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 آمار و روش تحقیق
 

تست طبقه بندی شده  0621شامل 
 ه با حل تشریحی جامعهمرا

 تالیف

 فاطمه صفرزاده مقدم
گروه آموزشی مقدم، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند 

ی، اين منابع آموزش آوري و مطالعه همگیاست. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسی ارشد و دكتري، و همچنين فرصت كم براي جمع
باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میهمواره از جمله دغدغه

جويی در وقت و يادگيري كامالً هدفمند، راه حل مناسبی براي اين مسئله كنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه
 آرزومنديم توانسته باشيم در اين اثر ،نياز شما را جهت كسب رتبه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم. باشد.

تست با تست هاي طبقه بندي شده  0111نكته  0111تست زدن براي فهم نكات كليدي هر مبحث بسيار كمک كننده است و كتب 
ردآوري شده، براي يادگيري نكات كليدي و تستی هر مبحث، همراه با حل تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گ

 گزينه بسيار مناسبی است.
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 آمار و روش تحقیق تست 0111نکته  0111منابع مورد استفاده برای تالیف کتاب 

 

 آزمايی، انتشارات رشد، تهرانسنجی و روانـ پاشا شريفی، حسن، اصول روان0

 وم رفتاري، انتشارات آگاه، تهرانهاي تحقيق در علروشـ سرمد، زهره و همكاران، 2

 گيري، سنجش و ارزشيابی آموزشی، نشر دوران، تهراناكبر، اندازهـ سيف، علی3

 هاي تحقيق در علوم رفتاري، نشر ساواالن، تهرانـ حسن زاده، رمضان، روش4

 و اجتماعی، انتشارات رشد، تهرانانسانی  ـ دالور، علی، مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم5

 سنجی، تهرانهاي روانی، انتشارات روانـ كرمی، ابوالفضل، آشنايی با آزمون سازي و آزمون6

 دي، سيامک، نشر ارسباران، تهرانشناسی و علوم تربيتی، ترجمه دالور، علی، نقشبنآماري در روانـ فرگوسن، جرج، تحليل 7

 شناسی، انتشارات حكيم فردوسی، مشهدگيري در علوم تربيتی و روانآبادي، حسين، سنجش و اندازهلطف ـ8

 ـ هومن، حيدرعلی، استنباط آماري در پژوهش رفتاري، نشر پارسا، تهران9

 حيدرعلی، آمار توصيفی در علوم رفتاري، نشر پارسا، تهران ـ هومن،01

 شناخت روش علمی در علوم رفتاري، نشر پارسا، تهران رعلی،ـ هومن، حيد00
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 فهرست مطالب:

 آمار

 آن نمودارهای و فراوانی توزیع فراوانی،فصل اول: 

 گیری اندازه مقیاسفصل دوم: 
 مرکزی گرایش هایاندازه فصل سوم:

 (پراکندگی هایشاخص) تغییرپذیری هایاندازهفصل چهارم: 
 نرمال توزیعفصل پنجم: 

 برآوردها -استنباطی آمارفصل ششم: 

 معناداری هایآزمونفصل هفتم: 
 رگرسیون و همبستگی فصل هشتم:

 استاندارد نمرات و هنجارهافصل نهم: 
 گیری نمونه فصل دهم:

 روش تحقیق

 مفاهیم بنیادی در روش تحقیقفصل اول: 

 عناصر پژوهشفصل دوم: 
 مساله و فرضیه فصل سوم:

 پیشینه یا تاریخچه تحقیقفصل چهارم: 

 جامعه و نمونهفصل پنجم: 
 انواع روش های تحقیقفصل ششم: 

 طرح و پژوهش فصل هفتم:
 طرح های تحقیق بین گروهی فصل هشتم:

 های تحقیقاتی برای رفتار کاربردی )درون گروهی(طرحفصل نهم: 
 تحقیق آزمایشی فصل دهم:

  در تحقیقابزار اندازه گیری فصل یازدهم: 

 دوازدهم: روش های تحلیل داده هافصل 
 سیزدهم: تدوین گزارش تحقیقفصل 
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 هاي تحقيق بين گروهيطرح

 شود؟آمار توصیفی به کدام منظور به کار برده می .0

 ( همه موارد مذكور4 ( توصيف اطالعات3 بندي كردن اطالعات( طبقه2 ( خالصه كردن اطالعات0

 است؟ ترین طرح پژوهش کدامضعیف .6

 ( شبه آزمايشی4 ( نيمه آزمايشی3 ( آزمايشی2 ( پيش آزمايشی0

 های پیش آزمایشی چیست؟علت نامیدن طرح .3

 ( فاقد گروه مقايسه است.0

 پذير نيست.ها امكانكاري آزمايشی در آن( دست2

 شود.هاي آزمايشی و كنترل به گونه تصادفی انجام نمی( واگذاري موارد به گروه3

 رد مذكور( همه موا4

 رود؟کدام طرح فقط در مطالعات توصیفی به کار می .4

0 )o  2 )o o1 2 

3 )o

o

 1

2

  4 )E R o o

C R o o

1 2

3 4

 

 باشد؟پس تست تك گروهی قادر به کنترل کدام عامل نمی –طرح پیش تست  .5

 ( همه موارد مذكور4 گيري( وسايل اندازه3 ها( افت آزمودنی2 ( بازگشت آماري0
 عواملی كه طرح مذكور قادر به كنترل آنها نيست عبارتند از:

oجهت تحلیل آماری طرح  .2 o1  شود؟از کدام آزمون پارامتریك استفاده می 2

0 )t 2 همبسته )t ويلكاكسون4 ( عالمت3 مستقل ) 

 شود؟های ایستا کدام عامل کنترل میدر طرح مقایسه گروه .7

 ( تاريخچه4 ( اثر رگرسيون3 ( افت آزمودنی2 ( ابزاريابی0

oجهت تحلیل آماری طرح  .8

o

 1

2

 شود؟کدام آزمون پارامتریك استفاده می 

0 )t 3 ( ميانه2 براي دو گروه مستقل )Uمجذور كاي4 مان ويتنی ) 

ها قادر به کنترل تمام متغیرهای اعتبار درونی هستند ولی ممکن است توانایی کنترل تمام متغیرهای  اعتبار بیرونی کدام طرح .9

 را نداشته باشند؟

 ( پيش آزمايشی4 ( نيمه آزمايشی3 ( شبه آزمايشی2 ( تجربی )حقيقی(0

 شود؟های پیش آزمایشی محسوب نمیکدام طرح جزء طرح .01

 ( پيش آزمون و پس آزمون با يک گروه2 اي )پس آزمون با يک گروه(( مطالعات مورد تک ضربه0

 پس تست با گروه كنترل –( طرح پيش تست 4 هاي ايستا( طرح مقايسه گروه3
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 شود؟در طرح زیر کنترل نمیکدام عامل  .00

 ( رشد4 ( تاريخچه3 ( اثر رگرسيون2 ها( افت آزمودنی0

 شود؟پس تست با گروه کنترل از کدام آزمون غیر پارامتریك استفاده می –جهت تحلیل آماری طرح پیش تست  .06

 ( تحليل كوواريانس4 ( ويلكاكسون3 ( عالمت2 ( ميانه0

 کند؟میکدام طرح همه منابع درونی را کنترل  .03

 هاي ايستا( مقايسه گروه2  ( پس آزمون با گروه كنترل0

 پس تست تک گروهی –( پيش تست 4 پس آزمون با گروه كنترل –( پيش آزمون 3

 تر است؟در شرایطی که احتمال اثرات تعاملی پیش تست و کاربندی آزمایشی وجود دارد، استفاده از کدام طرح مناسب .04

0 )R E o

R C o

 1

2

 2 )E R o o

C R o o

1 2

3 4

 3 )o o

o o

1 2

3 4

 4 )o o1 2 

Rبرای تحلیل آماری طرح  .05 E o

R C o

 1

2

 رود؟کدام آزمون غیر پارامتریك به کار می 

0 )t 2 )Uويلكاكسون4 عالمت( 3 مان ويتنی ) 

 های پژوهشی است؟طرح چهار گروهی سولومن ترکیبی از کدام طرح .02

 پس آزمون با گروه كنترل –( پيش آزمون و پس آزمون 0

 پس آزمون با گروه كنترل –هاي ايستا ( مقايسه گروه2

 پس تست تک گروهی –طرح پيش تست  –( طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل 3

 هاي ايستاطرح مقايسه گروه –پس آزمون چند گروهی  –( طرح پيش آزمون 4

 

 کند؟پس تست کدام عامل را کنترل می –در طرح چهار گروهی سالمون طرح پیش تست  .07

 ( همه موارد مذكور4 ( تورش گزينش3 ( رشد2 ( تاريخچه0

 ود؟شکدام عامل توسط طرح فقط پس تست در طرح چهار گروهی سولومن کنترل می .08

 ( رگرسيون آماري2 ( اثر احتمالی تعامل بين آزمون و متغير مستقل0

 ( رشد4  ( تاريخچه3

در طرح چهار گروهی سولومن کدام گروه هرگونه اثر احتمالی موقت و زودگذری را که بین پیش تست و پس تست وجود  .09

 داشته باشد، کنترل خواهد کرد؟

 وه چهارم( گر4 ( گروه سوم3 ( گروه دوم2 ( گروه اول0

 شود؟های پس آزمون چهار گروه طرح سولمون، کدام آزمون آماری به کار برده میبرای مقایسه نمره .61

 ( تحليل رگرسيون4 ( تحليل واريانس دو طرفه3 ( تحليل واريانس يک راهه2 ( تحليل كوواريانس0

 دهند؟آزمون مورد مطالعه قرار میدر طرح چهار گروهی سولمون تفاوت بین نمرات پیش تست و پس تست را با کدام  .60

0 )t 2 )z 3تحليل كوواريانس4 (خی دو ) 
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 پس آزمون چند گروهی مشابه کدام طرح است؟ –طرح پیش آزمون  .66

 هاي ايستا( مقايسه گروه2 ( پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل0

 ( پس آزمون چند گروهی4  سولومن( چهار گروهی 3

 شود؟پس آزمون چند گروهی از کدام روش آماری غیر پارامتریك استفاده می –برای تجزیه و تحلیل آماری طرح پیش آزمون  .63

 ( فيشر4 ( ميانه3 ( عالمت2 واليس –( كروسكال 0

 کدام عبارت نادرست است؟ .64

 اي نظامدار ارزشيابی كند.تعامل دو يا چند متغير مستقل را به گونهدهد چگونگی ( طرح چند عاملی به پژوهشگر امكان می0

 اي گسترش دهد.پذيري نتايج پژوهش را تا حد قابل مالحظهتوانند دامنه تعميمهاي عاملی می( طرح2

 ها دارند.هاي عاملی كارآمدي بيشتري نسبت به ساير طرح( طرح3

 كنند.م میهاي عاملی دامنه كنترل پژوهشگر را ك( طرح4

 گیرد؟در کدام طرح حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار بیرونی صورت می .65

 3و  2( 4 ( تمام آزمايشی3 ( پيش آزمايشی2 ( شبه آزمايشی0

 شود؟بندی نمیهای شبه آزمایشی طبقهکدام طرح جزء طرح .62

 هاي زمانی با يک گروه( سري2  ( كنترل نابرابر0

 هاي مجزاپس آزمون با نمونه –( پيش آزمون 4  هاي ايستا( مقايسه گروه3

 های شبه آزمایشی امکان کنترل کدام مورد وجود دارد؟در طرح .67

 ( متغير مستقل در چه زمانی اجرا شود.2 گيري چه هنگام صورت پذيرد.( مشاهده يا اندازه0

 ( همه موارد مذكور4 ( كدام گروه به عنوان گروه آزمايش به كار گرفته شود.3

 روه کنترل نابرابر مشابه کدام طرح است؟طرح گ .68

 ي كامل( طرح عاملی تصادفی شده2 ( پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل0

 هاي ايستاي گروه( مقايسه4  ( طرح چهار گروهی سولومن3

 باشد؟طرح گروه کنترل نابرابر قادر به کنترل کدام عامل نمی .69

 ( نحوه اجراي آزمون4 گيري( وسايل اندازه3 ( كنترل متغيرهاي مزاحم2 ( اثر رگرسيون0

ها )اعتبار بیرونی( را تحت کنترل در آورد، استفاده از کدام طرح های آزمودنیدهد واکنشدر شرایطی که محقق ترجیح می .31

 تر است؟مناسب

 هاي ايستا( مقايسه گروه2  ( طرح گروه كنترل نابرابر0

 با گروه كنترل ( پس آزمون4  ( پيش آزمون با گروه كنترل3

 پس آزمون با گروه کنترل، کدام است؟ –های ناشی از اجرای طرح پیش آزمون ترین ابزار در تجزیه و تحلیل دادهمناسب .30

 ( تحليل كوواريانسt 4( آزمون 3 ( آزمون ويلكاكسون2 ( آزمون عالمت0
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 ها را به صورت تصادفی در معرض متغیر مستقل قرار دهد؟نتواند گروهرود که پژوهشگر کدام طرح در شرایطی به کار می .36

 هاي ايستا( مقايسه گروه2 پس آزمون با گروه كنترل –( پيش آزمون 0

 هاي مجزاپس آزمون با نمونه –( پيش آزمون 4  ( طرح كنترل نابرابر3

 طرح زیر قادر به کنترل کدام عامل است؟ .33

 تاريخچه( 4 ( گزينش3 ( تعامل2 ( رشد0

 شود؟های جداگانه استفاده نمیپس تست با نمونه –های حاصل از طرح پیش تست از کدام آزمون جهت تحلیل آماری داده .34

0 )t 2 مستقل )U ويلكاكسون4 ( ميانه3 ويتنی –مان ) 

از  توانای در دست نیست میعلت و معلولی بین متغیرها، هیچ گروه مقایسهدر مواردی که برای ارزشیابی و تفسیر روابط  .35

 کدام طرح پژوهشی استفاده کرد؟

 ( گروه كنترل نابرابر4 هاي زمانی( سري3 ( پس رويدادي2 ( همبستگی0

 های زمانی در حقیقت طرح توسعه یافته کدام طرح پژوهشی است؟طرح سری .32

 ( طرح عاملی4 ( گروه كنترل نابرابر3 هاي ايستاگروه( مقايسه 2 بعدي –( طرح قبلی 0

توان آن دانست و نمی توان ناشی از اجرای متغیر تجربی های زمانی تك گروهی تفاوت بین کدام موارد را میدر طرح سری .37

 را به عامل رشد نسبت داد؟

0 )o ,o1 2 2 )o ,o2 7 3 )o ,o4 5 4 )o ,o2 8 

 های زمانی برتری دارد؟های زمانی معادل به سبب کنترل کدام عامل بر طرح سریطرح نمونه .38

 ( ابزاريابی4 ( اثر رگرسيون3 ( رشد2 ( تاريخچه0

مانند، کدام عامل را کنترل افراد آزمودنی در تمام مدت آزمایش ثابت میهای زمانی معادل به علت اینکه در طرح نمونه .39

 کند؟می

 ( اثر روزنتال4 ( اثر رگرسيون3 ( گزينش2 ( رشد0

 آید؟ها به وجود میطرح ترمیم شده از ترکیب کدام طرح .41

 هاي ايستامقايسه گروه –پس تست تک گروهی  –( طرح پيش تست 0

 هاي زمانیسري –( طرح گروه كنترل نابرابر 2

 هاي زمانی معادلسري –پس تست با گروه كنترل  –( طرح پيش تست 3

 هاي ايستامقايسه گروه –هاي مجزا پس تست با نمونه –( پيش تست 4

 باشد؟پس تست تك گروهی قادر به کنترل کدام عامل نمی –طرح پیش تست  .40

 ( همه موارد4 ( رگرسيون3 ( تاريخچه2 ( رشد0

 پس تست تك گروهی قادر به کنترل کدام عامل است؟ –طرح پیش تست  .46

 ( تاريخچه4 ( رشد3 ( اثر رگرسيون2 ( اثرات گزينش0

http://www.ravangam.com/
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 باشد؟های دست نخورده قادر به کنترل کدام عامل نمیطرح مقایسه گروه .43

 3و  2( 4 ( تاريخچه3 ( رشد2 ( تورش گزينش0

 کدام عبارت نادرست است؟ .44

 مقطعی و طولی است. ( طرح ترميم شده تركيبی از دو روش0

 شود، مفيد است.هاي جديد اجرا میها يک برنامه خاص آموزشی به گونه دائم با آزمودنی( طرح ترميم شده به ويژه در مواردي كه در آن2

 توان مطالعه را از اواسط برنامه آموزشی نيز شروع كرد. ( با اجراي طرح ترميم شده می3

 اثر داشته باشد. o2و  o1مشاهده شده  تواند در تفاوت( عامل گزينش می4

 شود؟های همبستگی محسوب نمییك از موارد زیر جزء مشکالت طرحکدام .45

 ( كاهش اعتبار بيرونی4 ( اصالح براي كاهش همبستگی3 گيري( خطاي اندازه2 ( محدوديت دامنه0

 تك گروهی قادر به کنترل کدام عامل است؟های تکراری طرح آزمایش .42

 ( هيچكدام4 ( رگرسيون آماري3 ( تاريخچه2 ( رشد0

 درست است.  4گزينه  .0

بندي كرد. طبقه اول شامل توان در دو دسته طبقهشوند، اما تمام آنها را میها به كاربرده میهاي مختلفی براي تحليل دادهگرچه تكنيک

گويند. شوند، و به آنها آمار توصيفی میها و اطالعات به كاربرده میبندي و توصيف دادهمنظور خالصه كردن، طبقههايی است كه فقط به شيوه

هايی هستند كه محقق با كمک آنها هاي مركزي، پراكندگی و همبستگی. دسته دوم شاخصهاي اين طبقه عبارتند از اندازهمهمترين شاخص

 گيرد.كند. اين گروه تحت عنوان آمار استنباطی قرار میمیهاي پژوهشی خود را آزمون فرضيه

 درست است.  0گزينه  .6

ها قادر به كنترل عوامل مهم مؤثر يک از آنشود، زيرا هيچهاي پژوهش محسوب میترين طرحگونه كلی از ضعيفآزمايشی بههاي پيشطرح

هاي آزمايشی اساساً در مطالعات مقدماتی و پيش تست برخی از فرضيهيشهاي پ)روايی درونی و بيرونی( در پژوهش نيست با اين وجود، طرح

 آيد. ويژه در تعليم و تربيت( از فنون مفيد و با ارزش بشمار میهاي اكتشافی )بهپژوهشی و نيز در پژوهش

 درست است.  4گزينه  .3

 آزمايشی ناميده شده است.ها به داليل زير پيشاين طرح

 پذير نيست.ها امكانآن ـ دستكاري آزمايشی در0

 شود.گونه تصادفی انجام نمیهاي آزمايشی و كنترل بهها واگذاري موارد به گروهـ در آن2

 ها فاقد گروه مقايسه است.ـ غالب آن3

 درست است.  0گزينه  .4
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معرض متغير مستقل تست تک گروهی نيز ناميده شده است(، ابتدا يک گروه يا پيشامد واحد در گاه طرح پس در اين طرح )كه X  قرار

شود تغيير را بوجود آورده است، تأثير اين متغير بر متغير وابسته اي كه ادعا میگيرد، و سپس در يک برهه از زمان، معموالً به دنبال پديده

مشاهده  O شود.گرفته می يا اندازه 

 X O 

شود. سپس تأثير اين متغير بر متغير وابسته مشاهده يا ها در معرض متغير مستقل قرار داده میدر اين طرح ابتدا يک گروه از آزمونی

ايشی به كار برد. هاي آزمتوان در پژوهشمورد بحث را كه موارد استعمال آن فقط در مطالعات توصيفی است، نمیشود. طرحگيري میاندازه

 طرح مزبور داراي معايب زير است:

 كامالً مشهود است. شود. ناتوانی آن در كنترل اعتبار درونی، گونه كنترلی در اجراي اين طرح اعمال نمی( هيچ0

تواند اي كه میمقايسه ( امكان مقايسه به صورت مستقيم وجود ندارد. بنابراين مبدأ و معياري براي مقايسه دردست نيست. بنابراين، تنها2

 هاي تخيلی و فرضی.صورت گيرد عبارت است از مقايسه براساس اطالعات عمومی محقق يا داده

 گيري زياد است.( اشتباه اندازه3

هد نخوا هاي استاندارد به جاي گروه كنترل، موثرتر از تأثير متغير مستقلهاي فردي زياد، حتی به كاربردن آزمون( به دليل وجود اختالف4

 بود.

 يابی به يک نتيجه دقيق و قابل دفاع وجود ندارد.( با استفاده از اين طرح امكان دست5

  درست است. 4گزينه  .5

 عواملی كه طرح مذكور قادر به كنترل آنها نيست عبارتند از:

 ـ رخدادهاي همزمان با اجراي تحقيق0

 ـ رشد و پختگی روانی و جسمانی2

 آزمونـ نحوه اجراي پيش3

 گيريـ وسايل اندازه4

 هاي ناشی از ابراز آماري به كار برده شده ـ بازگشت5

 هاـ افت آزمودنی6

 درست است. 0زينه گ .2

 تحلیل آماری

 هاي همبستهبراي گروه t( آزمون پارامتريک 0

http://www.ravangam.com/
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 كاكسون.هاي همتراز ويلگذاري شده جفتعالمتهاي هاي غيرپارامتريک شامل: الف( آزمون عالمت ب( آزمون رتبه( آزمون2

 درست است.  0گزينه  .7

در اين طرح دو گروه وجود دارد، و مقايسه ميان گروهی كه در معرض متغير مستقل قرار گرفته است و گروهی كه متغير مستقل بر آن اعمال 

ن هايی كه در ايشود، بلكه تركيب گروهتصادفی انجام نمیها به صورت گيرد. در اين طرح انتخاب و جايگزينی آزمودنیشود، صورت مینمی

ه شوند. يكی از متغيرهايی كروند، قبل از انجام  تحقيق صورت گرفته است و عيناً با همان تركيب در تحقيق به كار گرفته میكار میطرح به

ين امر وجود دو گروه در طرح تحقيق و عدم انتخاب تصادفی ها است. علت اشود، نحوه انتخاب آزمودنیتأثير آن با اثر متغير مستقل مشتبه می

هاي داوطلبانه انتخاب هاي يكی از گروهها و باالخره، همتا نبودن دو گروه است. اين مشكل زمانی شدت پيدا خواهد كرد كه آزمودنیآزمودنی

اعتباري نتيجه تحقيق كمک خواهند كرد. هند بود كه به بیشوند. همزمان با انجام تحقيق، و رشد و پختگی روانی و جسمانی نيز از منابعی خوا

ها پيش از از اين گذشته، چون وضعيت گروههاي ناشی از ابراز آماري باشد. بازگشتساز مشكلتواند زمينهها نيز میشيوه انتخاب آزمودنی

اجراي مشاهده  O هاي انتهائی برگزيده شده باشد، رگرسيون آماري نيز ها بر پايه نمرههمشخص نيست، تلفات تجربی، و چنانچه گرو

بار آزمايش ها فقط يکتست وجود ندارد و گروهكننده روائی درونی اين طرح بشمار آيد. در اين طرح چون پيشتواند از عوامل تهديدمی

 رود. شوند، فقط اثر آزمون )ابزاريابی( از ميان میمی

 ت. درست اس 0گزينه  .8

 تحلیل آماری

 براي دو گروه مستقل t( آزمون پارامتريک0

 مان ـ ويتنی. ج( آزمون همگونی مجذوركايUهاي غيرپارامتريک شامل: الف( آزمون ميانه ب( آزمون( آزمون2

 درست است.  0گزينه  .9

هاي تحقيقی گيري از طرحغيرهاي اعتبار درونی را كنترل كنند. محقق بايد تالش كند كه با بهرهتوانند متهاي آزمايشی ماهيتاً میطرح

هاي ناشی از متغيرهاي مربوط به اعتبار درونی و واريانس اشتباه را به حداقل رساند، و به همين ترتيب سعی كند كه حداكثر مناسب، مزاحمت

هاي آزمايشی قادر به كنترل تمام متغيرهاي اعتبار درونی هستند، ولی ممكن اعمال نمايد. طرحكنترل را بر متغيرهاي مزاحم اعتبار بيرونی 

 است توانايی كنترل تمام متغيرهاي اعتبار بيرونی را نداشته باشند.

 درست است.  4گزينه  .01

 

E R o o

C R o o

1 2

3 4 

 درست است.  0گزينه  .00

، افت شودكند. تنها متغير مشتبه كننده كه در اين طرح كنترل نمیر درونی را كنترل میكننده اعتبااين طرح، اكثر متغيرهايی مشتبه

 تست است. ها نسبت به پيشو ديگري اثر واكنشی و حساسيت آزمودنیها است آزمودنی

http://www.ravangam.com/
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 درست است.  0گزينه  .06

 ( ميانه.2مان ـ ويتنی، U( 0هاي غيرپارامتريک شامل: ، ب( آزمونtالف( آزمون پارامتريک 

 رود، استفاده از تحليل كوواريانس است. دومين ابزار آماري كه در عين حال بهترين نيز به شمار می

 درست است.  0گزينه  .03

هر دو گروه در معرض يک نوع از پيشامدهاي خارجی قرار دارد، بنابراين  كند. چون دو گروه دارد واين طرح همه منابع درونی را كنترل می

شود، بنابراين تورش گزينش ها بر پايه تصادف انجام میشود. چون تقسيم افراد به گروههاي تاريخچه، رشد، و رگرسيون آماري كنترل میعامل

شود، به همين دليل  Xتواند موجب آميختگی با تأثير متغير تجربی یشود. البته تلفات تجربی م)و احتماالً تلفات تجربی( نيز كنترل می

 اند تا پايان آزمايش همكاري داشته باشند، در گزارش خود قيد كند.هائی را كه نتوانستهپژوهشگر بايد تعداد آزمودنی

 درست است.  0گزينه  .04

راين رود، و بنابتست و كاربندي آزمايشی نيز از ميان میتعاملی پيششود، اثرات گيري میبار )در پس تست( اندازهچون در اين طرح، تنها يک

هاي موازي و مناسب در اختيار پژوهشگر چنين در مواردي كه آزموندر شرايطی كه احتمال بروز چنين اثر تعاملی وجود داشته باشد، و هم

 نباشد، بهتر است از اين طرح استفاده شود. 

 درست است.  2گزينه  .05

( آزمون 0آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل است. ابزارهاي آماري مناسب عبارتند از تر از تحليل طرح پيشمورد بحث خيلی ساده تحليل طرح

اي باشد كه بين چه متغير مشتبه كنندهمان ـ ويتنی و، ب( ميانه. در ضمن، چنانUهاي غيرپارامتريک، شامل: الف( ( آزمونt ،2پارامتريک 

 توان از تحليل كوواريانس نيز استفاده كرد. باشد، میآن و متغير وابسته همبستگی وجود داشته

 درست است.  0گزينه  .02

 آزمون ب( طرح پس آزمون با گروه كنترل. آزمون و پسطرح مورد بحث تركيب شده است از: الف( طرح پيش

 درست است.  4گزينه  .07

گيرد. دو خط اين طرح نمونه عالی يک كنترل خوب است كه در آن عمل كنترل متغيرهاي مزاحم و نامربوط به روشی چندگروهی صورت می

 كند.هاي نامربوط تاريخچه، رشد، تورش گزينش و رگرسيون آماري را كنترل میتست( عاملتست ـ پساول )طرح پيش

 درست است.  0گزينه  .08

 گردد. تست( كنترل میبين آزمون و متغير مستقل از طريق دو خط دوم )طرح فقط پساثر احتمالی تعامل 

 درست است.  4گزينه  .09

تست وجود داشته باشد كنترل خواهد كرد. اثر واكنشی آزمون را تست و پسگروه چهارم هرگونه اثر احتمالی موقت و زودگذري را كه بين پيش

گروه آزمايشی  هاي دوتوان از طريق مقايسه ميانگينمی O , O5 و دو گروه كنترل  2 O , O6  گيري كرد.مستقيماً اندازه 4
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 درست است.  3گزينه  .61

آزمون مورد بررسی هاي پيششود. در اين تحليل، نمرههاي پس آزمون چهار گروه، تحليل واريانس دو طرفه به كار برده میبراي مقايسه نمره

 گيرد.آماري قرار نمی

 درست است.  4گزينه  .60

 توان با استفاده از تحليل كوواريانس دو خط اول مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دارد.تست را میتست و پسهاي پيشتفاوت بين نمره

 درست است.  0گزينه  .66

ـ اجراي متغير 3آزمون ـ اجراي پيش2دفی در سه گروه ها به صورت تصاـ جايگزين كردن آزمودنی0مراحل اجرايی اين طرح عبارتند از 

 آزمون با گروه كنترل است.آزمون و پسها. اين طرح مشابه طرح مشابه طرح پيشآوري دادهـ اجراي پس آزمون و جمع4مستقل 

 درست است.  0گزينه  .63

 تجزیه و تحلیل آماری

 ها.روهگهاي پس آزمون( تحليل كواريانس به منظور مقايسه ميانگين0

 ( تحليل واريانس يک طرفه.2

 ( تحليل واريانس ليندكوئيست3

 ( روش آماري غيرپارامتريک، تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه كروسكال ـ واليس.4

مان ـ ويتنی براي  Uد آزمون هاي تعقيبی ـ ماننهاي آماري ذكر شده معنادار گردد، بايد از آزموندر تمامی روش Fهمچنين، اگر نسبت 

ستفاده ها اتحليل واريانس يک طرفه كروسكال ـ واليس، يا آزمون توكی، و از اين قبيل ـ براي مقايسه و پيدا كردن اختالف معنادار بين گروه

 كرد.

 درست است.  4گزينه  .64

 گونهدهد چگونگی تعامل دو )يا چند( متغير مستقل را بهكه به پژوهشگر امكان میترين مزيت طرح چند عاملی آن است ـ اولين و شايد مهم0

 نظامدار ارزشيابی كند.

 اي گسترش دهد.پذيري نتايج پژوهش را تا حد قابل مالحظهتواند دامنه تعميمهاي عاملی آن است كه میـ مزيت عمده ديگر طرح2

آيد افزايش ها دارد. طرح عاملی مقدار اطالعاتی را كه از هر پاسخ آزمودنی بدست میير طرحهاي عاملی كارآمدي بيشتري نسبت به ساـ طرح3

 دهد.گيري از رفتار، اطالعاتی را درباره حداقل دو متغير بدست میدهد؛ يعنی هر نوع اندازهمی

 دهد. هاي عاملی دامنه كنترل پژوهشگر را وسعت میـ طرح4

 درست است.  0گزينه  .65
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 رست است. د 3گزينه  .62

 هاي زمانی چند گروهی.( سري4هاي زمانی با يک گروه ( سري3هاي مجزا ( پيش آزمون و پس آزمون با نمونه2( كنترل نابرابر ، 0

 درست است.  4گزينه  .67

هاي اعتبار درونی را مالكها توانايی كنترل برخی از هاي نيمه كاملی از آزمايش واقعی هستند. اين دسته از طرحآزمايشی، طرحهاي نيمهطرح

آزمايشی، هاي تحقيقی نيمههاي آزمايشی وجود نداشته باشد. در طرحروند كه امكان استفاده از طرحها در شرايطی به كار میدارند. اين طرح

 كنترل كند:تواند يكی از دو عامل زير يا هر دوي آنها را محقق توانايی كنترل كامل همه شرايط و جوانب را ندارد، ولی می

 گيري چه هنگام صورت پذيرد.( مشاهده يا اندازه0

 ( متغير مستقل در چه زمانی اجرا شود و كدام گروه به عنوان گروه آزمايش به كار گرفته شود.2

 درست است.  0گزينه  .68

طرح  شوند. اينبگيرند، مقايسه میطرح گروه كنترل نابرابر مشتمل است بر دو گروه، كه قبل و بعد از اين كه در معرض متغير مستقل قرار 

هاي از جامعه و جايگزين شدن آنها حاضر انتخاب آزمودنیآزمون با گروه كنترل است، با اين تفاوت كه در طرح آزمون و پسمشابه طرح پيش

 شود. ها به صورت تصادفی انجام نمیدر گروه

 درست است.  0گزينه  .69

 درست است.  0گزينه  .31

ه هاي مشابگيري و نحوه اجراي آزمون است. تنها مزيتی كه اين طرح بر طرحقادر به كنترل متغيرهاي مزاحم، وسايل اندازهمورد بحث تنها طرح

دهد واكنش هاي كند. بنابراين در شرايطی كه محقق ترجيح میها اعمال میهاي آزمودنیآزمايشی دارد، عبارت است از كنترلی كه بر واكنش

 هاي مشابه است.تر از طرحيرونی( را تحت كنترل درآورد، استفاده از اين طرح مناسبها )اعتبار بآزمودنی

 درست است.  4گزينه  .30

آزمون ـ پس آزمودن با گروه كنترل، تجزيه و تحليل كوواريانس است هاي ناشی از اجراي طرح پيشترين ابزار در تجزيه و تحليل دادهمناسبت

 توان از تجزيه و تحليل كوواريانس استفاده كرد.شوند، به ندرت میصورت تصادفی انتخاب نمی ها بهاما در اين طرح چون آزمودنی

 درست است.  4گزينه  .36

ها را به صورت تصادفی در معرض متغير رود كه پژوهشگر نتواند گروههاي مجزا در شرايطی به كار میآزمون ـ پس آزمودن با نمونهطرح پيش

هاي بزرگ يا كوچک نماينده واقعی جامعه باشند و قبل از اجراي متغير مستقل شود كه گروهح زمانی استفاده میمستقل قرار دهد. از اين طر

 تعريف و تعيين شوند. 

 

o o

o o





1 2

3 4 
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 درست است.  4گزينه  .33

 درست است.  4گزينه  .34

 درست است. 3گزينه  .35

هاي ريس توان از طرحاي در دست نيست، میو معلولی بين متغيرها، هيچ گروه مقايسهدر برخی موارد كه براي ارزشيابی و تفسير روابط علت  

 زمانی استفاده كرد.

 درست است.  0گزينه  .32

ز كند. پيش ااين طرح در حقيقت طرح توسعه يافته قبلی ـ بعدي است كه در آن پژوهشگر تغيير رفتار آزمودنی را چندين بار مشاهده می

آيد، هاي ديگري كه در خالل آزمايش يا پس از آن بدست میها با مشاهدهآيد و نتايج آنعمل میچندين مشاهده به xاجراي متغير تجربی 

ها را )دست كم در سه چنين بعد از آن، آزمودنیو هم xكند پيش از معرفی متغير مستقل شود. معموالً پژوهشگر تالش میمشاهده می

 وضعيت( مشاهده كند. 

 است.  درست 3گزينه  .37

Oتست تک گروهی )يعنی تست ـ پسهاي زمانی برخالف طرح )پيش تجربی( پيشطرح تک گروهی سري X O1 ( از طريق اجراي 2

توان ناشی را می O5و  O4آورد. تفاوت بين رشد )و تا حدودي عامل تاريخچه( را زير كنترل در می هاي مكرر، اثر عاملها و آزمايشمشاهده

توان اين متغير را حاصل رشد دانست كه در توان آن را به عامل رشد نسبت داد. تنها در صورتی میدانست و نمی xاز اجراي متغير تجربی 

Oمقادير  O ,O O ,O O  4 3 3 2 2  نيز تغييرات مشابهی ديده شود. 1

 درست است.  0گزينه  .38

رود كه تنها يک گروه در اختيار پژوهشگر باشد و الگوي كاربندي كار میهاي زمانی در مواردي بهگروهی سرياين طرح مانند طرح تک

 .دآزمايشی را از پيش بتوان مشخص كرد؛ يا به بيان ديگر، پژوهشگر بايد بتواند يک گروه را بر پايه يک نظام خاص در معرض كاربندي قرار ده

 X O X O X O X O1 1 0 2 1 3 0 4 

ها به گونه متناوب چندين بار زير تأثير متغير مستقل شود. آزمودنیجا كاربندي آزمايشی بيش از يک بار اجرا میشود كه در اينمالحظه می

 X1 و در فاصله بين دو بار اجراي آزمايش، در معرض يک متغير مستقل ديگر ، X0 گيرند. اين طرح به سبب كنترل عامل قرار می

 .هاي زمانی برتري داردتاريخچه بر طرح سري

 درست است.  2گزينه  .39

اند بر تومانند )و در حقيقت كنترل خودشان هستند(، بنابراين عامل گزينش نيز نمیدر تمام مدت آزمايش ثابت می چون در اين افراد آزمودنی

 نتايج مطالعه اثر داشته باشد. 

 درست است.  0گزينه  .41
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شود كه ضمن استفاده از قدرت آيد. از دگر سو، از تركيب اين دو طرح، طرحی حاصل میآزمايشی بوجود میاين طرح از تركيب دو طرح پيش

 سازد.هاي ناخواسته و نامربوط كمينه میها را از لحاظ كنترل عاملها، نقاط ضعف آنآن

 درست است.  4نه گزي .40

، هاي تاريخچهوجه قادر به كنترل عاملكند، اما به هيچتست تک گروهی اثرات گزينش را تا حدي كنترل میتست ـ پسدانيم طرح پيشمی

 رشد و رگرسيون نيست.

 درست است.  0گزينه  .46

، هاي تاريخچهوجه قادر به كنترل عاملبه هيچكند، اما تست تک گروهی اثرات گزينش را تا حدي كنترل میتست ـ پسدانيم طرح پيشمی

 رشد و رگرسيون نيست.

 درست است.  0گزينه  .43

وجه قادر به كنترل تورش كند، در حالی كه به هيچهاي رشد و تاريخچه را كنترل میهاي ايستا )دست نخورده(، عاملطرح مقايسه گروه

 گزينش نيست.

 درست است. 4گزينه  .44

ها يک برنامه خاص آموزشی به ويژه در مواردي كه در آنا در حقيقت، تركيبی از دو روش مقطعی و طولی دانست، بهتوان آن راين طرح كه می

توان مطالعه را از اوسط يک برنامه آموزشی نيز شود، مفيد است. با اجراي اين طرح ترميم شده میهاي جديد اجرا میگونه دائم با آزمودنی

Oشروع كرد. مقايسه مقطعی  , O2 O)گروه ايستا( و تفاوت  1 O2 هاي رشد يا تاريخچه توجيه كرد. مقايسه توان از طريق عاملرا نمی 1

Oطولی دو مشاهده  , O3 توان آن را حاصل تأثير عامل تاريخچه و يا آزمون دانست، اما عامل گزينش نشان دهنده تفاوتی است كه نمی 2

Oتواند در تفاوت مشاهده شده می O3 Oچه نتيجه مقايسه اثر داشته باشد. چنان 2 O3 Oبا نتيجه مقايسه مقطعی  2 O1 يكی باشد،  2

 هاي پژوهش مؤثر نبوده است.هاي تاريخچه، رشد، گزينش، و تلفات تجربی دريافتهتوان گفت كه عاملمی

 درست است.  4گزينه  .45

د گونه مطالعات، كاربركار برد و استفاده از اينهاي طبيعی بهها را در موقعيتتوان آنهاي همبستگی اين است كه میمزيت عمده پژوهش

تر و هم تعميم دادن به هاي وسيعسازد. اين امر هم كاربرد استنباطهاي آماري درباره جامعههاي تصادفی احتمالی را نيز ممكن مینمونه

 ،هاي همستگی و رگرسيون به گونه كلیيابد. اما مدلسازد و از اين طريق روايی بيرونی مطالعه افزايش میپذير میهاي زندگی را امكانموقعيت

ري گياعتباري، خطاهاي اندازهتوان به اصالح براي كاهش همبستگی، محدوديت دامنه، بیاي دارد كه از آن ميان میمسائل و مشكالت گسترده

 و ساير خطاها اشاره كرد.

 درست است.  4گزينه  .42

شود و با يک گروه در يهاي مختلف داده میهاي مختلف كاربندآيد، به يک گروه در زمانگونه كه از اسم آن نيز بر میدر اين طرح، همان

گيرد. مطالعات رشد روانی و فيزيكی كودكان كه برپايه در اين مقوله قرار می شود. بسياري از مطالعات طولیهاي مختلف اندازه گرفته میزمان
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صه، تاريخچه، رشد و حساسيت نسبت به گونه خالآيد. بهشود به رغم نقاط ضعف ذاتی خود، از مطالعات موفق بشمار میاين طرح انجام می

ها گونه آزمايشتوان يک نقطه ضعف براي ايننيز می شود. اثر رگرسيون آماريهاي تكراري محسوب میآزمون از نقاط ضعف احتمالی آزمايش

 باشد.
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جهت کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگيرید و یا در شبکه هاي اجتماعي به  09302973709

 پيام دهيد ravangaam@آیدي
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