




فصل دوم 

آمار و روش تحقیق علمی



علم وروشهای علمی

دیدگاه ایستا

دیدگاه پویا

روش علمییی مومهعییی  
فعالیتهییییای میییی  م و 
م سومی است کی  هی  
کمیییی  اق وا عیییییت 
جهاق خارج ش اخت  شده
و ه  صیهر  ظ امیدار  ر 
ک ییار  ییم ظهییا ه مییی 

.شهظد



مفههم پژو ش

پژوهش فرایندی است متشکل از مجموعه 
فعالیتهای منظم که هدف آن کشف حقیقت یا 
.رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است

پژوهش در درست ترین شکل خود 
:دو شرط دارد

نمونه گیری صحیحکنترل دقیق

ابی پژوهش کاربردی به دنبال دستی
.  به یک هدف عملی است 

و هدف پژوهش بنیادی کسب دانش ن
بدون در نظر گرفتن ارزش 

.کاربردی آن است



متغیر

متغیر مفهومی 
است که بیش از 
دو یا چند ارزش 
یا عدد به آن 
.اختصاص می یابد

متغیرهای مزاحم

1

اظهاع 
متغیر

2
لمتغیر مستق یمتغیر کمی و کیف

متغیر وابستهمتغیر کنترل



مقیییاه  ییای 
اظدازه گیری

ی مقیاس فاصله ا
مقیاس نسبی

مقیاس اسمی
مقیاس رتبه ای



اظهاع فرضی 

فرضییییییییییییه 
:پژوهشی

اییین فرضیییه بییه
توصیییف راب ییه
ی بین متغیرها م

.پردازد
فرضییییه هیییای 
پژوهشی بیه دو
دسته جهیت دار 
و بییدون جهییت 
تقسیییییم مییییی 

.شوند

فرضیییه هییای آمییاری 
جمله ها یا عبارت هیایی 

ده از هستند که با اسیتفا
نمادهای آماری نوشیته 
می شوند و نقیش آنهیا 
هییدایت پژوهشییرر در 
انتخاب آزمون آماری و 

ات تجزیه و تحلیل اطالع

.است
برای آزمون فرضییه
پییژوهش مزا اسییت 
یه آن فرضیه به فرض
.آماری تبدیل شود

:فرضیه آماری
فرض صفر= الف
فرض خالف= ب

فیییرض صیییفر 
میییدعی عیییدا 
تفاوت ، عدا اثر
یییا عییدا راب ییه 
بییین متغیرهییای
مییورد م العییه 

.است

فرض 
صفر

فرض خالف
اییین فییرض خییالف فرضیییه صییفر و رالبییا بییر فرضیییه

ده به ایین معنیی کیه بییان کننی.پژوهش من بق است
.انتظار پژوهشرر درباره نتایج پژوهش است

1

ب

2الف



اظهاع پژو ش

پژوهش آزمایشی

پژوهش همبستری

پژوهش زمینه یابی

پژوهش پس رویدادی



آمار و روش های آماری

نمودار چند ضلعی

نمودار ستونی

ظمه ار  یستهگرام

تهزیع فراواظی و ظمه ار ا

ظمه ار  ایره ای



متغیییری کییه .سییاده تییرین شییاخی مرکییزی اسییت )نمییا-1
.(بیشترین فراوانی رادارد

.(نق ه وسط در توزیع مرتب شده نمره هاست)میانه-2
انرین انواع میانرین ها را شامل می شود مثل میی)میانرین-3

(حسابی ، هارمونیک، مرکب، هندسی

اظدازه  ای گرایش مرکزی



دامنه تغییرات-1
انحراف چارکی-2
واریانس-3
انحراف استاندارد-4

اظدازه  ای پراک دگی



تیرین راه بنابراین به. نمرات خاا به تنهایی معنی اندکی دارد
ات و برای تفسیر نمره خاا این است که آن را با تیوزع نمیر

:مهمتر از آن با میانرین این نمرات مقایسه کنیم
Zنمره -1
Tنمره -2
...و -3

ظمرا  استاظدار 



:همبستری

ا همبسییتری بییین دو متغیییر را کییه بیی
مقیییاس فاصییله ای یییا نسییبی انییدازه 

.گیری شده اند محاسبه می کند

در صییورتی کییه مقیییاس انییدازه 
ه گیری هر دو متغیر مورد م الع

تفاده ترتیبی باشد، از این روش اس
.می کنیم

رتبیییییه ای -2پیرسون-1
اسپیرمن



تهزیع طبیعی 

خطای ظمهظ  گیری 

ضریب تعیین

رگرسیهق و پیش هی ی



تارعصبی رف–مبانی زیستی  فصل سوا



مقدمه

یکی از شاخه های روانشناسی ، روانشناسی زیست شناختی یا به عبارتی روانشناسی زیستی 

این شاخه یا رویکرد در روانشناسی در واقع مطالعه علمی زیست شناسی رفتار است ، زیرا . است

.رویکردی زیستی به مطالعه روانشناسی است 

.در چنین رویکردی رفتار و دیگر فرایندهای دهنی از نگاه زیست شناختی بررسی می شود

روانشناسی زیستی خود شامل رشته های دیگر از جمله روان شناسی فیزیولوژیک ، فیزیولوژی 

.روان شناسی، علوم اعصاب شناختی، و داروشناسی روانی است–روانی ، عصب 

:روانشناسان زیستی رفتار و فرایندهای ذهنی را با دو نوع تبیین توضیج می دهند

تکاملی–تبیین های وراثتی -1

تبیین های فیزیولوژیکی-2



وه تغیییر یکی از مباحث اساسی زیست شناسی تکامل یا نح
شیواهد مختلیف .گونه های مختلف موجیود زنیده اسیت

نشان داده اند که بیشیتر گونیه هیا در طیول دوره هیای 
.زمانی تغییر کرده اند و یا تکامل یافته اند

ان نظریه پردازان تکامل ، بیویژه دارویین ، نشی
ای دادند که رفتارها را همانند دیرر ویژگی هی
ازش زیست شناختی برحسب نقش آنهیا در سی
. ن کیردارگانیسم با محیط بهتر میی تیوان تبییی

ی همچنین آنها نشان دادند کیه رفتیار، محتیوای
لف زیست شناختی دارد و براساس شواهد مخت
.دهمانند بخش های بدن ممکن است ارثی باش

ارتکامل و رفت

تکامییییییییل 
چیست؟



رفتاریوراثت

.جفت کرومهزوم  ار 23اظساق 

(هر روی حیهاظا ) اصالح ظسل

(انسانهارویبر)دوقلوهام العه

ژظهییییییییییا و 
کرومهزمها

غالب و مغلوب: ژنها به صورت جفت هستند و معموال به دو نوع تقسیم می شوند
.ژظها روی رشت   ایی  رار گرفت  اظد ک  کرومهزوم ظامیده می شهظد



تکامل و مغز

)دستگاه عصبی همانند دیگر دستگاههای بدن 

محصول تکامل و ژنتیک ...( گوارش ، ایمنی، 

.است

بررسی ها نشان داده است که انسانها با سایر 

ی نخستی ها، از جمله شامپانزه ها شباهت ژنتیک

ی همچنین ژن هایی که دستگاه عصب. زیادی دارند

و مغز را می سازند در همه پستانداران ماهیت 

.یکسانی دارند



نیدستراه عصبی ت

سمپاتیک 
کپاراسمپاتی

 ستگاه عصبی پیرامهظی ستگاه عصبی مرکزی
 ستگاه عصبی 

دستراه اعصاب 
خودمختار

(الونتلنسفالون و دیانسف)پیش مغز
(مزنسفالون)میان مغز
(الونمتسفالون و میلنسف)مغز پسین

نخاع شوکی
جفییییییییت 31) 

(اعصاب نخاعی
مغز



دستگاه عصبی

.دستگاه عصبی شامل همه سلولهای عصبی بدن است

دستگاه عصبی انسان شامل دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی 

.  پیرامونی است 

نورون واحد اساسی دستگاه عصبی است که برای انتقال تکانه های 

.الکتریکی تخصص یافته است 

:نورون ها علیرغم تفاوتهای زیاد سه بخش اصلی دارند

جسم سلولی( الف

دندریت( ب

آکسون( ج



مهمترین بخش دستگاه عصبی ، دستگاه 

عصبی مرکزی است که مهمترین و 

.پیچیده ترین بخش آن نیز مغز است 

مغز پسین در واقع پایین ترین قسمت 

:مغز است که سه بخش اصلی دارد

مغز تیره، مخچه و پل مغزی

مغز میانی که در میانه مغز است ، در 

پستانداران بخش کوچکی را به خود 

و شامل بام، .اختصاص داده است



یکی از ساختارهای مغزی ، که بیشتر قسمت های مغز پسین و مغز 

این ساختار نقش . میانی را در بر می گیرد،دیانسفالون است

.مهمی در اعمال حسی، حرکتی و یکپارچگی آنها دارد

.دو بخش مهم دیانسفالون تاالموس و هیپوتاالموس است

مغز پیشین در واقع عالی ترین سطح مغز انسان است که بخش اعظم 

این بخش به سه قسمت . مغز ما را به خود اختصاص داده است

:اساسی تقسیم می شود



دستگاه کناری شامل ساختاری است که زیر قشر مخ قرار 

.گرفته و در حافظه و هیجان نقش اساسی دارد

کرتکس یا مخ در انسان بیش از هرساختار دیگری رشد یافته 

است، الیه خارجی آن را قشر مخ     می گویند که در 

.واقع مهمترین و گسترده ترین ناحیه مغز پیشین است 

کرتکس با شیار مرکزی به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می 

. شود که هر نیمکره بخش مقابل بدن را را کنترل می کند

لوب : هر نیمکره به چهار قطعه یا لوب تقسیم می شود

پیشانی ، لوب آهیانه ، لوب گیجگاهی، و لوب پس سری



و دو ناحیه مهم در کرتکس عبارت اند از ناحیه یا قشر حسی

ناحیه حسی در جلوی لوب آهیانه و قشر .ناحیه حرکتی 
.حرکتی هم درست انتهای لوب پیشانی است

نواحی حسی و حرکتی



نواحی اختصاصی و نواحی ارتباطی
تصدور . درصد سطح کرتکس را به خود اختصاص می دهدد75قشر ارتباطی حدودا 

د و می شود که قشدر ارتبداطی اطاتداخ مختحدی حسدی و حرکتدی را هکمارکده مدی کند

.اتمال تالی مغز از جمحه فکر کردن و حل مساله در آنجا اتفاق می افتد



سیناپس ها و انتقال دهنده های عصبی

بین دو نورون فاصله ای وجود دارد که بهه 

در واقع نهورون هها . آن سیناپس می گویند

. از طریق سیناپس با یکدیگر ارتباط دارند

وقتی ورون تحریک می شود مهوادی شهیمیایی 

با نام انتقال دهنده های عصهبی از کیسهه 

های سیناپسی در سیناپس آزاد می کند و به 

این طریهق درگیرنهده ههای نهورون مجهاور 

.تاثیر می گذارد

شش نوع انتقال دهنده عصهبی شهناخته شهده 

:اند که عبارتند از 

استیل کهولین ، گابها ، نهوراپی ننهرین، 

دوپامین ، سروتونین، اندور فین ها



داروها و رفتار

• هکی از شاخه های روان شناسی زهستی ، که تاثهر داروها دررفتار را مطالعه می کند 

معموال داروها از طریق تاثیر در انتقال سیناپسی عمل می ).داروشناسی روانی اسخ 

(.کنند

روانشناسان معموال به مطالعه اثرهای داروهای روان گردان عالقه دارند و آنها رابه سه 

:دسته می توان تقسیم کرد

که شامل الکل ، باربیتورات ها و مواد مخدرند که باعث ایجاد احساس ) افسردگی زا ها

(.آرامش و کندی می شوند

(.از جمله آمفتامین ، کافئین و نیکوتین که حاالت تحریکی ایجاد می کنند) محرک ها

(.از جمله ال اس دی که اغتشاشات روانی و توهم ایجاد می کنند) توهم زاها



:دستگاه غدد درون رهز•

دی دستگاه غدد درون ریز شامل انواع غددی است که با ترشح موا

شیمیایی به نام هورمون در جریان خون بر رفتار تاثیر می 

.گذارند

:این غدد عبارت اند از 

لیوی، غده هیپوفیز، تیروئید ، پاراتیروئید ، غدد آدرنال یا فوق ک

پانکراس و گونادها

فرمانده غدد درون ریز هیپوفیز است که در قاعده جمجمه قرار

دارد و فعالیت غدد دیگر را تنظیم می کند بخش جلویی آن 

هورمون هایی دارد که فعالیت های غدد هدف درسراسر بدن را 
.س استغده هیپوفیز خود تحت کنترل هیپوتاالمو. هدایت می کنند



موفق باشید


