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ای  و  تره برره ک کوی بواه رزتتتتتتترمتاه زتتتتتتت آرزتتتتتتتت تتتتتتت    ای  رری   مررحل یک  رر همیشتتتتتتت    ،هتموخش آهت و  تستتتتتتتر راس ای یرزتتتتتتتشته ریر ت   ار تتتتتتتش 

طوی ک   همتس    تتتتتوا رین نیتر بیش رر هر رمتس رحستتتتتت  م   ،ک  بت مبتحث حجیم و  تتتتتهی  ب  هم مورت  هستتتتت یم تتتتت ت تتتتت    متن   یورس ره  ی تتتتتش 

 ای چهتی مرحل  کلی بتی  صویت گیرا: تسر راس ای مورقع گونتگوس و ،ارنی م 
 

 یر پیش رر  روع مطتلعتت هر ای  نگته ک ی   هته پیشزتل هتهک کوی هر ای  ای  : زورالت پیش از شروع مطالعات  1

  یر بزنی  تت کم  بت  کل کلی زورل اهی آس  صل آ  ت  و     ه رنشهته هر  صلهته طبق  ب  ه تسر  هنگام مطالعات:   2

 بزنی   ای مبحث ای هر رر هر ر تاه یر هته تسربرره تسلط بیشتر،   پس از دو دور مطالعه وکسب تسلط نسبی بر مطالب:   3

 هته پیش یر ب   کل زتل ب  زتل بزنی  و ایص  بگیری   هته ک کویهته زتلتسر  نزدیک به کنکور:   4
 

ای رخشیتیتتس   )برره هر او ک کوی ورریت علوم و ورریت به ر تر شتنا ت ی  ها  پیش رشتهه روا بانک تست  کنکورها  اتا   ،رول مرحل  برره 

همتس بتنک  رر نیز،   چهتیممرحل  برره  یو    تزورتشتس م هته رنشهته هر  صتتتتتتتتل رر رن  هم، ب  زتتتتتتتترر  تستتتتتتتترتستتتتتتتتر  اوممرحل  برره   قرری اریا 

 ک ی    گیرن   رزشفتاه م هته گذ ش  )ک  ای مرحل  رول نیز مویا رزشفتاه قرری م هته ک کویهته زتلتسر
 

تهی   تتتتتتت ه  تستتتتتت  زنی  مرحله اتتتتتتومای پتستتتتتتتا ب  نیتر  تتتتتتتمت ای  ،  درس به درس کیها  بانک تستتتتتت  ها مجموعهرین مجموع  ای ک تی زتتتتتتتتیر 

رن ، بت بری تتتتت    تتتتت ت تتتتت   ک  ای آس ای  مستتتتتلط بواهی تتتتتش  یورس   هته برتر ک کوی رزتتتتتر  ب  رین  تتتتتکل ک  برره هر ای ، یک یت چ   نفر رر یتب 

داوطلبا  کنکور  هته برگز  ه ک  قتبل رزتتشفتاه  زتتتل رخیر، رق رم ب  گز  ش تستتر  20 تت ت تت   ری تت  و اکتره  هته یورس زتتورالت تمتم ک کوی 

 رن    بت  ، کراه رو کارشنا  ی ارشد و دکتر  پیش
 

 

 ای رزشفتاه رر رین مجموع ، نکتت ر ر یر ب  ختطر ار ش  بت ی : 

 بع  رر اوی اوم مطتلعتت رمتس راس رین نوع تسر  1
ً
 رزر، ای رین رمی   بت مشتویتتس مشویت ک ی    هت غتلبت

 هته رنشهتی  مطتلعتت و بت مشویت بت مشتویتتس، ببی ی   زتل رخیر یر ت هت ای اویه  3هته ک کویهته پتسا تسر  2

 بتی  ای ک تی مطتلع  تتمع مطتلب، رزشفتاه  ون  رین تسر  3
ً
 هت تتیگز ن مطتلع  مطتلب رصلی نیس    و حشمت

هته ک کوی ورریت به ر تتتتتتتتتتتتر )و بتلعس،  رر هر ای ،  اروطلب ک کوی ورریت علوم )یت به ر تتتتتتتتتتتتر  هستتتتتتتتتتتت ی ، راس تستتتتتتتتتتتتررگر    4

 تورن  ب  تسلط بیشترتتس بر یوه مبتحث هر ای  کمک ک     م 

  jozavat@kayhanravan.irصتتتتمیمتن  آمتاه  تتتت ی س نیررت و پیشتتتت هتارت  تتتتمت عز زرس ای یربط  بت رین مجموع  خورهیم بوا  بت مت رر طر   

 ای تمت  بت ی  

 

 

 

 

 

همه شما دواها  عزیز آرزو  موفقی  داریم برا   

 گروه آموزش ی کیها  

شنا  ی و مشاوره کیها تح  نظارت مرکز خدمات روا   

mailto:jozavat@kayhanravan.ir
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 فصل پنجم: شاخص های پراکندگی
 

 (    79)سراسری  کدام است؟ 2، 4، 6، 8، 10باشد، واریانس اعداد  𝟐√برابر با   1، 2، 3، 4، 5در صورتی که انحراف معیار اعداد  .1
1) 2                                 2 )4                               3 )6                             4 )8 
ترین  باشد. مناسب در صورتی که شاخص مقدار توسط مجموعه اعداد، میانگین و توزیع این مجموعه دارای مقداری کجی )چولگی( .2

 (   80شاخص پراکندگی این اعداد کدام است؟) سراسری 
 ( انحراف معیار3 دامنه تغییرات                                                     (1
 ( چارک متوسط4 انحراف استاندارد                                                  (2
 (                   82انحراف متوسط یک نوع شاخص پراکندگی است که ............. )سراسری  .3
 دهد. درصد نمرات متوسط را نشان می68تغییرات  (1
 دهد. درصد نمرات متوسط را نشان می50تغییرات  (2
 دهد. درصد نمرات متوسط را نشان می95تغییرات  (3
 دهد. نشان میدرصد نمرات انتهایی را 50تغییرات  (4
تبدیل شود و انحراف استاندارد تغییری نکند، معنی آن این است که .................  200به  100اگر در یک تبدیل، مقیاس میانگین  .4

 (                          85)سراسری 
 افه شود.        نمره اض 100( به هر نمره 3 اند.                                همه نمرات سه برابر شده (1
 جمع شده است.   100( هر نمره دو برابر شده و سپس با 4 اند.                      ها همگی به سه تقسیم شدهنمره (2
 (        86)سراسری  رود؟بندی زیر به کار میبندی کدام یک از شاخصقاعده شپرد جهت اصالح خطای طبقه .5
 ( انحراف معیار4 استاندارد              خطای( 3 ( ضریب همبستگی           2 میانه                             (1

 (                                 86)سراسری  دهند، بهترین شاخص پراکندگی برای توزیع سنی کدام است؟ای که اکثریت آن را سالمندان تشکیل میدر جامعه .6
 ( انحراف استاندارد4 ( انحراف چارکی                3 ( دامنه تغییر                  2                       واریانس   (1
 (                               75-76( برابر است با: )وزارت بهداشت 8، 10، 18واریانس جمعیت ) .7
1) 6/15                          2 )67/18                        3 )10/12                          4 )45/20 
 (          75-76متر تبدیل کنیم: ) وزارت بهداشت گیری را از متر به سانتیاگر واحد اندازه .8
 شود.              برابر می  100( انحراف معیار 3 کند.                                        میانگین تغییر نمی (1
 شود.  برابر می  100( واریانس 4 شود.                               برابر می  10انحراف معیار  (2
ییم، واریانس مجموعه حاصله برابر است با: )وزارت را بیافزا  10است، چنانچه به هر یک از آنها عدد    14ای از اعداد  واریانس مجموعه .9

 (                          76-77بهداشت 
1) 24                                2 )14                            3 )114                            4 )100 

 (                     77-78برابر است با: )وزارت بهداشت  12و 10و  8مقدار ( در یک نمونه تصادفی سه تایی با SEبرآورد انحراف معیار میانگین )  .10

1) 
𝟐

√𝟑
                                   2 )

𝟑

𝟒
                               3 )

𝟒

𝟑
                     4 )√𝟑

𝟐
                       

 (                    77-78برابر است با: )وزارت بهداشت   xySباشد، حداکثر مقدار  xS ،5= yS =4اگر  .11

1) 20                                2 )9                             3 )1                                4 )10 
 (           82-83)وزارت بهداشت  شود؟های نوعی به کار برده می های زیر با دادهکدامیک از شاخص .12

 ( واریانس 4 ( انحراف استاندارد              3 ( انحراف چارکی             2 متوسط انحرافات                 (1
 های پراکندگی مناسبتر است؟ چنانچه در پژوهشی، به هر دلیلی امکان استفاده از میانگین وجود نداشته باشد، کدامیک از شاخص .13

 (                 83-84داشت )وزارت به
 ( واریانس وزنی 4 ( واریانس                        3 ( انحراف استاندارد                2  انحراف چارکی            (1
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ترین شاخص مرکزی محاسبه شود، برای تعیین میزان پراکندگی در این پژوهش کدامیک چنانچه در پژوهشی میانه بعنوان مناسب .14

 (                  84-85)وزارت بهداشت  ترین است؟های زیر مناسبشاخصاز 
 ( انحراف معیار4 ( واریانس                      3( متوسط انحرافات               2  انحراف چارکی            (1

 (                            85-86)وزارت بهداشت ؟ تر استهای زیر مناسببرای ارائه اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار کدامیک از روش .15
 ( نمودار و توضیح در متن 4 ( توضیح در متن             3 ( جدول                       2  نمودار                           (1

دلیل غلط بودن یکی از سواالت  باشد و در پایان به  16و  100اگر میانگین و واریانس اطالعات جمع شده از یک تحقیق به ترتیب  .16

 (                                       86-87)وزارت بهداشت  نمره از همه کم کنیم، میانگین و واریانس جدید عبارتست از: 2
 16و  100( 4                      16و  98( 3                     8و  98( 2                       14و  100 (1

و چارک اول یک سوم آن و چارک سوم، چهار برابر چارک اول باشد، دامنه میان  60ه چارک دوم نمره افسردگی افراد در صورتیک .17

 (                              87-88( نمره افسردگی این افراد  برابر است با: ) وزارت بهداشت IQRچارکی )
1) 30                               2 )40                          3 )20                            4 )50 

 (                       87-88وزارت بهداشت برابر است با: ) 25، 24، 23، 22 ،21های ای مجموعه دادهواریانس نمونه .18
1) 5/1                               2 )2                            3 )5/2                           4 )3 

 (                    87-88)وزارت بهداشت  های زیر درست است؟کدامیک از گزاره .19
 صدک پنجاهم بزرگتر از میانه است.   (1
 سنجش آنها نسبتی است دارای صفر قراردادی هستند.  متغیرهایی که مقیاس (2
 توان محاسبه کرد. ر را نمیبرای متغیرهای کیفی اسمی میانگین و انحراف معیا (3
 های تمرکز ) مرکزی( است.  دامنه تغییرات از شاخص (4

ها  به دست آمده است. ضریب تغییرات )پراکندگی نسبی( داده 9و واریانس برابر  12، میانه برابر 10برای یک نمونه، میانگین برابر   .20

 (                      87-88)وزارت بهداشت  چند درصد است؟
 درصد90( 4 درصد                      75( 3 درصد                    30( 2 درصد                      25 (1

 (                            87-88)وزارت بهداشت  کدام است؟ 18، 1، 5، 5، 10، 11، 15های چارک اول داده .21
1) 75/1                            2 )2                             3 )3                              4 )5 

جمع کنیم، چه تغییری در ضریب   3ضرب و سپس آن را با عدد  2های تحقیقی را که مثبت و غیر مساوی باشند، در عدد اگر داده .22

 (             88-89)وزارت بهداشت   شود؟( ایجاد میCVتغییرات )
 شود.                     ( بزرگ می3 کند.                                                 تغییر نمی (1
 شود.  ( دو برابر می4 شود.                                               کوچک می (2

)وزارت بهداشت   گیرد؟ر میگیری متفاوت چه شاخصی مورد استفاده قرابرای مقایسه پراکندگی دو صفت کمی با واحدهای اندازه .23

90-89                      ) 
 ( انحراف معیار3 ضریب تغییرات                                                 (1
 ( میانگین و دامنه چارکی4 واریانس                                                         (2

 (                                    89-90)وزارت بهداشت    های زیر است؟مشاهدات همواره بزرگتر یا مساوی کدامیک از شاخصدر یک مجموعه داده، نصف تعداد   .24
 ( نما                   3 صدک پنجاهم                                                  (1
 ( چارک سوم4 میانگین                                                         (2

 (         91-92ها دارای توزیعی با چولگی مثبت باشند، کدامیک از روابط زیر برقرار است؟) وزارت بهداشت اگر داده .25
 میانه  ≥ن میانگی ≥( مد 3 مد                                         ≥میانگین  ≥میانه  (1
 میانه   ≥مد  ≥( میانگین 4 میانگین                                         ≥میانه  ≥مد  (2

 (                               91-92کیلوگرم باشد، دراین صورت: ) وزارت بهداشت  2چنانچه صدک پنجم وزن نوزادان در بدو تولد برابر با  .26
 کیلوگرم هستند.  2دو نیم درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از  (1
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 کیلوگرم هستند.  2درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از  5 (2
 کیلوگرم هستند.  2رای وزنی بیشتر از درصد نوزادان دا95 (3
 کیلوگرم هستند.  2درصد نوزادان دارای وزنی بیشتر از  5/97 (4

ضرب کنیم   10های وزن را در کیلوگرم است .اگر همه اندازه 3/0کیلوگرم و  3میانگین و انحراف معیار وزن نوزادان به ترتیب  .27

 (                      93-94) وزارت بهداشت های وزن چقدر است؟واریانس اندازه
1) 09/0                           2 )30                             3 )300                          4 )9 

 (     93-94) وزارت بهداشت  برابر است با: 16( متغیر تصادفی پوآسون با میانگین CVضریب تغییرات ) .28
1) 1                                2 )25/0                          3 )4                               4 )8 

باشد، آنگاه میانگین      5X   =10برابر مجموع انحرافات از میانگین باشد. چنانچه  X 2, X 1X , …… ,5 ( اعداد  Sاگر انحراف معیار )1 .29

 (                92-93مقادیر فوق برابر است با: )دکتری وزارت بهداشت 
1) 2                                2 )5                              3 ) + X 10                     4 ) + S10 

( را به دست آورد این مقدار برابر  xssمجموع مجذورات )،    42s=نفری با فرض    10ی  در یک نمونهدر صورتی که پژوهشگری بخواهد  .  30

 با کدام گزینه است؟ )تالیفی( 
1 )40                         2 )20                       3 )4                                    4 )2 

توان برای این نمونه  محاسبه در یک نمونه نما باشد، کدام شاخص پراکندگی را میدر صورتی که تنها شاخص گرایش مرکزی قابل . 31

 )تالیفی( محاسبه کرد؟ 
 ( دامنه چارکی4 ( ضریب تغییرات                3 ( نسبت پراکندگی                 2 ( واریانس                        1

باشد، ضریب   8و  10، 16در صورتی که واریانس، انحراف چارکی و میانه یک نمونه که دارای توزیع نرمال است به ترتیب برابر با . 32

 )تالیفی( تغییرپذیری این نمونه چند است؟ 
1 )5/0                                            2 )8                  3 )4/0                          4 )1 

میزان کجی چند است؟    1002S=باشد با فرض    30و مد    40، میانه برابر با  50نفری، میانگین برابر با    100در صورتی که در یک نمونه  .  33

 )تالیفی( 
1 )2-                                            2 )2          3 )20/0-                        4 )20/0 

باشد، با فرض این که  9برابر با  FXiΣ و  10برابر با   FXiΣ 2آزمودنی،  10بندی شده دارای در صورتی که یک جدول فروانی طبقه. 34

5i= تالیفی(  باشد، انحراف استاندارد چند است؟( 
1 )19/0                          2 )19/0√                      3 )9/1                              4 )9/1√ 
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 نامه فصل پنجم پاسخ
 

ی دوم واریانس است )یعنی اگر از واریانس جذر بگیریم  برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم که انحراف استاندارد همان ریشه « صحیح است.4گزینه » .1

راف استاندارد یک بینیم که انحآید(. حال در اینجا میآید و بر عکس اگر انحراف استاندارد را به توان دو برسانیم واریانس به دست میانحراف استاندارد به دست می

بینیم که تمام اعداد توزیع قبلی  . حال در ادامه می 2شود  است، ابتدا بهتر است آن را به واریانس تبدیل کنیم )به توان دو برسانیم( که می  𝟐√ها برابر با  مجموعه از داده
ی مقابل را بدانیم که : اگر تمام اعداد یک توزیع در جدید باید قاعدهضرب شده اند و توزیع جدیدی حاصل شده است. برای به دست آوردن واریانس  2در عدد ثابت 

بود( در مجذور عدد ثابت   2ضرب شده اند، واریانس قبلی )که  2شود. حال چون تمام اعداد در عدد ثابت عدد ثابتی ضرب شوند، واریانس در مجذور آن عدد ضرب می
 . 8شود ( ضرب شود که جواب نهایی می4شود )که می 2
ها دارای کجی باشد، بهترین شاخص گرایش  سوال دارای قدری اشکال است اما شما این قاعده را بدانید هنگامی که توزیع داده « صحیح است.4گزینه » .2

 مرکزی میانه و بهترین شاخص پراکندگی انحراف چارکی )یا چارک متوسط( است. 
درصد میانی   58دهد، انحراف متوسط میزان تغیرات  درصد میانی یک توزیع را نشان می  50انحراف چارکی میزان تغیرات    گزینه » هیچکدام « صحیح است. .3

 دهد.درصد میانی توزیع را نشان می 68دهد و درنهایت انحراف استاندارد میزان تغیرات یک توزیع را نشان می
غییر نکردن انحراف استاندارد است. کافی است ما بدانیم که اگر تمام اعداد یک توزیع با عدد  ی ظریف پاسخ به این سوال تنکته « صحیح است. 3گزینه » .4

ی نمرات با توان استنتاج کرد که همهکنند، پس چون اینجا انحراف استاندارد تغییری نکرده میثابتی جمع یا تفریق شوند، واریانس و انحراف استاندارد تغییری نمی
 اند. جمع شده 100عدد ثابت 

شود. دلیل طبقه استفاده می  12بندی دارای کمتر از  از اصالح شپرد برای تصحیح میزان انحراف معیار به دست آمده در جداول طبقه   « صحیح است.4گزینه » .5

شود، انحراف  نی طبقات استفاده میطبقه از عدد میا 12بندی شده کمتر از ی انحراف استاندارد جداول طبقهاستفاده از تصحیح شپرد این است که چون در محاسبه
باشد. نکته: انحراف معیار با خطای معیار متفاوت است و خطای معیار دارای فرمولی  استاندارد محاسبه شده با مقدار واقعی قدری متفاوت است که نیازمند اصالح می

𝑆𝑒آید: ی دوم حجم نمونه به دست میاست که از تقسیم انحراف استاندارد بر ریشه =
𝑠

 √𝑛
 

دهند کجی منفی وجود دارد )به دلیل وجود برخی افراد کم سن تر( و هر گاه در ای که اکثریت آن را سالمندان تشکیل میدر جامعه « صحیح است.3گزینه » .6

سوالهایی دیدید که در آن از مواردی مشابه اکثریت را باشد. نکته: هر گاه این گونه  ها کجی وجود داشته باشد بهترین شاخص پراکندگی انحراف چارکی میتوزیع داده
ها کجی وجود دارد و وقتی هم که کجی وجود دارد بهترین شاخص مرکزی سالمندان، خردساالن، امتحان دشوار یا امتحان ساده استفاده شد، بدانید که در توزیع داده

 و پراکندگی به ترتیب میانه و انحراف چارکی است. 

𝜎2ی واریانس از فرمول برای محاسبه است. « صحیح2گزینه » .7 =
∑ 𝑥2− 

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
𝜎2 18/67=کنیم. از این رو داریم   استفاده می   =

488−
(36)2

3

3
= 

488−432

3
 

عدد ثابتی ضرب یا تقسیم  در ی پاسخ به این سوال انحراف استاندارد است. کافی است ما بدانیم که اگر تمام اعداد یک توزیع نکته « صحیح است.3گزینه » .8

د،  شوضرب می 100شود، چون در اینجا نیز با تبدیل متر به سانتی متر در واقع هر عدد در توزیع در عدد ثابت شوند، انحراف استاندارد نیز در همان عدد ضرب می
 شود. انحراف استاندارد نیز در همین عدد ثابت ضرب می

 گیرد.های توزیع با یک عدد ثابت قرار نمیواریانس تحت تاثیر جمع و تفریق داده« صحیح است. 2گزینه » .9
 4=استفاده کنیم که داریم:  N-1از  Nبرای براورد انحراف معیار فقط الزم است در مخرج فرمول اصلی انحراف معیار به جای  « صحیح است.1گزینه » .10

𝜎2 =
308−300

2
انیم  . حاال باید بد2شود  در اینجا ما واریانس را به دست اوردیم، حال کافی است جذر آن را به دست بیاوریم تا انحراف استاندارد حاصل شود که می  

𝑆𝑒( با انحراف استاندارد متفاوت است و دارای فرمول خاصی است که به شکل زیر است :  SEکه انحراف معیار توزیع میانگین ) =
𝑠

 √𝑛
𝑆𝑒از این رو داریم     =

2

 √3
 ،

(، انحراف استاندارد  SEها )همان خطای معیار میانگین. نکته: در این سوال کافی است ما بدانیم که در صورت فرمول انحراف معیار 1ی شود گزینهبنابراین جواب می
 باشد. می  1ی است گزینه 2ای که صورت کسر آن است. تنها گزینه 2گیرد که در این سوال قرار می
 ها است.  ی حاصلضرب دو انحرف استاندارد آن حداکثر واریانس مشترک دو متغیر به اندازه  « صحیح است.1گزینه » .11
 ای است. های ترتیبی است که انحراف چارکی نیز مبتنی بر مقیاس رتبههای نوعی در اینجا همان دادهمنظور از داده است.« صحیح  2گزینه » .12
توانیم  هر گاه نتوانیم از میانگین به هر دلیلی استفاده کنیم از واریانس و انحراف استاندارد نیز )چون مبتنی بر میانگین هستند( نمی  « صحیح است.1گزینه » .13

 استفاده کنیم و بهتر است از انحراف چارکی به عنوان شاخص پراکندگی استفاده کنیم.
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باشد، بهترین شاخص گرایش مرکزی میانه و بهترین شاخص پراکندگی انحراف چارکی )یا   ها دارای کجیهنگامی که توزیع داده  « صحیح است.1گزینه » .14

 باشند.ای هستند و به نوعی معادل هم میهای رتبهچارک متوسط( است. میانه و انحراف چارکی مبتنی بر داده
به نمودارها ارجحیت دارد، در رابطه با میانگین و انحراف  در گزارش نتایج آماری پژوهش به طور کلی استفاده از جداول نسبت  « صحیح است.2گزینه » .15

 استاندارد نیز ارائه جداول نسبت به نمودار و ارائه در متن ارجحیت دارد. 
ف  شود ولی انحرا می 2گذارد ولی در انحراف معیار تقسیم ندارد، در این جا میانگین منهای جمع و تفریق در میانگین تاثیر می« صحیح است. 3گزینه » .16

 کند. استاندارد تغییری نمی
برابر چارک اول   4(، چارک سوم هم که 20است، چارک اول هم که گفته شده یک سوم چارک دوم است )یعنی  60چارک دوم  « صحیح است.1گزینه » .17

𝑄 ( از این رو بر اساس فرمول انحراف چارکی داریم:80شود که می 20*4) =
𝑄3−𝑄1

2
= 80−20

2
 =30       

 است.  2عدد متوالی برابر با   5و واریانس جامعه  5/2عدد متوالی برابر  5ی واریانس نمونه صحیح است.  «3گزینه » .18
ها مبتنی بر فراوانی  گیری آنی میانگین و انحراف معیار وجود ندارد چون اندازهای( امکان محاسبهبرای متغیرهای کیفی )مقوله « صحیح است.3گزینه » .19

 است. 
𝐶𝑣 100*فرمول ضریب تغیرپذیری عبارتند از . « صحیح است2گزینه » .20 =

𝜎

𝜇
ضرب در   10است( تقسیم بر  9)جذر واریانس که  3شود که در اینجا می 

 درصد.  30شود که می 100
گیرد، در این جا نیز و حد باالی آن قرار می 5است، چارک اول بین حد پایین عدد  2درصدی که  25ی با توجه به جایگاه نقطه« صحیح است. 4گزینه » .21

 است.   4ی است، پس جواب گزینه  5چون تنها عدد در این دامنه 
.𝐶  اگر تمامی داده ها را با عدد ثابتی جمع کنیم،   « صحیح است. 2گزینه » .22 𝑉  .اگر تمامی داده ها را از عدد ثابتی کم کنیم،  کاهش می یابد  𝐶. 𝑉   افزایش

.𝐶ثابتی ضرب و یا تقسیم کنیم، اگر تمامی داده ها را در عدد   می یابد. 𝑉   .تغییر نمی کند ولی اگر ثابت منفی باشد، ضریب تغییر قرینه می شود 
 رود.گیری متفاوت به کار میدو صفت کمی با واحدهای اندازهی ی برای مقایسهضریب تغیرات )پراکندگی( برای مقایسه « صحیح است.1گزینه » .23
صدک پنجاهم همان میانه است که نصف مشاهدات همواره بزرگتر یا مساوی آن است و نصف مشاهدات کوچکتر یا مساوی آن  « صحیح است.1گزینه » .24

 است. 
های پرت متمایل های فصل پیش توضیح داده شد چون میانگین خود را به سمت جهت داده. همانطور که به طور کامل در تست« صحیح است  2گزینه »  .25

 شود. کند و مقدار آن از میانه و نما بیشتر مییع کجی مثبت وجود داشته باشد، میانگین خود را به اعداد بزرگتر نزدیک میکند، اگر در توزمی
تر از آن هستند. درصد پایین  50درصد نمرات باالتر از آن و    50درصدی است، یعنی    50میانه )صدک پنجاهم( جایگاه    گزینه » هیچکدام « صحیح است. .26

 کیلوگرم کسب کرده اند. 2تر( از درصد نوزادان وزن باالتر )یا پایین 50توانیم بگوییم که می در این سوال
کنیم، ها مورد سوال قرار گرفته، ابتدا انحراف استاندارد را به واریانس تبدیل میبرای پاسخ به این سوال چون واریانس جدید داده « صحیح است.4گزینه » .27

ضرب کنیم  100یعنی  10(. حال اگر واریانس را در مجذور عدد ثابت 09/0شود )برسانیم واریانس حاصل می 2ست اگر آن را به توان ا 3/0چون انحراف استاندارد 
 است.  9آید که برابر با واریانس جدید به دست می

میانگین برابر هستند )در این جا یعنی واریانس هم  برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که در در توزیع پواسون، مقدار واریانس و  « صحیح است. 2گزینه » .28

( سپس انحراف استاندارد به دست  4ی ضریب پراکندگی کافی است تا جذر واریانس را بگیریم و آن را به انحراف استاندارد تقسیم کنیم )است(. حال برای محاسبه 16
 .  25/0شود آمده را بر میانگین تقسیم کنیم که جواب می

  5Xتا  1Xبینیم انحراف معیار اعداد در اینجا ابتدا باید بدانیم مجموع انحرافات نمرات از میانگین برابر صفر است. همانطور که می  صحیح است. « 4گزینه » .29

برابر هستند و هیچ تغییری وجود ندارد. از  مجموع انحرافات نمرات از میانگین است )یعنی صفر(. حال باید بدانیم هرگاه انحرافمعیار صفر باشد یعین تمام اعداد برابر با 
داریم(، حال   10تا  5هستند ) 10عدد داریم که هر کدام مساوی  5توانیم بگوییم است و انحراف استاندارد هم صفر است، پس می 10این رو چون عدد پنجم مساوی 

مساوی صفر  s)چون  s+10آمده یعنی  4ی است که در گزینه 10میانگین برابر با  کافی است بدانیم میانگین چند عدد مشابه برابر با همان عدد است. در اینجا نیز
 (.10شود هم می  0به اضافه  10است، پس 

 برای پاسخ به این سوال نخست باید بدانیم مجموع مجذورات همان صورت فرمول واریانس است که در  آن داریم:  « صحیح است.1گزینه » .30

𝑆2 =
∑(𝑥 − x̅)

2

𝑁
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 توان اینگونه هم نوشت:  فرمول را میاین 

𝑆2 =
𝑠𝑠

𝑁
→ 4 =

𝑠𝑠

10
→ ss = 40 

گیری اسمی است، از این رو تنها شاخص پراکندگی که مبتنی  از آنجا که نما یک شاخص گرایش مرکزی مبتنی بر مقیاس اندازه « صحیح است. 2گزینه » .31

𝑉𝑅باشد که فرمول آن به صورت مقابل است:  بر مقیاس اسمی است نسبت پراکندگی می = 1 −
𝐹𝑚

𝑁
 

CVجا که ضریب تغیرپذیری حاصل تقسیم انحراف استاندارد بر میانگین است )از آن « صحیح است.1گزینه » .32 =
S

�̅�̅
ی ضریب تغییرپذیری برای محاسبه( 

ها نرمال بیان شده است، پس  واریانس به انحراف استاندارد تبدیل شود و چون توزیع دادهی سوال این است که ابتدا باید کنیم. نکتهاز فرمول گفته شده استفاده می
 توان از این طریق میانگین را به دست آورد.میانه با میانگین برابر است و می 

𝐶𝑉 =
S

𝐱̅̅
 →

4

𝟖
 → 0.5 

باید بدانیم که با توجه به مقادیر میانگین، میانه و مد )که میانگین ی مقدار کجی، ابتدا پیش از استفاده از فرمول برای محاسبه « صحیح است.2گزینه » .33

ی کجی از فرمول مقابل استفاده شود. حال برای محاسبهحذف می 3و  1ی بزرگتر از میانه است و میانه بزرگتر از نما( توزیع دارای کجی مثبت است پس دو گزینه
 کنیم.می

𝑆𝑘 =
x̅ − Mo

𝑠
→

50 − 30

10
→ 2 

 کنیم که در زیر ارائه شده است.بندی شده استفاده میهای طبقهبرای پاسخ به این سوال از فرمول انحراف استاندارد در داده  صحیح است.«  2گزینه » .34

S=√
𝑁∗ΣFXi 2−(ΣFXi)2

𝑁2
→ √

10∗10−(9)2

100
= √0.19 
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 : تحقیق زمینه یابیدوازدهمفصل 
 

 (82سراسری ر این است که در تحقیق بنیادی: )تحقیق کاربردی دتفاوت عمده تحقیق بنیادی و  .1
 آید.                      تنها از روش آزمایشی استفاده به عمل می (1
 ی مرزهای دانش است.  هدف عمده تحقیق توسعه (2
 محقق به سبک نتایج قطعی و غیر قابل انکار نظر دارد.   (3
 شود.   می مسائل مهم قبال روی همه مردم مورد بررسی واقع (4
 (               83شود؟ )سراسری یابی محسوب میهای زمینهکدام مورد از معایب اساسی روش .2
 ( نداشتن روایی بیرونی 3 عدم دقت آزمایشی                                           (1
 علولی( عدم تعیین روابط علت و م4 عدم تکرارپذیری وقایع مورد مطالعه                       (2
)سراسری    های محققان مسئله را حل نکند، آنها سهمی در علم دارند، بیانگر کدام ویژگی فرضیه است؟جمله حتی اگر هیچ یک از فرضیه .3

84                              ) 
 ( فارغ بون از داروهای اخالقی     3 کفایت داشتن از نظر قلمرو                                 (1
 ( سودمندی در صورت غلط بودن 4 مناسب بودن با هدف مورد نظر                           (2
 (               84)سراسری  یابی مدیون کدامیک از علوم است؟توسعه و گسترش تحقیق زمینه .4
 ( زیستی4 ( اجتماعی                       3 ( رفتاری                    2 انسانی                          (1
 (                        85گیرد که ................... )سراسری تحقیق طولی با این هدف انجام می .5
 ( تحول یک پدیده با گذشت زمان معلوم شود.             3 افراد در یک زمان مورد مقایسه قرار گیرند.                (1
 ه شوند.  های مختلف مقایسها در موقعیت( انسان4 تحول گروههای سنی مختلف روشن شود.                 (2
 (       86)سراسری  چیست؟ شوندالعات به کار برده میآوری اطترین ابزار که برای جمع یابی، رایجدر روش زمینه .6
 ( مشاهده و پرسشنامه     4 ( مشاهده                        3 ( مصاحبه                    2 پرسشنامه                     (1

 (         81-82)وزارت بهداشت های پژوهشی است؟کدامیک از روشتوصیف، تبیین و کشف هدف  .7
 ایمقایسه -( علی3 یابی ) پیمایشی(                                      زمینه (1
 ( همبستگی4 آزمایشی                                                       (2
 (            83-84)وزارت بهداشت  شود؟های زیر به کار برده میز روشهای پژوهشی به طولی و مقطعی با کدامیک اتقسیم طرح .8
 ( نیمه آزمایشی3 آزمایشی                                                       (1
 ( شبه آزمایشی4 یابی                                       پیمایشی یا زمینه (2
 (                 82-83)وزارت بهداشت   های زیر مناسب است؟مطالعه روند در کدامیک از انواع طرح .9
 گروهی( درون4 ( طولی                           3 آزمودنی                  ( تک2 مقطعی                      (1

 (                   85-86)وزارت بهداشت  های پژوهشی زیر مطابقت دارد؟های پژوهشی طولی و مقطعی با کدامیک از روشطرح .10
 ( شبه آزمایشی4 ( نیمه آزمایشی                 3 یابی      ( پیمایشی یا زمینه2 آزمایشی                      (1

 (                         85-86)وزارت بهداشت گیرد؟ های پژوهشی زیر فرضیه در ضمن اجرای تحقیق شکل میدر کدامیک از انواع روش .11
 آزمایشی( نیمه 4 ( توصیفی                      3 ( تحلیلی                      2 آزمایشی                       (1

                         (                  86-87)وزارت بهداشت  کنید؟ای را پیشنهاد میبرای مشخص کردن سیر یک بیماری چه نوع مطالعه  .12
 شاهد -( مورد4 ( مقطعی                       3 گروه                     ( هم2 طولی                            (1

 (                          86-87)وزارت بهداشت  در یک مطالعه توصیفی که متغییر کمی باشد: .13
 هر اندازه واریانس بزرگتر باشد تعداد نمونه کمتری الزم است.  (1
 واریانس بزرگتر اثری روی تعداد نمونه ندارد.   (2
 باشد، تعداد نمونه زیادتری الزم است.    کوچکترهر اندازه جامعه  (3
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 هر اندازه واریانس بزرگتر باشد، تعداد نمونه بزرگتری الزم است.   (4

 (                            87-88)وزارت بهداشت  ( نیست؟Longitudinal surveyیابی طولی )کدامیک جزء تحقیقات زمینه .14
 (Panel( گروههای منتخب )3 (                                                Trendروند ) (1
 (Cross- Sectional( مقطعی )4                                        ( Cohortهمگروهی ) (2

 (         88-89)وزارت بهداشت  یابی نیست؟کدامیک از اهداف زیر جزء تحقیق زمینه .15
 یابی( علت4 ( کشف                        3 ( تبیین                        2 توصیف                        (1

 (     83سراسری تی کودکان کاربرد بیشتری دارد؟ )کدام نوع روش تحقیق، در مطالعه رشد شناخ  .16
 (     Experimental( آزمایشی )3 (                                Longitudinalطولی ) (1
 ایمقایسه -( علی4 (                           Correlationهمبستگی ) (2

 ها بیشتر است؟ )تالیفی( های تحقیق، احتمال افت آزمودنی. در کدامیک از روش17

 ایمقایسه -( علی4 ( کیفی                         3 ( آزمایشی                      2 ( طولی                          1

ی زمان جنگ تحمیلی را انتخاب کرده باشد و در طی  ساله 20ی جوانان نفری از جامعه 100. در صورتی که پژوهشگری یک نمونه 18

 را مطالعه کرده باشد، از چه روش تحقیقی استفاده نموده است؟ )تالیفی( ها سال تغیرات تحولی آن 40
 ( طولی و مقطعی 4 ( روند                         3 ( همدوره                 2 های منتخب              ( گروه1

ها را  کند و به صورت مداوم هر دو سال آننفره از افراد مواجه شده با زلزله بم را از آن شهر انتخاب  30. اگر پژوهشگری یک نمونه 19

 مورد بررسی قرار دهد از چه نوع پژوهشی استفاده کرده است؟ )تالیفی( 
 یابی( زمینه4 ( پنلی                                 3 ( همدوره                           2 ( روند                     1
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 دوازدهمنامه فصل پاسخ
 

است    یژوهشی نظریه و مرزهای دانش است اما تحقیق کاربردی پپژوهش بنیادی به دنبال کشف روابط درونی متغیرها و توسعه  « صحیح است.2ی »گزینه .1

  ی مورد استفاده جوامع انسان یساختارها و الگوها دات،یتول ل،یها، ابزارها، وسابه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش یادیبن قاتیتحق جیکه با استفاده از نتا
 خاص است.  نهیزم کیدر  یتوسعه دانش کاربرد ی کاربرد قی. هدف تحقشودی انجام م

یابی مربوط به ناتوانی آن در تعیین روابط علت و معلولی است که این مورد تا حد زیادی ناشی از  مهمترین نقص پژوهش زمینه « صحیح است.4گزینه » .2

 ضعف این روش در اعمال کنترل و حصول به اعتبار درونی است. 
تواند سودمند گر موجب تایید فرضیه نشود، باز هم میی یک فرضیه و انجام پژوهش برای رد یا تایید آن حتی ا به طور کلی ارائه « صحیح است. 4گزینه » .3

های هاست که موجب ایجاد فرضیههای دیگری سوق دهد. روند علم یک سیر تدریجی است و همین رد شدن فرضیهباشد و دیگر پژوهشگران را به سمت فرضیه
 شود. رقیب و جدید می

های بزرگ جامعه مورد مطالعه اعی دارد زیرا در این علم بود که ابتدائا عقاید و نگرش گروهیابی ریشه در علوم اجتمپژوهش زمینه « صحیح است. 3گزینه » .4

 قرار گرفت. 
شود. این  یابی است که منظور مشخص کردن سیر تحول یک پدیده در طی زمان انجام میپژوهش طولی شکلی از پژوهش زمینه « صحیح است.3گزینه » .5

 باشد. ها میها و احتمال افت آزمودنیها هزینه و زمانبر بودن آنکشند و مهمترین نقص آنمی ها معموال به مدت چند سال طولپژوهش
های خیلی بزرگ یابی پرسشنامه است. به عبارت دیگر چون این نوع پژوهش با نمونهترین ابزار مورد استفاده در روش زمینهرایج « صحیح است.1گزینه » .6

 تری را کسب کند.کند که در زمان کمتری بتواند اطالعات گستردهاستفاده میسروکار دارد، از ابزاری 
یابی توصیف یک پدیده و کم و کیف آن، تبیین چرایی وقوع یک پدیده )یا تبیین چرایی وجود یک نگرش  اهداف پژوهش زمینه « صحیح است.1گزینه » .7

 باشد. های بزرگ میهای گروهخاص( و کشف عقاید و نگرش
ی ها در برهههای مختلف زمودنیشود، در پژوهش مقطعی گروهیابی به دو شکل کلی طولی و مقطعی تقسیم میپژوهش زمینه « صحیح است.2گزینه » .8

بررسی قرار  ها در طی زمان نسبتا طوالنی )چند سال( مورد گیرند ولی در پژوهش طولی آزمودنیزمانی )مقطع زمانی( مشخص مورد مقایسه و یا تعیین رابطه قرار می
 شود. ها مشخص میگیرند و روند سیر و تحول یک پدیده، نگرش، بیماری و ... در آنمی
 انتخاببه  تغییر حال در خاص ی جامعه یک از مختلف هایزمان  درباشد که های طولی میی روند یکی از انواع طرحمطالعه « صحیح است.3گزینه » .9

 شود.  ها از نظر متغیرهای مورد نظر ارزیابی میروند تغیرات این آزمودنیشود و ی مبادرت میمتعدد هاینمونه 
ی ها در برهههای مختلف زمودنیشود، در پژوهش مقطعی گروهیابی به دو شکل کلی طولی و مقطعی تقسیم میپژوهش زمینه « صحیح است.2گزینه » .10

ها در طی زمان نسبتا طوالنی )چند سال( مورد بررسی قرار  گیرند ولی در پژوهش طولی آزمودنیقرار میزمانی )مقطع زمانی( مشخص مورد مقایسه و یا تعیین رابطه 
 شود. ها مشخص میگیرند و روند سیر و تحول یک پدیده، نگرش، بیماری و ... در آنمی
های ازمایشگاهی ی تجربی هستند که اغلب در محیطهاآزمایشی همه جزو پژوهشهای ازمایشی، تحلیلی و نیمهدر تمام پژوهش  « صحیح است.3گزینه » .11

هش  شوند و مبتنی بر فرضیه هستند ولی پژوهش توصیفی بیشتر به منظور توصیف و تبیین و کشف است و شروع ان مبتنی بر فرضیه نیست و در طی پژوانجام می
 و با دست کاری متغیرها انجام می شود.   اغلب پژوهش های تحلیلی در محیط کنترل شدهفرضیاتی ممکن است ایجاد شوند. نکته: 

گیرند و روند سیر و تحول یک پدیده، ها در طی زمان نسبتا طوالنی )چند سال( مورد بررسی قرار میدر پژوهش طولی آزمودنی « صحیح است.1گزینه » .12

 شود. ها مشخص مینگرش، بیماری و ... در آن
همانطور که در فصل پیش توضیح داده شد، یکی از عواملی که بر روی حجم نمونه تاثیر دارد واریانس متغیر مورد بررسی در   « صحیح است. 4گزینه » .13

 باشیم.ی بیشتری میتر باشد )واریانس بیشتر باشد( نیازمند حجم نمونهجامعه است. به عبارت دیگر هر جامعه نامتجانس
 های منتخب(.  های بزرگ )همدوره، کوهورت( و پنلی )گروهلی عبارتند از: روند، گروههای طوانواع طرح « صحیح است.4گزینه » .14
یابی توصیف یک پدیده و کم و کیف آن، تبیین چرایی وقوع یک پدیده )یا تبیین چرایی وجود یک نگرش  اهداف پژوهش زمینه « صحیح است.4گزینه » .15

 . باشدهای بزرگ میهای گروهخاص( و کشف عقاید و نگرش
های مشخصی در طی زمان طوالنی مورد تعقیب  شود و ازمودنیهای فردی کنترل میهای طولی چون واریانس تفاوتدر پژوهش  « صحیح است.1گزینه » .16

 باشد. گیرند، قابلیت کاربرد زیادی را در مطالعات رشدی و به ویژه رشدکودکی دارا میو ارزیابی قرار می
ریزش عبارت است از کاهش حجم نمونه از زمان شروع پژوهش تا اتمام پژوهش. عامل مهمی که در افزایش ریزش  افت یا  « صحیح است.1گزینه » .17

 شود. ها میهای طولی موجب کاهش یا افت ازمودنیها نقش دارد طوالنی بودن دوره پژوهش است و این امر در پژوهشآزمودنی
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های های منتخب یا پانلی، گروهاجرای پژوهش طولی وجود دارد که این سه عبارت است از: گروه  به طور کلی سه نوع راهبرد برای   « صحیح است. 1گزینه » .18

گردد و ای مشخص و ثابت انتخاب میباشد که در آن یک نمونه مشخص از جامعههای منتخب میی روند. دقیق ترین راهبرد طولی گروهبزرگ یا همدوره و مطالعه
 شود. مطالعه میها در طی زمان تغییرات آن

مورد مطالعه  های منتخب )پنلی( یکی از انواع راهبردهای پژوهش طولی است که در آن یک نمونه واحد از جامعهپژوهش گروه« صحیح است. 3گزینه » .19

ها واحد  ها نمونهستند ولی در این روشدوره نیز جزو راهبردهای طولی هگیرند. نکته: پژوهش روند و همهای مختلف مورد بررسی قرار میشود و در سالانتخاب می
 نیستند و در هر بار مطالعه متفاوت هستند.
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 : تحقیق آزمایشی چهارمفصل بیست و 
 

 (    80)سراسری  طرح آزمایشی چیست؟ ترین نقش عمده .1
 ( تهیه نقشه اجرایی تحقیق 4 ( نوع مقایسه گروهها          3 ( تعیین متغیرها              2 کنترل                         (1
گرفت. در این طرح  فاصله بر یادگیری مورد بررسی قرار  در یک سطح آزمایشی، تاثیر سه روش تدریس و دو نوع تمرین با فاصله و بی .2

 (      80)سراسری  تجربی چند متغیر مستقل وجود دارد؟
1) 1                               2 )2                              3 )3                               4 )5 
)سراسری    تحقیقاتی آزمایشی است؟( یک طرح  external validityهای زیر، پرسش از اعتبار خارجی یا بیرونی )کدامیک از پرسش .3

82                     ) 
 آیا تغییرات مورد مشاهده در متغیر وابسته واقعا از عملکرد آزمایشی نتیجه شده است؟  (1
 اند؟آیا آزمودنیهای مورد استفاده در تحقیق با محقق همکاری الزم دا نموده (2
 ت؟دار اسآیا تفاوت میان گروه آزمایشی و گروه کنترل معنی (3
 آیا نتیجه تحقیق به جامعه مورد نظر قابل تعمیم است؟  (4
 (                           83سراسری اصلی تحقیق آزمایشی کدام است؟ ) هدف .4
 ها( استنباط رابطه علی بین پدیده3 تعمیم نتایج به جامعه مورد نظر                              (1
 های مناسب گیری براساس روش( نمونه4 درک، تفسیر و تعبیر رویدادهای مهم                        (2
 (     83سراسری خواهد بود که ............... ) یک آزمایش زمانی دارای روایی .5
 های آزمایشی در تحقیق معلوم شود.  اثر تعامل روش (1
 باشد.  متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر واقعی داشته   (2
 بتوان روابط متغیرها را به موقعیتهای دیگر تعمیم داد. (3
 بین متغیرهای تحقیق کنش متقابل وجود داشته باشد.   (4
 (                         83سراسری ؟ ) ( استcounterbalanced designs) کدام مورد زیر، مشکل عمده استفاده از طرح آزمایشی چرخشی .6
 آزمایی( حساسیت حاصل از پیش3         بازگشت آماری                                            (1
 ( انتقال تاثیرات از عملکردی به عملکرد دیگر 4 های مورد مقایسه در طرح تحقیق             تفاوت گروه (2
 (                                   86)سراسری  ننده اعتبار درونی است؟آزمون، کدامیک از عوامل زیر تهدید کآزمون و پسدر طرح گروه گواه با پیش .7
 ( افت4 ( بازگشت آماری              3 ( تاریخ                         2 رشد و نمو                     (1
 (            81-82)وزارت بهداشت ها در کدامیک از عوامل زیر است؟وجه ممیزه تحقیق آزمایشی در مقایسه با سایر روش .8
 ( کنترل      3 حجم نمونه                                                      (1
 ( جایگزینی تصادفی4 دستکاری متغیر وابسته                                       (2

 کنیم، کدامیک از عوامل زیر را باید مورد توجه بیشتر قرار دهیم؟گر در آزمایش را کنترل  در صورتی که قصد داشته باشیم عوامل مداخله .9

 (                       81-82)وزارت بهداشت
 ( اعتبار درونی 4 ( اعتبار                         3 ( پایایی                        2 اعتبار بیرونی                  (1

 (                         82-83)وزارت بهداشت  های زیر است؟دلیل کدامیک از ویژگیها به برتری پژوهش آزمایشی بر سایر روش .10
 ( کنترل کامل4 ( توالی اجرائی                 3 ( دستکاری علت              2 اجرای متغیر مستقل         (1

)وزارت   های زیر اتفاق افتاده است؟ از نمرههای انتهایی انتخاب شوند، کدامیک  در صورتی که در یک پژوهش آزمایشی براساس نمره .11

 (                  84-85بهداشت 
 ها ( انتخاب آزمودنی4 ( بازگشت آماری             3 گیری          ( خطای نمونه2 گیری              ابزار اندازه (1

انتخاب شوند، کدامیک از موارد زیر اتفاق  ی های انتهایهای آزمایشی براساس نمرهدر صورتیکه در یک پژوهش آزمایشی گروه  .12

 (                85-86)وزارت بهداشت   افتاده است؟
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 ( خطای نوع اول4 ( بازگشت آماری             3 گیری         ( خطای نمونه2 گیری           خطای اندازه (1
 (                             89-90)وزارت بهداشت    بازآزمون وجود نداشته باشد برای تعیین اعتبار درونی چه روشی مناسب است؟  –اگر امکان انجام آزمون   .13

 کرونباخ -𝛂( 3 پیرسون                                                    -براون (1
 ( اسپیرمن4 روش کندال                                                    (2

 (              93-94)وزارت بهداشت  شود؟حذف عوامل مخدوشگر در یک طرح آزمایشی باعث تقویت کدامیک از موارد زیر می .14
 ( روایی همگرا 4 ( روایی محتوا                  3 ( اعتبار درونی              2 اعتبار خارجی                   (1

دانیم که شرایط دقیق، مجزا و کنترل شده آزمایشگاه با شرایط طبیعی متفاوت است. برای آزمون اینکه با شرایط طبیعی یکسان  می .15

 (       92-93)دکتری وزارت بهداشت   شود؟شود از چه روشی استفاده می
 ( اعتبار ساختاری3 اعتبار سازه                                                     (1
 ( اعتبار درونی 4 اعتبار بیرونی                                                   (2

 (     83اگر طرح پژوهشی اعتبار درونی داشته باشد، دارای کدام ویژگی خواهد بود؟ ) سراسری  .16
 گر( کنترل متغیرهای مداخله3 دقت و ثبات باال                                                (1
 رپذیری( ثبات دورنی و تکرا4 پذیری                                           قابلیت تعمیم (2

)سراسری    آموزی با افسردگی شدید در آزمایش مورد مطالعه قرار گیرند، چه عاملی روایی درونی را تهدید خواهد کرد؟چنانچه دانش .17

85                      ) 
  ( بازگشت آماری                        3 بلوغ                                                                  (1
 ( رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق   4 انتخاب                                                              (2

 (                                   85)سراسری  های تحقیق آزمایشی، کدام پرسش زیر، پرسش از اعتبار داخلی است؟در ارتباط با ارزیابی طرح .18
 آیا عامل زمان بر متغیر وابسته تاثیرگذار است؟  (1
 آیا فرضیه تحقیق به صورت عملیاتی تنظیم گردیده است؟ (2
 آیا نمونه مورد استفاده، نماینده جامعه مورد نظر بوده است؟  (3
 ارزد؟ تحقیق میآید به زحمت انجام ای که در تحقیق به دست میآیا نتیجه (4

گیرد، در مقایسه با تحقیقی که به صورت میدانی تحقیقی که در شرایط آزمایشگاهی و با اعمال کنترل دقیق و همه جانبه صورت می .19

 (                                    85)سراسری  و در شرایط طبیعی کار و عمل به اجرا گذاشته شود، در معرض کدام مشکل زیر است؟
 (Ecological Validity( اعتبار اکولوژیک )3 (                           Face Validityار صوری )اعتب (1
 (  Pupolation Validity( اعتبار مربوط به جامعه )4 (                        Internal Validityاعتبار داخلی ) (2

 (                            82-83)وزارت بهداشت  شود؟های پژوهش میپذیری یافتهرعایت کدامیک از انواع اعتبار موجب باال بردن قابلیت تعمیم .20
 ( سازه4 ( وابسته به مالک               3 ( بیرونی                        2 درونی                          (1

آوری شده ............ )وزارت بهداشت  عات جمع ( باشد، اطالReliabilityگیری فاقد پایایی )در صورتی که آزمون یا وسیله اندازه .21

85-84             ) 
 ( ترکیبی از دو نمره هستند.    3 مشاهده شده هستند.                                          (1
 ( خطا هستند. 4 واقعی هستند.                                                   (2

 (           85-86شوند؟)وزارت بهداشت رعایت کدامیک از انواع اعتبار موجب باال بودن قابلیت تعمیم می .22
 ( سازه4               ( وابسته به مالک 3 ( بیرونی                        2 درونی                            (1

گیرند. پژوهشگری الگوهای همبستگی بین نمرات بین این دو میزدگی را اندازه شود دو آزمون شخصیت احساس غربادعا می .23

دهد. سنجند یا نه، مورد تحلیل قرار میهای دیگر را به مظور تعیین اینکه آیا آن دو آزمون واقعا چنین احساسی را میآزمون و نمرات آزمون

 (                          86-87)وزارت بهداشت   های زیر استفاده کرده است؟با این اقدام پژوهشگر از کدامیک از وضعیت
 ( هنجارهای آزمون4 ( پایائی آزمون                3 ( روائی محتوی                2 روائی سازه                    (1

 (        86-87)وزارت بهداشت  توان مطمئن شد که این آزمون:داشته باشد، میاگر آزمونی پایایی خوبی  .24
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 های معرف معیاربندی شده است.  بر روی نمونه (1
 گیری متغیر مورد نظر است. دارای حساسیت باالیی برای اندازه (2
 های یک معیار مستقل دارد. همبستگی معناداری با اندازه (3
 ف یکسان است.  های مختلگیری آن در موقعیتاندازه (4

ای با سواالت لیکرت ساخته شود، برای تعیین پایایی درونی گیری پرسشنامهاگر یک ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی اندازه .25

(reliabilityآن چه روشی در ) (                           87-88وزارت بهداشت گیری مناسب است؟ )یک بار اندازه 
 ( اعتبار محتوا3                                 آزمون باز آزمون                 (1
 ( ضریب همبستگی پیرسون 4 آلفای کرونباخ                                                  (2

 (                                88-89)وزارت بهداشت  شود؟در ارزیابی اعتبار درونی تحقیق کدام مورد ذیل توسط پژوهشگر کنترل نمی .26
 پذیری     ( تعمیم3 های آماری                                           بازگشت (1
 ( رشد 4 افت                                                              (2

 (                          89-90شود؟ )وزارت بهداشت های پژوهش میپذیری یافتهمرعایت کدامیک از انواع اعتبار موجب باالبردن قابلیت تعمی .27
 ( بیرونی 4 ( درونی                          3 ( وابسته به مالک             2 سازه                           (1

 (     90-91)وزارت بهداشت  شود؟های تحقیق چه نامیده میپذیری یافتهقابلیت تعمیم .28
 ( اعتبار صوری4 ( تکرارپذیری                     3 ( اعتبار بیرونی                2 اعتبار درونی                  (1

 (            83سراسری معنای روایی بیرونی کدام است؟ ) .29
 یی توسط متخصصان   ( سنجش روا3 کنترل متغیرهای نامربوط                                     (1
 ( معناداری تغییرات4 ها                                         توانایی تعمیم یافته (2

 ( 94گیرند؟ )سراسری ی کدام دسته از مطالعات قرار میمطالعات تک آزمودنی در زمره .30
 ( نیمه آزمایشی 4 ( فرا ازمایشی                  3 ( قبل از آزمایشی              2 ( آزمایشی حقیقی                   1

 (94های ازمایشی، منظور از اثر هاوتورن چیست؟ )سراسری ی اعتبار درونی طرح. در فهرست عوامل تهدید کننده31
 ایط آزمایشی( واکنش به شر2 ( براورده کردن انتظارات آزمایشگر                           1
 ( تعامل انتخاب و تاریخچه 4 ( نو بودن محیط آزمایشی                                       3

 (94های پژوهش را با محدودیت مواجه کند؟ )سراسری تواند ظرفیت تعمیم پذیری یافته. استفاده از کدام روش کنترل واریانس می32
 های همگن ( تشکیل گروه2 بندی                                                         ( بلوک1
 ( همتا کردن تصادفی4 ( واگذاری )انصاب تصادفی(                                       3
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 نامه فصل بیست و چهارمپاسخ
 

دهد. منظور از کنترل  ی اعمال کنترل انجام میباشد که این امر را به واسطهآزمایشی استباط روابط علی میهای هدف اصلی طرح « صحیح است.1گزینه » .1

 توان اطمینان حاصل کرد که تغیرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است نه متغیرهای مشتبه کننده.باشد و از این طریق میافزایش روایی درونی می
 باشند.  سطح می  6در اینجا دو متغیر مستقل داریم )روش تدریس و تمرین( که مجموعا دارای  « صحیح است.4گزینه » .2
 ی مورد نظر است. های پژوهش مربوط به نمونه به جامعهاعتبار بیرونی مربوط به تعمیم یافته « صحیح است.4گزینه » .3
 دهد.ی اعمال کنترل انجام میشد که این امر را به واسطهبا های آزمایشی استباط روابط علی میهدف اصلی طرح « صحیح است.3گزینه » .4
منظور از روایی اطمینان حاصل کردن از این است که تغیرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است نه متغیرهای مشتبه کننده و   « صحیح است. 2گزینه » .5

 مزاحم )رقیب متغیر مستقل(.
های گویند( به منظور خنثی کردن اثر ترتیب، خستگی و انتقال در طرحوازنه سازی متقابل هم به آن میهای چرخشی )ماز طرح « صحیح است.2گزینه » .6

 گروهی است.  های بیناند اما خود دارای یک مشکل هستند و آن ایجاد تفاوتگروهی ایجاد شدهدرون
هاست. اگر  موجب انحراف کشیدن روایی درونی تحقیق گردد افت آزمودنیتواند های آزمایشی کامل تنها متغیری که میدر طرح « صحیح است.4گزینه » .7

 یابد.آزمون طوالنی شود و یا ریزش در یک گروه بیشتر از گروه دیگر باشد آن موقع میزان تهدید روایی درونی افزایش میآزمون و پسی پیشفاصله
ها، بیشینه کردن کنترل در این روش است. نکته: جایگزینی تصادفی شکلی از  روشهای آزمایشی با سایر مهمترین تمایز پژوهش « صحیح است.3گزینه » .8

 اعمال کنترل است.
 اعتبار درونی مربوط به کنترل متغیرهای رقیب متغیر مستقل است و اعتبار بیرونی به تعمیم نتایج اشاره دارد. « صحیح است.4گزینه » .9

ها، بیشینه کردن کنترل در این روش است. نکته: جایگزینی تصادفی شکلی از  های آزمایشی با سایر روشمهمترین تمایز پژوهش  « صحیح است.4گزینه » .10

های کنترل عبارت است از: تصادفی سازی )انتخاب، گمارش و کاربندی(، همتا کردن، همگن کردن، کنترل آماری )کوواریانس و اعمال کنترل است. نکته: انواع روش 
 همبستگی تفکیکی(، وارد کردن متغیر مزاحم به عنوان متغیر مستقل. 

  عامل  شود. یشود مشاهده م ی آزمون در آنها اجرا م شیکه پ یشیآزما یدر آن دسته از طرح ها)بازگشت آماری(  ون یاثر رگرس « صحیح است. 3گزینه » .11

  ر یرا تحت تاث یینها جیتواند نتا یم رد،یگ یقرار م ریمتغ کی فیدر دو طرف ط یینها ی، که انتخاب افراد بر اساس نمره ها یشیآزما یطرح ها ی در برخ ونیرگرس
   .کند یم دایپ شیگرا  نیانگی( در پس آزمون به سمت مفی )واقع در دو طرف ط فیو ضع یکه نمرات افراد قو یمعن نیبد قرار دهد.

  عامل  شود. یشود مشاهده م ی آزمون در آنها اجرا م شیکه پ یشیآزما یدر آن دسته از طرح ها)بازگشت آماری(  ون یرگرساثر  « صحیح است. 3گزینه » .12

  ر یرا تحت تاث یینها جیتواند نتا یم رد،یگ یقرار م ریمتغ کی فیدر دو طرف ط یینها ی، که انتخاب افراد بر اساس نمره ها یشیآزما یطرح ها ی در برخ ونیرگرس
   .کند یم دایپ شیگرا  نیانگی( در پس آزمون به سمت مفی )واقع در دو طرف ط فیو ضع یکه نمرات افراد قو یمعن نیبد قرار دهد.

ین ی همسانی درونی سواالت به روش آلفای کرونباخ است که جایگذهای تعیین پایی ابزار پژوهش محاسبهیکی از انواع روش « صحیح است. 3گزینه »  .13

 باشد. مناسبی برای پایایی ازمون بازآزمون می
گر( را حذف یا کنترل کنیم، روایی یا اعتبار درونی افزایش  در صورتی که بتوانیم متغیرهای رقیب متغیر مستقل )عوامل مخدوش « صحیح است.2گزینه » .14

 یابد.می
 ی هدف اشاره دارد. اعتبار بیرونی به امکان تعمیم نتایج پژوهش انجام شده به جامعه « صحیح است.2گزینه » .15
گر( را حذف یا کنترل کنیم، روایی  کننده یا مداخلهگر، مشتبهدر صورتی که بتوانیم متغیرهای رقیب متغیر مستقل )عوامل مخدوش  « صحیح است.3گزینه » .16

 یابد. یا اعتبار درونی افزایش می
های دارای نمرات افراطی )خیلی باال یا خیلی پایین( ی انتهایی و افراطی است، وجود ازمودنیچون افسردگی شدید یک نمره « صحیح است.3گزینه » .17

 شود.موجب اثر رگرسیون به طرف میانگین )بازگشت آماری( می
و اعتبار بیرونی به تعمیم نتایج اشاره دارد. در این جا چون زمان    اعتبار درونی مربوط به کنترل متغیرهای رقیب متغیر مستقل است   « صحیح است. 1گزینه » .18

 سوال از روایی درونی است.   1ی و رشد یک متغیر تهدید کننده اعتبار درونی است پس گزینه
ه به دست آمده، قابلیت تعمیم شناختی( به این امر اشاره دارد که ایا نتایجی که در محیط مصنوعی ازمایشگااعتبار اکولوژیک )بوم « صحیح است.2گزینه » .19

 ی طبیعی را دارد.نتایج به جامعه
 اعتبار درونی مربوط به کنترل متغیرهای رقیب متغیر مستقل است و اعتبار بیرونی به تعمیم نتایج اشاره دارد. « صحیح است.2گزینه » .20
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ابزاری پایایی نداشته باشد روایی هم ندارد. نکته: پایایی شرط روایی  شود و وقتی  گیری میفقدان پایایی موجب ایجاد خطای اندازه  « صحیح است.4گزینه » .21

 است. 
 باشد.  اعتبار بیرونی مربوط به تعمیم نتایج است که دارای انواع متفاوتی است که شامل: زمانی و مکانی )اکولوژیکی( می « صحیح است.2گزینه » .22
 های موجود است. استفاده از روایی همگرا و واگرا با سایر ازمونهای تعیین روایی سازه یکی از راه « صحیح است.1گزینه » .23
ی نظری  گیری اشاره دارد و روایی بر اینکه آیا ابزار مورد نظر سازه ها و کاهش خطای اندازهگیریپایایی به تکرار پذیری اندازه« صحیح است. 4گزینه » .24

 کند یا خیر.  زیربنایی را بازنمایی می
های همتا، تنصیف )دونیمه آزمون( و هماهنگی درونی  توان به بازآزمایی، فرمپایایی دارای انواع متفاوتی است که از ان بین می « صحیح است.2گزینه » .25

قیاس های دارای مهای دارای طیف لیکرت مناسب است. نکته: برای پرسشهای تعیین همسانی درونی روش الفای کرونباخ است که برای پرسشاشاره کرد. یکی از راه
 ( استفاده شود. 21یا  20ای بهتر است از روش همسانی درونی کودر ریچاردسون )دوگزینه
 پذیری مربوط به روایی بیرونی است نه روایی درونی. تعمیم « صحیح است.3گزینه » .26
 باشد.  اعتبار بیرونی مربوط به تعمیم نتایج است که دارای انواع متفاوتی است که شامل: زمانی و مکانی )اکولوژیکی( می « صحیح است.4گزینه » .27
 هر جا بحث تعمیم مطرح شد، بر روایی یا اعتبار بیرونی داللت دارد.   « صحیح است.1گزینه » .28
 باشد.  اعتبار بیرونی مربوط به تعمیم نتایج است که دارای انواع متفاوتی است که شامل: زمانی و مکانی )اکولوژیکی( می « صحیح است.2گزینه » .29
گیری مکرر جزو  آزمایشی و شبه آزمایشی را بشناسیم. طرح های اندازه های آزمایشی، نیمهبرای پاسخ به این سوال باید انواع طرح  .« صحیح است 4گزینه » .30

 آزمایشی هستند.های نیمهی طرحهخانواد
هایی تواند نتایج آزمایش را تحریف کند. شرایط آزمایشی دارای ویژگیاثر هاوتورن ناشی از واکنش به شرایط ازمایشی است که می   « صحیح است. 2گزینه » .31

تواند موجب واکنش به شرایط آزمایشی گردد بنابراین وامل است که میاست از جمله تازگی، حضور دیگر شرکت کنندگان و ...، باید توجه داشته باشیم نو بودن یکی از ع
 است.  2ی کاملترین جواب گزینه

ی معکوس بین افزایش میزان کنترل و تعمیم پذیری وجود دارد یعنی هز چه میزان کنترل افزایش یابد  به طور کلی نوعی رابطه  « صحیح است.4گزینه » .32

های کنترل همتا کردن به دلیل جفت کردن آزمودنی ها از نظر متغیر  شود اما از بین سایر روش آزمایش امکان تعمیم به جامعه کم میبه دلیل مصنوعی شدن شرایط 
 گردد.رقیب متغیر مستقل، منجر به محدودیت بیشتر تعمیم نتایج می
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 منابع 

 

 1399تا  1376شناسی مجموعه سواالت کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان  .1

 1399تا  1376شناسی دانشگاه آزاد مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد روان  .2
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط

 

 ماه مانده به کنکور.   3تا  1های برتر دانشگاه تهران و شهیدبهشتی، مناسب حدود : شامل صدها نکته خیلی مهم از همین درس به انتخاب رتبهآمارکپسول   .1

های عمومی و بالینی کنکور  شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر یک از دروس گرایش مجموعه بانک سواالت درس به درس سایر دروس:  .2

های هر درس، مناسب جهت تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. برای هر درس یک مجموعه بانک تست در دسترس شناسی، مطابق با سرفصلکارشناسی ارشد روان

 است.  

های بالینی و عمومی،  از تمام دروس گرایش جلد(: 2) – شناسی خیر کارشناسی ارشد رشته روانسال ا 11بانک سواالت کنکورهای بیش از   .3

های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در روزهای های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دورهبا پاسخ

 پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند. 

  :آمار و روش تحقیقفیلم آموزشی   .4

 دکتر مالک بسطامی با تدرس  (1

 HDکیفیت  (2

 تمام مباحثآموزش کامل و جامع  (3

های برتر کنکور  های اخیر کارشناسی ارشد / دکتری با آموزش رتبهبررسی کامل سواالت کنکورهای سال:  آمار و روش تحقیقکالس نکته و تست آنالین   .5

 بهشتی دانشگاه تهران و شهید
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