
 مقدمھ

ارردی ترن مهممار و روش تحقیق از درس آ ی از جملھ رواندروس در اغلب رشـــــــتھترن و  ســـــــا ، مشـــــــاوره و ای علوم ا ـــــــ شـــــــنا
ان رشـــتھ و ـــ ی کھ دا ی از مشـــکال ی اســـت. ی ـــ و علوم رفتاری در تمام مقاطع تحصـــی با آن مواجھ ای روانعلوم تر شـــنا

باه و بھ دنبال آن ترس و ند، تصـــــور اشـــــ ع  ســـــ اد منا عدد و تنوع ز مھ شـــــدیدی اســـــت کھ از درس آمار و روش تحقیق دارند.  وا
شــــــ آنان در  ان دامن زده و منجر بھ اجتناب ب و ــــــ ی از مشــــــکالت دیگر اســــــت کھ بھ ترس دا مورد اســــــتفاده در این درس ن ی

ی این درس مهم  ان با روش مطالعھ ایشـــده یادگ و ـــ ن درس آشـــنا شـــوند و از مطالعھ آن اجتناب اســـت. در صـــوری کھ اگر دا
ای ھنکنند بدون شــــــــک بھ این درس عالق ور ی در امتحانات و کن ند گرفت و بھ نتایج خو ســــــــیار خوب یاد خوا مند شــــــــده، آن را 
ند یافت.  ر ســـــــــــالھ توســـــــــــط ســـــــــــراســـــــــــری دســـــــــــت خوا ی جزوه آمار و روش تحقیق کیهان کھ  ان مقطع دک و ـــــــــــ اســـــــــــاتید و دا

ـــــــــــــروان ی  شـــــــــــــنا ا برفتھ رفتھ بھ منب قابل اعتماد برای داوطلبان تبدیل شـــــــــــــده بھ طوری کھ ، شـــــــــــــودمیدر کیهان بھ روز رســـــــــــــا
د بھ  ـــــــ ور %۹۰( حدودپا ان را بھ خود جلب کرده ، ۹۸ ی وزارت بهداشـــــــت و دک  ارشـــــــد ) ســـــــواالت کن و ـــــــ امل دا اعتماد 

 . است

ش  را ات و  ۱-۹۹غی

ور توســط  ا اوقات ، در ســالاین جزوهع رغم پوشــش د باالی ســواالت کن م ای گذشــتھ  ای باالتر و ف برای رســیدن بھ درصــد

ش پنجم این جزوه ایجاد شــــده، رفتیمای مرجع در کنار جزوه میتر مطالب،بھ ســــراغ ســــایر کتابعمیق را ایتًا در و ی کھ  ا غی . اما 

ی نیـــاز می کنـــد. مـــا را از مطـــالعـــھ کتـــا ش جـــدیـــد (ـــای دیگر در این درس  را ـــار گرامی آقـــای دک ) ۱-۹۹و م این مجموعـــھ توســــــــــــط 

ی روان وی دک ــ اه تهران و اســتاد آمار و روش انجام شــده اســت. ســطامی، دا شــ ــ ســالمت دا ش بر موارد از شــنا را در این و

شـــــــــر ای جدیدمثالجملھ  ـــــــــ  عدادی نموداربرای ســـــــــواالت ، پا مفهومی، توضـــــــــیحات تکمی برای بر مطالب،  پایان فصـــــــــل، 

ور ارشد ی  پرسش و پا درون مت بری آموزش به و سواالت کن ، ۹۸ وزارت بهداشت و مجموعھ دک شر نامھ  مراه پا  بھ 

یص داده شده حذف شده بھ جزوه اضافھ شده است.  میت  ن بر مطال کھ کم ا  است. مچن

 با اطمینان مطالعھ کنید

 برای آنکھ این مجموعھ را با اطمینان مطالعھ کنید، بھ موارد زر توجھ نمایید: 

شــــــــان داد کھ  .١ یھ شــــــــد،  ور  س از کن ــــــــ کھ بالفاصــــــــلھ  ان گزار ی جزوه آمار و روش تحقیق ک ا ســــــــتھ بھ ت  ۹۰ دودحتوا

ور  درصد ی  ۹۸ داشتوزارت  ارشنا ارشد از سواالت کن ن دک مچن د.  ٩٨و  ای پا د در حا کھ درصد رتبھ 

ور بھ طور تک رق در این درس  ی حدود در کن ن چ ــــــــــــ درصـــــــــــــد اســـــــــــــت. گزارش عی و شــــــــــــفاف  ۶۵میانگ را در این برر

ان مطالعھ نمایید.  سایت ک  و

ی ای برتر این مجموعھ را رتبھ .٢ رانارشد و دک ای  اه  ش شنا دا ی روا سطامی  ش از جملھ آقای دک  ید  ھ و ش

ی بر مطالب این درس برخوردارند.  سلط باال  کرده اند کھ از تخصص و 

ی ، این جزوه .٣ ای گذشـــتھ منبع اصـــ مطالعا ای در ســـال ور ای برتر کن ی رتبھ  ـــ و مشـــاوره در اروانارشـــد و دک ین شـــنا

ای اخ رتبھبوده است. درس  ور ران رتبھ از جملھ ای کن  ۳۱، خانم محصص رتبھ ۸، خانم اسفندیاری رتبھ ۷خانم آطا

ور  ن آقای فالح رتبھ  ۹۶ارشد  کن مچن ی  ۱۷و  ور دک سایت بخوانید.می توانید . ۹۵کن  مصاحبھ این دوستان را در

ان، با  .٤ ای ک ســــــــــــیاراین مجموعھ در کنار دیگر مجموعھ  یھ شــــــــــــده و متناســــــــــــب ب دقت  ادی  ور ز مورد  ۹۸ا ســــــــــــواالت کن

ور  ی قرار گرفتھ است و برای کن داشت ارشد  باز ی وزارت  ی شده است. ۹۹ و دک  امًال بھ روز رسا

ی یک برنامھد ارگ ن بھ  مچن مھ شما دوستان بھ استفاده از روش مطالعھ عل و دقیق و  یح و رزی ر پایان ضمن دعوت از 

رچھ  قابل اطمینان برای رسید ادات ارزشمند شما عززان برای  ش یدن نظرات و پ ی خود را برای ش ستھ، آماد د شا ن بھ 

مھ شماست، اعالم میکردن مجموعھ ی کھ متعلق بھ    کنیم.ا

توفیق آرزوی مھ شما عززانبا برای 

ان مشاورانگروه    ک

 شنا و مشاوره کیهانمرکز خدمات روان    





 
 

اره خود کیهان  در

اه  شـــــــــ ی دا ـــــــــ و مشـــــــــاوره ارشـــــــــد و دک شـــــــــنا ای برتر روا عدادی از رتبھ  ل از  شـــــــــ ـــــــــ کیهان م ای تهران، گروه آموز

شنا و مشاوره فعالیت دارد.  ی مجموعھ روا ور ارشد و دک ، عالمھ و ... است کھ صرفًا در زمینھ کن  شهیدبهش

ای کیهان شــــــــــــامل ارائھ خدمات مشــــــــــــاوره و برنامھ  ــــــــــــ با فعالیت  ای آموز رزی، مجموعھ جزوات قابل اطمینان، فیلم 

، ارائھ خدمات روا شنا ان و برگزاری کالساساتید برتر روا و  ای آموز با کیفیت است. شناخ بھ دا

شنا و مشاوره کیهان فعالیت می   کند.گروه آموز کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روا

  ، ن یچ کجای کشــــور شــــعبھ ای ندارد و تمام خدمات و محصــــوالت آن فقط از خود مرکز کیهان بھ شــــیوه این کیهان در 

افت است.تلف   و حضوری قابل در

ی از روش  ـارگ عـداد قـابـل بـھ لطف بـھ  ر ســـــــــــــالـھ  ن جزوات قـابـل اطمینـان،  مچن ـای عل مشـــــــــــــاوره و برنـامـھ رزی و 

زر توج از رتبھ ور ارشـــــــــد روان ۱۰۰ای یکن ـــــــــ از میان کیها  ۹۴ای نفر از ورودی ۳ا بوده اند. بھ طور مثال شـــــــــنا

اه تهر  شــــــــــــ ی بوده اند، درســـــــــــــال بالی دا امل کیها یم نژاد رتبھ  ۹۷ان بھ طور  مایون ۷خانم ســــــــــــمانھ ابرا ، آقای ام 

ی رتبھ  ۱خانم فائزه قدمی رتبھ  ۹۸و در سال  ۲حالجیان رتبھ  ی بوده اند.   ۶و خانم الهھ موال امل کیها  بھ طور 

 

اره جلسات مشاوره کیهان  در

ان (فقط یک   ل رای  شود. بار در سال) و تخص (با یک مشاور بھ انتخاب فرد) برگزار میجلسات بھ دو ش

ر جلسھ) برگزار می  و در  ل تلف و حضوری و صرفًا اختصا (یک مشاور و یک دا  شود. جلسات بھ دو ش

و) برگزار می  ل نیم ساعتھ و یک ساعتھ (بھ انتخاب دا شود. جلسات بھ ش

ی یک پرونده مروط بھ اطالعات خود نزد مشاور اختصا اش دارد.   وی کیها  ر دا

ش از  ۹۷در سال   ی در گروه آموز کیهان برگزار شد. ۳۰۰۰ب ور ارشد و دک  جلسھ مشاوره تخص کن

 جلسھ مشاوره تخص در گروه آموز کیهان برگزار شده است.  ۱۷۰۰۰تا کنون حدود  ۹۲از سال  

شنادر   ر رشتھ (روا امًال مسلط است. -کیهان، مشاور  مان رشتھ است و بر آن آزمون   مشاوره)، الزامًا رتبھ برتر 

س در دپارتمان مشــــــــــاوران ای عل و تجری اســــــــــتخراج میای برنامھ رزی و مشــــــــــاوره کیهان، از یافتھروش  شــــــــــود و ســــــــــ

ست. تصوب می ی ن  شود. اینجا از آزمون و خطا خ

ای برتر) بهره میک  و را باال مییهان از حضور چندین مشاور تخص (رتبھ   . بردبرد کھ این قدرت انتخاب دا

ور   ژه متفاوت با شرایط متفاوت ارائھ کرده است. ۹۹کیهان برای داوطلبان کن  ، سھ طرح و

ش) ک   شود. یهان برگزار میتمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد (آقایان فالح و نیک م

، در طرح   ش انھ یک جلسھ مشاوره (و یا ب ن ما اِن داش س و ... با مشاوران VIPام ه، اس ) در زمینھ مدیرت فردی، انگ

م است.   ارشد کیهان فرا

 زنھ جلسات مشاوره در کیهان مطابق نرخ مصوب عمومی است.  

 

س برای ارتقاء  ید :.اخدمبھ روز  روز .: کیهان متعلق بھ شماست،   ت آن بھ ما بازخورد د



 

 

 

داف خود دچار  .۱ ص و محک ندارند، معموًال در دنبال کردن ا ـــــــ دف م ی کھ  شـــــــان داده داوطلبا : تجرھ ما 

ا ح بھ خط پایان  ل شـــده و  شـــنهاد مین نمشـــ س پ دفرســـند.  مھ  را میچتان را روشـــن کنید. کنیم اول از 

ید ارشــــد روان ور دنبال می کنید و چرا ؟ خوا ــــ شــــرکت کنید؟ چھ رتبھ ای را در این کن دف حتمًا میشــــنا دانید کھ 

س برای SMARTباید  دف ۵باشـــــــــــــد.  ع  SMARTگذاری دفکنید.  SMARTگذاری ســـــــــــــال و یک ســـــــــــــال آینده تان 

ص (گذاری دف ـــــــــــــ ی ()، قابل اندازهSpecificای کھ م ی (Measurableگ یا نانھ Attainable)، قابل دســـــــــــــ )، واقع ب

)Realistic) ص ــ ی م اه ) باشــد. در این راه یک دف برنامھTime-bounded) و دارای محدوده زما رزی + یک مشــاور آ

دفتوانند بھ شما کمک ز و متخصص می ند. ادی در  یح ارائھ د  گذاری 

دف .۲ ن اســـــت کھ زود خســـــتھ تان برنامھ رزی کنید. یک برنامھ ر: برای رســـــیدن بھ  یح نھ خی ســـــنگ ـــــ زی 

ا. کًال چھ منا  دفتان نرساند. بدانید از کجا باید شروع کنید. با کدام کتاب  تان کند، نھ خی سبک کھ شما را بھ 

ید؟ یا میرا می ســـــــــــــ ید مطالعھ کنید. آماده خالصـــــــــــــھ برداری  ید از خالصـــــــــــــھخوا دیگران اســـــــــــــتفاده کنید؟ کدام  خوا

زنھ ای کھ میخالصـــھ  ت  ســـ شـــ جواب داده و بھ  ی را برای شـــما میب شـــ اکنید، منفعت ب لد، آورد؟ اینجا از یک  ر

ور ســــراســــری ارشــــد روان ور رشــــتھ شــــما شــــرکت کرده (کن ــــ کھ تازه در کن م ک ــــ بالی یا عمومی) و رتبھ عا  شــــنا

نید می۵۰کســـــب کرده (زر  ید. بب ید اول کدام درس)، اطالعات الزم را بگ عد خوا ی جمع کنید و  ا را در چھ بازه زما

ی میکدام درس ای دیگری میا را.  ســــت بزنید. از چھ ابزار ید  ید اســــتفاده کنید و ... . ابتدا مســــ رســــیدن خوا خوا

ا برای خود روشن کنید.  دف را بھ اندازه  ای مشاوره مختلف کیهان را ن مد نظرتان بھ    داشتھ باشید.طرح 

مھ شــکســت: حاال کھ وقت عمل کردن ف  .۳ نتان را از  یا و تلرا رســیده، ذ ا کنید. نگرا ا ای گذشــتھ ر

دف ان تال کھ برای عم کردن برنامھرا دور برزد و فقط بھ  د. بھ احسن، الزم دارد فکر کنیتان بھ نحو تان و م

یاین ات مثب در زند ی) چھ تاث ــ ارشــد یا دک ارشــنا ور  ت تان دارد و ســایر نکھ موفقیت در این پروژه (کن ات مث

 فکر کنید. 

ی برای   .۴ ی و درو و ع ب ی، ناامیدی، و ســــــــایر موا ن یک ســــــــری ابزار برای مقابلھ با خســــــــت : منظور، داشــــــــ

دف ســــت و در صــــورت نیاز مشــــاوران ن بھ رســــیدن بھ  یح را بدانید (در انتهای جزوات  ــــ تان اســــت. روش مطالعھ 

ند). با روشآموزش میشما  نتان د ی باید مرور کنید تا مطالب از ذ س و تمرکز آشنا باشید. بدانید  ای مدیرت اس

 نرود. 

ن مجموعھ جزوات کیهان اســــــــتفاده می  .۵ م ادی دارد. در صــــــــوری کھ از  ع ز یچ ک: رشــــــــتھ ما منا نید، 

ست. اما باز جهت تاکید عرض می ی ن ی دو جای نگرا م ی ع پراکنده پر کنید. مطالعھ م کنیم کھ از مطالعھ منا

تان اعتماد کنید.  ۶-۷منبع خی به از مطالعھ پراکنده   منبع است. بھ مس

ع .۶ ـــــــــــ را کھ اندوخت: مدام خودتان، منا نید در جهت درســـــــــــ ھتان و دا ی کنید. بب ا ـــــــــــ و ارز اید، برر

ار در بر موارد دارد؟ دحرکت می غی روش  ار از یک راهکنید؟ یا نیاز بھ  این  برای ید. بلد کمک بر صورت نیاز،  گ

ت تالش کن .۷ ــــــــــــ ار واگذار کنید. یادتان باشــــــــــــد کھ :  یجھ را بھ گرداننده روز ید و ن

یچ داوط ن باشید زحمت  س مطم یاین عالم طرا عادالنھ دارد،  ی  وشا د ماندلب  یجھ نخوا  .ن
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 دهم: پرسشنامهفصل هف
 

و  هاسؤالود اجرایی دارد، خکنند. بدین ترتیب چون پرسشنامه جنبه ، اعضاي نمونه با پر کردن پرسشنامه در پژوهش شرکت میياپرسشنامههاي پژوهشدر 
 مندعالقهاري و برگرداندن پرسشنامه مطرح شده باشند که افراد را به ادامه همک ياگونههاي مربوط به پرسشنامه باید روشن و قابل فهم باشند و به راهنمایی
 نمایند. 

 
 اي نامهیابی پرسشمراحل اجراي زمینه

ي تهیه ها برسد. درنامه به آنهایی است که پژوهشگر قصد دارد به کمک پرسشاي، تهیه فهرستی از هدفنامهیابی پرسشاولین قدم در اجراي زمینهـ هدف: 1
 یرند. گشوند، مورد توجه قرار آوري مینامه جمعاطالعاتی که از اجراي پرسش وتحلیلیهتجزهاي نامه، الزم است که روشهاي پرسشهدف

 
است. پژوهشگر ممکن است به  اي، توصیف رفتار، طرز فکر، احساس ویژه یا آزمون رابطه بین دو یا چند متغیرنامهیابی پرسشهدف زمینهـ بیان مسئله: 2

 باشد.  مندعالقهآزمودن رابطه بین دو یا چند متغیر 
 
 ـ تعیین جامعه و انتخاب نمونه3
 
 نامه ـ تنظیم پرسش4

 نامه باید ساده، روشن و دقیق باشند. پرسش يهاسؤال 
 نامه را به صورت بسته پاسخ بنویسید.پرسش يهاسؤال 
 پاسخ باز به حداقل ممکن برسد.  يهاسؤالبهتر است تعداد  
شوند که گروه معینی از هایی گفته میگزیده به پرسش يهاسؤالگزیده استفاده کنید ( يهاسؤالبه صورت اضافی و به خاطر جلوگیري از اشتباه، از  
 دهند). پاسخ می هاآنبه  دهندگانپاسخ
در پنج «از  اندعبارتروند به کار می ییهاسؤالهاي زمانی که در چنین مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص مطرح کنید (محدوده يهاسؤال 

 تر است). اغلب محدوده زمانی کوتاه مناسب». در ماه گذشته«و  »در سال گذشته«، »سال گذشته
 هاي جمعیتی و فردي اختصاص دهید. نامه را به ویژگیپرسش يهاسؤالتعدادي از  
 گیري کنند. نامه، هدفی را اندازهپرسش يهاسؤالمفید و مناسب، باید هر یک از  يانامهپرسشبه منظور تهیه و تنظیم  
 شود تعیین کنید.نامه در آن اجرا میاي که پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش و خصوصیاتی جامعهپرسش يهاسؤال 

را تعیین نماید. چنانچه موضوع تحقیق  هاسؤالیا نظم و ترتیب  سؤالتواند با توجه به بینشی که در مورد موضوع و جامعه پژوهشی خود دارد، جاي هر پژوهشگر می
حساسیت خاصی برخوردار نباشد،  هاي مربوط به موضوع اصلی در ابتدا آورده شوند. اگر موضوع ازاي داشته باشد، بهترین شیوه این است که پرسشاهمیت ویژه

ر پرداخته شود. بهتر است صفحه تهاي حساسگردد و در پایان به پرسشهاي فردي، خانوادگی و اقتصادي آغاز مربوط به ویژگی يهاسؤالنامه با بهتر است پرسش
 اختصاص داده شود.   هاسؤالبه  ییگوپاسخنامه به نحوه اول پرسش

 
 قبل از اجراي پرسشنامه، باید آن را به صورت آزمایشی روي سه گروه زیر اجرا کرد:  نامه: ـ بررسی مقدماتی پرسش5

 تعمیم داده شود. هاآنهاي پژوهش به اي که قرار است یافتهافراد جامعه 
 نامه تبحر و تجربه دارند. و متخصصانی که در تهیه و تنظیم پرسش نظرانصاحب 
 ها. و مدیران سازمان هاي اجراییاز نتایج پژوهش، مانند نهاد کنندگاناستفاده 
نامه ه باشد، احتمال دارد که پرسشدرصد اندازه نمون 75آمده کمتر از  به دستهاي شود. چنانچه درصد جواب محاسبه سؤالابتدا درصد پاسخ براي هر  نکته: 

 نیازمند تغییرات زیادي باشد. 
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 نامه ـ طرح پرسش6
 باید شکلی جذاب داشته باشد  و تا حد ممکن خالصه باشد.  نامهپرسش 
 شده باشند.  يگذارشمارهنامه باید صفحات پرسش 
 کر شود.نامه پس از اتمام باید به آنجا فرستاده شود ذو آدرسی که در پرسش نامه نام، نام خانوادگیدر ابتدا و انتهاي پرسش 
 ) مرتب گردند. هاسؤالنظمی منطقی (موضوعی، توالی زمان، شکل  بر اساسنامه پرسش يهاسؤال 
 جالب و بدون مخاطره مطرح شوند.  يهاسؤالنامه در ابتداي پرسش 
 و ...) حذف شوند.   ها حساس هستند (براي مثال، معتادان، متقلباننسبت به آن دهندگانپاسخکلماتی که  
 دهنده معنادار باشد. براي پاسخ سؤالاطالعات به صورت کامل بیان شوند، به نحوي که  سؤالدر هر  

 روش متداول است:براي این کار دو نامه: ـ اجراي پرسش7
 .دهندگانپاسخها به نامهتحویل مستقیم پرسش 
 ها. نامهپست کردن پرسش 
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 دهمبندي شده فصل هفطبقه سؤاالت
 
 نخستین قدم در تهیه پرسشنامه یک پژوهش پیمایشی عبارت است از: .1
 پرسشنامه يهاسؤالانتخاب نمونه و تعداد  )1
 پرسشنامه کسب خواهند شد.هایی که از طریق انتخاب هدف )2
 اي که نمونه از آن انتخاب خواهد شد.مشخص کردن جامعه )3
 هاي پرسشنامهنوشتن سؤال )4
آوري کند. براي انجام این عمل است اطالعات مورد نیاز خود را از یک جامعه گسترده، به میزان وسیع جمع مندعالقهپژوهشگري  .2

 ترین است؟هاي زیر مناسبکدام یک از روش
 یپرسهمه )1
 تمام شماري )2

 پرسشنامه )3
 هااي از آنمشاهده نمونه )4

تري سؤاالت و تحت پوشش قرار گرفتن موضوع، از اهمیت بیش ییکاراکدام یک از عوامل زیر در تنظیم پرسشنامه با توجه به  .3
 برخوردار است؟

 رعایت توالی زمانی )1
 حفظ ترتیب موضوع )2

 طول پرسشنامه )3
 زبان پرسشنامه )4

 تري است؟گیري رفتار در گذشته است رعایت کدام یک از اعمال زیر داراي ماهیت بیشکه هدف آن، اندازه يانامهپرسشدر  .4
 رعایت اصول دستوري )1
 زمان مورد نظر )2

 هدف پرسشنامه )3
 اصول حقوقی و اخالقی )4

نسبت به مکتب تحلیلی، یک آزمون نظرخواهی و یک آزمون در مورد این مکتب  شناسروان 500به منظور بررسی شیوه نگرش  .5
 عه تحقیقی عبارت است از:گیري و جامنفر اجرا شد. در این پژوهش وسیله اندازه 50براي 

 نفر 50پرسشنامه نظرخواهی و  )1
 نفر 500تحلیلی و آزمون روان )2

 نفر 500پرسشنامه نظرخواهی و  )3
 نفر 50تحلیلی و آزمون روان )4

 یک از عوامل زیر است؟محتواي یک پرسشنامه پژوهشی تابع کدام .6
 هدف پرسشنامه  )1
 هدف پژوهش )2

 تعداد سؤاالت  )3
 دهندهپاسخ )4

 ایراد عمده پرسشنامه عبارت است از: .7
 نسبت به مصاحبه ارزش تحقیقاتی کمتري دارد.  )1
 شرایط پاسخ دادن یکسان نیست. )2
 تر است.ها ارزاننسبت به سایر روش )3
 کنند. ذهنی خود را در آن منعکس میافراد تصورات  )4
 ؟اي، فقط سؤاالت در اختیار آزمودنی قرار داده شود، نام این پرسشنامه چیستاگر در پرسشنامه .8
 کدامیچه 4)     آزاد یا باز 3)     بسته2)  منظم )1
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 دهمبندي شده فصل هفطبقه سؤاالتپاسخنامه 
 

 صحیح است. »  2« گزینه  .1
 ها برسد.نامه به آنهایی است که پژوهشگر قصد دارد به کمک پرسشاي، تهیه فهرستی از هدفنامهیابی پرسشاولین قدم در اجراي زمینه

 صحیح است. »  3« گزینه  .2
شود و از این رو استفاده از پرسشنامه  ییجوصرفهروشی استفاده کرد که در زمان و هزینه  هاي بزرگ باید ازدر نظر داشته باشید که براي کار بر روي نمونه

 روش است. نیترمناسب
 صحیح است. »  4« گزینه  .3

 اي در تهیه پرسشنامه دارد.ویژه تیاهمزبان پرسشنامه و جذابیت و قابل فهم بودن آن 
 صحیح است. »  2« گزینه  .4

 تیاهم) بسیار حائز عالئمیزان و م عالئمشروع  مثالًوندر یوتا) مشخص بودن زمان مورد نظر ( یفعالشیب(مثل پرسشنامه اختالل  نگرگذشتههاي در پرسشنامه
 است.

 صحیح است. »  3« گزینه  .5
 است.  2ي هینآن پرسشنامه است) جواب گز نیترصرفهبه(که  ینظرخواه آزموننفر است و استفاده از  500ي ذکر شده که با توجه به جامعه

 صحیح است. »  2« گزینه  .6
 صحیح است. »  1« گزینه  .7
 صحیح است. »  3« گزینه  .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 
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 م: فرا تحلیلو شش فصل بیست
 

هاي توان تفاوته کمک آن میهاي آماري است. فراتحلیل روشی است که بها با استفاده از روشهدف روش فرا تحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش
 انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردي از آن بهره جست.هاي موجود در پژوهش

شود نه از آزمودنی. در مطالعه گرفته می (نمره) از وتحلیلیهتجزاستوار است این است که واحد  بر آنتفکر، کلید اصلی فراتحلیل است. ایده بنیادینی که فراتحلیل 
هایی مثل و اجراي آزمون هاي مرکزي و پراکندگیهاي آماري مانند شاخصو محاسبه شاخص بندياطالعات به شیوه طبقه وتحلیلیهتجزاین روش، گردآوري و 

t شود.و همبستگی انجام می ، مجذورکایودنتاست 
شود. گالس معتقد است که اصل اساسی د حاصل میشوند و سرانجام یک کل جدیدر فراتحلیل ابتدا اطالعات از منابع اولیه استخراج، سپس با یکدیگر ترکیب می

شود. وگیري در نتایج نهایی میسو حذف آنچه که موجب  و عملی در روش فراتحلیل عبارت است از ترکیب نتایج تحقیقات مختلف، استخراج نتایج جدید و منسجم
 هاست.فراتحلیل، تحلیل تحلیل

 
 مراحل اجراي روش فراتحلیل

 هایابی نتایج پژوهشمنابع و ارزش ییشناسا -1
 منابع ییشناساالف: 

ز هر منبعی چه اطالعاتی باید تصمیم در مورد این که ا ییمنمااستفاده  هاآنهایی که قصد داریم در فراتحلیل از پژوهش ییشناساپس از ب: تهیۀ خالصه: 
بت شوند. چنانچه این اطالعات باید استخراج و ث اندازه اثرو دیگري  معناداري سطحاستخراج و ثبت شود داراي اهمیت است. براي هر پژوهش دو مطلب یکی 

 طالعات به شرح زیر را ثبت کرد.توان سه دسته ابنابراین می؛ را برآورد کند هاآنگر باید با توجه به حجم نمونه در گزارش پژوهش موجود نباشد فراتحلیل
 دستۀ اول: سؤال، هدف و فرضیه پژوهشی 
 یابی آن نظیر پایایی و اعتبارهاي ارزشو روش گیريدوم: جامعه، نمونه، ابزار اندازهدستۀ  
 هاو محدودیت گیري، پیشنهاداتدستۀ سوم: نتیجه 

 
 )p(سطح معناداري 

کند. دي قراردادي است، انتخاب میزیاشود. معموالً پژوهشگر سطح معناداري معینی را که تا اندازه احتمال خطاي نوع اول سطح معناداري یک آزمون نامیده می
 اغلب در بین پژوهشگران مرسوم و متداول است. 01/0یا  05/0انتخاب سطوح معناداري 

 
 )ES(اندازه اثر 

 اندازه اثر برابر است با نسبت سطح معناداري به شاخصی از حجم نمونه.

اثر اندازه
آزمون معناداري سطح
نمونه حجم از  شاخصی

دهد. کوهن بر این باور ض صفر را نشان میفرمول باال بین سطح معناداري آزمون و اندازه اثر همبستگی وجود دارد. اندازه اثر، میزان نادرست بودن فربا توجه به 
دوم همراه است. براي  ش خطاي نوع) به تنهایی گمراه کننده است چرا که آزمون معنادار در علوم رفتاري با افزایpاست که تکیه بر محاسبه سطح معناداري (

ستفاده از آن در زمان او  برآورد اندازه اثرشناسی، کاهش خطاي نوع دوم یا افزایش توان آزمون، عالوه بر افزایش حجم نمونه و سایر تدابیر روش
ع دوم بیشتر از احتمال تمال خطاي نوها به اندازه اثر توجه نشود احگیريباشد. چنانچه در تصمیم کنندهکمکتواند میگیري در مورد فرض صفر تصمیم

 ارتکاب به خطاي نوع اول خواهد شد. 
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 گیريیمتصمرابطه اندازه اثر با خطاهاي 

 نتایج آزمون معناداري اندازه اثر در جامعه
 معنادار عدم معنادار

 خطاي نوع اول بدون خطا صفر
 )2خطاي نوع دوم ( )1خطاي نوع دوم ( کم
 بدون خطا )3(خطاي نوع دوم  زیاد

 
کم باشد در این صورت این خطا مهم  است امّا در صورتی که توان تحقیق براي دستیابی به اثر واقعی یپوشچشم. اگر اثر واقعاً کم باشد خطاي نوع دوم قابل 1

 است.
 خیلی بزرگ، خطاي نوع اول اتفاق خواهد افتاد. N. در شرایطی که اندازه اثر خیلی کوچک باشد و 2
 در صورتی که توان آزمون کم باشد، خطاي نوع دوم مهم است.. 3
 

 ها.و همبستگی هاي استاندارد میانگیناز: تفاوت اندعبارتهاي برآورد اندازه اثر ترین شاخصمتداول
هاي معناداري هاي انجام شده، آمارهشاخص اندازه اثر انجام داد. چنانچه در پژوهش عنوانبهتوان بر مبناي محاسبه ضرایب همبستگی ها را میـ تمامی فراتحلیل

(سطح  Pها موجود نباشند، با داشتن مقدار دقیق برآورد کرد. چنانچه هیچ یک از آماره هاآن را از روي ESتوان گزارش شده باشند می Zیا  P ،B، 6مانند 
 را پیدا کرد: هاآن معادل Zها را در فرمول زیر قرار داد و توان آنمی Nمعناداري) و 

NL ¤
<6

0
 

شود. نوان شاخص اندازه اثر پیشنهاد میهاي استاندارد شده بین میانگین دو گروه، به عتفاوت کنند شاخصآزمایش و کنترل را مقایسه می براي مطالعاتی که موقعیت
رود. اگر ورد انحراف استاندارد جامعه به کار میبا استفاده از میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل به عنوان برآ Zمره ها در محاسبه اندازه اثر، ندر این موقعیت

یسه توان با گروه کنترل مقارا می هاآنمیانگین و انحراف استاندارد در دسترس باشند حتی در شرایطی که بیش از یک گروه آزمایش وجود داشته باشد هر یک از 
هش، باید میانگین اندازه اثرها را محاسبه شود. در این موارد، بعد از محاسبه اندازه اثر براي هر پژوها ترجیح داده میکرد و استفاده از این شاخص بر سایر شاخص

 کرد. 
 دارد. کوهن نام  dگران به کار برده شده است، شاخص ـ دومین شاخص که براي محاسبه اندازه اثر توسط فراتحلیل

براي  dهستند. غالباً  dو  rهاي شوند شاخصگران براي محاسبه اندازه اثر به کار برده میهایی که توسط فراتحلیلترین شاخص: به طور کلی رایجنکته 
هاي زیر به یکدیگر توان به کمک فرمولشود. البته باید توجه داشت که این دو شاخص را میهاي همبستگی به کار برده میدر پژوهش rهاي گروهی و تفاوت

 تبدیل کرد.
@ L

t

sF 6

شده باشد اندازه اثر باید نجام شود. چنانچه پژوهش در یک موقعیت کامالً کنترل شده ابه شرایطی بستگی دارد که پژوهش در آن اجرا میتفسیر اندازه اثر 
حاسبه شده است. روش دیگري که اهمیت م rدومین معیار قضاوت درباره اندازه اثر، محاسبه حدود اطمینان براي  باشد. dو اندازه  rبهترین معیار درباره اندازه 

 اندازه اثر است.   يادوجملهدهد نمایش را مورد ارزیابی قرار می rعملی 
 
 ها با یکدیگرمقایسه نتایج پژوهشـ ترکیب و 2

ب شده تفاوت معنادار وجود داشته مقایسه دو مطالعه بر حسب اندازة اثر. در این حالت هدف تعیین میزان همگنی دو پژوهش است. اگر بین دو پژوهش انتخا 
 مورد مطالعه همگن و متجانس نیستند.   يهاپژوهشباشد، 
توان ادعا کرد که اشد میبهاي انتخاب شده تفاوت معناداري وجود داشته ي. اگر بین سطوح معناداري پژوهشمقایسه دو مطالعه بر حسب سطح معنادار 

 ها داراي جهت یکسانی نیستند. پژوهش
 تلفیق دو پژوهش با استفاده از برآورد اندازه اثر. 
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 تلفیق دو پژوهش برحسب سطوح معناداري.  
 سطوح معناداري.  بر اساسهاي آماري مختلف مقایسه چند پژوهش با آزمون 
 اندازه اثر.  بر اساسهاي آماري مختلف مقایسه چند پژوهش با آزمون 
 سطوح معناداري. بر اساسهاي یکسان ها با آزمونمقایسه پژوهش 
 اندازه اثر.  بر اساسهاي یکسان ها با آزمونمقایسه پژوهش 
 سطوح معناداري.  بر اساسهاي یکسان ا با آزمونهتلفیق پژوهش 
 اندازه اثر.  بر اساسهاي متمرکز ها یا آزمونتلفیق پژوهش 
 . اندشدهفوق بر مبناي سطح معناداري و اندازه اثر بنا نهاده  يهاروشتمام  شودیمکه مشاهده  طورهمان

 
 امتیازات فراتحلیل

باید  کندیمش فراتحلیل مرور . محققی که با روکندیمبراي یافتن مطالعات استفاده  عینی يهاروشـ پژوهشگر در روش فراتحلیل، هنگام مرور پیشینه از 1
خود بیشتر اهمیت  يهايداورشیپمرتبط با یک زمینه خاص را پیدا کند و به همین دلیل احتمال کمی وجود دارد که به مطالعات هماهنگ با  يهاپژوهشتمام 
 دهد. 

اجعه به نتایج تحقیقات، به عبارت دیگر متخصص فرا تحلیل هنگام مر؛ شودیمـ در فراتحلیل، خصوصیات مطالعات با اصطالحات کمی و شبه کمی توصیف 2
 خام را.  يهادادهکند نه آماري را استخراج می يهاآزمونو نتایج  میانگین، انحراف معیار

 کرد. لیوتحلهیتجزتوان نتایج صدها پژوهش را خیلی سریع توصیف و ها به راحتی میـ با روش فراتحلیل بعد از کدگذاري نتایج پژوهش3
 کند.هاي آماري روي ارتباط خصوصیات یک مطالعه با مطالعه بعدي تأکید میفراتحلیل با استفاده از تکنیک -4
 هاي آماري روي اندازه اثر نیز تمرکز دارد.وي شاخصگر عالوه بر تمرکز رـ یک فراتحلیل5
 دهد.اي نیاز به پژوهش جدید را کاهش میـ توانایی روش فراتحلیل در آزمودن فرضیات جدید تا اندازه6
که  سازدیمه محقق را آگا و در نتیجه، کندهاي موجود بین پیشینه موضوعات پژوهشی را بیان میکند، شکافگیري مطمئن فراهم میـ یک فراتحلیل نتیجه7

 هاي بعدي بهتر است چه چیزهایی باشند.زمینه پژوهش
 

 ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا
 در هر فراتحلیلی منابع خطایی وجود دارد:

تواند معرف و نماینده کند نمییفراتحلیل انتخاب م گر براي انجامهایی که فراتحلیلسوگیري در نمونه انتخاب شده یکی از منابع خطا است. تمام پژوهش .1
تفاده گردد و هر دو به صورت هاي چاپ شده و هم چاپ نشده اسشود که در فراتحلیل هم از پژوهشبنابراین پیشنهاد می؛ واقعی کل جامعه مورد پژوهش باشد

 جداگانه مورد تحلیل قرار گیرند.
در  هاآنهاي یکسانی هستند، اما بین گیرند که داراي فرضیههایی مورد پژوهش قرار میر فراتحلیل، پژوهشعدم تجانس یکی دیگر از منابع خطا است. د .2

 کند.را غیر منطقی می هاآنها اختالفاتی وجود دارد که ترکیب هاي پژوهشزمینه برخی از فعالیت
 

 آزمایشی است و در بیشتر مواقع یک طرح غیرآزمایشی.فراتحلیل در بهترین شکل، یک طرح شبه نکته: 
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 مبیست و ششبندي شده فصل طبقه سؤاالت
 
 ؟شودیمهاي زیر، شاخصی به نام اندازه اثر محاسبه و براي قضاوت به کار برده در کدام یک از روش .1
 ارزشیابی )1
 فراتحلیل )2

 کیفی  )3
 مطالعه موردي )4

 ؟شودیماندازه اثر در کدام یک از شرایط زیر محاسبه  .2
 هانیانگیمتحلیل  )1
 فراتحلیل )2

 برآورد همبستگی )3
 ینیبشیپمعادله  )4

بر مبناي درمان، نوع بیماري و مراجعین متفاوت  هاروشبسیار دشوار است چرا که  یدرمانروانحصول اطمینان از اثرات کلی  .3
مختلف و محاسبه ارقام  يهادرماناین مشکل را از طریق ترکیب و تلخیص نتایج مطالعات  اندکردههستند. بعضی از پژوهشگران سعی 

 ؟شودیمتأثیر و عدم تأثیر حل کنند. این رویکرد چه نامیده 
 فراتحلیل )1
 تحلیل رگرسیون چندگانه )2

 تحلیل عوامل )3
 يچندبعدمقیاس  )4

 در تحقیق فراتحلیل عبارت است از: لیوتحلهیتجزواحد  .4
 انتخاب شده يهایآزمودن )1
 تحقیقات انجام شده )2
 آماري يهاآزمون )3
 لیوتحلهیتجزعنصر مورد  نیترکوچک )4
در یک حوزه پژوهشی شامل تحقیقات زیاد و در عین حال متناقض، خواهان دستیابی به یک نتیجه کلی باشیم بهترین روش اگر  .5

 تحقیق کدام است؟
 تحلیل محتوا )1
 فراتحلیل )2

 فرا ارزشیابی )3
 تحلیل مسیر )4
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 مبیست و شش فصلبندي شده طبقه سؤاالتپاسخنامه 
 
 صحیح است. »  2« گزینه  .1

توان بر مبناي محاسبه ضرایب ها را میشود. تمامی فراتحلیلولی در فراتحلیل نیز این شاخص گزارش می شودیمکمی گزارش  يهاپژوهشدر  معموالًي اثر اندازه
را از  توان گزارش شده باشند می یا  ، ، هاي معناداري مانند هاي انجام شده، آمارهشاخص اندازه اثر انجام داد. چنانچه در پژوهش عنوانبههمبستگی 

 برآورد کرد. هاآن روي
 صحیح است. »  2« گزینه  .2

 .شوندیمهاي مختلفی متناسب با هدف پژوهشگر محاسبه و گزارش هاي اثر به شکلها اندازهدر فراتحلیل
 صحیح است. »  1« گزینه  .3

 مورداستفاده هایدرمانروانص اي خاص (که اغلب نتایج متضاد هستند) به خصوروش فرا تحلیل امروزه براي سرجمع کردن و روشن کردن نتایج پژوهش در حوزه
 .رندیگیمقرار 

 صحیح است. »  2« گزینه  .4
 تحلیل شامل تحقیقات انجام شده است. واحددر فرا تحلیل 

 صحیح است. »  2« گزینه  .5
 مورداستفاده هایدرمانروان ) به خصوصکه اغلب نتایج متضاد هستنداي خاص (روش فرا تحلیل امروزه براي سرجمع کردن و روشن کردن نتایج پژوهش در حوزه

 .رندیگیمقرار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

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
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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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