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 فصل دوم: توزیع فراوانی
 

خام  يهادادهاساسی  يهایژگیوتوزیع فراوانی روش مناسبی براي خالصه کردن و مشخص نمودن  .ندیگویممشاهدات را در آمار توزیع فراوانی  یدهسازمان
مناسب است. براي مثال جدول توزیع فراوانی گروه خونی تعدادي  نشده يبندطبقهتوزیع فراوانی جدول  کمی گسسته و کیفی يهادادهبراي تنظیم  تحقیق است.

 از افراد:
 

 
 
 
 

 مناسب است. شده يبندطبقهفراوانی  جدول توزیع، که داراي تعداد و تنوع زیادي هستند ياگسسته يهادادهو نیز  پیوسته يهادادهبراي تنظیم 
 شده تعیین موارد زیر الزم است: يبندطبقهفراوانی  براي تنظیم جدول توزیع

 .1به اضافه  عدد نیترکم): عبارت است تفاضل بیشترین عدد از R( تعیین دامنه تغییرات )1
R= xmax- xmin+1 

 .ترندکینزدتفاوت زیاد در جامعه است و هر چقدر این دامنه کمتر باشد افراد جامعه از لحاظ این متغیر به هم  دهندهنشاننکته: بزرگی دامنه تغییرات  
 و دامنه تغییرات بستگی دارد. هادادهپراکندگی  اختیاري است و به ):k) تعداد طبقات (2
 دسته انتخاب مناسبی است. 20و حداکثر  5در یک جدول فراوانی تعداد حداقل  -
س استفاده از فرمولی به نام قاعده استورج توانیمروش دقیق ریاضی وجود ندارد براي محاسبه آن  گونهچیه kعلیرغم اینکه براي تعیین  -

 log N 3/3+1                                                                                                                                 کرد:                                    
k=   

 (الزم نیست محاسبه تعداد طبقات را با این فرمول یاد بگیرید فقط اسم فرمول و خود فرمول را بدانید کافی است)
 : دامنه تغییرات تقسیم بر تعداد طبقات)i) طول دسته (3

 i =  
، حد باالي آن شودیمآن ختم  که دسته به ییهاداده، حد پایین آن دسته (کران پایین) و شودیمکه یک دسته با آن شروع  ییهاداده ):C-Lحدود دسته ( )4

 (کران باال) نام دارد. دسته
 1جدول                 2جدول               : هامثال

 
 
 

 تفاوت دو حد پایین متوالی یا دو حد باالي متوالی طول دسته: 
 5 =2در جدول                                           4 = 1در جدول 

 
 تفاوت بین حد باال و پایین یک دسته عرض دسته: 

 4 =2در جدول                                            4 =1در جدول 
 

 حدود واقعی طبقات 
 5/0واحد از کران پایین کم و  5/0) یا حدود طبقات از حدود واقعی طبقات استفاده کنیم. به این منظور C-L( هادستهدر حالت کلی بهتر است براي نوشتن حدود 

 به این صورت نوشت: توانیمصفحه قبل را  2. براي مثال جدول میکنیمواحد به کران باال اضافه 
 
 
 

O AB B A  گروه خونی)ix( 
 )ifافراد ( 10 15 2 17

13-9 9-5 5-1 C-L 

2 1 7 if 
15-11 10-6 5-1 C-L 

2 3 5 Fi 

5/15- 5/10 5/10- 5/5 5/5- 5/0 C-L 
2 3 5 if 
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 :تمارینی براي حدود واقعی طبقات
 005/0و در اعدادي که دو رقم اعشار دارند  05/0واحد، در اعدادي که یک رقم اعشار دارند  5/0اعداد صحیح  ردن حد پایین یا باالي اعداد، بهوبراي به دست آ

 :هامثال. میکنیماضافه یا کم 
  675/6 =67/6حد باالي عدد  -                                      45/4 =5/4حد پایین عدد  -
 35/3 =3/3حد باالي عدد  -                                    535/7 = 54/7حد پایین عدد  -
 

 حد پایین و حد باالي همان طبقه استمرکز یک طبقه برابر نصف مجموع : )( مرکز طبقه (حد میانی طبقه ) 
 ) پی برد.به طول دسته ( توانیمنکته: از تفاضل دو مرکز دسته متوالی  

 :از اندعبارتصفحه قبل، مرکز طبقات  براي مثال در جدول

                   X1 = 2
51 =3                 X2 = 2

95 = 7           X3 = 2
139 = 11  

 

 است. دامنه تغییرات را بیابید. 12برابر  هادستهو تعداد  6/7و  2/7، 8/6، مرکز سه دسته متوالی به ترتیب هاداده يبنددستهدر یک  سؤال: 
 به این ترتیب ) پی برد.iبه طول دسته ( توانیمپاسخ: با توجه به نکته ذکر شده در مورد مرکز طبقه، با تفاضل دو مرکز دسته متوالی 

                     4/0= 8/6-2/7 = i 
Vیعنی iبا توجه به فرمول مربوط به 

O
=i  جایگزینی اعداد مناسب داریم:و 

                                          8/4 R=                V12=4/0 
 یعنی:         برندیمنوشتن مکرر نماد جمع در ریاضی، شکل بزرگ یونانی سیگما را به عنوان نماد ریاضی براي عمل جمع به کار  براي اجتناب از  نکته: 

ˆ T L T1 E@Æ
@1 T2 E T3 E fi E TÆ  

 
 هایفراوانانواع 
 است که در آن دسته قرار دارد. ییهادادهتعداد دفعاتی است که آن داده تکرار شده است و در یک جدول توزیع فراوانی تعداد ): Fفراوانی مطلق ( 
 NiF =                                                                               مطلق برابر تعداد کل مشاهدات است یعنی          يهایفراوان: مجموع نکته 

 
 .ندیگویمهر طبقه به کل مشاهدات جامعه را فراوانی نسبی  يهادادهنسبت  ):if( فراوانی نسبی 

J_
R

 
هنگامی مفید است که فراوانی نسبی  نسبی برابر یک است. يهایفراوانرا در هر طبقه مشخص نمود. مجموع  هادادهدرصد تراکم  توانیمبه کمک فراوانی نسبی 

 بخواهیم دو توزیع فراوانی با تعداد مشاهدات متفاوت را با یکدیگر مقایسه کنیم.
 است. 100نسبی همیشه برابر با  يهایفراوانجمع درصد  . 100برابر است با فراوانی نسبی ضربدر  ):( درصد فراوانی نسبی 
 طبقات ماقبل. يهایفراوانفراوانی تجمعی هر طبقه برابر است با حاصل جمع فراوانی آن طبقه با  ):iFC( فراوانی تجمعی یا تراکمی  

 
 1F= 1FC                     : فراوانی تجمعی طبقه اول برابر است با فراوانی مطلق طبقه اول         نکته 
 NK  FC=                   فراوانی تجمعی طبقه آخر برابر است با کل مشاهدات                       نکته: 

 یا مساوي با آن مقدار را دارا هستند.  ترکوچکفراوانی تجمعی براي یک مقدار از صفت عبارت است از نسبت افرادي که 
 12درصد از اعداد بیشتر از  70پس  ،درصد 70 شودیمرا به درصد تبدیل کنیم  7/0است: اگر بخواهیم به درصد بیان کنیم و  7/0، 12مثال) فراوانی تجمعی عدد 

 هستند. 12درصد برابر یا کمتر از  30و 
 .دیآیماین فراوانی از تقسیم فروانی تجمعی بر تعداد مشاهدات به دست : )ifc(فراوانی نسبی تجمعی  

JG_
R

= 
 طبقه آخر برابر است با یک فراوانی تجمعی نسبی طبقه اول و طبقه اول برابر است با فراوانی نسبی : فراوانی تجمعی نسبینکته 
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 دیآیمفراوانی تجمعی در صد به دست  ضربحاصلاز : )icP(درصد فراوانی تجمعی  
 

 در جدول هایفراوانمثالی از 
 

  

Pci fci FCi  fi Fi  c-l 

3/1000 = 30  = 3/0  3 3/1000 = 30  = 3/0  3  = 3 5/5- 5/0  

8/1000 = 80  = 8/0  8 =3+5  5/1000 = 50  = 5/0  5  = 8 5/10-5/5  

1001 = 100  = 1 10 =8+2  2/1000 = 20  = 2/0  2 = 
13 

5/15-5/10  

- - - 100 1 10 - N 
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 بندي شده فصل دومطبقه سؤاالت
 
 کدام است؟ هاداده يبندطبقهباشد، تعداد طبقات جدول  25و فاصله طبقات  200و  400اگر حداکثر و حداقل مشاهدات به ترتیب  -1
1 (16  2 (8                  3 (5                      4 (25 
 در سه طبقه اول قرار دارند؟ هادادهمقابل چه نسبتی از  در جدول فراوانی -2
1(4/0                                                   2(6/0 
3 (5/0                                                     4 (8/0 

 

 
  

 فراوانی مطلق مرکز طبقات

10 
15 
20 
25 

4 
5 
7 
4 
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 بندي شده فصل دومطبقه سؤاالتپاسخنامه 
 
 صحیح است.   2گزینه  -1

i=                   25= 200                           K=  200
25  = 8 

  .صحیح است 4گزینه  -2
.                                                   دیآیمفراوانی بر فراوانی کل به دست  داده وجود دارد. فراوانی نسبی از تقسیم 20) و در کل 4+5+ 7داده ( 16در سه طبقه اول 

fi=  =16
20 = 0/8 

 
  



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 

 کنید:کلیک روی عکس زیر  های ویژهتخفیفو با اینترنتی برای دریافت این مجموعه به صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نمایید. 02166475620را به سامانه پیامکی  1 جهت خرید تلفنی نیز عدد
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 : نمرات استاندارد و توزیع نرمالمهفتفصل 
  

 هاي استانداردنمره
و  کنند. براي دستیابی به این اهداف از دو شاخص کلی ـ رتبه درصدياستاندارد امکان تفسیر نمرات خام و تعیین جایگاه فرد در گروه را مشخص می يهانمره

 دهند.ها نشان میمیانگین و انحراف معیار توزیع نمره بر اساسها را هاي استاندارد، موقعیت و محل نمره. رتبه درصدي و نمرهشودیمنمرات استاندارد ـ استفاده 
 

 ) (percentile rankـ رتبه درصدي 
که چند درصد افراد در توزیع، زیر یک کند کند. رتبه درصدي مشخص میتعیین می 100مقیاس ها را بر اساس رتبه درصدي، رتبه نسبی یک نمره از توزیع نمره

 ،در توزیع (n)ها دهد. رتبه در صورتی داراي معنی است که: تعداد نمرهنشان می هارتبۀ آن در توزیع نمرهگیرند. محل نمره را بر اساس نمره خاص قرار می
، مقایسه رتبه درصدي آن است اعداد زیادي وجود داشته باشند یک اي که هدفاست. اگر در نزدیکی نمره رممکنیغ 100مشخص باشد. دستیابی به رتبه درصدي 

 شود. معایب رتبه درصدي:هاي خام موجب افزایش چشمگیري در رتبه درصدي میتغییر جزئی در نمره
 است.  ايرتبهرتبه درصدي یک شاخص آماري  .1
توان تر و باالتر را مشخص کرد اما نمیتوان بهتر، بدتر یا پاییندرصدي میدر رتبه درصدي فواصل اقرار مشخص نیست به عبارت دیگر، با استفاده از رتبه  .2

 مشخص کرد که فاصله نمرات چقدر است و نمرة یک فرد تا چه اندازه از نمرة فرد دیگر بهتر است.
هاي دیگر تالف در مقایسه با تغییر در رتبهگردد که این اخهاي خام میهاي درصدي خیلی باال یا خیلی پایین موجب اختالف در نمرهتغییر جزئی در نمره .3

 تر است. بیش
که رتبه درصدي آن نزدیک صفر باشد، در گروه نمره پایینی است و هر  يانمرهخام داراي معناي کلی است. همیشه هر  يهانمرهدرصدي برخالف  يهارتبه .4

که این رتبه متعلق به آن است  يانمرهدر امتحان آمار ، بیانگر این است که  96دي باشد، نزدیک میانگین گروه قرار دارد. رتبه درص 50رتبه درصدي که نزدیک 
 خیلی خوب یا عالی است.  يهانمرهجزء 

 . شودیمبراي رفع این معایب باید از نمرات استاندارد استفاده 
 

 نحوه محاسبه رتبه درصدي  
 : شودیمزیر محاسبه  يهافرمولنشده از  يبندطبقه  يهادادهرتبه درصدي  یک نمره  را در جدول 

  
 .هاستدادهنشانگر کل   و نظرفراوانی مطلق داده مورد  فراوانی تجمعی طبقه قبل از داده مورد نظر،  در این فرمول 

 ـ نقاط درصدي
ها گویند. نقاط روي مقیاس نمرهکند نقطه درصدي میتوزیع را به درصدهاي مختلف تقسیم میهاي ترتیبی هستند. به عددي که هاي درصدي اندازههمان رتبه

شوند که پژوهشگر بخواهد از یک جامعه قسمتی یا تعدادي را هاي درصدي هستند را نقاط درصدي گویند. نقاط درصدي زمانی به کار برده میکه معادل رتبه
 یا چند نقطه واقع شود آنگاه:  2 انتخاب کند. هنگامی که نقطه درصدي بین

نقطه باالترین باالي حد نقطه پایینترین باالي حد
درصدي  نقطه

 
 هاي استاندارد ـ نمره

دهند که یک نمره در باال یا پایین میانگین در چه محلی واقع شده است. کند و نشان میتعیین می میانگینها را نسبت به استاندارد وضعیت افراد یا نمره يهانمره
اي است. این نمرات تر از میانگین قرار دارد. مقیاس نمرات استاندارد، حداقل فاصلهکنند که یک نمره چند انحراف استاندارد باالتر یا پاییننمرات استاندارد تعیین می

هاي هاي درصدي در این است که از یک طرف نمرههاي استاندارد با رتبهکنند. تفاوت نمرهدرصدي، وضعیت فرد را در درون گروه مشخص می يهارتبهنیز مانند 
پذیر امکان هاآنشوند انجام محاسبات ریاضی براي اي نشان داده میآیند و از طرف دیگر، چون با مقیاس فاصلههاي خام به دست میاستاندارد مستقیماً از نمره

 است. 
 
  Zنمرة استاندارد  -1
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 آید: ، یک نمره استاندارد بنیادي است که با فرمول زیر به دست میzره نم

 
 شود. واحدي است که بر اساس آن اختالف نمره خام از میانگین تعیین می z، میانگین است. انحراف استاندارد در فرمول zمبداً نمره 

 
 18به شرح زیر است. رتبه درصدي نمره  هاآن. جدول توزیع فراوانی نمرات اندکردهکسب  15تمام دانشجویان در درس روانشناسی رشد، نمرات باالتر از مثال)  

 را بیابید. 
x   

   
 . میدهیمبه صورت صعودي مرتب هستند. ستون فراوانی تجمعی را تشکیل  هاداده

 
  

  
 را بیابیم. 18رتبه درصدي نمره  میتوانیمحاال با استفاده از فرمول  

  
 

 است. ترنییپادرصد افراد  40درصد افراد باالتر و  از نمره  60از نمرات  اشنمرهرا به دست آورده،  18یعنی فردي که نمره  ؛است 60، 18رتبه درصدي نمره 
 منفی است.  zو در صورتی که نمره خام در پایین میانگین قرار داشته باشد، نمره  مثبت zدر صورتی که نمره خام در باالي میانگین قرار داشته باشد نمره  
 بیشتر و مثبت باشد، وضعیت فرد در گروه بهتر است.  zهر چقدر  
گیري به کار برده شده متفاوت است به عبارت دیگر هنگامی که انحراف یک نمره از میانگین ها با واحد اصلی اندازه، نمرات مجردي هستند که واحد آنzهاي نمره

ي استاندارد، انحراف استاندارد هاگیري نمرهشود پس واحد اندازهگیري به واحد انحراف استاندارد تبدیل میشود واحد اصلی اندازهبر انحراف استاندارد تقسیم می
 است. 

آید که میانگین صفر و انحراف استاندارد یک دارد. چون میانگین و انحراف هاي استاندارد توزیعی (توزیع استاندارد) به دست میهاي خام به نمرهبر اثر تبدیل نمره
هاي خام داراي هاي مختلف مقایسه کرد. در صورتی که توزیع نمرهک فرد را در ویژگیتوان عملکرد یاي صفر و یک است، میاستاندارد در هر توزیع استاندارد شده

 هاي استاندارد هم داراي توزیعی با حالت کجی خواهند بود. کجی باشند، نمره
هاي خام همان ها در توزیع اصلی یا نمرهکند. به زبان دیگر نسبت اختالف نمرههاي اصلی را منعکس میهاي خام یا نمره، اختالف در نمرهzهاي اختالف در نمره

توان تعیین کرد که عملکرد یک فرد تا چه اندازه (برخالف رتبه درصدي) از عملکرد فرد دیگر می Zهاي است. با استفاده از نمره zهاي نسبت اختالف در نمره
 بهتر است. 

هاي اصلی هاي استاندارد دقیقاً همان شکل توزیع نمرهشکل توزیع نمرهانتقال خطی  د. درآینهاي اصلی یا خام به دست میدر اثر انتقال خطی نمره zهاي نمره
آیند مقیاس هاي استاندارد چون در اثر انتقال خطی به دست میکند یا به عبارت دیگر اندازة فاصله ثابت است. نمرههاي خام تغییر نمیاست؛ فاصله بین نمره

 اي دارند. فاصله
به  zاستفاده کرد. فرمول کلی براي تبدیل نمره  Tاري شود، بدین ترتیب براي رفع این اشکال باید از نمره شاین است که ممکن است منفی یا اع zاشکال نمره 

 هاي استاندارد مختلف به شرح زیر است: نمره
L ŒVE T§ نمره استاندارد 

  Tنمرة استاندارد  -2
 آید:همیشه مثبت است و با استفاده از فرمول زیر به دست می Tنمره استاندارد 

L sr E wr 
 است). 80تا  20بین  T(دامنه نمره 

 
 )CEEDـ نمره استاندارد دانشگاهی (3
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 آید:این نمره معادل نمره تافل است که از فرمول زیر به دست می
  

 )IQـ نمره بهره هوشی (4
  
  

و اگر از آزمون استنفورد ـ بینه استفاده شده باشد فرمول دوم براي  و ... استفاده شده باشد فرمول اول : اگر در سنجش هوش از آزمون وکسلر، ریوننکته 
 شود. به کار برده می بهرهوشمحاسبه 

 )stanine score( گانهنهـ نمره نه بخشی یا 5
 آید: اند را نمره نه بخشی گویند که با فرمول زیر به دست میاز یک رقم  تشکیل شدههاي استانداردي که نمره

نمره 9 گانه   
و  5 گانهنهاست. میانگین نمره  9تا  1بین  گانهنهقرار گرفت. دامنه نمره  مورداستفاده، اولین بار در جنگ جهانی دوم به وسیله نیروي هوایی امریکا گانهنهنمره 

 است.  2انحراف معیار آن 
 

 او چقدر است؟  Zگرفته است، نمره  800نمره  CEEBفردي که در آزمون مثال) 
CEEB= 100Z+500          800= 100 Z + 500       Z= 3100

500800  
 وي چقدر است؟ شده است، نمره  8فردي  گانهنهنمره  :سؤال 

گانهنه=  2Z+5          8= 2Z+5         Z= 1/5 
T= 10Z+ 50         T= 10 H s w E wr L65 

 توزیع نرمال استاندارد:
زیع نرمال شود یک ویژگی در جامعه از توزیع نرمال برخوردار است به این معنا است که اکثریت افراد در آن ویژگی در اطراف میانگین قرار دارند. تووقتی گفته می

 اي شکل و متقارن استیابد. توزیع نرمال زنگوله+  انحراف استاندارد ادامه می3شود و تا انحراف استاندارد شروع می  -3ادامه دارد اما در عمل از  ∞Fتا  ∞Eاز 
و نما با هم برابر هستند و روي هم  و شکل آن به میانگین و انحراف استاندارد بستگی دارد. حداکثر ارتفاع توزیع، در میانگین است. در توزیع نرمال میانگین، میانه

کند. این دو نقطه نسبت به خط نشانگر دارد. نقطه عطف جایی است که در آن، شکل منحنی شروع به تغییر می -1+ و 1گیرند. توزیع نرمال دو نقطه عطف قرار می
 تشخیص توزیع نرمال: يهاراه است. x هاي توزیع نرمال، موازي با محور و نما قرینه هستند. دنباله میانگین، میانه

 شود که جامعه داراي توزیع نرمال است. و فشارخون) باشد فرض می هاي خاص (هوش، قد، وزناگر ویژگی مورد بررسی از جمله ویژگی 
 شود. ه نرمال بودن توزیع اشاره شد، توزیع نرمال در نظر گرفته میباگر در صورت مسئله  
معنادار باشند و فرض  هاآزمونتوان به نرمال بودن توزیع پی برد بدین ترتیب که اگر این لموگروف ـ اسمیرنف نیز میو کو وي شاپیرهابا استفاده از آزمون 

 صفر تأیید شود توزیع نرمال است. 
 

ها را به توزیع هاي مختلف، باید آنهاي توزیعاست. براي یکسان کردن منحنی zلفظ احتمال در توزیع نرمال به معنی سطح زیر منحنی معادل نمره  نکته: 
متناظر   zنمره  توانیمفرد در آن متغیر،   اگر متغیري داراي توزیع نرمال باشد با داشتن میانگین و انحراف استاندارد آن و نمره) تبدیل کرد. zهاي استاندارد (نمره

 با آن نمره  را از فرمول زیر محاسبه کرد:
Z= ?˘ 

ابتدا آن را به توزیع نرمال استاندارد تبدیل کنیم و با مراجعه به جدول  توانیمبا داشتن میانگین و واریانس هر متغیري (در صورت نرمال بودن آن)  نکته: 
 آمار هستند و در کنکور نیز  يهاکتابانتهاي  معموالًتوزیع نرمال استاندارد،  احتمال آن را پیدا کنیم. (جداول 

 ).  سطح زیر منحنی نرمال به شرح زیر است: شودیمداده و گاهی نیز در صورت سؤال اطالعات جدول به نوعی به ما  شوندیمدر انتهاي دفترچه داده 
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 zاستفاده مستقیم از جدول توزیع نرمال استاندارد یا پیدا کردن رتبه درصدي معادل نمره 
تصادفی  مسائل، هدف پیدا کردن احتمال پیشامدي مشخص یا رتبه درصدي معادل نمره یا داده مورد نظر  است. ابتدا متغیر تصادفی نرمال را به متغیر گونهنیادر 

 . مراحل این کار به این شرح است:میکنیمنرمال استاندارد تبدیل و سپس احتمال یا رتبه درصدي مورد نظر را پیدا 
 zبه نمره  ) تبدیل نمره خام1

 آماري (در کنکور در آخر دفترچه آمده) يهاکتابموجود در پیوست  zمراجعه به جدول  2)
یعنی ؛ استاندارد را نوشته، ستون دوم سطح تا میانگین است يهانمره. ستون اول میریبگ ادیرا  هاآندر این جدول چند ستون وجود دارد که باید کار کردن با  )3

. اینکه شودیمرا شامل  ترکوچکو ستون بعد نیز سطح  تربزرگ. ستون بعدي سطح شودیممیانگین را شامل فاصله هر نمره استانداردي که به دست آوردیم تا 
 با رسم شکل تعیین کنیم. میتوانیمرا،  ترکوچکیا سطح  خواهدیمرا  تربزرگمتوجه شویم سؤال از ما احتمال سطح 

کمتر از نمره مورد نظر را بر رو منحنی مشخص و با توجه به آن، به ستون سوم یا چهارم  يهانمرهاگر صورت سؤال رتبه درصدي را خواست، درصد  نکته: 
و رسم منحنی مربوط به سؤال و دانستن درصدهاي زیر منحنی توزیع نرمال (که در صفحه قبل آمده و  هانهیگزگاهی از روي  هاتست. براي زدن میکنیمرجوع 

 به گزینه مورد نظر پی برد. توانیم zباید حفظ شود) ، بدون مراجعه به جدول توزیع 
T:نکه باشد، آنگاه احتمال ای 4و  20نرمال است. اگر میانگین و انحراف معیار به ترتیب  xمثال) توزیع  R tz;  چقدر است؟ ابتدا نمرهz   را  28معادل نمره

 :میآوریمبه دست 
VL

6<?64

8
L t  

هاشور که در شکل زیر ناحیه  میکنیممی باشد را مشخص  2از  تربزرگ Vو براي درك بهتر روي منحنی توزیع نرمال ناحیه خواسته شده را که در واقع ناحیه  
 می باشد.  خورده

 
که  مینیبیمرا از ستون  ترکوچکو احتمال سطح  میکنیمرا در جدول پیدا  2در این سؤال مشخص است که سطح ناحیه کوچک مد نظر است. نمره استاندارد 

 می باشد. پس: 0228/0
L:T R tz;L r r tt z  

را جمع  هاشور خوردهبدون مراجعه به جدول پیوست نیز مسئله را حل کرد. کافیست درصدهاي زیر منحنی نرمال در قسمت  توانیمبا توجه به شکل ترسیم شده 
 :میکنیمکنیم و بر صد تقسیم 

14/2 + 0/14= 2/28% J sr rL r r tt z 
 
 

 باشد، رتبه درصدي معادل این نمره چه خواهد بود؟ 80عدد  16و  100مثال) اگر نمره هوشی دانش آموزش در یک آزمون هوش با میانگین و انحراف استاندارد 
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1 (100                               2 (56/10                          3 (23/17                         4 (44/891  

 .میکنیمحال بر روي منحنی توزیع نرمال این مقدار را مشخص 

 
که مشخص است  طورهمانرا هاشور بزنیم و  -26/1کمتر از  يهاقسمتمورد نظر هستند، پس باید  نمره ریزهایی است که چون رتبه درصدي شامل درصد نمره

در صد ضرب  آن را میخواهیماست که چون رتبه درصدي را   1056/0کنیم. عدد نوشته شده در ستون   zدر جدول  ترکوچکباید به ستون  احتمال سطح 
 صحیح است.   است.  2. پس گزینه درست گزینه میکنیم

و در شکل نیز مشخص است با هم جمع  میاکردهرا که حفظ  z=-1است. کافیست درصدهاي زیر نمره  ترکینزد z=-1به نمره  z = -1/26دوم: نمره  حلراه
 15/87 =0/14+2/14+13/59                                    کنیم:

تنها گزینه  هانهیگزاست، کمتر باشد و در بین  15/87که میدانیم  z=-1باید اندکی از رتبه درصدي  z = -1/26با توجه به شکلی که رسم کردیم رتبه درصدي 
 صحیح است. این شرایط را دارد. 2
 
 جدول توزیع نرمال استاندارد یا تعیین نمره خام معادل رتبه درصدي) ازاستفاده معکوس  -

. در این هنگام ابتدا باید در جدول نمره استاندارد، نمره استاندارد متناظر با خواهدیممعادل آن را  xو نمره  دهدیمگاهی در صورت سؤال احتمال سطح معینی را 
 را بیابیم. xاین احتمال داده شده را بیابیم و سپس با توجه به میانگین و انحراف استاندارد داده شد، از طریق فرمول نمره استاندارد، نمره 

) مراجعه کنیم، ترکوچککمتر بود) پس باید به ستون چهارم (یعنی سطح  50یا رتبه درصدي داده شده از کمتر بود ( 5/0در این هنگام اگر احتمال داده شده از 
بیشتر  50بیشتر شد (یا رتبه درصدي داده شده از  5/0اما اگر احتمال داده شده از ؛ احتمال داده شده را در این ستون بیابیم و نمره استاندارد معادل آن را پیدا کنیم

 ) مراجعه کنیم و احتمال داده شده را در این ستون بیابیم و نمره استاندارد معادل آن را پیدا کنیم. تربزرگبود) ، باید به ستون سوم  (یعنی سطح 
 باشد، مقدار انحراف معیار کدام است؟   است. اگر 25نرمال با میانگین   xمثال) توزیع 

می باشد   2معادل آن را که استانداردو نمره  میکنیماست به ستون سوم مراجعه  5/0ابتدا باید مقدار نمره استاندارد، احتمال خواسته شده را بیابیم و چون بیشتر از 
 . میابییم

مثبت است یا منفی. باید  2نمره استانداردي که پیدا کردیم  میدانینمو اعداد به دست آمده متوجه شویم این است که ما  سؤالکه باید با توجه به  يانکتهتوجه : (
 است. از میانگین بیشتر  بود، یعنی نمره استاندارد ما مثبت از میانگین کمتر بود، یعنی نمره استاندارد ما منفی است و اگر به این نکته توجه کنیم که اگر 

 انحراف استاندارد را به دست آوریم: میتوانیماست ، پس نمره استاندارد به دست آمده منفی است و حاال با جایگذاري در فرمول  25و میانگین   x= 5در این سؤال 
Z=           2552                   Œ L sr 

L:Tمی باشد. اگر  10و انحراف استاندارد  100نرمال با میانگین  xمثال) توزیع  R T;L r r tt z  باشد، مقدارx چقدر است؟ 
سپس با استفاده از فرمول  ؛ ومی باشد 2که نمره استاندارد متناظر با آن  مینیبیمو  میکنیمکمتر است. پس به ستون چهارم مراجعه  5/0پاسخ: سطح داده شده از 

 را به دست آوریم: xمقدار  میتوانیم
t L

TF sr r

sr
T L st r 

 چند خواهد بود؟14باشد، نمره خام معادل رتبه درصدي  5و  25اگر میانگین و انحراف معیار آزمونی به ترتیب 
 منفی است: zاست پس  50کمتر از  14است. به  این دلیل که  08/1موجود در این ردیف   z. میکنیمکمتر است پس به ستون چهارم جدول مراجعه  50از  14

º?= Z x= 19/6                     
5
25x= 1/08- 

 استاندارد: ينمرهمحاسبه مساحت منحنی بین دو  -

١ ٢۶-  
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 :دیآیمنیاز داریم. در این هنگام دو حالت پیش z به ستون دوم جدول توزیع z ينمرهنی بین دو حمساحت من يمحاسبهبراي 
 .میکنیمرا که از ستون دوم جدول پیدا کردیم از هم کم  z يهانمرهمثبت و یا هر دو منفی بودند، سطوح زیر منحنی  z ينمرهاگر هردو 

 .میکنیمرا که از ستون دوم جدول پیدا کردیم با هم جمع  z يهانمرهها مثبت و دیگري منفی بود،  سطوح زیر منحنی  zاگر یکی از 
 

 هستند؟ 130و  85داراي بهره هوشی بین  هایآزمودناست. چند درصد از  15و  100مثال) میانگین و انحراف استاندارد یک آزمون هوشی به ترتیب 
Z= 115

10085x                       Z= 215
100130x       

 کنیم:جدول استخراج و با هم جمع می 2هر دو نمره را از ستون  یمنحن ریزهم عالمت نیستند. سطح  zدو نمره  
 .  4772/0برابر است با  z=2و  3413/0برابر  z=-1سطح زیر منحنی 

0/4772+ 0/3413=0 /8185 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک    1جلد -آمار و روش تحقیق دکتري       67                         شناروانو ارشد دک

  

 مهفتبندي شده فصل طبقه سؤاالت
  

 )1394؟ (دکتري سراسري، شودیمخام موجب تغییر چشمگیر در کدام نمره  يهانمرهگاهی اوقات، تغییر در  -1
1 (z  2(T                         3رتبه درصدي4 درصدي             ) نقطه ( 
 )1391نسبت به نمرات خام کدام است؟ (دکتري سراسري،  Zمزیت نمرات استاندارد  نیترمهم) 2
 .ردیپذینمفردي تأثیر  يهاتفاوت) از 2                               بخشدیم) نمرات ضعیف را بهبود 1
 .کندیممختلف را مقایسه پذیر  يهاآزمون) نمرات 4 .    کندیمناپارامتریک را به پارامتریک تبدیل  يهاداده) 3
 )1391صفر باشد، مفهومش این خواهد بود که: (ارشد سراسري،  zاگر  -3
 ) ارزش داده مورد نظر با میانگین برابر است.2 همیشه صفر است.                                z) میانگین نمرات 1
 است.  يازنگوله) توزیع به صورت 4 به تکرار ندارد.                               ازین) محاسبات آماري 3
حدود چند درصد جمعیت نمونه را تشکیل  190الی  150، اعداد بین 10و انحراف استاندارد  170در یک توزیع نرمال با میانگین  -4
 )1391؟ (ارشد سراسري، دهندیم
1(5/2                         2 (59/13                     3 (68                    4 (95 
باشند.  10و انحراف معیار  50است. اگر نمرات آزمون داراي توزیع نرمال با میانگین 60ره یک آزمودنی در یک آزمون آماري نم -5

 )1390؟ (ارشد سراسري، ردیگیموي در کدام دامنه درصدي جاي  ينمره
1 (64-50                  2 (49-35                   3 (95-80                   4 (79-65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                68          1جلد -دکتري آمار و روش تحقیق                              شناروانو ارشد دک

 مهفتبندي شده فصل طبقه سؤاالتپاسخنامه 
 
 صحیح است  4گزینه ) 1

 يریگچشمخام موجب افزایش  يهانمرهیک تغییر جزئی در که قصد محاسبه رتبه درصدي آن را داریم، اعداد زیادي وجود داشته باشند،  يانمرهچنانچه در نزدیکی 
 .شودیمدر رتبه درصدي 

 صحیح است  4گزینه  -2
 . شودیممختلف فراهم  يهاآزمونامکان مقایسه افراد با هم  و امکان مقایسه وضعیت افراد در  zبا تبدیل نمرات افراد به نمره 

 صحیح است.   2گزینه  -3
 برابر صفر شد بدین معناست که این داده منطبق بر میانگین است و با آن برابر است.  يادادهمعادل z اگر نمره 

 صحیح است  4گزینه  -4
Z= 210

170150                        z= 210
170190  

انحراف معیار در هر طرف میانگین برابر  2 ياندازهبه  يافاصلهدر توزیع نرمال احتمال که گفته شد.  طورهمانرا بیابیم.   -2و  2بین  zباید احتمال بین نمره 
  درست است.صحیح است   4گزینه است. پس  954/0

 صحیح است.   3گزینه  -5
Z= 110

5060  

 :دیآیمبه دست آمد. اگر درصدها زیر منحنی را در مناطق هاشور زده باهم جمع کنیم رتبه درصدي به دست  1استاندارد او  ينمره

 

 . ردیگیمقرار  3گزینه این درصد در دامنه 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

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(
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 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 
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