
ی نام او .:   :. بھ نام 

ژه  ام و عمق  یمطالعھمی دانیم کھ یک مطالعھ ی عل حرفھ ای (بھ و ـــــــــــــ ی تری ادامھ پیدا می کنند و نیازمند ا ی طوال وری کھ بازه ی زما مباحث کن

ای خاص خود را می طلبد. بدی ا و ابزار دف خا کھ دارد، شیوه  ر کدام از این مراحل، بھ اقتضای  ند) چندین مرحلھ دارد و  س ی  ش ت  اسب

ی با مباحث و ان عزز، برای آشــنا و ــ ند  کھ دا ســ ا  ســط  ، نیازمند منا با شــرح و  ــ ر ماده ی در ا، در آغاز مطالعات خود، در  فهم به آن 

ی مطالعھ ای مرجع یا خالصھکھ برای این منظور ما غالبًا استفاده از کتب آموز جامع (اعم از کتاب ای جامع) را توصیھ می کنیم، اما در مراحل پایا

یت مطالب در حافظھ مروط میکھ چالش داوطلبان ب د،  ش بھ تث ن داوطلبان جهت د شود، استفاده از منب کھ بتواند بھ کمک سوال و پا بھ ذ

د بود.  مجموعھ  اراتر خوا سول موثرتر و  مت  روش تحقیقآمار و ک ات از این درس است کھ بھ  ین ن ید عقای سو آ نژادخانم نیکو قاحاوی مهم

ی، ارشــناس برتر کنکور  ایرتبھ اردســتا اه تهران ارشــد( شــ اشــانروانو  رشــتھ مشــاوره دا ی  اه علوم پزشــ شــ ــ بالی دا آقای  و توســطهیھ ت )شــنا

مایون حالجیان، رتبھ  وی رشتھ روان، خانم پرسا رفی و ۹۷کنکور  ۲ام ت مدرسدا اه تر ش ش  شنا دا را شده است. این مجموعھ کھ و

ش ازمجموع  شـــامدر  وتاه و شـــبھ روش تحقیقدرس آمار و از مباحث نکتھ مهم  ۷۸۰ ل ب ـــ  ارت اســـت، -بھ صـــورت ســـواالت دارای پا دو جهت از فلش 

ش جنبھآنکھ مفید بھ نظر می رسد، اول  ات کھ ب ژه شده در این مجموعھ بر مهم ترن ن ند تأکید و س وری دارند، موردی تر و حفظی تر  . ستای کن

ـــــــ بودن این مجموعھ -حالت پرســـــــشمان طور کھ ذکر شـــــــد دوم آنکھ،  ن پا شـــــــ درگ می کند و بھ چالش می کشـــــــد برای شـــــــما از این جهت کھ ذ را ب

ای بزرگ شـــــــــــــما  وچک در کســــــــــــــب موفقیت  رچند  م ســـــــــــــه  د بود. امیدوارم کھ این مجموعھ  ارآمدتر خوا یت مطالب در حافظھ ی بلندمدت  تث

یم بود. ان داشـتھ باشـید.عزز  شـرفت این مجموعھ خوا شـنهادات و انتقادات شـما عززان در جهت پ یح با کمال میل پذیرای نظرات، پ ـ این  مطالعھ  

سایت کیهان (مجموعھ با روش خا صورت می ی آن لطفًا بھ و د کھ برای یادگ ان ) بخش van.irwww.kayhanraگ  مراجعھ نمایید. دانلود رای

 گروه مشاوران کیهان
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تیک
اا

پاسوالردیفف

;;;;;;;;;;;
ست؟1;;;;;;; چ علم

ان ج ای واقعیت آن کمک بھ کھ منظم و م م ای فعالیت مجموعھ
شوند می گذاشتھ م کنار .خارج

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

کرد؟2 باید چھ اعتبارنظرھ ن عی فرضیھبرای بندی صورت

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟3 چ عل ش پژو داف اا واقعیت ا/ کشف آ ن ب رابطھ ا/ برقرارکردن داد رو و شرایط ن ی ت

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

است؟4 ی تب چھ خوب ن ی شودت می بی ش پ و عمیم منجربھ کھ ی .تب

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

کدامند؟5 عل ش پژو فرآیند بدی )4قانون)3نظرھ)2فرضیھ)1مراحل اصل

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟6 چ نظرھ رد اار متغ ن ب ی رابطھ بیان و ا واقعیت بھ بخشیدن انتظام

;;;;;;;;;;;
شود؟7;;;;;;; می تبدیل قانون بھ ی زما چھ نظرھ

گذاشتھ ش آزما بوتھ بھ تری سیاروسیع درمقیاس نظرھ کھ ی درصور
کنند تایید را آن تجری اطالعات و .شود

;;;;;;;;;;;
شود؟8;;;;;;; می تبدیل بدی اصل بھ ی زما چھ قانون

آن از و شود تبدیل باور یک بھ کھ شود مستحکم چنان قانون کھ ی درصور
نمود تاج است دیگری ای اره .ان
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;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟9 چ علم آدمیدف اطراف دنیای ی شناسا

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟10 چ عل فعالیت نظم)2توصیف)1اجزای قانون)3کشف و ا نظرھ بندی صورت

;;;;;;;;;;;
است؟11;;;;;;; ی ا فعالیت ازچھ مرکب پردازی قیاسنظرھ و تجرھ ده، مشا

;;;;;;;;;;;
ست؟12;;;;;;; چ عل قانون و نظرھ

ای داد رو و ا ی ژ و ن ب ی ست م کھ ند س منطقی و ک عبارات
کنند می ص م را .مختلف

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

اند؟13 کدام علم منطقی ای قیا)1روش ی)2روش استقرا روش

;;;;;;;;;;;
است؟14;;;;;;; ونھ چ ی استقرا استدالل

نظرھ بھ واقعیت از یا ل بھ ازجزء ده/ رسیدن مشا ای داده از شروع
است ل بھ آن عمیم عد و را. شده ده مشا ای پدیده ن ب روابط عمیم

کند می .بیان

است؟15 ک چھ ی استقرا استدالل بیکنمبدع س س فرا

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟16 چ بھ ی استقرا منطق آنارزش بھ مروط ای ش آزما دقت و ی درو ثبات

;;;;;;;;;;;
است؟17;;;;;;; ونھ چ قیا استدالل

نظرھ براساس جزی موارد بی ش پ یا جزء بھ ل از ازیک/ رسیدن شروع
است جزی موراد بی ش پ عد و ک و عمومی .قانون

است؟18 چھ ک قیا استدالل ارسطومبدع
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;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

19
ارمی بھ ونھ وچ اند کدام قیا استدالل اجزای

روند؟

قضیھ )1 وچک)فرضیھ(یک صغری(ی بزرگ) 2)    مقدمھ فرض یک
ی( ک ی  -)مقدمھ ک ند: مثال؛مقدمھ س ی فا ا سان ا مقدمھ. مھ

است: صغری سان ا یجھ. / سقراط است: ن ی فا .سقراط

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟20 چ بھ قیا منطق اولیھارزش ای فرضیھ درس و ی درو ثبات

;;;;;;;;;;;
ست؟21;;;;;;; چ عل روش یان ب

قیا وروش ی استقرا روش استدالل/ترکیب و منطقی ن قوان ازطرق
آید- قیا می دست بھ ش دا ی .استقرا

است؟22 ک چھ عل روش نمبدع چارلزدارو

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟23 چ علم بنای سنگ ن منظمنخست ی ده مشا یا ی گ اندازه

;;;;;;;;;;;
اند؟24;;;;;;; کدام ی سا ا علوم ای ی ز و

بودن)1 بودن)2منطقی ی بودن)3ج گری)4ک بودن)5امساک تخص
ذیری)6 پذیری)7تکرار تحول و غی

;;;;;;;;;;;
ست؟25;;;;;;; چ عل تحقیق عرف

خا ی پدیده آن تحت کھ است شرایطی درجستجوی عل روش رد ار
د د می ش. / رخ ب علم یا حقیقت کشف برای منظم ای فعالیت

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;26

از عرف است؟» تحقیق«این ک فرایند«ازچھ
موقعیت یک کردن ص م برای منظم جستجوی

ن »نامع
ی دیو جان
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27

از عرف است؟» تحقیق«این ک غی« ازچھ
ن نامع یا ثابت غ موقعیت یک ی شده دایت و ل کن
امال روابط و صات م اظ از کھ موقعی بھ

است ثابت و ن ».مع

ی دیو جان

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

28

از عرف است؟» تحقیق«این ک و« ازچھ برر
ای قضیھ آزما و شده ل کن منظم، ی مطالعھ
دید با ا پدیده ن ب احتما روابط ی اره در فر

»انتقادی

کرلینجر

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

کدامند؟29 ی و ب و ی اعتباردرو براساس تحقیق ش)1انواع ی)3مطالعھ)2آزما یا برر)4زمینھ

;;;;;;;;;;;
ست؟30;;;;;;; چ تحقیق یک درس شروط

ی)1 اعتباردرو ش افزا موجب دقیق ل موجب)2کن یح ی گ نمونھ
ی و اعتبارب ش افزا

;;;;;;;;;;;
ست؟31;;;;;;; چ عل وروش تحقیق ای تفاوت

است)1 عل ترازروش منظم ترو رس نو)2. تحقیق منجرھ تحقیق
تراست تخص و شود می گزارش و مراحل ت ث

;;;;;;;;;;;
کدامند؟32;;;;;;; عل روش ی عمده مراحل

مسئلھ)1 بھ بردن نھ)2ی ش پ فرضیھ)3جستجوی ن و)4تدو ده مشا
فرضیھ فرضیھ)5آزمون عدیل یا پذیرش،رد
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;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟33 چ ب ترت بھ عل تحقیق طرح یک اجرای مراحل

موضوع)1 مسئلھ)2انتخاب تحقیق)3بیان نھ ش ای)4پ گزاره بیان
سنجش)5 )سواالت/فرضیھ/دف(مسئلھ مقیاس و ا متغ کردن ص م

ا ی)6آ گ اندازه ابزار ن ،نمونھ)7عی برر مورد ی جامعھ کردن ص م
نمونھ م تحقیق )8و روش ا)9انتخاب داده و)10گردآوری تنظیم
ا داده یص ی)11ت گ یجھ ن و ا داده اشاعھ)12تحلیل و گزارش ن تدو

ا یافتھ ی

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟34 چ تحقیق مناسب موضوع ای ی ژ و

شگرباشد)1 پژو ی عالقھ باشد)2مورد نو و ع پذیرباشد)3بد ش پژو
باشد)4 داشتھ عل ت اولو و میت شگرباشد)5ا پژو ی توانا با متناسب
باشد)6 مادی ع منا با دراختیارباشد)7متناسب ی اطالعا ع صرفھ)8منا بھ

باشد

;;;;;;;;;;;
ست؟35;;;;;;; چ داردمسئلھ وجود آن برای ممکن پا دو کھ است مشک یا .سؤال

ست؟36 چ مسئلھ
وجود ا متغ ن ب ای رابطھ چھ پرسد می کھ است امی استف ی جملھ یک

.دارد
;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟37 چ عل ش پژو ام دشوارترن یا ن استاول آن بیان و مسئلھ .یص

;;;;;;;;;;;
شود؟38;;;;;;; رعایت باید ی ا ن چھ مسئلھ بیان در

اند )1 شده مطرح درمسئلھ کھ ی مفا ای) 2. یص ی ژ و ن عی
یم یکدیگر )3مفا با یم مفا ارتباط ی ون چ
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;;;;;;;;;;;
کند؟39;;;;;;; می بیان را ی ا چ چھ خوب ی مسئلھ بیان

مسئلھ )1 میت تخص) 2ا ی حوزه دریک مسئلھ اطالعات) 3تجدید
شده انجام تحقیقات ی اره در تحقیق )4ک نتایج ی ارائھ برای ی چارچو

;;;;;;;;;;;
دارد؟40;;;;;;; ی ا ی ژ و چھ م م ی مسئلھ

خاص )1 ی حیطھ دریک ش دا آوردن م قب) 2فرا تحقیقات نتایج عمیم
تحقیق )3 شنا روش د ش روز) 4پ م م ازمسائل بر ن ساخ روشن

;;;;;;;;;;;
ست؟41;;;;;;; چ مسئلھ انتخاب برای ان و مک ای اد ش پ

گذشتھ )1 ای ش پژو ی ای) 2مطالعھ ش درپژو موجود خالء یص
عاجزاست )3گذشتھ آن ازدرک ش دا کھ واقعی ن ی ت

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;42

اه دید از مسئلھ بیان و انتخاب برای الزم ای مالک
اند؟ کرلینجرکدام

کند )1 رابیان متغ چند یا دو ارتباط باید ام) 2. مسئلھ ا بدون و روشن
شود )3باشد بیان پذیرباشد) 4. سوا نباشد) 5. آزمون .اخال

;;;;;;;;;;;
ند؟43;;;;;;; س ن ش پژو قابل مسائ چھ

ند )1 س ن عدیل یا حذف قابل کھ ارز ای قضاوت کھ) 2وجود مسائ
است بیان قابل ا آ از قسم الزم )3فقط تکنولوژی وجود عدم

;;;;;;;;;;;
داند؟44;;;;;;; می حل قابل غ را مسائ چھ ان و مک

ساختار )1 بدون م) 2مسئلھ م اطالعات) 3مسائل آوری جمع ان ام عدم
مسئلھ )4 باطل دور
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;;;;;;;;;;;
دارد؟45;;;;;;; ی ا ی ژ و چھ ان و مک دید از خوب مسئلھ

باشد )1 باارزش حرفھ) 2باید با مرتبط و شگرباشد پژو عالقھ مورد باید
باشد بیفزاید )3اش براطالعات و باشد ارتباط در روز ش دا با باید) 4باید

باشد فلسفی طبیعت فاقد

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

46

تحقیق ازمراحل یک درکدام معموال ر، ز ات با اش
د؟ می د عرف )1رخ بدون اطالعات آوری جمع
ش پژو ل بدون )2مش وسواالت ا داده از استفاده
پژو طرح بھ )3یچ ای وسوال داف ا عرف
م م ی )4صورت مطالعھ بدون ش پژو بھ اقدام

گذشتھ ژه )5تحقیقات و ی مسئلھ درمورد ش پژو
دارد ی ست ای ژه و موقعیت بھ کھ در)6ای قصور

یم مفا و مناسب ای نظرھ براساس مسئلھ ن تدو
روشن)7موجود طور بھ ا مفروضھ بیان در وتا

ی)8 اجرا ای محدودیت یص در وتا

مسالھ بیان

;;;;;;;;;;;
;;;;;;;

ست؟47 چ نھ ش پ ع منا ی ژ و ین م بودنم مرتبط

;;;;;;;;;;;
باشند؟48;;;;;;; داشتھ ای ی ژ و چھ باید ان ام حد تا ع باشندمنا اول .دست
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hhhhhh
hhhh

:نمودار چند ضل ساده55

ی  ژ ای نمودار چند ضل ساده مشابھ با و ی  ژ  و
ستوگرام است ی یا  .ای نمودار ستو

ردترن نمودار علوم رفتاری، نمودار چند  ار پر
.ضل ساده است

hhhhhh
hhhh

ی از نمودار چند ضل تراک 56 استفاده می شود؟ )تجم(چھ زما
سھ یک نمره با بقیھ نمرات باشد، از  دف مقا وق 

.نمودار چند ضل تراک استفاده می شود

hhhhhh
hhhh

ش مرکزی57 ای گرا ن )mn(، میانھ )نما( مد :انواع شاخص  )̅ x(،  میانگ

hhhhhh
hhhh

:)نما(مد 58
ی است ین فراوا ش با .   عددی است کھ دارای ب

ار برده شود .مقیاس اس بھ 

hhhhhh
hhhh

:)mn(میانھ 59
ا است ع نمره  یک شاخص .  نقطھ وسط در توز

ی . ترتی است و ست عداد اعداد  مقدار میانھ بھ 
ا دارد نھ ارزش عددی آن 
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hhhhhh
hhhh

ار برده می شود؟60 ی میانھ بھ  چھ زما

ای پرت یا  ار برده می شود کھ داده  ی بھ   زما
ع دارای  افراطی وجود داشتھ باشد، یا وق کھ توز
س  ع در دس ک باشد یا کھ فقط قسم از توز

.باشد

hhhhhh
hhhh

ست؟61 س(مقیاس رتبھ ای مقیاس مروط بھ میانھ چ .)بر اوقات فاصلھ ای و 

hhhhhh
hhhh

ست؟62 ن میانھ چ عی ن قدم در  ااول مرتب کردن داده 

hhhhhh
hhhh

ک63 : د
ع را بھ ده قسمت مساوی  ند کھ توز س ی  نمرا

.تقسیم می کنند

hhhhhh
hhhh

: چارک64
ار قسمت مساوی  ع را بھ چ ند کھ توز س ی  نمرا

.تقسیم می کنند

hhhhhh
hhhh

: صدک65
ع را بھ  ند کھ توز س ی   قسمت مساوی 100نمرا

.تقسیم می کنند

hhhhhh
hhhh

ست؟66 ش مرکزی چ مد یا نماساده ترن شاخص گرا
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ارشد و دکتري روان شناسی        - کیهان            مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق  

hhhhhh
hhhh

ن 67  :)̅ x(میانگ

ا  ا، یا مرکز ثقل داده  ع نمره  عادل توز   نقطھ 
ای . است یک شاخص فاصلھ ای است و با مقیاس 

ار برده می شود س بھ  ن . فاصلھ ای و  میانگ
ا حساس است ت بھ ارزش عددی تمام نمره  .س

hhhhhh
hhhh

ست؟68 ورترن و معت ترن شاخص مرکزی چ نمش میانگ

hhhhhh
hhhh

ش است؟69 ش از میانھ و نما استثبات کدام شاخص مرکزی ب ن ب .ثبات میانگ

hhhhhh
hhhh

ا70 ن  ِن میانگ ن مرکب یا میانگ :میانگ
ای گروه  ن  ِن میانگ بر مواقع الزم است میانگ

.ای مختلف محاسبھ شود

hhhhhh
hhhh

ن71 :انحراف از میانگ
ا از  ر یک از نمره  ن با کم کردن  انحراف میانگ

ن بھ دست می آید .میانگ

hhhhhh
hhhh

72
ا، چھ مقدار بھ  ر یک از نمره   با اضافھ کردن یک مقدار ثابت بھ 

ن اضافھ می شود؟ میانگ
ن اضافھ می شود .مان مقدار ثابت بھ میانگ

hhhhhh
hhhh

73
ن  ا، چھ مقدار از میانگ ر یک از نمره  با کم کردن یک مقدار ثابت از 

کم می شود؟
ن کم می شود مان مقدار ثابت از میانگ  .
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ارشد و دکتري روان شناسی  - کیهان  مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق   

hhhhhh
hhhh

74
ن بھ چھ  ا، میانگ ر یک از نمره  با تقسیم کردن یک مقدار ثابت بھ 

مقدار تقسیم می شود؟
مان مقدار ثابت تقسیم می شود ن ن بھ  .میانگ

hhhhhh
hhhh

75
ن  ا، چھ مقدار در میانگ ر یک از نمره   با ضرب یک مقدار ثابت در 

ضرب می شود؟
ن ضرب می شود مان مقدار ثابت در میانگ  .

hhhhhh
hhhh

ن چقدر است؟76 ا از میانگ  مجموع مجذور انحراف نمره 
ا از  وچک یا مساوی مجموع مجذور انحراف نمره 

.ر عدد دیگر است

hhhhhh
hhhh

77
ن چھ روابطی  ن نما، میانھ، و میانگ ع دارای ک منفی باشد، ب اگر توز

برقرار است؟
ن> میانھ >  مد  میانگ

hhhhhh
hhhh

78
ن چھ روابطی  ن نما، میانھ، و میانگ ت باشد، ب ع دارای ک مث اگر توز

برقرار است؟
ن  مد> میانھ >  میانگ

hhhhhh
hhhh

:گشتاور79
گشتاور، متوسط انحراف یک مجموعھ نمرات از 

ن است .میانگ

hhhhhh
hhhh

:ک80
ند و در . انحراف یک منح از حالت تقارن را ک 

.در نوسان است+ 3تا - 3عمل مقدار ک از 

hhhhhh
hhhh

.برابر صفر استدر منح متقارن، ک برابر چند است؟81
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ارشد و دکتري روان شناسی        - کیهان            مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق  

hhhhhh
hhhh

82
ت باشد چھ رابطھ ای برقرار  در منح نامتقاری کھ دارای ک مث

است؟
 Q3-Q2>Q2-Q1برقرار است   .

hhhhhh
hhhh

83
در منح نامتقاری کھ دارای ک منفی باشد چھ رابطھ ای برقرار 

است؟
Q3-Q2<Q2-Q1برقرار است   .

hhhhhh
hhhh

وچک از 84 ونھ است؟0.1اگر مقدار ک  ع چ .متقارن است باشد توز

hhhhhh
hhhh

ونھ است؟0.5اگر مقدار ک بزرگ از 85 ع دارای چ .دارای ک است باشد، توز

hhhhhh
hhhh

ی86 :کشید
شان  ده بودن منح را  ان بارک یا گس ی م کشید

د .می د

hhhhhh
hhhh

ی برابر چند است؟87 ع طبی باشد کشید .برابر صفر استاگر توز

hhhhhh
hhhh

ی چند است؟88 ع خوابیده باشد کشید .وچک از صفر استاگر توز

hhhhhh
hhhh

ی89 ای پراکند :شاخص 
غی پذیری ن نامیده می شوند ان . مقادیر  م

ا وجود دارد را  ن نمره  ی کھ در ب ا غی ی یا  پراکند
ند .شان می د
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ارشد و دکتري روان شناسی  - کیهان  مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق   

hhhhhh
hhhh

ی90 ای پراکند :انواع شاخص 
س، و انحراف  ا ی، وار ات، انحراف چار غی دامنھ 

معیار

hhhhhh
hhhh

ات91 غی :دامنھ 
ی و مقیاس آن حداقل  ساده ترن شاخص پراکند

ی . فاصلھ ای است ا ات از دو عدد ان غی دامنھ 
ع اثر می پذیرد .توز

hhhhhh
hhhh

ی92 :انحراف چار

ی را در اطراف مرکز  ان پراکند ی، م انحراف چار
د شان می د ا  ع نمره  ی، . توز مقیاس انحراف چار

ی از . حداقل فاصلھ ای است  درصد 25انحراف چار
ا تأث می پذیرد ن نمره  .باال و پای

hhhhhh
hhhh

93
شان  ت بھ میانھ  س ان انحراف نمرات را  ی م کدام شاخص پراکند

د؟ می د
ی انحراف چار

hhhhhh
hhhh

ست؟94 ی چ مناسب ترن شاخص پراکند
ی  انحراف چار

hhhhhh
hhhh

95
ند از چھ  س ی کھ دارای ک  ا ع  ی در توز برای محاسبۀ پراکند

شاخ استفاده می شود؟
ی انحراف چار

hhhhhh
hhhh

ست؟96 ا چ ع نمره  م ترن شاخص مرکزی توز میانھم
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ارشد و دکتري روان شناسی        - کیهان            مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق  

hhhhhh
hhhh

ا 97 ن چارک  غی ب ی(دامنھ  :)دامنھ چار
ای اول  ن چارک  ا، فاصلھ ب ن چارک  غی ب  دامنھ 

ن  غی ب ع 50و سوم است و دامنھ  ی توز  درصد میا
د شان می د .را 

hhhhhh
hhhh

:AD یا MDانحراف متوسط 98

ش  ای گرا ی از شاخص  ر عدد با ی ن  فاصلھ ب
انحراف متوسط . مرکزی، انحراف نامیده می شود

ن است  ا از میانگ ن قدر مطلق انحراف نمره  میانگ
شان  ن را  ا حول میانگ ی نمره  کھ متوسط پراکند

د  .می د

hhhhhh
hhhh

س 99 :)پراش(وارا

ا از  ن مجذور انحراف نمره  عبارت است از میانگ
ن  ا از میانگ ن یا مجموع مجذور انحراف نمره  میانگ

عداد اعداد س با ثبات و معت . تقسیم بر  وارا
.است

hhhhhh
hhhh

ست؟100 نده چ شان د غی در مقدار انحراف استاندارد  ا  ی نمره  غی در پراکند نده  شان د
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ارشد و دکتري روان شناسی  - کیهان  مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق   

hhhhhh
hhhh

:)انحراف معیار (انحراف استاندارد 101

ی است،  با ثبات ترن و معت ترن شاخص پراکند
مھ اعداد مورد  در محاسبۀ آن ارزش مقداری 

د مقیاس آن حداقل فاصلھ ای . استفاده قرار می گ
است

hhhhhh
hhhh

ست؟102 ی چ انحراف استانداردمناسب ترن شاخص پراکند

hhhhhh
hhhh

ست؟103 انحراف استاندارد برابر با چ
س است، بھ عبارت دیگر جذر  برابر با مجذور وارا

ا از  ن مجذور انحراف نمره  یا رشھ دوم میانگ
ند و ن را انحراف استاندارد می  .میانگ

hhhhhh
hhhh

:خطای طبقھ بندی104
معموًال با طبقھ بندی یا گروه بندی کردن اطالعات، 

ن ک متفاوت می شود کھ بھ آن خطای  مقدار میانگ
ند و .طبقھ بندی می 

hhhhhh
hhhh

م است؟105 اد و م  در محاسبۀ انحراف استانداردخطای طبقھ بندی در کدام شاخص ز

hhhhhh
hhhh

106
اد شدن خطای طبقھ بندی در محاسبھ انحراف استاندارد  دلیل ز

ست؟ چ
ان  ا مجذور می شوند و م این است کھ انحراف 

عدیل گردد اد می شود و باید  .خطا ز
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گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx


 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
https://t.me/kayhanravan_ir
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