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  پيشگفتار
  

 بـه   ،ارتباط بين فرايندهاى روانى و فيزيولوژيكى از ديرباز مورد توجـه محققـان بـوده              
همين علت پژوهشگران علوم فلسفى، تجربى و پزشكى درباره روابط بين تـن و روان               

پيشرفت و شـناخت تمـايز علـوم از يكـديگر ايـن             . اند مباحث متفاوتى را مطرح كرده    
شـناختى تـأثير متقابـل        بين فراينـدهاى فيزيولـوژيكى و روان      نكته را آشكار كرده كه      

ــود دارد ــر روان . وج ــالهاى اخي ــه   در س ــك ب ــى فيزيولوژي ــاخه  شناس ــوان ش اى از  عن
خوبى در زمينه پويايى اين اثر متقابل ايفا كرده است؛           هشناسى، نقش خويش را ب      روان

ــشتر روان  ــه طــورى كــه بي ــانى    ب ــدون شــناخت مب ــد كــه ب ــستى و شناســان معتقدن زي
ترتيــب  بــدين. تــوان بــه تحليــل پديــدايى رفتــار مبــادرت ورزيــد  فيزيولــوژيكى نمــى

شـود؛ بلكـه علـم       عنوان علم مـستقل در نظـر گرفتـه نمـى            شناسى فيزيولوژيك به    روان
شناسـى،   هـاى علـوم مختلـف ـ از قبيـل زيـست       اى اسـت كـه در آن رشـته    رشـته  ميـان 

شناسـى اعـصاب، كالبدشناسـى        روانداروشناسى، فيزيولـوژى، فيزيولـوژى اعـصاب،        
  .اعصاب و شيمى اعصاب ـ مشاركت دارند

روابط بين فرايندهاى فيزيولـوژيكى و      (شناسى فيزيولوژيك     در گستره روان  
بـا روش الكتروفيزيولـوژى     ) نوروپـسيكولوژى (شـناختى    شناسـى عـصب     ، روان )رفتار

كنـد و    ز را بررسى مى   ويژه مغ   ارتباط بين رفتار و فعاليت دستگاه اعصاب مركزى و به         
پـردازد كـه از بيـرون بـه          شناسى شيميايى به ارتباط بين رفتار و مواد شيميايى مى           روان

  .شوند ارگانيزم وارد يا در درون ارگانيزم توليد مى
وم كتاب مباحث فصول نهم، دهم، سيزدهم و چهاردهم مورد        در ويراست س  

ه مباحـث چـاپ پيـشين اضـافه        تجديد نظر اساسي قرار گرفته و فـصل پـانزدهم نيـز بـ             
. ارائـه شـده اسـت     ) پانزده فصل (بنابراين مطالب كتاب در چهار بخش       . گرديده است 
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شناسي فيزيولوژيك، سـاختار و كـنش         در بخش اول تعريف و روشهاي تحقيق روان       
سلولهاي دستگاه عصبي، سيناپسهاي تحريكي و بـازداري و سـاخت دسـتگاه عـصبي               

 دستگاه ديداري، دستگاه شنيداري، تعادل و حـساسيت  در بخش دوم  . اند  بررسي شده 
در بخـش   . تني احشايي، دستگاه چشايي و بويايي و دستگاه حركتي بحث شده است           

هاي زيستي و مكانيزم خواب، انگيزش و         سوم مكانيزم دقت، توجه و هشياري، چرخه      
 انــد و ســرانجام در بخــش چهــارم زبــان و گفتــار، هيجــان مــورد بررســي قــرار گرفتــه

  .اند يادگيري و حافظه و بيماريهاي رواني و مغز مطرح شده
بايد يادآوري شود كه براي مطالعه اين كتاب نياز به اطالعات گسترده قبلـي         
در علوم زيستي و تشريحي نيست، چرا كه مفـاهيم مـورد اسـتفاده نخـست تعريـف و                   

عـات دروس   بنـابراين دانـشجويان عزيـز بـا اطال        . انـد   سپس به مقدار الزم تشريح شده     
  .مند شوند توانند به سهولت از محتواي اين كتاب بهره نياز مي پيش

در خاتمه با اذعان به اينكه اين كتاب بدون نقص و اشتباه نيـست، انتظـار دارد                 
استادان و همكاران بزرگوار بر نويسنده منت گذارده نقـايص را متـذكر شـوند تـا در                  

در خاتمـه از مـسئوالن      . ان اسـتفاده شـود    فرصتهاي بعدي از راهنماييهاي آن بزرگوار     
 هايمحترم سازمان مطالعه و تدوين كتـب علـوم انـساني دانـشگاهها بـه ويـژه مـديريت                  
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