیدار می

دهد و در کودکان روي می NREMوحشت شبانه با کابوسی که صرفاً خواب ناخوشایند است تفاوت دارد و در خواب 
 .ستتر اشایع
  صحبت در خواب شایع و بی ضرر است و در خوابREM  وNREM روي می دهد. 
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 4یا  3ساله روي می دهد و در مرحله ي  5تا  2خوابگردي در بین خانواده ها جریان دارد و عمدتاً در کودکان 
 .تر استخواب و آن هم در اوایل شب شایع

 

 خواب و حافظه

انرژي است برخی از تأثیرات محرومیت از خواب عبارتند از گیجی، ضعف یکی از وظایف اصلی خواب نگهداري 
چندین تحقیق نشان . تمرکز، تحریک پذیري، لرزش دست، توهمات، خلق ناخوشایند، کاهش هوشیاري و افسردگی

 .داده است که خواب حافظه را تقویت می کند
 

 و فرضیه ها REMوظایف خواب 

تشکیل می دهد، افرادي که خواب بیشتري دارند  REMیک فرد را خواب  به طور متوسط تقریبا یک پنجم خواب
محروم شدند در شب   REMافرادي که از خواب . می باشد REMي خواب آنها مربوط به خواب اضافه) مثالً نوزادان(

 .سپري کردند REMدرصد بیشتر از معمول را در مرحله ي  50اول بعد از مدت محرومیت، اغلب آنها تقریباً 
یادگیري کالمی مانند حفظ کردن فهرست واژگان را )  NREMعمدتاً خواب (محروم کردن افراد در اوایل شب 

تحکیم ) بیشتر است REMکه (کند در حالی که محروم کردن افراد از خواب در طول نیمه دوم شب مختل می
 .سازدهاي حرکتی آموخته شده را مختل میمهارت
  اي را بیان کردند که خواب فرضیه )1983(کریک و میچی سونREM ي حافظه اهمیت دارد یا براي ذخیره

دیوید ماریس . اند دور بریزدفایده را که به طور تصادفی در طول روز تشکیل شدهکند اتصاالت بیبه مغز کمک می
هاي قرنیهي چشم براي کسب اکسیژن کاهی صرفاً پس و پیش بردن کره REMمعتقد است که نقش اصلی) 1998(

ي از جمله REMاي است براي انگیختن فرد خفته است و جلوه هاي دیگر وسیله REMطبق این نظریه . چشم است
 . رؤیاها و صرفاً نتایج جانبی هستند

 

 ي خواب دیدنهاي زیستی دربارهدیدگاه

قصد سانسور کردن تحریفشان    فروید بیان کرد که رؤیاها بیانگر امیال نهفته و اغلب ناهشیار هستند که مغز به  -1
 .می کند

ها را به طور فعال کرد مغز براي ساختن رؤیا پیامدر حالی که فروید تصور می: ترکیب -فرضیه فعال سازي -2
دارد که رؤیا بیانگر تالش مغز براي معنی دادن به اطالعاتی است که قبالً کند، دیدگاه دیگري اعالم میتحریف می

     در پل شروع  PGOترکیب رؤیاها با فعالیت خود انگیخته ادواري  –ي فعال سازي بق نظریهط. اندتحریف شده
کند و داستانی را تلفیق قشر مخ نیز این درون دادها را ترکیب می. کندشود که چند قسمت از قشر مخ را فعال میمی
قسمتی که براي پردازش هیجان (درون داد ناشی از پل معموالً بادامه را . کند که به تمام این اطالعات معنی بدهدمی
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ي پل آسیب اي از ناحیهوقتی افراد تا اندازه. بنابراین اغلب رؤیاها محتواي هیجانی دارند. کندفعال می) مهم است
 .ي پل آنها براي رؤیاها ضروري هستندد که مناطق سالم ماندهبینند پس احتمال داراند و باز هم خواب میدیده
ي کالبد شناختی است که از تحقیقات بالینی رؤیاها به وسیله -ي رؤیاها فرضیه بالینیدیدگاه دیگري درباره -3

ب بیان ترکی -ي فعال سازياین نظریه مانند نظریه. بیمارانی بدست آمده است که به انواع آسیب مغزي مبتال بودند
آیند و اطالعاتی که مغز از طریق حواس اي که درون مغز به وجود میهاي تحریک کنندهکند که رؤیاها با محركمی

یا حتی خواب  PGOترکیب کمتر بر پل، امواج  -ي فعال سازيشود اما برخالف نظریهآورند، آغاز میپرتی بدست می
REM  گیردو رؤیاها را درست مانند تفکر در نظر می کندمیتاکید. 
 شوند ولی برخی از آنها کماکان از رؤیاهاي دیداري خبر اگر قشر بینایی اولیه آسیب ببیند، افراد نابینا می   

با این حال وارد شدن آسیب به . دهند پس قشر بینایی اولیه در هر صورت هنگام خواب دیدن تقریباً نافعال استمی
 .دهدهاي دیگر قشر بینایی، خارج از قشر بینایی اولیه به تصورات دیداري در رؤیاها خاتمه میتقسم
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 خالصه فصل دوم

مدت ریتم . ساعته که توسط مغز ایجاد می شود در نوسان هستند 24ي خواب و بیداري طبق یک چرخه -1
 .شبانه روزي انسان تحت تاثیر مقدار نور است

تل کردن آن به ساعت خکند که مهاي شبانه روزي خواب و دما را کنترل میچلیپایی ریتمهاي فوق هسته -2
 . زیستی صدمه می زند

ي صنوبري درون ریز که درست پشت تاالموس هاي فوق چلیپایی با کنترل کردن سطح فعالیت در غدههسته -3
دهند هورمونی که خواب آلودگی را افزایش میي صنوبري مالتونین غده. کندقرار دارد خواب و بیداري را تنظیم می

 .کندرا ترشح می
هاي خواب ي دوم دوكي اول امواج نامنظم و ناهموار است در مرحلهمرحله. چهار مرحله دارد NREMخواب  -4

 .امواج مغزي آهسته با دامنه بزرگ ظاهر می شود 4و  3و در مرحله  Kو امواج 
شود رویاهاي مربوط به این خواب بیشتر و ذهنی فعال مشخص می با حرکات سریع چشم و REMخواب  -5

 می باشد و کمتر هیجانی هستند و به طور متوسط یک پنجم خواب هر فرد را تشکیل  NREMواضح تر از خواب 
 . افتددهد و در نیمه دوم شب بیشتر انفاق میمی

کند و در استیل کولین و گلوتامات آزاد می پونتومزنسفال. دهد اي برانگیختگی را افزایش میساخت شبکیه -6
 .برانگیختگی مشارکت دارد

 .شودکند و باعث افزایش بیداري میلوکوس سرلئوس اپی نفرین و نوراپی نفرین ترشح می -7
 .شود باعث افزایش برانگیختگی می) هیپوکرتین(هاي هیپوتاالموس با آزاد کردن هیستامین و اورکسین هسته -8
ي گابا شود و انتفال دهندهستیل کولین در بیماري آلزایمر باعث مختل شدن هشیاري و توجه میکمبود ا -9

)GABA (ي بازداشتی مغز است و براي خواب ضرورت داردانتقال دهنده. 
اهمیت  REMکنند و استیل کولین براي بیداري و خواب ها خواب را تسهیل میها و آدنوزینپروستاگالندین -10

 .دارد
باشد که دوپامین و هاي خواب داروهاي محرك مانند متیل فندیت میترین درمان اختاللدر حال حاضر رایج -11

 .دهندنوراپی نفرین را افزایش می
 .دانندرا براي ذخیره حافظه و تصفیه آن ضروري می REMکریک و میچی سون خواب  -12
کالبد شناختی و  -ترکیب، فرضیه ي بالینی -فعال سازيي ي رویاها شامل فرضیه-هاي رایج دربارهدیدگاه -13

 .باشدنظریه فروید می
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 »سواالت«

 )91-92( فعالیت هاي مغزي به چه صورت است؟ REMدرمدت خواب  -1

  پشتی -افزایش فعالیت در قشر جانبی ) 2   افزایش فعالیت سیستم لیمبیک )1 
  افزایش فعالیت در قشر بینایی اولیه ) 4    کاهش فعالیت در قشر آهیانه اي و گیجگاهی) 3 

 )91-92(کالبد شناختی در رؤیاها بر چه چیزي تاکید دارد؟  –دیدگاه فرضیه بالینی  -2

  . رویاها همانند تفکر است با این تفاوت که این نوع تفکر تحت شرایط غیر عادي صورت می گیرد ) 1 
  . تاکید زیادي دارد REMبرخواب  ) 2 
  . تاکید زیادي دارد) PGO(واج بر ام ) 3 
  .رویا به خاطرات اخیر و هرگونه اطالعاتی که مغز از حواس دریافت می کند کمتر وابسته است ) 4 

 )89-90(کدامیک از انتقال دهنده هاي عصبی زیر خواب آلودگی را افزایش می دهد؟  -3

  اورکسین  ) 4    مالنوکورتین  ) 3    مالتونین ) 2    کورتیزول  ) 1 

 )89-90(معموالً بیدار کردن شخص در کدام یک از مراحل خواب دشوار است؟  -4

  سوم و چهارم  ) 4    دوم و سوم ) 3    دوم و چهارم ) 2   اول و سوم ) 1 

محروم کردن افراد از خواب در طول نیمه ي دوم شب تحکیم کدام مهـارت آموختـه شـده را مختـل      -5

 )90-91(سازد؟ می

  مکانی  ) 4   فضایی  ) 3    حرکتی ) 2    کالمی  )1 

 )90-91(کدام یک از موارد زیر جزء تاثیرات رفتاري نوراپی نفرین می باشد؟  -6

  افزایش برانگیختگی مغزي ) 2     مهار قشر مخ  ) 1 
  بیداري را کاهش می دهد  ) 4    را متوقف می کند  REMخواب  ) 3 

 پیدایش دوك ها در کدام مرحله ي خواب اتفاق می افتد؟  -7

 چهارم ) 4   سوم  ) 3    دوم ) 2   اول ) 1 

 دهد؟ کدام یک از انتقال دهنده هاي زیر توسط لوکوس سرلئوس آزاد می شود و بیداري را افزایش می -8

  یزول کورت ) 4    استیل کولین  ) 3    گلوتامات  ) 2    نوراپی نفرین  ) 1 

 کدام یک از انتفال دهنده هاي زیر بازداشتی است و انگیختگی را کاهش می دهد؟ -9

  سروتونین  ) GABA    4 ) 3    گلوتامات ) 2    استیل کولین  ) 1 

 وحشت شبانه و خوابگردي به ترتیب در کدام خواب رخ می دهد؟ -10

 1( REM-NREM    2 ( NREM-REM   
  3 ( REM-REM   4 ( NEREM-NEREM  
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 .صحیح است» 1«گزینه  -1

 .صحیح است» 1«گزینه  -2

 .صحیح است» 2«گزینه  -3

 .صحیح است» 4«گزینه  -4

 .صحیح است» 2«گزینه  -5

 

 .صحیح است» 3«گزینه  -6

 .صحیح است» 2«گزینه  -7

 .صحیح است» 1«گزینه  -8

 .صحیح است» 3«گزینه  -9

 . صحیح است» 4«گزینه  -10
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