
 :.  به نام بی نام او .: 

مبهه هک کوری م که  ژهه   م  مههالی  یرالی دام ادامه  ییهنا می کووهن   نیهه موهن اال ههههههههههههه هه          مملهه یه می دانیم که  کهم ملهه یه  م  حرف  ایه  ام یژه        

هف اسه   ژیشهریم ستهدونچ دونکم ما ح  دا د   سا کنا  ا  اکم ماا  ب ژ  اضایههم سنا وه ههف ک  دا دب  هیی  سه   اژیا سهم وه  وید  ا می  حبن  ژنک

یهم ژهری نع سهب د  نغه  مله یهت ویدب د  سا مهد  م د سهههفب نیه مون موهی ب ژه  ههاب   یتهه  سهنب ستههدون   ک  داالشهه ی هع  ی یب ژاام ن ههوهای ژه مبه ک  

 اسافهد  ا  کاب نمی شهف جهمع یا م ا  کاهب
ً
سهم جهمعچ  ا دیصی  می کویمب امه د  ماا   یهکهالی مله ی  سهم ماجع که والص ک  ژاام اکم موظی  مه غه به

 یدب اسافهد  ا  موب ب ک  ژایانن ژ  ک م سیال   یهسخ ژ  ذسم دا  حبهع جه  دسنب  شری ژ  دثبی  مله ب د   هیظ  مابیط میک  ده ش دا  حبهع ژی

ید  قای سعو آ  نژادخانم نیکو قاض ی  ه م مه ریکم نرهت ا  اکم د س اس  ک  ژ  س    روش تحقیقنمه    کپتیل  میثادا   سه ادا ویاسن ژید   مج ی    

آقای     دیسهه هی   د  چشتتنایتت ی با یای دا،وتتران زشوم کاشتت ی کاشتتا روا و  رشتتنه اوتتاورن دا،وتتران ت را  ارشتتد)کارشتتنا   برتر کنکور  هایاردستتنا،یر رت ه

مج ی   ک    هن  اسه   اکم   اایش  شتنایت ی دا،وتران تر مد ادر دا،شتووی رشتنه روا ب خانم کریستا رییی     97کنکور   2اایرهمایو  حالجیا ر رت ه 

د  جه  ا  یحش سه ت اسههه ب -ژ  صهههی ت سهههیارت دا ام یهسهههخ سیده     هههب  روش تحقیقدر  آاار و ا  مبه ک نکنه ا م   780   ژیش ا د  مج یع   ههههم

  دأکین       هن  اسه م کوری م دا ننب می دم دا    فظی دا ستهدون  د  اکم مج ی   ژا مهم دا م نرهت ک  ژیشهری جوب ننک  مفین ژ  نظا می  سهنب ا ل 

 ا ژیشههههههری د  کی می کون   ژ  ده ش می کشههههههن ژاام  هههههه ه  ا  اکم جه  ک  ذسم یهسههههههخ ژیدع اکم مج ی    - ه   یاسههههههشس هع  ی  ک  ذکا  ههههههن  د   ننک ب  

م ژی گ  ههههههههههههه هه دثبیه  ملهه هب د   ههیظه  م ژحوهنمهنت سهه نمهندا ویاسهن ژید  امیهن ا  م که  اکم مج ی ه  سم سههههههههههههههرف سادوهن سیدهم د  کتهههههههههههههب میی یه  سهه

مله ی   صهیی  اکم   ژه ک هل می  یذکاام نظااتب ییشهوههدات   انا هدات  ه ه  ی یاع د  جه  ییشهای  اکم مج ی   ویاسیم ژید    ی یاع دا ها  ژه هین 

 ژ   بتهک  کیههع یمج ی   ژه   ش وه هف صی ت می
ً
 مااجی  ن هکین  دانشود رایرا   چ ژخش www.kayhanravan.ir کید ک  ژاام کهد کیم نع  لفه

 گرون اواورا  کی ا 

http://www.kayhanravan.ir/
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پاسخسوالردیفتیک ها

hhhhh

hhhhh
توصیف مشاهدات و استنباط از مشاهدات:دو هدف عمده آمار1

hhhhh

hhhhh
:داده آماری2

اعدادی که با شیوه های گوناگون از قبیل 

اندازه گیری، آزمایش، مشاهده، مصاحبه به 

.دست می آیند

hhhhh

hhhhh
: آمار توصیفی3

مجموعه روشهایی که برای سازمان دادن، 

خالصه کردن، و توصیف مشاهده ها استفاده 

.می شوند

hhhhh

hhhhh
برآورد ویژگی های جامعه:هدف نهایی آمار استنباطی4
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hhhhh

hhhhh
:تعریف آمار استنباطی5

به پژوهشگر امکان می دهد که با استفاده از 

اطالعات جمع آوری شده از نمونه کوچکی از 

آزمودنی ها، ویژگی های جامعه ای که نمونه از آن 

انتخاب شده است را برآورد یا استنباط 

(تعمیم نتایج نمونه به جامعه).کنند

hhhhh

hhhhh
:دادههای پارامتری6

با مقیاس فاصله ای و نسبی اندازه گیری می شوند 

.و توزیع بهنجار یا نزدیک به بهنجار دارند

hhhhh

hhhhh
دارای مقیاس اسمی یا رتبه ای هستند:داده های غیر پارامتری7

hhhhh

hhhhh
:جامعه8

گروهی از افراد، اشیاء، یا رویدادها هستند که 

. حداقل در یک صفت یا ویژگی مشترک باشند

...جامعه دانشجویان و: مثل

hhhhh

hhhhh
:اولین قدم در پژوهش علمی9

تعریف جامعه بر اساس ویژگی مورد عالقه؛ 

سپس انتخاب یک نمونه از این جامعه
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hhhhh

hhhhh
:نمونه10

به جزء یا درصدی از جامعه آماری گفته 

نمونه، زیرجامعه ای است که از کل .  می شود

.جامعه انتخاب می شود و معرف آن است

hhhhh

hhhhh
دو ویژگی مهم نمونه چیست؟11

. باید معرف یا نماینده واقعی جامعه باشد

 باید براساس یکی از روش های نمونه برداری 

.جمع آوری شده باشد

hhhhh

hhhhh
:پارامتر12

با حروف . ویژگی عددی یک جامعه را می گویند

= نسبت آماره به نمونه . یونانی نشان می دهد

نسبت پارامتر به جامعه

hhhhh

hhhhh
:آماره13

به ویژگی های کمی که یک نمونه را توصیف 

آماره با حروف اول انگلیس ی )می کند می گویند 

آماره برآورد پارامتر را انجام . (نشان داده می شود

.می دهد

hhhhh

hhhhh
: متغیر14

به ویژگی هایی که پژوهشگران آن را مشاهده و 

.اندازه گیری می کنند گفته می شود
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hhhhh

hhhhh
: متغیرهای کمی15

از لحاظ مقدار یا ارزش متفاوتند و به صورت 

متغیرهای کمی به دو دسته . عدد نوشته می شوند

متغیر پیوسته و متغیر گسسته: تقسیم می شوند

hhhhh

hhhhh
:متغیر پیوسته16

زمانی که بتوان بین دو عدد، عدد سومی قائل 

مثل سن، . شد که به لحاظ ریاض ی معنادار باشد

.متغیر پیوسته کّمی است. وزن

hhhhh

hhhhh
:متغیر گسسته17

زمانی که نتوان بین دو عدد، عدد سومی قائل 

متغیر .شد که به لحاظ ریاض ی معنادار باشد

گسسته فقط مجموعه ای از ارزش های معین را 

...تعداد افراد و . می گیرد

hhhhh

hhhhh
:متغیرهای کیفی 18

متغیری که آزمودنی در یکی از طبقه های آن قرار 

می گیرد و می توان آنها را به صورت کالمی یا کد 

خوب و بد: مثل. نمایش داد

hhhhh

hhhhh
:(دو مقوله ای) متغیر دو ارزش ی 19

اگر یک متغیر را بتوان تنها به دو صورت نشان 

.داد، مثل جنسیت، و وضعیت تأهل
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hhhhh

hhhhh
:(چند مقوله ای)متغیر چند ارزش ی 20

متغیرهایی که می توانند به چند صورت نشان 

مقطع تحصیلی: مثل. داده شوند

hhhhh

hhhhh
21

پیش فرض، درون داد، محرک، پیش بین، عامل، )متغیر مستقل  

:(یا فاکتور

متغیری است که توسط پژوهشگر دستکاری 

می شود تا تأثیرات آن بر متغیر وابسته مشخص 

.شود

hhhhh

hhhhh
:متغیرهای عملی یا فعال22

متغیری است که پژوهشگر آن را دستکاری می 

کند یا امکان دستکاری آن وجود دارد، مانند 

..روش تدریس، روش های درمانی و

hhhhh

hhhhh
: متغیرهای هویتی، تشخیص ی، خصیصه ای، ویژگی یا ارگانیسمی23

تمام . متغیری که نمی توان آن را دستکاری کرد

. متغیرهایی که ویژگی انسان به شمار می روند

...هوش، استعداد، جنسیت و: مانند

hhhhh

hhhhh
:(پاسخ، برون داد، تابع، مالک، یا معلول فرض ی)متغیر وابسته 24

متغیری است که تأثیر متغیر مستقل بر آن مورد 

اندازه گیری قرار می گیرد، اکثر مواقع کمی است، 

و ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی 

.دارد
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hhhhh

hhhhh
متغیر پیش بین و متغیر مالک چیست؟25

در تحقیقات همبستگی، به متغیر مستقل 

متغیر »و به متغیر وابسته « متغیر پیش بین»

.گفته می شود« مالک

hhhhh

hhhhh
:متغیر تعدیل کننده26

متغیری است که جهت یا میزان رابطه بین 

متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می 

.دهد

hhhhh

hhhhh
:متغیر کنترل27

به متغیرهایی که پژوهشگر عالقه مند نیست 

اثر این متغیر، . وارد تحقیق شوند گفته می شود

.ثابت یا خنثی نگه داشته می شود

hhhhh

hhhhh
تفاوت متغیر کنترل و تعدیل کننده چیست؟28

تأثیر متغیرهای تعدیل کننده سنجیده می شود، 

.اما اثر متغیرهای کنترل از بین می رود

hhhhh

hhhhh
:متغیر مداخله گر یا مزاحم29

یک متغیر فرض ی است که تصور می شود در 

رابطه بین متغیر مستقل و وابسته اثر می گذارد 

.اما نمیتوان آن را اندازه گیری کرد

hhhhh

hhhhh
راه های کنترل متغیرهای مزاحم را نام ببرید؟30

 تصادفی سازی، موازنه کردن، همتاسازی یا جور 

کردن، حذف متغیر، تحلیل کوواریانس
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hhhhh

hhhhh
:اندازه گیری31

اختصاص دادن اندازه های معین به متغیر مورد 

مطالعه با رعایت اصول مشخص شده

hhhhh

hhhhh
تعریف عملیاتیاولین اقدام در اندازه گیری چیست؟32

hhhhh

hhhhh
.سطوح اندازه گیری را مقیاس می گویند:مقیاس های اندازه گیری33

hhhhh

hhhhh
مقیاس ها و داده ها در نمودار میله ای از چه نوعی هستند؟34

داده . مقیاس اندازه گیری، اسمی یا ترتیبی است

.ها کیفی یا کمی گسسته هستند

hhhhh

hhhhh
:nominalویژگی های مقیاس اسمی یا 35

پایین ترین سطح اندازه گیری است که هدفش 

فقط در مورد . طبقه بندی و نامگذاری است

در مقیاس اسمی . داده های گسسته به کار می رود

.اعمال ریاض ی غیر مجاز هستند

  7



ارشد و دکتری روان شناسی  - کیهان  مجموعه مهمترین نکات آمار و روش تحقیق   

hhhhh

hhhhh
:ordinalویژگی های مقیاس ترتیبی یا 36

 عالوه بر طبقه بندی و نامگذاری، ترتیب نیز مهم 

اعداد به منظور رتبه بندی به کار برده . است

در این مقیاس تمام اعمال آماری بجز . می شوند

میانه، رتبه درصدی، ضریب همبستگی اسپیرمن، 

. و آزمون های غیر پارامتری غیر مجاز هستند

.اعمال ریاض ی نیز همگی غیر مجاز هستند

hhhhh

hhhhh
چه زمانی از نمودار دایره ای استفاده می شود؟37

هر گاه نشان دادن رابطه اجزاء با کل داده ها مد 

نظر باشد، از این نمودار استفاده می شود

hhhhh

hhhhh
:شاخص های گرایش مرکزی38

شاخص هایی هستند که اکثر داده ها در حول و 

.حوش، و اطراف آن ها قرار دارند

hhhhh

hhhhh
:intervalویژگی های مقیاس فاصله ای یا 39

در این مقیاس عالوه بر طبقه بندی، نام گذاری و 

ترتیب طبقات، مشخص کردن فاصله های 

تمام اعمال آماری .  موجود نیز مد نظر است

از بین اعمال ریاض ی فقط جمع و . مجاز هستند

.تفریق مجازند
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hhhhh

hhhhh
مقیاس فاصله ایکدام مقیاس صفر دارای صفر قراردادی است؟40

hhhhh

hhhhh
:ratioویژگی های مقیاس نسبی یا 41

در این مقیاس .  باالترین سطح اندازه گیری است

تمام ویژگی های سایر مقیاس ها وجود دارد و 

صفر نیز مطلق است، تمام اعمال ریاض ی در این 

.مقیاس مجاز هستند

hhhhh

hhhhh
:توزیع فراوانی42

 یک جدول منظم شده است از مقدار نمره ها که 

فراوانی وقوع هر نمره در آن مشخص شده 

اعداد : جدول توزیع فراوانی دو ستون دارد. است

.(f )و فراوانی  (x)یا طبقات 

hhhhh

hhhhh
:فراوانی43

تعداد اعداد یا عناصری است که در یک طبقه یا 

.گروه وجود دارد

hhhhh

hhhhh
تعداد یا فراوانی هر نمره در هر طبقه:فراوانی مطلق44
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