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 )هفته اول( و دوم جلسه اول روانشناسی فیزیولوژیک

 تعریف روانشناسی فیزیولوژیک
 

 .رشته روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرآیندهاي ذهنی تعریف می كنندتعریف رشته روانشناسی: 

مطالعه كاركرد ساختارهاي فیزیكی موجود زنده می پردازد، به عبارت دیگر واژه فیزیولوژي به تعریف فیزیولوژي: 

 .فیزیولوژي به معنی علم به اعمال بدن موجودات زنده است

 

  :تعریف روانشناسی فیزیولوژیک

آغاز نمود.  4781فعالیت خود را با طرح اصول روانشناسی فیزیولوژیک توسط وونت در سال  ،روانشناسی علمی

را  خود كتاب نام وي بكاربرد. را فیزیولوژیک شناسی روان اصطالح بار اولین علمی، روانشناسی بنیانگذار وونت،

 .گذاشت فیزیولوژیک روانشناسی اصول

براي توصیف اي است كه به بررسی رابطه بین مغز و رفتار می پردازد.علم بین رشتهروانشناسی فیزیولوژیک 

نیاز به اطالعاتی در حوزه هاي مختلف همانند شیمی، فیزیک، مهندسی، بافت چگونگی فعالیت سلولهاي عصبی 

در واقع اگر بخواهیم ریشه هاي علمی روانشناسی فیزیولوژیک را . شناسی، الكتروفیزیكی و علوم رفتاري است

ژه رابطه هاي مختلف در مورد دستگاه عصبی، بویبررسی كنیم، الزم است همه یافته هاي دانشمندانی كه در رشته

اطالعات مربوط به تشكیالت روانشناسی فیزیولوژیک بطور كلی، مغز و رفتار حاصل شده است را مدنظر قرار دهیم.

  و ساخت مغز و ارتباط متقابل آنها با علوم رفتاري را بیان می نماید.

عصبی رفتار را در  هايبخشی از زیست روانشناسی است كه مكانیسم ،( روانشناسی فیزیولوژیک022در نظر پینل )

در روانشناسی فیزیولوژیک  جریان دستكاري مستقیم مغز، تحت آزمایشات كنترل شده، مورد مطالعه قرار می دهد.

)الكترودي به قسمت الكتریكی دارویی و غالباً از پژوهش هاي حیوانی استفاده می كنند و با روش هایی مثل 

لكتریكی خفیفی آن ناحیه تحریک می گردد. واكنش رفتاري مشخصی از مغز هدایت می شود و بوسیله جریان ا

فعالیت  )لوب برداري یا برداشت قسمتی از قشر مغز( و مكانیكیحاصل به آن ناحیه از مغز ارتباط داده می شود( 

مستقل و وابسته  هايبه عنوان متغیرو مغز در این چارچوب رفتار  رابطه مغز و رفتار را بررسی می كنند. ،هاي مغز

 اندازه گیري می شود. 

نكته: درآزمایشهاي انسانی از هر دو روش استفاده می شود. تغییرات رفتار كه به علت آسیب مغز بیمار ایجاد شده 

است بررسی می شود )روش اول(، رفتار انسان دستكاري می شود و فرایندهاي الكتریكی مغز وي ثبت می شود 

 )روش دوم(.
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 علوم اعصا( بNeuroscience بررسی علمی و میان رشته اي كاركرد سیستم اعصاب مركزي، با :)

 استفاده از علوم پزشكی، روان شناسی، داروشناسی.

 ( زیست روان شناسیPsychobiology شاخه رفتاري علوم اعصاب كه براساس مبانی زیستی به :)

كه از حیطه هاي  غیرانسان می پردازدبررسی مكانیسمهاي ژنتیک، فیزیولوژیک، رشدي رفتار انسان و 

 مختلفی بررسی می گردد.

 ( روان شناسی فیزیولوژیکPhysiological Psychology بررسی رابطه میان رفتار و مغز با استفاده :)

 بر روي حیوانات. از روش آزمایشی، غالباً

 فیزیولوژي روانی (Psychophysiology مطالعه فعالیت فیزیولوژیک مغز با استفاده از روشهاي :)

 (ی)الكتروانسفالوگراف EEGالكتروفیزیولوژیک مثل 

 كند. می بررسی مغز هاي فعالیت ثبت با را انسان ارگانیزم زیستی فرایندهاي

 ( روان شناسی عصب شناختیNeuropsychologyبررسی رابطه بین مغز و رفتار با بررسی انسان هاي :) 

نورو از تغییر رفتار چنین بیمارانی می توان به اهمیت مغز و رابطه آن با رفتار پی برد.آسیب دیده.

سایكولوژي را می توان به دو زیرمجموعه بالینی و تجربیتقسیم كرد. تمایز اصلی این دو زیرمجموعه آن 

العات تجربی افراد سالم است كه مطالعات بالینی روي افراد مبتال به آسیب مغزي صورت می گیرد اما مط

 را بررسی می كند.

 مغزي بیماران شناختی روان توانبخشی طرح اساس شناختی عصب روانشناسی تشخیص روشنكته: 

 .است

 ( شیمی اعصابNeurochemistry.مطالعه رابطه مغز و رفتار با بررسی مكانیزم شیمیایی مغز  :) 

 مكانیسمهاي شیمیایی مغز را مورد مطالعه قرار می دهد و تأثیر این مكانیسمها را در رفتار بررسی می كند.

 ( داروشناسی روانیPsychopharmacology بررسی اثر داروها و مواد شیمیایی بر كاركرد مغز و :)

داروهایی وجود دارند كه ازد. به وسیله دارو به دستكاري فعالیت عصبی و رفتار می پرد ارتباط آن با رفتار.

داروشناسی روانی  از سد خونی مغزي عبور می كنند و مكانیسمهاي شیمیایی مغز ما را تغییر می دهند.

، انتقال دهنده و تعدیل كننده عصبیامكانات جدیدي را فراهم كرده است. بدین ترتیب نظامهاي 

 كند. چگونگی اثر شیمیایی مغز را در شیوه هاي رفتار تعیین می

 

 



  تهیه کننده: دکتر اعظم رمضان خانی 

3 
 

 

 ارتباط مغز و رفتار

مسأله اي كه اولین بار دكارت با طرز نگاه دوگانه انگاري  .است بوده مطرح فلسفه در ها مدت روان و تن موضوع

و به دنبال آن مكانیک تا حد زیادي پیشرفت كرده بود. یكی از مسائل عمده  فیزیکدر دوره دكارت نمود. مطرح 

چیست؟ ما به طور واضح درک می كنیم كه جسم ما كه ماده ما است  ماده ماهیتاین فیزیک جدید، آن بود كه 

ان ما قرار دارد و ما خودمان علت رفتارمان هستیم؛ اما این خود چه چیزي است؟ آیا منظور از این خود، تحت فرم

انسان به طور مسلم امري مادي نیست؛  روانو جسم انسان وجود دارد؟  روانما است؟ چه رابطه اي میان و روان روح 

 دكارت .بنابراین، آیا امري غیر مادي در ماده اثر می گذارد؟ این پرسش ها فكر دكارت را به خود مشغول كرده بود

بر این عقیده است كه  دكارتموجودي قدیم به حساب می آورد كه وجودي مستقل و متمایز از بدن دارد.  روان را

، اصل انسان تلقی روان غیر مادي و همین جوهر ؛تن و روان :جوهر جداگانه و مستقل می باشدانسان متشكل از دو 

درنظر  آلیا پینه صنوبريارت جایگاهی را در مغز براي روح درنظر گرفت. او این جایگاه را غده كد .شود می

 گرفت. 

 
 غده صنوبري یا پینه آل -4شكل

 

 نگر هستند، اعتقاد دارند كه هر دو بصورت جداگانه كار می كنند.در دیدگاههاي دیگر كه معموالً توازینه 

یكی از مطالعاتی كه در حیطه روانشناسی فیزیولوژیک انجام می شود بررسی افراد دو پاره مغز می باشد. در این افراد 

براي توقف تشنج  آخرین اقدام[ جسم پینه اي قطع می گردد بطوري كه نیمكره ها نمی توانند مبادله پیام انجام دهند

شود و دو نیمكره ي  جسم پینه اي بریده می ،قطع كردن جسم پینه اي است. در این روش ،در بیماران مبتال به صرع

سیگنال ها از طریق اعصاب در سرتاسر مغز عبور  ،توانند با هم ارتباط برقرار كنند. در طول یک تشنج مغز دیگر نمی

توانند از یک نیمكره به نیمكره ي دیگر بروند. در حالی كه این  یگنال ها نمیاین س ،میكنند. با قطع جسم پینه اي

اما ممكن است بعد از انجام جراحی عوارضی را به همراه بیاورد. براي  ،كند روش به بیماران مبتال به صرع كمک می

ا قبل از مطالعه بر دیدگاه غالب ت .]تاخیر در پردازش اطالعات و مشكالت هماهنگی شدید ،شكاف شخصیتی ،مثال

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
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روي افراد دوپاره مغز این بود كه روان انسان بر جسم ما اثر می گذارد. ولی نتایج حاصل از افراد دوپاره مغز نشان 

 داد كه در تضاد با این مسأله می باشد.

این نظریه تأكید بر روي روان دارد. پدیده هاي روانی و عصبی با تعامل نگري هم شبیه به نظریه دكارتی می باشد. 

هم قابل مقایسه نیستند، زیرا پدیده هاي روانی از اتم و مولكول تشكیل نشده است. تجربه روانی بر قشر مخ تأثیر می 

 مفید نخواهد بود.گذارد و باعث ایجاد رفتار مفید می شود. آنها اعتقاد دارند كه اگر روح از جسم گرفته شود، جسم 

 

 روان تن سویه یک ارتباط به و هستند عصبی فرایندهاي از ناشی رفتار و روانی تجربه كه معتقدند :گرایی ماده [

 ندارد.  تاثیري مغز تحریک خودش بر ولی دارد بستگی مغز تحریک به هشیار تجربه وجود یعنی دارند؛ اعتقاد

 تاثیر عصبی فرایندهاي بر روانی تجربه كه معتقدند دارند تاكید ذهنی فرایندهاي وجود مستقل بر :گرایی ذهن

 ]دارد

 : است رفته بین از این تضاد امروزه كه داشت وجود متفاوت دیدگاه دو قبال

 دارد وجود مغز در مركزي رفتار هر براي گستره: تعیین دیدگاه. 

 مركز مغزي نیست.به فعالیت چند  محدود و است مركب رفتار :گستره تعیین عدم دیدگاه 

 از باید عصبی مركز جاي به نابراینب .دارد بستگی عصبی هاي سلول شبكه فعالیت به رفتار هك امروزه معتقدیم

 .كرد هستند صحبت خاصی وظیفه مسئول كه هم با مرتبط عصبی هاي سلول شبكه
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 روشهای تحقیق در روانشناسی فیزیولوژیک
 

 :دارد وجود رفتار و مغز رابطه بررسی براي اصلی روش دو

 می بررسی وابسته متغیر عنوان به رفتار و شود می دستكاري مستقل متغیر عنوان به فیزیولوژي عناصر اول روش

متغیر وابسته  عنبوان به فیزیولوژیكی تغییرات و شود می دستكاري متغیر مستقل عنوان به رفتار دوم روش .شود

 .شود می گیري اندازه

 تهاجمیروش  -4

 تخریب 

آسیب در ناحیه اي از مغز در رفتار اختالل ایجاد می كند؛ چون این اختالل می تواند به دالئل متفاوتی باشد تفسیر 

 نتایج آن بسیار دشوار است.

 ناحیه آسیب دیده در ایجاد رفتار اهمیت دارد. -4

 اختالل مشاهده شده در رفتار ناشی از اثر جانبی حذف رفتار دیگر است. -0

 اثر آسیب موقتی است زیرا فرایندهاي جبرانی عصبی به ترمیم اختالل می پردازند. -3

 این ناحیه جزئی از شبكه مغزي است كه در آن رفتار حائز اهمیت است. -1

آسیب یک ناحیه سبب عدم بازداري منطقه دیگر می شود؛ زیرا قبل از آسیب از فعالیت منطقه دیگر جلوگیري  -5

 بعمل آورده است.

 اثر پدید آمده یک اثر ثانوي است كه به علت عمل جراحی پیش آمده است. -6

 

 تحریک 

 سردمدار این حیطه: پنفیلد

داد كلید رمز  شناس كانادایی، ویلدر پنفیلد، سرگرم جمع كردن شواهدي بود كه نشان می ، عصب4412در دهه 

پ، جاي دارد. پنفیلد روي بیماران صرعی هاي گیجگاهی قشر مخ و به خصوص در هیپوكام حافظه انسان در قطعه

 داشت. او شدند، برمی هاي صرعی می دیده مغز آنها را كه موجب تحریک و بروز حمله كرد و نواحی آسیب عمل می

براي اینكه بتواند كانون صرع را به دقت ردیابی كند، از روشی براي كندوكاو در مغز انسان استفاده كرد كه شاید 

گر درباره سازمان مغز به ما آگاهی داده است. او سطح مغز را با جریان الكتریكی بسیار خفیفی بیش از هر روش دی

عصبی كه در زیر تحریک  سلولهايكرد، نه به آن اندازه كه به آن آسیبی برساند، بلكه در حدي كه در  تحریک می

گرفتند، تكانهاي عصبی برانگیزد. بیماران در جریان این تجاوز الكتریكی به مغزشان كامالً هشیار  الكترود قرار می
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حس شده بود، زیرا بافتهاي خود مغز در برابر لمس، حرارت یا درد  فقط پوست سر آنها به طور موضعی بی [بودند. 

رو گردید. روش او این امكان را نیز در اختیار او گذاشت  د با موفقیت چشمگیري روبهروش پنفیل .]حساسیتی ندارند

كه كاركردهاي قسمتهاي دیگر قشر مخ را نیز كشف كند. تحریک قشر حركتی مخ موجب پرشهایی در عضالت 

ساسهاي شد كه بیمار اح توانست از آنها جلوگیري كند؛ تحریک ناحیه حسی باعث می گردید كه بیمار نمی می

عجیبی روي پوست خود بكند، اما وقتی پنفیلد الكترود خود را به قطعه گیجگاهی و خود هیپوكامپ متوجه كرد، 

بریده نبود، بلكه رویدادهاي كاملی بود كه بیمار در  تجارب بیمار صرفاً حركات یا احساسهاي بریده دریافت كه

به  آمدند. شخص یكباره ، از نو به تجربه بیمار درمیزندگی گذشته خود تجربه كرده بود و اكنون آن رویدادها

كرد كه صحنه آشنایی دارد از نو براي او تكرار  شد و چنین احساس می زندگی گذشته خود باز گردانیده می

هاي گیجگاهی و به خصوص هیپوكامپ در نگهداري  قطعه كه توان گرفت نتیجه می چنینشود. از این بحث  می

 .دارند مهمیادراكی و زبانی نقش بسیار هاي  یادها یا خاطره

 

 در این روش می توان به جاي خودتحریک شدگی درون جمجمه اي و تقویت تحریک الكتریكی و شیمیایی :

)تزریق مواد شیمیایی تحریک كننده و بازدارنده به بافت عصبی( تحریک الكتریكی از تحریک شیمیایی 

 استفاده كرد.

 4451ولین سرنخ از حضور سیستم پاداش در مغز با كشف تصادفی در سال ا :خودتحریک شدگی درون جمجمه اي

ها، به این نتیجه رسیدند كه  با تغییر دادن مكان الكترود در سر موش آنهاتوسط جیمز اولدز و پیتر میلنر اتفاق افتاد. 

دارند تا به دفعات بسیار  ها تمایل دهند، موش ها قرار می هاي مشخصی از مغز موش هنگامی كه الكترود را در مكان

ها صدها یا هزاران بار در  طور معمول، موش شود. به را فشار دهند. این پدیده پاداش تحریک مغزي نامیده می یاهرم

شوند از این كار  دهند تا تحریک مغزي را به دست آورند و تنها زمانی كه خسته می هر ساعت یک اهرم را فشار می

ها موفق به یافتن ساختارهاي مغزي دخیل  رسد آن حقیق از آن جهت بود كه به نظر میتاین كشند. اهمیت  دست می

دهند تا این مناطق را تحریک  ها بارها و بارها اهرم را فشار می اند، چرا كه اگر موش در تجربه لذت و پاداش شده

 انجام دادند و نتایج مشابه بود.  ها نیز ها همین كار را براي انسان برند. آن كنند، احتماال از این تجربه لذت می
 

 استئوتاكسی 

معموال در آزمایشات حیوانی براي ثابت نگهداشتن سر حیوان و وارد كردن الكترود یا سرنگ به بافت عصبی مغز از 

 دستگاه استرئوتاكسی استفاده می كنند.با این دستگاه خیلی دقیق می توانند در محل عالمت گذاري شده سوراخی

 و الكترود رابه میزان نشان داده شده در اطلس مغز در ناحیه مورد نظر وارد كنند. ایجاد كرده
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 دستگاه استرئوتاكسی -0شكل

 موج نماي الكتریكی مغز  -0

 فعالیت ثبت بشمار می رود.ثبت فعالیت الكتریكی مغز انسان یكی از روشهاي مهم تحقیق ارتباط بین مغز و رفتار 

)نورونها، سلولهاي  گویندمی EEG یا گرافینسفالواالكترو را سر پوست سطح از مغز هاي سلول الكتریكی

تحریک پذیري هستند، فعالیت آنها منجر به تولید امواج الكتریكی می گردد. به عالئم ثبت شده الكتریكی مغز 

 چون دهد می نشان را مخ قشر الكتریكی فعالیت نسفالوگراماالكترو .(گویندمی EEG یا گرافینسفالواالكترو

امواج  این در مخ قشر بر اثر با نیز زیرقشري مناطق الكتریكی پتانسیل اما است، سر پوست به بخش ترین نزدیک

 مخ قشر انداز راه كه تاالموس خصوص به زیرقشري مناطق به باید امواج این تفسبیر براي بنابراین .دارد نقش

 .كرد توجه نیز، است

دارد، اما  باالیی زمانی دقت الكتروانسفالوگرافی دهد. می رخ سریع خیلی مغز در اطالعات پردازش فرایندنكته: 

تغییبر  منطقه اي كه منشا اما دهد می نشان را مغزي سریع فرایندهاي دلیل همین به است. پایین آن دقت مكانی

مكانی باالیی  دقت و پایین زمانی دقت تصویربرداري هاي روش برعكس، دهد. نمی نشان دقت به را پتانسیل بوده

 .شوند استفاده الكتروانسفالوگرافی مكمل عنوان به توانند و می دارند

به ثبت  MEG در. گویندمی MEG یا مگنتوانسفالوگرافی را مغز فعالیت از ناشی الكترومغناطیسی فعالیت ثبت (

 )  .شود ها پرداخته می اثر مغناطیسی نورون

 به مغز قشر پتانسیل تغییرات عبارتی، به .هستند مغزي امواج تشكیل اصلی عامل شكل هرمی هاي سلول دندریت

 .شود می ایجاد نورون سلولی جسم و دندریت بین الكتریكی جریان دلیل
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الیه هاي  در آنها سلولی جسم (دوم و اول الیه)  مخ قشر باالیی هاي الیه در شكل هرمی هاي سلول دندریت

 .هستند (پنجم و چهارم سوم، الیه( تر پایین

 امواج ترین آهسته به ترین سریع از ترتیب به شود می داده نشان نسفالوگراماالكترو در كه مغزي امواج انواع

 دلتا تتا، آلفا، بتا، : از عبارتند

 

  هرتز 43بتا: ببش از امواج 

)استرس و اضطراب و تنش( در جریان فعال شدن بیش از حد سیستم عصبی مركزي یا در جریان فشارهاي روانی 

 .ثبت می شوند )نواحی آهیانه اي و پیشانی(

هنگامی كه مشغول انجام كارهاي روزمره زندگی مثل تمركز؛ توجه و دقت ؛ تفكر و حل مسائل ؛ مذاكره ؛ راه 

 .رفتن و رانندگی هستیم امواج مغزي در محدوده بتا قرار دارد

 هوشیارانه ، بهبود حافظه و توانایی حل مسئله می شود.میزان مناسب موج مغزي بتا باعث : تمركز 

 

  هرتز 43تا  7امواج آلفا: بین 

)بیشتر از  تقریبا در تمام افراد طبیعی در حالت بیداري هنگامی كه در آرامش و استراحت مغزي باشند یافت می شوند

 همه از ناحیه پس سري ثبت می شوند اما می توان آنها را از نواحی آهیانه اي و پیشانی نیز ثبت نمود(

 : آرامش ، توجه دیداري مناسب موج آلفا میزان مناسب

آنها می  رفتن ببین از باعث مخ قشر با تاالموس ارتباط قطع و شوند می اندازي راه تاالموس طریق از امواج این

 .شود

 .است بیشتر طبیعی هاي منحنی از هیدروسفالی و صرع مثل ها بیماري برخی در آلفا موج دامنه

هاي  محرک مخصوصا شدید حسی محرک دریافت یا فكري فعالیت شروع توجه، و دقت بینایی، تمركز بانكته: 

خواب  موقع در .شود می گفته "آلفا وقفه" پدیده این به .شوند می ایجاد بتا امواج و متوقف آلفا امواج دیداري،

 .شوند می ناپدید آلفا نیز امواج

 

  هرتز 7تا  1امواج تتا: بین 

به طور عمده در نواحی آهیانه و گیجگاهی در كودكان اما همچنین در هنگام یاس و سرخوردگی در بعضی افراد 

 بالغ بوجود می آیند.

 شعورمیزان مناسب: خالقیت، ارتباطات عاطفی، آرامش، بینش و 
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 افزایش دهنده امواج تتا : داروهاي كند كننده

استفاده می  ADHDاز جمله مواردي كه در نوروفیدبک براي بهبود توجه و تمركز در كودكان بیش فعال نكته: 

 شود پروتكل هاي نوروفیدبكی می باشد كه موج تتا را كاهش می دهد و موج مغزي بتا را افزایش می دهد.

 

  هرتز 1از امواج دلتا: كمتر 

در خواب بسیار عمیق، در شیرخواران و در بیماریهاي شدید مغز به وجود می آیند )این امواج می توانند منحصراً در 

 قشر مغز بطور مستقل از فعالیت نواحی پایینتر مغز بوجود آیند(.

 نوزادان و كودكان عموماً در .این موج مغزي، كند ترین موج مغزي انسان می باشد كه تا به حال ثبت شده است

 .خردسال دیده می شود و باال بودن این موج مغزي در افراد بزرگسال عموما نشان دهنده مشكالت مغزي می باشد

 اگر فعالیت غیر نرمال این امواج وجود داشته باشد فرد دچار اختالل یادگیري یا مشكل در میزان هوشیاري می شود

 .)مانند آسیب هاي مغزي (

 ارتباطنواحی است چون با قطع  سایر از مستقل طور به مخ قشر هاي نورون الكتریكی فعالیت به مربوط دلتا موج

 روند. نمی بین از امواج این تاالموس و مخ قشر

 
 الكتروانسفالوگراف -3شكل

 

 

 و چرخه خواب مغزی امواج

)با حركات سریع   ( REM )بدون حركات سریع چشمی( و یک مرحله با رم )( NREMنكته: خواب بدون رم  )

 چشمی(

بندیم و پیش از خواب رفتن دراز  هایمان را می وقتی چشم .كند وقتی بیدار و فعال هستیم، مغز امواج بتا صادر می[

شویم، امواج مغزي از آهنگ  وقتی ما به مرحله اول خواب وارد می .فرستد كشیم، مغز امواج آلفاي زیادي می می

  .كنند آلفا به تتا عبور می
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هایی را نیز تجربه  در طول این مرحله ما دورهدوكهاي خواب همراه هستند.  بادر طول مرحله دوم امواج مغزي 

عی سیستم هوشیاري داخلی است كه دانشمندان فكر می كنند نو شوند نامیده می K كنیم كه اصطالحا مجموعه می

شویم كه به  حدود پانزده دقیقه بعد وارد مرحله سوم خواب می .كه شما را در صورت لزوم از خواب بیدار می كند

اي كه  دهد. مرحله ترین مرحله خواب را تشكیل می عالمت آن وقوع فعالیت امواج دلتا است. مرحله چهار عمیق

 فراوانی امواج دلتاشود.  بیدار شدن از آن دشوار است. تنها صداي بلند موجب بیداري فرد از این مرحله خواب می

 نامیم و منظور از می ( REM ) كه آن را خواب رم می رسیماي  به مرحلهپس از آن در این مرحله بیشتر می شود. 

REM   .الكتروانسفالوگرام طرحی از امواج مغزي حركات سریع چشمی است كه از زیر پلكها قابل روئیت است

ین نوع خواب همچنین خواب متناقض نامیده مشابه طرحی كه در جریان بیداري بوجود می آید را نشان می دهد. ا

می شود. زیرا این مسأله متناقض است كه شخص می تواند با وجود فعالیت بارز در مغزش كماكان در حالت خواب 

 .](ها چشم حركت به مربوط امواج تتا و بتا امواج) باشد

 
 امواج مغزي در خواب و بیداري -1شكل

 

 EEGکاربردهای 

 مغزي، مسمومیت ارزیابی مغزي، مرگ تشخیص بیماري، یابی مكان و تشخیص  از عبارتند EEG كاربردهاي

 تصویربرداري روش كشف مغزي با هاي آسیب ارزیابی داروها، اثر بررسی بیهوشی، در حسی بی عمق ارزیابی

 بندي طبقهبراي  خوبی تشخیصی روش همچنان اما است یافته كاهش الكتروآنسفالوگرافی از تشخیصی استفاده

 .است بیداري و خواب هاي پژوهش و و اغما بیهوشی حاالت صرع، انواع
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صرع: به وسیله فعالیت بیش از حد كنترل نشده قسمتی از سیستم عصبی مركزي یا تمام آن آشنایی با بیماري  [

 . تولید می كننداي از سلولهاي عصبی سیگنالهاي الكتریكی غیرمعمول دستهدر این بیماري،  .گرددمشخص می 

: به وسیله تخلیه هاي نورونی فوق العاده شدید در تمام نواحی مغز مشخص كلونیک-یا تشنج تونیک صرع بزرگ

حمله معمولی صرع بزرگ از چند مناطق حركتی مغز دچار عارضه شده و اسپاسمهاي شدید را دربردارد. می گردد. 

با اسپاسم در تمام عضالت شروع می شود كه مرحله تشنج  صرع بزرگ ثانیه تا سه تا چهار دقیقه طول می كشد.

تونیک نام دارد. این مرحله زیاد طول نمی كشد. شخص غالباً زبانش را گاز گرفته و ممكن است نفس كشیدن 

برایش مشكل باشد تا حدي كه گاهی سیانوز ایجاد می شود. مرحله بعد تشنج كلونیک است بیمار به تناوب دچار 

صرع همچنین توسط تضعیف شدید عمل تمامی شدن عضالت می شود و به نوعی دست و پا می زند. اسپاسم و شل 

سیستم عصبی بعد از حمله مشخص می گردد. شخص براي یک تا چند دقیقه بعد از پایان حمله به حالت بهت باقی 

 ماند.می ماند و بعد از آن براي ساعتهاي متمادي در حالت خستگی شدید یا خواب باقی می 

)مناطق حسی دستگاه عصبی مركزي  قشري را دربرمی گیرد-صرع كوچک: سیستم فعال كننده مغزي تاالموسی

یكی از ثانیه ناخودآگاهی مشخص می گردد.  32تا  3. صرع كوچک معموالً توسط دچار آسیب می گردد(

 شایعترین صرعها در كودكان است. 

یعه، توموري كه ناحیه اي از مغز را تحت فشار قرار می دهد، یا ناحیه بر اثر نوعی ضاتقریباً اكثراً صرع كانونی: 

شود و  ر نوع كانونی ساده امواج صرعی از جاي مشخصی تخلیه میدخراب شده اي از بافت مغز بوجود می آید. 

احساس ترس زیاد و میل به فرار،  گاهی كند. پیدا می ویژه ايمدت كوتاهی بیمار اختالل هوشیاري و یا احساس 

شناسد و برایش  شناخته و كامال برایش آ شنا بوده را نمی گاهی احساس بوي نا مطبوع، گاهی محیطی را كه قبال می

دهان،گاهی اشیاء را خیلی بزرگتر از اندازه واقعی  و بالعكس آن، گاهی احساس مزه بد در رسد، غریبه به نظر می

اء را كوچكتر از اندازه حقیقی و یا دور تر میبیند، ممكن است توهمات شنوایی پیدا كند، گاهی میبیند و یا گاهی اشی

 .سرگیجه و گاهی حالت سرخوشی

و به سایر مناطق گسترش پیدا میكند و در  در نوع كانونی مركب امواج صرعی از یک نیمكره مغز منشاء میگیرد

بیمار گاهی با از دست رفتن هوشیاري، گاهی حركات پی در پی لبها  در این نوع از. نوجوانان و بالغین شایع تر است

نارسانیهاي رفتاري و روانی  بیهدف به این سو و آنسو دویدن، و لیسیدن آنها، فریاد زدن و یا خندیدن پشت سر هم،

 .] مقطعی و كوتاه دیده شده است
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ERP )پتانسیل مغز وابسته به رویداد( 

مشخص می كنیم كه بعد از تعریف شدن این رویداد چه اتفاقی در  سپسمحرک یا رویدادي را مشخص می كنیم و 

 حسی، روبداد یبک از یا بعد قبل حین، در كه است مغز الكتریكی پتانسیل فراخوانده پتانسیلمغز رخ می دهد. 

 پتانسیل توانیم می چشم تحریک با مثال براي (شود می ثبت الكتریكی نماي موج در روانشناختی و حركتی

 .)كنیم ثبت دیداري را فراخوانده

عادي و بدون  حالت در )یعنی  مغز ارتجالی پتانسیل امواج دامنه از كوچكتر فراخوانده پتانسیل امواج دامنه

وسعت  می شوند و دامنه آنها به ایجاد تاالموس مناطق مولدي خاصیت نتیجه در . امواج ارتجالیاست تحریک(

 .شود می بیشتر آن دامنه شود فعال مخ قشر از بزرگتري ناحیه چه هر یعنی دارد بستگی مخ قشر نواحی

میلی  422از زمانی كه یک تحریک وارد می شود تا زمانی كه الكترود آن را ثبت می كند، مولفه هاي برون زاد: 

میلی ثانیه ثبت می شوند به آنها  422امواجی كه تا قبل از  ثانیه طول می كشد. به این زمان، زمان تأخیر می گویند.

كه تحت تأثیر عوامل بیرونی محرک هستند و بنابر ویژگیهاي فیزیكی تحریک، تغییر  برون زاد می گویند مولفه هاي

 می كنند. 

ه می شوند.مولفه میلی ثانیه ظاهر می شوند، مولفه هاي درون زاد نامید 422مولفه هاي درون زاد: امواجی كه پس از 

هاي درون زاد تحت تأثیر عوامل درونی هستند كه به نظام پردازشی مغز بعد از آنكه محرک دریافت شد، برمی 

 گردد.

 مثال نمودار پتانسیل مغز وابسته به رویداد شنیداري

به مغز پیغام را می  كهمیلی ثانیه را پتانسیل ساقه مغز می نامند )زمانی كه صوتی را می شنویم، اعصابی  42امواج تا 

.موج رسانند از ساقه مغز عبور می كنند و در نواحی خاصی كه به آن هسته هاي مغزي می گویند، سیناپس می دهند

ΙΙ  از هسته حلزونی؛ موجΙΙΙ  از هسته زیتونی؛ موجIV  وV  از برجستگیهاي پایینی و موجVI  از هسته زانویی

 (.میانی تاالموس ناشی می شوند

 
 پتانسیل مغز وابسته به رویداد شنیداري نمودار -5شكل
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 كلیدي نكات

 امواج تغییر می كند )نه زمان نهفته(. نوسان هر چه شدت تحریک بلندتر باشد، دامنه 

  در تحریک بینایی، اگر در راه انتقال اطالعات بینایی مانع وجود داشته باشد، مثال اگر در بیماريMS  عصب

 بینایی صدمه دیده باشد، زمان تأخیر طوالنی تر می شود.

 باشد آستانه تحریک شدت اندازه به تحریک شدت كه است تشخیص قابل زمانی رویداد به وابسته پتانسیل. 

  نتایج آزمایش پتانسیل وابسته به رویداد شنیداري نشان می دهد كه وقتی گربه را در معرض تحریک صوتی با

یا بوي ماهی قرار می دهند، میزان دامنه نوسان پتانسیل وابسته به رویداد شنیداري وي كاهش می تصاویر موش 

 یابد كه با حذف محركهاي مزاحم مجدداً میزان دامنه امواج افزایش می یابد.

  نتایج آزمون كوهن نشان داد وقتی آزمودنی به الگوي تحریک دقت و توجه دارد، میزان دامنه امواج پتانسیل

 وابسته به رویداد افزایش می یابد.

  ارائه الگوي تحریک به مدت طوالنی منجر به سازش یافتگی فرد می شود و در نتیجه میزان دامنه نوسان امواج

 .)خوگیري یا سازش یافتگی( پتانسیل وابسته به رویداد وي كاهش می یابد

  و سایر اختالالت مناطق مغزي و نخاعی از پتانسیل وابسته به رویداد براي تشخیص بیماریهاي چشم و گوش

 استفاده می شود.

 

 تصویربرداریروش 

یک  این روش دقت زمانی پایین اما دقت مكانی باالیی دارد.تصویري از مغز به ما ارائه می دهد كه كمی نیست. 

 از یک طرف به سر بیمار می تابد (رونتگن( می باشد. در این روش، اشعه ایكس )CTروش، توموگرافی رایانه اي )

و از طرف دیگر به یک دستگاه اندازه گیري می تابد. با توجه به اینكه بافتهاي مختلف مغز از میزان تراكم مختلفی 

، جذب پرتو ایكس در آنها تفاوت خواهد داشت. در توموگرافی بخشهایی كه تراكم بیشتري برخوردار هستند

 تراكم )مثال مایع مغزي نخاعی ظاهر می شوند(.دارند، روشن تر از نواحی كم 

روش دیگر، اندازه گیري گردش خون موضعی مغز است. مقداري ماده رادیواكتیو )مثل گاز اگزنون( از طریق 

و تزریق یا استنشاق وارد خون می شود، هر چقدر فعالیت در ناحیه اي از مغز بیشتر باشد، خون رسانی به آنجا بیشتر 

در روش دو بعدي تغییرات گردش خون بنابراین میزان غلظت ماده رادیواكتیو در آن ناحیه بیشتر خواهد بود. 

، جریان خون نواحی عمیق تر ساختارهاي سطحی ثبت می شود، اما اگر این روش به صورت سه بعدي ثبت گردد

 می گویند. SPECTهم ثبت می گردد كه به این روش 
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انرژي الزم براي سلولهاي عصبی از گلوكز می باشد. با اندازه گیري داري نشر پوزیترون(: )تصویربر PETدر روش 

در این روش گلوكز آغشته به ماده سوخت و ساز گلوكز نیز می توان، فعالیت نواحی مغز را مشخص نمود. 

انجام می دهد گلوكز رادیواكتیو به داخل خون تزریق می گردد. مشابه روش قبل چون منطقه اي كه فعالیت بیشتري 

بیشتري مصرف می كند، پرتوافشانی اشعه در آن بیشتر خواهد بود. با استفاده از این روش می توان به چگونگی 

 فعالیت و آسیب سلولهاي عصبی پی برد.

قرار می  قوي مغز در یک میدان مغناطیسی: )تصویربرداري تموج مغناطیسی( (MRIروش رزونانس مغناطیسی )

سپس این امواج رادیویی ثانویه كه از ادیویی به سمت مغز شلیک می گردد.گیرد؛ عالوه براین یكسري پرتوي ر

 دریافت شده و به كامپیوتر آن ارسال می MRIتوسط گیرنده هاي دستگاه ، شوند تک تک پروتون ها ساطع می

 و سپس تصاویري براساس این تحلیل ها ساخته میگردند. در این كامپیوتر امواج دریافت شده بسرعت تحلیل شده 

 .شود

 fMRIروش 

 نواحی چون .گردد می ثبت شود می آزاد خون هموگلوبین هاي مولكول توسط كه اكسیژنی میزان روش این در

 طریقناحیه فعال از این  و آزاد خواهند كرد نیز بیشتري هموگلوبین بنابراین دارند نیاز بیشتري اكسیژن مغز تر فعال

 را نشان دهد. یرفعالغ و فعال مغزي نواحی تواند می روش این .شد خواهد مشخص

 
 SPECTو  PETروش  -6شكل

 

 fMRIروش  -8شكل 
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 دندریت كدام سلولها در پدیدایی امواج مغزي نقش اساسی دارد؟ 

 دانه اي بزرگ-الف

 هرمی-ب

 دانه اي كوچک -ج

 ستاره اي -د

 مغز ارزیابی می شود؟ در كدام روش فعالیت سوخت و ساز 

 PET-الف

 MRI-ب

 اشعه ایكس-ج

 سی تی اسكن-د

 كدام شیوه پاراكلینیكی زیر براي سنجش ساختار مغز كارایی ندارد؟ 

 MRI-الف

 EEG-ب

 سی تی اسكن-ج

 PETscan-د

 مزیت روش تصویرسازي تموج مغناطیسی چیست؟ 

 میزان پرتوافشانی نسوج مغزي را اندازه گیري می كند-لبف

 تغییرات گردش خون را در سلختهاي مغز را نشان می دهد-ب

 میزان سوخت و ساز گلوكز نواحی مغزي اندازه گیري می شود-ج

 ارگانیزم در معرض پرتوافشانی اشعه رونتگن قرار نمی گیرند-د

 پس از چند میلی ثانیه ظهور مولفه هاي پتانسیل مغز وابسته به رویداد مبین تغییرات روانی است؟ 

 05-الف

 52-ب

 85-ج

 422-د

 هنگام تمركز دیداري، دقت و توجه در كدام موج الكتروانسفالوگرام وقفه ایجاد می شود؟ 

 دلتا-د                 تتا-ج                    بتا-ب           آلفا-الف
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  پردازد؟كدام یک از شاخه هاي علوم اعصاب به مطالعه كاركردها و فعالیتهاي سیستم اعصاب مركزي می 

 آناتومی اعصاب-الف

 آسیب شناسی اعصاب-ب

 درون ریزشناسی-عصب-ج

 فیزیولوژي اعصاب-د

 در كدام روش پژوهش روان شناسی فیزیولوژیک تصویربرداري بوسیله اشعه ایكس انجام می شود؟ 

 تحریک الكتریكی مغز-الف

 توموگرافی كامپیوتري-ب

 الكتروانسفالوگرافی-ج

 PET-د

  روانشناسی فیزیولوژیک، تغییرات سوخت و سازي مربوط با فعالیت هاي نورونی مغز اندازه در كدام روش پژوهش

 گیري می شود؟

 PET-الف

 EEG-ب

 CT-ج

 تحریک الكتریكی مغز-د
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