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 .شود می آورده  بر زبان  که زند یاسخنی ازفرد سرمی  آنچه : تعریف رفتار
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تعدیل یا اصالح پذیري  -1

ویژگی هاي رفتار روان شناختی یا رفتار روانی 
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تغییرپذیــري  -2

 .
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تأخیر پذیري -3
 .
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نامحدود بودن  -4
.
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پیشگیــري  -5
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پیوستگی و پیچیدگی  -6
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یا رفتار بازتابی ناخودآگاه:  رفتار پاسخگو -1
 .

انواع رفتــار 
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توسط اسکینر طرحی شد:  رفتار کنشگــر -2
بااین هدف که غیر از رفتارهاي پاسخگو محرك هاهم در شکل گیري 

. رفتار موثرند 
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رفتار نهانــی  -3

 .
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گروهی از روانشناسان رفتار را به سه دسته تقسیم می کنند
 
ذاتی ارثی -3به یادگیري            ذاتی وابسته -2اکتسابی -1
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اساس زیست شناختی رفتــــار

. اکنون به پایه هاي فیزیولوژیک رفتاري می پردازیم
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آناتومی سیستم عصبــی 

مهمترین طبقه بندي سیستم عصبی عبارتست از
 

 طناب نخاعیو  مغز:  (CNC) سیستم عصبی مرکزي) الف 

 اعصاب خودمختارو  اعصاب پیکري:  سیستم عصبی محیطی) ب
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به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می شود  :نیم کـــره هاي مغـــز

که اعمال یکی از نیم کره ها با توجه به تکامل آن بیشتراست 



16

منطق،تحلیل،یاضیات و تکلم : نیم کره چپ
موسیقی،هنر،خیال و رویا : نیم کره راست
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ساقه مغز -

وسیع ترین بخش مغز خلفی است  :مخچــه-
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وظیفه اصلی آن کنترل ویکپارچه سازي فعالیت حرکتی: بخش زیرقشري
 

. بیشتر در فعالیت هایی نقش دارد که نیاز به دقت زیاد است 
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خوردن،نوشیدن،فعالیت جنسی،تنظیم فعالیت غدد درونریز:هیپوتاالموس-
 

برقراري تعادل حیاتی،کنترل دماي بدن،واکنش هاي هیجانی،ساعت زیستی

:هیپوفیــز-
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در قشرمخ قرار دارد،مسئول یادگیري می باشد:هیپــوگامپ
 .

را برعهده دارد جزء بویاییوظیفه انتقال تمامی پیام هاي حسی :تاالموس-

 .
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. دارند  رفتار هیجانی و حافظهنقش مهم در  :سیستم لیمبیک

.مراکز لذت،تنفر و پاداش در این سیستم قرار دارند



22

.نقش تحریک و فعال کننده قشر مغز را برعهده دارد:تشکیالت مشبک-
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مسئول تمامی فعالیت هاي ):مخ(قشر
عالی ذهن مانندتفکر،تکلم،یادگیري و 

حافظه

کنترل تنفس ضربان قلب :ساقه مغز
وهوشیاري

انتقال پیام هاي حسی:تاالموسهماهنگی حرکات بدن:مخچه
خوردن نوشیدن،هیجانات :هیپوتالموس

، تعادل حیاتی  
نقش مهم در حافظه:هیپوگامپ

در رفتار هیجانی و عاطفی :لیمبیکدرحافظه،هیجانات نقش دارد:آمیگدال
وحافظه نقش دارد 

تحریک و فعال : تشکیالت مشبک
کردن قشر مخ
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درداخل ستون مهره هاقرار دارد :طناب نخاعـــی-2
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سیستم اعصاب محیطـــی)ب

زوج عصب نخاعی 31جفت عصب مغزي 12شامل :اعصاب پیکري -1
 
 .
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مسئول کنترل قسمت اعظم اعمال بدن : اعصاب خودمختـــار -2
. شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک  می باشد 

 .
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سمپاتیک فعال وضربان قلب،فشارخون گلوکزخون باال در حالت هیجانی
 

فعالیت متابولیسم سلولی،فعالیت ذهنی هم افزایش می یابد

تمامی سیستم هاي بدن در شرایط استرس زا به فعالیت می انجامند

. می گویند جنگ گریزکه در اصطالح به آن 
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و ازعصب 3،7،9،10از ناحیه مغزي عصب زوج :اعصاب پاراسمپاتیک
. ، ساکرال منشا می گیرد2،3نخاعی در مهره 

باعث انقباض شل شدن کهباعث آزاد سازي استیل کولین این اعصاب 
 

 .عضالت می شود
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پاراسمپاتیکسمپاتیکعضو
تنگگشادمردمک

تنگگشادمجاري تنفسی
ترشح بزاق-غدد بزاق

افزایش  قلب
ضربان

کاهش ضربان

زیادکند لوله گوارشی
مهارتحریکمثانه
-منقبضعروق

کمزیادغدد عرق
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سلول هاي تشکیل دهنده سیستم عصبی

: نوع ماده میانجی وجود داردکه عبارتند از  50بیش از:  میانجی

 )سروتونین و مالتونین(آمین ها -استیل کولین                                -

انکفالین،اندروفین،پپتید  -     )دوپامین،آدرنالین،نورآدرنالین(کاتکوالمین -

) ،اسید گلوتامیک،آسپارتاتGABA(اسیدهاي آمینه -
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آدرنال –هیپوفیز –هورمون هاي محور هیپوتاالمیک 

می رود در پاسخ به عوامل استرس زا باال کورتیزولو  ACTHمیزان 

. مقدارآن بستگی به میزان استرس دارد

 .در آماده کردن بدن براي مقابله با استرس نقش مهمی دارد اپی نفرین

سیستم عصبی و هورمونی دو سیتسم مهم دربرقراري،هماهنگی تعادل کل بدن
سیتسم هورمونـــی
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تیروئید–هیپوفیز –محور هیپوتاالمیک -
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. فرد تحریک پذیر،بی ثبات و پرخاشگر می باشد: پرکاري تیروئید

. :هورمون رشد-
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هورمون غده صنوبري توسط نورخورشید میزان آن کنترل:مالتونیــــن

 


