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 ی ناشرمقدمه



 
هتای مختلتع ولتوز پزشتوی  و امروزه با توجه به افزایش داوطلبان دکتری رشتته

مچنین ودز وجود منابع جامع روش تحقیق در ولوز پزشوی و ه یگستردگی حوزه
هتای مختلتع رشتتهروش تحقیتق آمتار و االت درس ؤجهت مطالعه مجمووته ست

االت درس ؤستبانت  لفین را بر آن داشت تا کتابی بتا هتدگ گتردآوری ؤتحصیلی، م
االت ایتن درس در رشتته هتای ؤروش تحقیق تدوین نمایند تا داوطلبان بتا ستآمار و 

هتای در وتین حتاب بتواننتد بتا مترور پاست  مختلع ولتوز پزشتوی آشتنا شتوند و
تشریحی و تحلیلی این کتاب جهت شرکت در آزمون دکتری آمتادگی الزز را کست  

کننتدگان در آزمتون دکتتری تمتامی نمایند. الزز به ذکر است این کتاب برای شترکت
 های ولوز پزشوی قابل استفاده است.رشته

روش آمتار و تترین منتابع در حتوزه ونتوان یوتی از ینتیهامیدواریم این مجمووته بت
های مختلع ولتوز پزشتوی در ولوز پزشوی مورد قبوب دانشجویان رشتهتحقیق 

قرار گیرد. شما می توانیتد نرترات، پیشتنهادات و انتقتادات رتود را بته آدرس ذیتل 
 ارساب نمایید.
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 79 ـ 79آزمون 

  (Logic)یمنطق )الف(
  (Deductive)یاسیق )ب(
  (Inductive)ییاستقرا )ج(
 (Critical) یانتقاد )د(

 

  (Hypothesis)هیفرض الف()
  (Proposition)هیقض ب()
  (Research question)سؤال پژوهش ج()
 (Objective)هدف  د()
 

 م مربوطهیمفاه ب() هیپا یهایتئور الف()
 یمفهوم ینقشه د() یارتباطات علت ج()
 

 یمشخط ب() یکالسک الف()
 تکمشار د() میتصم ج()
 

 ستیلکچ ب()  یبنداس رتبهیمق الف()
 یدلف د() پرسشنامه ج()
 

 مشابه یابزارها یبررس الف()
 پژوهش یف جامعهیتعر ب()
 ف مفهومیتعر ج()
 هاهیانیب جستجوی د()

 ر مطالعهت دکشر یت برایعدم رضا الف()
 ماهه 6تا  5رخوار یش کودکداشتن  ب()
 کودک یقبل یماریب یسابقه ج()
 ردهیمادر ش یتومکستریه د()
 

 Time-series ب() Cohort الف()
 Correlational د() Case-control ج()
 

 وسکبا گروه معآزمون پس ـآزمون پیش الف()
 نترلکبا گروه آزمون پس ـآزمون پیش ب()
 با حذف مداخلهآزمون پس ـآزمون پیش ج()
 سهیبا گروه مقاآزمون پس ـآزمون پیش د()
 

 ردنکهکبلو الف()
 ته(یتجانس )هموژن ب()
 ته(یعدم تجانس )هتروژن ج()
 یبندطبقه د()
 

 (Test-retest)ن مجدد آزمو الف()
  (Cronbach's alpha)رونباخک یآلفا ب()
  (Factor analysis)یل عاملیتحل ج()
 (Split-half)ردن کمهیدو ن د()
 

 Quota ب() Purposive الف()
 Cluster د() Convenience ج()
 

 چهارچوب ب() یمطالعات قبل الف()
 شنهاداتیپ د() هافرضشیپ ج()
 

 جینتا ب() همسأل یمعرف الف()
 شنهاداتیپ د() بحث ج()
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 Nursing studies index الف()

 Index medicus ب()
 CINAHL ج()
 Cochrane د()
 

 انهیم الف()
 نیانگیم ب()
 نما ج()
 اول و سوم کچار یفاصله د()
 



 p(1) > p(0)همواره  الف()
 p(1) < p(0)همواره  ب()
 p(1) = p(0)همواره  ج()
 ندارد. یبستگ به مقدار  p(1)و  p(0) یرابطه د()
 



 است. بزرگتر 2همواره از  الف()
1(2  +1همواره برابر ) ب()

 است.2
 قرار دارد. 2و  1ن یانگین دو میهمواره ب ج()
 فت دارد.انس صیبه وار یبستگ د()
 

 الف()
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n n
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1 2
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X ج()
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n n

1 2

1 2

 

 

 دارد. یادیر زیبزرگ تأث یهادر نمونه الف()
ه در کـ mn یافقدر جداول تـو یوستگیح پیتصح ب()

ر یـن دو متغیب ین رابطهییتع ی( است، برا< m,n 2آن )
 باشد.یم یاا طبقهی یاسم
توافقی برای  2×2تصحیح پیوستگی در جداول  ج()

ای ی بـین دو متغیـر اسـمی یـا طبقـهتعیین رابطه
 باشد.می
اربرد کـ 04شتر از یبا حجم ب یهافقط براساس نمونه د()

 دارد.
 

SSE الف()

SST
SSE ب() 

SST
1 

SST ج()

SSE
SSR د() 

SST
 

 



 شود.یضرب م aدر  الف()
 شود.یضرب م 2aدر  ب()

 شود.یضرب م aدر  ج()
 ند.کینم یرییتغ د()
 

 327/4 ب() 054/4 الف()
 441/4 د() 000/4 ج()
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 8 ب() 6 الف()
 0 د() 14 ج()
 

 104لـوگرم، برابـر کی 64قند خون هر فرد با وزن  الف()
 تر است.یلیگرم بر دسیلیم
 104لـوگرم، کی 64متوسط قند خون افـراد بـا وزن  ب()
 شود.یتر برآورد میلیگرم بر دسیلیم
ابد، قنـد یش یلوگرم افزاکی 5 یاگر وزن فرد مشخص ج()

 ابد.ییش میتر افزایلیر دسگرم بیلیم 14خون او 
لوگرم از وزن هر فرد، قنـد خـون او کی یکاهش کبا  د()
 ابد.ییاهش مکتر یلیگرم بر دسیلیم 2طور حتم به
 

 04/4 ب() 440/4 الف()
 40/4 د() 7/4 ج() 
 

 ابد.ییش میهمواره افزا الف()
 ابد.ییاهش مکهمواره  ب()
 ابد.یاهش کن است کمم ج()
 ابد.ییاهش مکش نمونه یره با افزاهموا د()
 
 
 
 
 
 
 



 مستقل هستند. yو  x (الف)
 اند.وابسته یطور احتمالبه yو  x ب()
 ست.ین یر خطین دو متغیب یرابطه ج()
 ست.یبرازنده ن (x,y) ییبه دوتا یخط یمدل ساده د()
 

 باشد. یرخطیر غین دو متغیب ین است رابطهکمم الف()
 نقاط پرت باشند. یها داران است دادهکمم ب()
 خطی قوی را نشان دهند. ها رابطهممکن است داده ج()
 نداشته باشند. یخط یها همبستگن است دادهکمم د()
 

ردن فرد به فرد افراد مورد مطالعـه در گـروه کجور الف()
 نندهکمخدوش یرهایت متغیمورد و شاهد از نظر وضع

 ون چندگانهیاستفاده از رگرس ب()
ــبه ج() ــبی در زیرگروه یمحاس ــر نس ــل خط ــای عام ه

 ر یک کاسه شدهکننده و برآورد نسبت خطمخدوش
 انتساب افراد در گروه مورد و شاهد د()
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 پاسخنامه

1.    K  

هـا نتایج استدالل قیاسی وقتی صحیح است که مقدمـه
 س بیکن شیوه جدیدی برای شناختدرست باشند. فرانسی

واقعیت پیشنهاد کرد. او معتقد بود که پژوهشگر بایـد بـر 
کنـد بـه هایی که مسـتقیما  مشـاهده مـیاساس واقعیت

گیری بپردازد. در نظام بیکنی رویـدادهایی کـه در نتیجه
شوند، ابتدا مـورد مشـاهده قـرار یک طبقه جایگزین می

ای انجـام شـده، هـگیرند، سپس بر اسـاس مشـاهدهمی
شـود. ایـن نـو  پـذیر مـیها امکاناستنباط درباره طبقه

 استدالل را استدالل استقرایی، که عکس استدالل قیاسی
 اند. است، نامیده

2.   J   

ای هر نظریه شامل تعـدادی قضـیه و هـر قضـیه بیانـه
اسـتدالل قیاسـی  .اسـتارتباطی بین دو یا چنـد مفهـوم 

ای کلـی، از حالتی عام به خاص بوده که از قضیهحرکت 
شـود. یـک ای جزئی و خاص منتج میموقعیت یا نتیجه
ه، بیان هدفمنـد ارتبـاط بـین دو یـا چنـد یقضیه یا فرض
 باشد.متغیر می

3.   J   

4.   J   

که بخواهیم درباره اتفـا  نظـر یـک زمانی 
ی یک موضو  خاص بـه بررسـی جمع صاحبنظر درباره

شـود. بـرای ملـال در بپردازیم از روش دلفی استفاده می
های روانشناسـی و بررسی نظر هیـأت علمـی دانشـکده

های علوم تربیتی کشور درباره مسایل و مشکالت رشـته
توان از ایـن ها میدر دانشگاهروانشناسی و علوم تربیتی 

روش استفاده کرد. برای این منظور اولین قدم آن اسـت 
ی مسـایل هایی دربارهها یا گویهای از سؤالکه مجموعه

تهیه کرد و آن را برای تمام اعضای هیأت علمی ارسـال 
اهمیت آنها را مشـخ   داشت و از آنان خواست که درجه

های بندیدر دور اول، رتبهها کنند. پس از گردآوری داده
آمده درباره مسایل مشخ  شـده و در دور بعـد دستبه

بندی حاصـل شود که حاوی رتبهای تنظیم میپرسشنامه

دهندگان در دور از نظرخواهی در دور اول است. از پاسـ 
بندی که نظرشان، با رتبهشود در صورتیدوم خواسته می

به توجیه تفـاوت نظـر  آمده مطابقت ندارد نسبتدستبه
خود با نتایج دور اول یا تعدیل آن اقدام کنند. بدین طریـ  

توان به یک تواف  از نقطه نظر تشخی  مسایل یاد می
 ای برایشده دست یافت. معموال  یک مقیاس پنج درجه

شـود دهندگان خواسته میرود و از پاس میکاربه بندیرتبه
شده مـواردی نیـز هکه در صورت لزوم به فهرست عرض

 اضافه کنند.

5.  H    

6.    K  

7.     L 

8.   J   

:
 ی سـری طرح سری زمانی منقطع ساده مشابه مطالعه

که یک مداخلـه در زمانی توصیفی است، به اضافه این
 شود. برده میکار به نقطه معینی از مشاهدات

  هـای شـبهزمانی نسبت به سایر طـرحتحلیل سری 
آزمـون تجربی مزایایی دارد. اول، مشاهدات مکرر پیش

ند به روندهای بلوغ قبل از انجام مداخله دست توامی
ــیش ــرر پ ــاهدات مک ــد. دوم، مش ــان یاب ــون امک آزم

روندها در نمرات قبل از انجام مداخلـه را گیری اندازه
کند و خطر رگرسیون آماری را کـه منجـر فراهم می

 دهد. شود را کاهش میها میبه تفسیر نامناسب یافته
  زمـانی  هـای سـریدر طـرح ویژهبـهبرخی تهدیدها

 ساز هستند. مسأله

 شده های استفادههای مستندسازی و تعاریف سازهرویه
ها در طول زمان تمایل به تغییـر آوری دادهبرای جمع

 دارند. بنابراین، امکان دارد حفظ ثبات مشکل باشد. 

 ی تواند منجر به ریزش شود، بنابراین نمونـهدرمان می
رخـی مـوارد مهـم از قبل از درمان ممکن است در ب
 گروه بعد از درمان متفاوت باشد.

 تواننـد در ای مـیتغییرات فصلی یا سایر اثـرات دوره
 اثرات درمان تداخل کنند. 
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: 
  زمانی منقطع افزودن یک گروه مقایسه به طرح سری

 کند. ها را تقویت میتا حد زیادی روایی یافته

 شــود کــه بررســی تفــاوت گــروه مقایســه باعــث مــی
هـا بعـد از مداخلـه و دوام اثـرات بین گروهروندهای 

 پذیر شود. مداخله در طول زمان امکان
: 

  ،طرح سری ـ زمانی منقطع با تکرار چنـدین مداخلـه
 طرحی قدرتمند برای استنباط علیت است. 

  این طرح به کنترل بیشتر پژوهشـگر نسـبت بـه آن
چیزی که معموال  در پژوهش علوم اجتماعی خارج از 

هـا یـا ای مانند آزمایشگاهی مؤسسههای بستهمحیط
 پذیر است، نیاز دارد. های پژوهش امکانبخش

 های تعـدیل رفتـار مطالعاتی که منجر به اتخاذ روش
 د. کننشوند از این طرح استفاده میمی

 توانند از طری  جایگزینی در این طرح، مداخالت می
یک مداخله با دیگری با ترکیب دو مداخله و بررسـی 

 اثرات تعاملی آنها تغییر کنند. 

9.     L 
: 

  است  فرایندهاییدر زمینه تحقی ، تهدید بلوغ ناشی از
ملـل دهـد )ی زمـان رخ میکه در واحـدها در نتیجـه

 که ناشی از متغیر مستقل باشد.خستگی( نه این رشد،
 کنـد واژه بلوغ منحصرا  به تغییرات تکاملی اشاره نمی

بلکه به هر نو  تغییری که به صورت تابعی از زمـان 
 شود.  میرخ دهد اطال

 تر شدنشدن، عاقل عنوان بزرگتربه در پژوهش، بلوغ ،
تـر شـدن یـا بـا تر شدن، خستهتر شدن، مشتا قوی
 شود.تر شدن در طول مطالعه تعریف میتجربه

 اینشـدهنشده و شناسـاییریزیچنین تغییرات برنامه 
تواننـد و مـیانـد تهدیدی برای روایی داخلـی مطالعه

 قرار دهند.  تأثیررا تحت  های مطالعهیافته
10.   J   

 تجانس جمعیت قـرار  تأثیرگیری تحت خطای نمونه
 گیرد.می

 تـوان که تصادفی کردن امکانپذیر نیست، میهنگامی
های کنترل خصوصیات خارجی واحدها سایر روش از

 استفاده کرد.

  نخستین راه، تجانس است که در آن فقط واحدهایی
که با توجه به متغیرهای خارجی متجانس هسـتند در 

شوند. در این مورد متغیرهای خارجی مطالعه وارد می
 توانند متعدد و گوناگون باشد.نمی

 متجـانس آسـان ی واحـد راهکار استفاده از مجموعه
ها فقـط است، اما محدودیت آن این است کـه یافتـه

 توانند به همان نو  افراد تعمیم داده شوند.می
11.    K  

: 
 ین روایی سازه، استفاده از روش تحلیـل راه دیگر تعی

عاملی است. تحلیل عامل یا تحلیل عوامل یـک روش 
آماری است که از طری  آن تعداد و ماهیت متغیرهایی 

 کنند.می گیرد، مشخ می را که یک آزمون اندازه

  در تحلیل عامل این کار از طری  ادغام تعداد زیـادی
یجـاد  معـدودی از ماده ها یا متغیرها با همـدیگر و ا
 شود. می متغیر قابل بررسی به نام عامل انجام

 مورد تحلیل را های این روش روابط درونی میان داده
را بـه  متغیرهـاکند و برای ایجاد سـهولت می تعیین
ها دهد. بعد این خوشـهمی یا عوامل کاهشها خوشه

های ی سـؤالوسـیلهبه یا عوامل را با توجه به آنچـه
 گذاری کرد. شوند نامگیری میهآزمون انداز

سـازه آفریننـدگی گیری اگر یک آزمون برای اندازه 
درست شده است، ترکیب عوامل آن آزمون بایـد نشـان 

 عوامل آفرینندگی در آن آزمون باشد.ی دهنده

12.     L 
: 

 فرد نامحدود گیری ای واحد اندازهخوشهگیری در نمونه
 اعضـا زوسیع و گسـترده باشـد و انتخـاب گروهـی ا

 از انتخاب اعضای جامعه باشد.  آسانترپذیرند و امکان

  است و مهمتـرین مزیت آن صرفه هزینه و وقت کم
ــا  ــه ب ــن روش در مقایس ــایین ای ــت پ ــب آن دق عی

 تصادفی ساده است. گیری نمونه
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 گیری در این روش به تعـداد مراحـل، خطـای نمونـه
 وجود دارد. 

 شود که لیست ای زمانی استفاده میخوشهگیری نمونه
هم جامعه  معموال دسترس نباشد و کلیه افراد جامعه در

 متجانس است و خیلی بزرگ.در مورد مطالعه صفات نا

 هـا همگـن و ای خوشهدر خوشهبندی طبقه برعکس
 تر هستند. ناهمگنها افراد درون خوشه

 کم و واریانس گیری واریانس بین طبقات در این نمونه
 درون آنها زیاد است. 

 احتمالی اسـت گیری ای روش نمونهگیری خوشهنمونه
 شود.میجمعیت ناهمگن است استفاده که زمانی که

 ای اسـت، تصادفی طبقهگیری این روش شبیه نمونه
های واحـدهای های طبیعی یا گروهاما مزایای خوشه

جمعیتی که مشخصات شـبیه بـه هـم دارنـد را نیـز 
 داراست. 

 ترین پروســیجر بــرای پیمــایش در مقیــاس عمــومی
 ای است.گیری خوشهوسیع نمونه

 گیری نمونـه ای، یـک سلسـلهگیری خوشـهدر نمونه
 گیرد.تصادفی متوالی از واحدها صورت می

 های بــزرگ یــا گیری، دســتهنخســتین واحــد نمونــه
 ها هستند.خوشه

 گیری، بـه ایـن روش به دلیل مراحل متـوالی نمونـه
 گویند.ای نیز میگیری چندمرحلهغالبا  نمونه

  ،وقتی کـه جمعیـت بـزرگ و بسـیار پراکنـده اسـت
 تر است.تر و عملیای به صرفهگیری خوشهنمونه

 گیری مطالعات کمّی با مقیاس بزرگ نـدرتا  از نمونـه
 کنند.بندی شده استفاده میتصادفی ساده یا طبقه

 

: 
تصـادفی گیری موقعیت اول زمانی است کـه نمونـه .1

 بر باشد. بر و زمانساده هزینه

کـه عناصـر خاصـی کـه  موقعیت دوم مواردی است .2
سازند شـناخته شـده نباشـند، بنـابراین جمعیت را می
 شوند. گیری میی چارچوب نمونهمانع توسعه

تهیه گیری ای، یک چارچوب نمونهگیری خوشهدر نمونه

ی ایـاالت، شـهرها، شود که شامل فهرستی از همـهمی
نـوعی بـه عناصـر هایی است که بهمؤسسات یا سازمان

شـوند. ایـاالت، شـهرها، معیت مربوط میمشخ  در ج
ها مانند واحدهایی که از آنها عناصـر مؤسسات یا سازمان
. شـوندانتخاب میطور تصادفی به شوند،نمونه انتخاب می

برخی موارد، این انتخاب تصـادفی در مراحـل متعـددی 
ای چند خوشهگیری نمونهعنوان به باید و سپسادامه می
 شود. ته میای در نظر گرفمرحله

 را انتخابها استانطور تصادفی به پژوهشگر در ابتدا 
ها شـهرها را از اسـتانطور تصـادفی بـه کند، سپس،می

 طوربه گزیند. سپس، از درون شهرهایی کهمنتخب برمی
ها، واحدهای درون بیمارستان ،شوندانتخاب میتصادفی 
شوند. در این سطح، انتخاب میدفی طور تصابه پرستاری

ی بیماران در واحدهای پرسـتاری کـه ممکن است همه
دارای معیارهای مطالعه هستند در مطالعه گنجانده شوند 

 انتخاب شوند. طور تصادفی به یا اینکه بیماران نیز
 آوردن دسـتبه ای بـرایای وسـیلهگیری خوشهنمونه

 کند. فراهم میای کمتر با هزینه بزرگترای نمونه

13.   J   

14.    K  

15.     L 

16.   J   

میانگین برای داده هایی به کار می رود که از راه 
گیری با مقیاس فاصله ای یا نسبتی به دست اندازه

آمده باشند. از محاسن میانگین سادگی محاسبه و تاثیر 
اندازه یک یک داده ها در این محاسبه می باشد. با 
اینحال داده های بسیار بزرگ یا بسیار کوجک، به نام 

ده یا پرت، بر میانگین اثر نامطلوب داده های دور افتا
دارند و باعث می شوند که میانگین معیار خوبی برای 

 شود.تمرکز نباشد و از مرکز داده ها دور می
17.     L 

18.    K  

19.  H    

20.    K  
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21.     L 

22.     L 

 داریم: aبرای هر مقدار ثابت  
Var(aX) a Var(X)
E(aX) aE(X)




2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 دانیم:همچنین می

 E(X) X

S Var(X)




 

 داریم :  (CV)با توجه به فرمول ضریب تغییرات

a Var(X) a Var(X)S S
CV

aE(X) aE(X)X X
   

2

 

 پس مقدار ضریب تغییرات، تغییری نمی کند. 

23.   J   

 گسسته توزیعی ایدوجمله توزیع آمار و احتمال نظریه در
 آزمایش n شامل ایدنباله در هاموفقیت تعداد از است

(. برنولی توزیع) p وفقیتم احتمال با همه برنولی مستقل

 متغیر را( هاموفقیت تعداد) X تصادفی متغیر در واقع
بنابراین با  .گویندمی p و n پارامترهای با ایدوجمله

 ای داریم:استفاده از توزیع دو جمله

  x n xn
p(X x) p q

x
q p

 

 1
 

 پس: x=0و  n=3و  =p 1/0 که در اینجا

 p(X ) ( / ) ( / ) /


  
330 0 1 0 9 0 7230 

24.  H    

 به (Analysis of variance: انگلیسی به) واریانس تحلیل
 است آماری هایمدل از ایمجموعه ANOVA اختصار

 هاآن به وابسته وابعت و هاگروه در میانگین بررسی به که
 .پردازدمی( گروه چند بین یا گروه یک در واریانس مثل)

 جدول آنالیز واریانس عبارتست از:

F MS df SS منبع تغییر 

MSTr
F

MSE
 SSTr

MSTr
a


1

 a 1 SSTr هابین گروه 

 SSE
MSE

a(n )


1
 a(n )1 SSE هادرون گروه 

  an1 SSTo کل 

SSTo                      همچنین : SSTr SSE  
با توجه به اطالعات داده شده در جدول  a=3دانیم می

 داریم:
SSE SSE

MSTr

MSE

F

   

 

 

 

36 150 114
36

18
2

114
3

38
18

6
3

 

25.   J   

 با توجه به اطالعات داده شده داریم:

FBS ( )   20 2 60 140 
26.     L 

 به واحد اندازه گیری بستگی ندارد.ضریب همبستگی  

27.    K  

دهد که چند درصد تغییرات نشان می R2ضریب تعیین»

یا به  «شودمی تبیین متغیر مستقلمتغیر وابسته به وسیله 
 چه که است این دهنده نشان تعیین ضریب عبارت دیگر

 مستقل متغیر تاثیر تحت وابسته متغیر تغییرات از مقدار
ه بوده و مابقی تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر مربوط

 یینتفاوت مهم ضریب تعیین و ضریب تع .باشدعوامل می
کند که ضریب تعیین فرض میتعدیل شده این است که 

هر متغیر مستقل مشاهده شده در مدل، تغییرات موجود در 
بنابراین درصد نشان داده  کند.متغیر وابسته را تبیین می

شده توسط ضریب تعیین با فرض تاثیر همه متغیرهای 
در صورتی که درصد  باشد.مستقل بر متغیر وابسته می

دیل شده فقط نشان داده شده توسط ضریب تعیین تع
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حاصل از تاثیر واقعی متغیرهای مستقل مدل بر وابسته 
تفاوت دیگر این است . است و نه همه متغیرهای مستقل

که مناسب بودن متغیرها برای مدل توسط ضریب تعیین 
حتی با وجود مقدار باال قابل مشخص نیست در صورتی که 

توان به مقدار برآورد شده ضریب تعیین تعدیل شده می
 با توجه به فرمول ضریب تعیین تعدیل شده: .عتماد کردا

adj

n SSE
R ( )

n p SST


  



2 1
1 

با افزودن متغیر مستقل در مدل رگرسیون ممکن که 
 است کاهش یابد.

28.   J   

برای اینکه متوجه شویم رابطه خطی بین دو  (82سوال
وجود دارد یا خیر، از آزمون زیر استفاده  Yو  Xمتغیر 

 کنیم:می

H :
H :

 
 

0

0

0
0 

برای انجام این آزمون ابتدا آماره 

rآزمون n
T

r




 2

2

1
 کنیم. داریم:میرا محاسبه  

/
T / /

/
  



0 8 16
5 336 2 12

1 0 64
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tچون  / 2 در  Hشد،  پس فررض اسرتقالل 12

بره طرور احتمرالی  Yو  Xشرود و مریرد  00/0سطح 
 وابسته اند.

 است( 00/0)صورت سوال ایراد دارد: مقدار آلفا 

29.    K  

ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین 
شود که شدت و جهت استفاده میدو متغیر کمی 

دهد. ضریب )معکوس یا مستقیم( رابطه را نشان می
rباشد )می -1و  1 بین همواره rهمبستگی   1 1) 

به  rو به واحد اندازه گیری بستگی ندارد. هرچه مقدار 
نزدیکتر باشد به مفهوم ارتباط منفی بیشتر است و  -1

باشد به معنای ارتباط کامل و  -1چنانچه برابر با مقدار 
+ نزدیکتر باشد به 1باشد. هر چه به مقدار میمعکوس 

انچه برابر با مقدار معنای ارتباط مثبت بیشتر است و چن
باشد. در می+ باشد به معنای ارتباط کامل و مستقیم 1

نزدیک به صفر باشد رابطه خطی کمی  rصورتی که 
بین دو متغیر برقرار است و اگر دقیقا برابر صفر باشد به 

 .م وجود همبستگی بین دو متغیر استمعنی عد

30.     L 

   .....................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................   
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 ...............................................................................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................................................................    
 ...............................................................................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................................................................    
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 ...............................................................................................................................................................................................   
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 79 ـ 79آزمون 

 


ی کلسـترول وسیلهگلیسیرید بهتغییرات تری %64 الف()
 شود.بیان می

گلیسـیرید ی تریوسـیلهتغییرات کلسترول به %64 ب()
 شود.بیان می

ی کلسـترول وسـیلهگلیسـیرید بهتغییرات تری %76 ج()
 شود.بیان می

گلیســیرید ی تریوسـیلهتغییـرات کلســترول به %76 د()
 شود.بیان می

 

 طرفه آنالیز واریانس یک الف()
 آنالیز کوورایانس ب()
 آنالیز واریانس دو طرفه ج()
 زوجی tآنالیز واریانس یک طرفه و آزمون  د()
 

 15 ب() 5 الف()
 24 د() 84 ج()
 

 LSD ب() توکی الف()

 شفه د() دانت ج()

 35/4 ب() 55/4 الف()
 54/4 د() 05/4 ج()
 

 044 ب() 7644 الف()
 10044 د() 0044 ج()
 

 300/4 ب() 251/4 الف()
 353/4 د() 207/4 ج()
 

 41/4 ب() 445/4 الف()
 1/4 د() 45/4 ج()
 

 مستقل Tآزمون  ب() زوجی tآزمون  الف()
 آزمون کای ـ دو  د() آزمون آنالیز واریانس ج()
 

 3/2 ب() 7 الف()
 8/2 د() 1/7 ج()
 

 %5 ب() %25 الف()
 %05 د() %35 ج()

11 

19 

1 

8 

7 

6 

3 

1 

5 

2 

1 
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ی میانگین جوامع اسـتفاده برای مقایسه zاز توزیع  الف()
 شود.می
اسـتفاده  2n  +1n - 2ی آزادی با درجـه tاز توزیع  ب()

 شود.می
مورد استفاده به حجم و  tی آزادی تابع مالک درجه ج()

 ها ارتباط دارد.انحراف معیارهای نمونه
 اظهارنظر نیست. بدون ارایه اطالعات کافی امکان د()
 

1الف()

2
 ب() 

1 1

2 2
 

 ج()
1 1

2 2
1د() 

8
  

 

z 



1

2

2

 24 ب() 14 الف()

 25 د() 15 ج()
 

 میانگین هندسی همان میانگین حسابی است. الف()
 میانگین هارمونیک با میانه برابر است. ب()
 میانگین حسابی و میانه برابرند. ج()
 میانگین هندسی و میانه برابرند. د()
 

  (Longitudinal)طولی الف()

  (Factorial)لفاکتوریا ب()
  (Basic)بنیادی ج()
  (Repeated Measure)گیری مکرراندازه د()
 

  (Correlational)همبستگی الف()
  (Quasi-experimental)تجربیشبه ب()
  (Clinical Trail)کارآزمایی بالینی ج()
 (Non-experimental)غیرتجربی  د()
 

 های مرتبط با پرستاریپدیدهشناسایی  الف()
 تبیین متغیرهای اصلی مرتبط با سؤال پژوهش ب()
ی مـورد تعریف مفاهیم و متغیرهای مرتبط با پدیـده ج()

 مطالعه
 منظور بررسی روابط بین متغیرهاتولید فرضیه به د()
 

 ایدو یا چند گروهی مداخله الف()
 ایمقایسه ب()
 طولی ج()
 پانل د()
 

 نیادی ـ کاربردیب ب() بنیادی الف()
 کاربردی د() بالینی ج()
 

  (Selection)انتخاب الف()
  (Recall)یادآوری ب()

21 

29 

11 

18 

17 

16 

13 

11 

15 

12 
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  (Mono-opration)تک عملیاتی ج()
 (Information)اطالعات  د()
 

 داشتن گروه کنترل الف()
 انجام حداقل دو بار مشاهده ب()
 انجام مداخله ج()
 هاتخصی  تصادفی نمونه د()
 

مرور منابع، تعاریف متغیرها و طـرح  هدف مطالعه، الف()
 تحقی 

طرح مطالعه، نظر متخصصین، منابع در دسـترس و  ب()
 های مطالعهمحدودیت

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها، نظر متخصصـین  ج()
 های مطالعهو محدودیت

هدف مطالعه، نظر متخصصین، منابع در دسـترس و  د()
 طرح تحقی 

 

 بررسی نیاز و طراحی الگوی رفع نیاز الف()
 ی دانشتوسعه و گسترش بدنه ب()
 مرور رویکردهای مختلف تحقی  ج()
 ی موردنظرشناساندن حرفه د()
 

 هایافته ب() نتایج الف()
 بحث د() گیرینتیجه ج()
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های معتبرپایگاه ب() بندی منابعطبقه الف()
 هانقد پژوهش د() دهی منابعسازمان ج()
 

 محتوایی ب() صوری الف()
 خارجی د() سازه ج()
 

 5 ب() 7 الف()
 14 د() 3 ج()
 

 ای از نو  قبل و بعدمداخله الف()
 ای با گروه شاهدمداخله ب()
 تجربیای شبهمداخله ج()
 تصادفی تجربی با تخصی  د()
 

 استقالل ب() خلوت الف()
 رضایت د() بودنمحرمانه ج()

59 

21 

28 

27 

26 

23 

21 

25 
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 79 ـ 79 پاسخنامه

0.  

1.    K  

ضریب  نکته: همواره در رگرسیون خطی ساده ارتباط بین
R2و ضریب تعیین rهمبستگی 

 باشد:به صورت زیر می 

R r / /  2 2 20 6 0 36 
لیسیرید می باشد، و با توجه به اینکه متغیر وابسته تری گ

 شود.تغییرات آن توسط متغیر مستقل کلسترول بیان می

2.   J   

: 
 کـه  ههای مربوط به متغیر ناخواسـتدر این شیوه داده

در تحلیـل  آیـد،دسـت میبه قبل از اجرای آزمـایش
 گیرد. نتایج مورد استفاده قرار می

  که تجربی نیستند، پروسـیجرهای مطالعات پرستاریدر
تـرین روش آماری نظیـر تحلیـل کوواریـانس فراوان

 مورد استفاده جهت کنترل متغیرهای خارجی هستند.
 ( آنالیز کوواریانسANCOVAکه اصوال  تر ) کیبی از

آنووا و رگرسیون چندگانه است، برای کنترل آمـاری 
 شود.متغیرهای خارجی استفاده می

 های ای از وضـعیتدر انوا  ویژهخصوص به این روش
تحقیقی ارزشمند است؛ مانند وقتی که یک طرح گروه 

 شود.کنترل نابرابر استفاده می
 هـای تجربـی و در این مطالعات برابـری اولیـه گروه

بنابراین محق  بایـد  ،سه همیشه مورد ظن استمقای
اختالفـات از  تـأثیردر نظر بگیرد که آیا نتایج تحـت 

ها قرار گرفته است یا نه. وقتی امکان قبل موجود گروه
کنترل تجربی از طری  تخصی  تصادفی کم است، 
را  1آنالیز کوواریانس احتمال کنترل آماری بعـد از آن

 کند.عرضه می
 یانس، مانند آنالیز رگرسیون چندگانه، یک آنالیز کووار

نهایت مفید و قدرتمند برای کنتـرل تکنیک تحلیلی بی
های متغیر کننده روی اندازهاثرات خارجی یا مخدوش

 وابسته است.
 

___________________________________________________________ 

1. Post hoc. 

3.     L 

  با توجه به اطالعات داده شده داریم:
 

 شاهدها
 موردها

 )بیمارقلبی(
 جمع

 مواجهه داشته

 )سیگاری(
a b 20 

 مواجهه نداشته

 )غیرسیگاری(
c d 080 

 000 100 000 جمع

 
درصد کل افراد غیر سیگاری هستند یعنی اینکه از  20

به نفر غیر سیگاری می باشند. با توجه  080نفر  000
 فرمول فراوانی مورد انتظار داریم:

. j i.

ij

n n
E

n


  

100 80
20

400
 

4.    K  

 کاربـههـا بـرای مقایسـه دو بـه دو میانگین 
اسـت  (most conservative) گیرخترود و خیلـی سـمی

)یعنی توان آزمون پایین و احتمال کمـی در ارتکـاب بـه 
هدف سنجش که زمانی دارد(. آزمون شفه در I خطای نو 

ر فرضیات نظری نامعلوم باشد که نیاز به دقت اسـت، پ ـ
 .ترین آزمون تعقیبی خواهد بودکاربرد

هـا دو بـه دو میـانگین گروه بـرای مقایسـه 
شود. آزمون توکی مقدار خطـای کلـی بـرای می ادهاستف

کنـد. ایـن مـی دو به دو را کنتـرلهای مقایسه مجموعه
اغلـب  است و از طـرفسختگیر  متوسطیطور به آزمون
 .شودمی توصیه مؤلفان

در پـژوهش یـک گـروه کنتـرل که زمانی ،
آزمایشـی بـا گـروه  هایوجود دارد و هدف مقایسه گروه

ســت، از آزمــون دانــت بــرای مقایســه دو بــه دو کنتــرل ا
 .شودمی با گروه کنترل استفادهها گروهمیانگین 

5.   J   

نکته: با اضافه کردن متغیرر مسرتقل بره مردل، مقردار 
تعیین نیز افزایش می یابد و تنها گزینه ای کره ضریب 

 افزایش یافته گزینه ج می باشد. 0.0مقدار آن از 
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6.     L 

اصله با توجه به فرمول حجم نمونه با استفاده از طول ف
 داریم: Lاطمینان 

z
n ( S)

L




2 24 

( )
/


 22 3

4 14400
0 1

 

7.    K  

 توزیعی ایدوجمله توزیع آمار و احتمال نظریه در
 n شامل ایدنباله در هاموفقیت تعداد از استگسسته
 توزیع) p موفقیت احتمال با همه برنولی مستقل آزمایش
 را( هاموفقیت تعداد) X تصادفی متغیر درواقع(. برنولی
بنابراین  .گویندمی p و n پارامترهای با ایدوجمله متغیر

 ای داریم:با استفاده از توزیع دو جمله

  x n xn
p(X x) p q

x
q p

 

 1
 

 پس: x=1و  n=3و  p=0.1که در اینجا 

 p(X ) ( / ) ( / ) /  1 231 0 1 0 9 0 2431 

8.     L 
 یا standard error of the mean خطای استاندارد میانگین

SEM  نداردخطای استا یاstandard error  یا SE  برای
 جمعیت نمونه به میانگین میانگین برآورد میزان نزدیکی

انحراف  به بیان دیگر خطای استاندارد، .شوداستفاده می
که برای  آماری است برداریتوزیع نمونه یک معیار

تخمین انحراف معیار بدست آمده از تعدادی نمونه 
  (SE)طای استانداردخبه زبان ساده تر  .کاربرد دارد

اگر از جامعه چندین را می توان اینگونه تعریف کرد که 
 (n) بار نمونه گیری با جای گذاری به حجم یکسان

انتخاب و در هر بارآماره مورد ادعا )مثالً میانگین( 
بار تکرار این عمل، نمونه  n محاسبه شود پس از

تا مقدار نمونه از آماره  n شامل) n جدیدی به حجم
آید ای( به دست میتا میانگین نمونه n مورد نظر مثالً 

حال اگر برای این نمونه جدید انحراف معیار محاسبه 
شود نتیجه برابر خطای استاندارد آماره مورد ادعا )مثالً 

با  . پسخطای استاندارد میانگین نمونه( خواهد بود

 توجه به فرمول خطای معیار داریم:

x

SD
SE /

n
  

2
0 1

20
 

9.    K  
 ( آنالیز واریانسANOVA یک پروسیجر پارامتریـک )

است که برای تست میانگین اختالفات گروهی سـه 
 شود.گروه یا بیشتر استفاده می

 تواند برای تست اثر دو متغیر مسـتقل آنوا همچنین می
 )یا بیشتر( روی یک متغیر وابسته را بررسی کند.

 ( 2تســت کــای ـ اســکوئرX یــک پروســیجر غیــر )
پارامتریک است که برای تست فرضیه جداول تواف  
در مورد نسبت مواردی که در طبقات گونـاگون قـرار 

 رود.میکار به اندگرفته

 و آنـالیز واریـانس  دو تست معمول آماری، تست تی
(ANOVAاست )  داری هر دو برای تست معنـیکه

شـوند، آنـوا ها استفاده میاختالف بین میانگین گروه
 رود.میکار به شوندبیش از دو گروه مقایسه می وقتی

: 
 .مقایسه دو گروه افراد از نظر یک متغیر وابسته است 

 ــرای تســت معنــی داری آمــاری پروســیجر مناســب ب
بین میانگین دو گروه تست پارامتریکی است اختالف 

 شناخته شده است. tتست عنوان به که

10.     L 
 نظریه و آمار در( Median: انگلیسی به) میانه

 میانه. است مرکز به گرایش سنجش ینوع احتماالت
 توزیع یک یا آماری جمعیت یک که است عددی

 اگر. کندمی تقسیم مساوی قسمت دو به را احتمالی
 دو میانگین با میانه باشد، زوج آماری جمعیت تعداد
 دارند، قرار آماری جمعیت وسط در که جمعیت عضو

روش  شود و وقتی تعداد داده ها فرد استمی محاسبه
ها داده ابتدا باشد کهپیدا کردن میانه به این صورت می

مرتب کرده و میانه برابر با  به صورت صعودیرا 
 ی وسطی می باشد:داده

/ , / , / , / , / , , / , / , /2 2 2 4 2 5 2 7 2 8 3 3 1 3 2 3 3 
ی وسطی یعنی تا( است، پس داده9) ها فردتعداد داده

 برابر با میانه است. 0ی شماره  داده
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11.   J   

: انگلیسی به) تغییرات ضریب آمار و احتمال نظریه در
coefficient of variation، مخفف:CV )یک 

 هایداده توزیع گیریاندازه برای که است بهنجار معیار
 بر معیار انحراف تقسیم از که. رودمی کار به آماری

با پس  آیدمی دست به زیر فرمول مطابق میانگین
 داریم: (CV)توجه به فرمول ضریب تغییرات

S
CV /

X
/ %

  

  

5
0 05

100
0 05 100 5

 

12.   J   

13.   J   

ابتدا احتمال اینکه قد نوزادان بیشتر از میانگین باشد 
 محاسبه می کنیم:

X
p(X ) p( )

Var(X) Var(X)

p(z )

  
   

  
1

0
2

 

شده هر دو حال احتمال اینکه از دو نوزاد انتخاب 
 قدشان بیشتر از میانگین باشد، عبارتست از:

 p / p(X ) ( ) ( )     21 1 1 120 5 2 2 2 2 2 2
 

14.     L 

نکته: اختالف دو کران فاصله اطمینان برای میانگین 

sت با برابر اس
z

n


1
2

 پس داریم: 2

s
z

n
s

s




 



  

 

1
2

130 110 20

2 20

2 2 20
5
25

 

15.     L 

16.     L 

17.    K  

: 
ها غالبا  درمان جدید را از محققین طب و اپیدمیولوژیست

 کنند.رآزمایی بالینی ارزیابی میطری  کا

 واحدهاکه در حالی این طرح آزمایش درمان بالینی را 
به گروه تجربـه و کنتـرل تخصـی  طور تصادفی به

 گیرد.اند، در بر مییافته

  معموال  کارآزمایی بالینی، طرح قبل و بعد یا فقط بعد
یـک نـو  طـرح عنوان به کند، بنابراینرا استفاده می

 شود.اص محسوب نمیویژه و خ

 شناسی کارآزمایی بالینی از راهکارهای پژوهش روش
کند که منجر به تورش کمتـر در پزشکی استفاده می

 .شودمی آوری دادهگیری، اجرای مداخله و جمعنمونه
 ریـزی ی برنامـهتجربـهعنوان به کارآزمایی بالینی را

ای تعریـف کردنـد کـه جهـت تعیـین اثربخشـی شده
شـود ای طرح مـیا متغیر مستقل در مطالعهیمداخله 

کنـد و که در آن گروه آزمون مداخله را دریافـت مـی
 کند.گروه کنترل آن را دریافت نمی

 ــرل ــون و کنت ــروه آزم ــوال  گ ــه معم ــادفی ب طور تص
یابند و پیامدهای مطالعه و متغیر وابسته میتخصی  

 شوند. در هر دو گروه مقایسه می

 لینی بیماران در هر دو گروه ثبت های بادر کارآزمایی
شوند و در طول زمانی یکسان شوند، درمان مینام می

 شوند. پیگیری می

 ــاس ــالینی، قی ــدادهای ب ــوال  روی ــدها معم ــای پیام ه
 آزمایشگاهی و مرگ و میر هستند.های تست

18.     L 

19.   J   

20.     L 

21.  H    

سوگیری انتخاب  اگر انتخاب مورد و شاهد یـا مواجهـه 
 ظاهرا صورت گیرد که  طریقیبهداشته و مواجهه نداشته 

همبستگی بین مواجهـه و بیمـاری دیـده شـود ولـی در 
حقیقت این همسبتگی موجود نباشد، نتیجه نادرست بـه 

 دست آمده در اثر تورش انتخاب بوده است.

جـر بـه تـورش یکی از حاالتی که ممکـن اسـت من
انتخاب شود، انتخاب افـرادی بـرای مطالعـه اسـت کـه 
 احتمال دارد نماینده کل افراد جامعه مورد بررسی نباشند.
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نتیجه مطالعـه پذیری این تورش بر اعتبار خارجی یا تعمیم
تواند بر نسبت شانس یـا می خواهد بود. این تورش مؤثر

تخـاب، روش مقابله بـا تـورش ان گذارد. تأثیرخطر نسبی 
حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از تعیـین   انتخاب تصـادفی و

 های آماری دقی  است. فرمول

22.    K  

: 
 ده شـدار و کنترلپژوهش تجربی بررسی عینی، نظام

 باشد. میها منظور پیشگویی و کنترل پدیده

 .قصد این نو  مطالعات، بررسی علیت است 

 تمندترین شکل روش پژوهش رپژوهش تجربی را قد
گیرند، زیـرا کنترلـی دقیـ  و ویـژه ی در نظر میکمّ

 کند. روی متغیرها اعمال می

: 
بر روی یک متغیر درمـان شده حداقل ی کنترلمداخله .1

 )یا متغیر مستقل(.

تجویز درمـان بـر روی برخـی از واحـدهای پـژوهش  .2
در مطالعه )گروه تجربی یـا آزمـون( و نـه بـر حاضر 

 روی سایر واحدها )گروه کنترل یا شاهد(.

انتخاب تصادفی واحدهای مورد پـژوهش یـا تخصـی  
هـای آزمـون و تصادفی واحدهای مورد پژوهش به گروه

 یا هر دو.   شاهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.  H    

24.   J   

 1اهداف ویژه تحقی  شامل شناسایی و تعیین هویت ،
 و کنترل است. 0، توضیح7، کشف2توصیف

25.    K  

26.     L 

27.    K  

  روایی سازه تناسب بین تعـاریف پنداشـتی و تعـاریف
 کند. ها را بررسی میعملیاتی متغیر

 هــای نظــری یــا مفــاهیم در چــارچوب مطالعــه ســازه
 شوند.تعاریف پنداشتی( تعریف می)

 ی تعاریف ای را برای توسعهاین تعاریف پنداشتی زمینه
 کند. عملیاتی متغیرها فراهم می

 طور بـه گیری( بایدهای اندازهتعاریف عملیاتی )روش
 نند. های نظری را منعکس کمعتبری سازه

 بررسی روایی یک سازه تعیین این مطلب اسـت کـه 
گیری آن در نظـر آیا ابزار سازه نظری که برای اندازه

 گیرد.گرفته شده را اندازه می

28.     L 

29.     L 

30.  H    

___________________________________________________________ 

1. Identification 

2. Description 

3. Exploration 

4. Explanation 
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 79 ـ 79آزمون 

 60 ب() 724 الف()
 72 د() 00 ج()
 

 یک واحد افزایش یابد. الف()
 واحد افزایش یابد. 5/4 ب()
 یک واحد کاهش یابد. ج()
 واحد کاهش یابد. 5/4 د()
 

داری یـک دهـم در سـطح معنـی 0Hی رد درباره الف()
 توان اظهارنظر کرد.نمی
 شود.می در سطح یک صدم حتما  رد 0H ب()
 شود.در سطح یک دهم رد نمی 0H ج()
 شود.در سطح یک دهم هم رد می 0H د()
 

 5/4 ب() 54 الف()
 544 د() 45/4 ج()
 

 2 ب() 5 الف()
 5/2 د() 7 ج()
 

 همبستگی وجود ندارد. الف()
 معکوس و ناق  ب()
 مستقیم و کامل ج()
 معکوس و کامل د()
 

 شرایط انجام آزمون کای ـ دو برقرار نیست. الف()
 حتما  الزم است آزمون دقی  فیشر انجام شود. ب()
 نمار انجام داد.توان آزمون مکمی ج()
 ـ دو انجام داد. توان آزمون کایمی د()
 

 ایتصادفی طبقه ب() ایصادفی خوشهت الف()
 ایسهمیه د() تصادفی ساده ج()
 

 25 ب() 27 الف()
 21 د() 20 (ج)
 

19 

1 

8 

7 

6 

3 

1 

5 

2 

1 
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 1/4 ب() 0/4 الف()
 6/4 د() 5/4 ج()
 



 X: 0H= 144 ب() :0H=  144 الف()

  1H X:=144 د() 1HX : 144 ج()
 

 8 ب() 0 الف()
 6 د() 7 ج()
 

 آنالیز واریانس یک طرفه الف()
 آنالیز واریانس دو طرفه ب()
 آزمون کای ـ دو برای نیکویی برازش ج()
 آزمون کای ـ دو برای روند د()
 

 ای نسبتنمونهآزمون تک  الف()
 tای نمونه آزمون تک ب()

 آزمون کای ـ دو ج()
 زوجی tآزمون  د()
 

 دو برای استقاللآزمون کای الف()
 آزمون ضریب همبستگی ب()

 آنالیز واریانس دوطرفه ج()
 رگرسیون لجستیک د()
 

 صاحبنظراناستفاده از  الف()
 مرور متون ب()
 کلی یمسألهتعیین  ج()
 ی دنیای واقعیمشاهده د()
 

 تجزیه و تحلیل ب() مرور سریع الف()
 ترکیب د() درک جامع ج()
 

 شدهمطرح هاینقد چهارچوب الف()
 ی طراحی و ساختآشنایی با نحوه ب()
 آشنایی با مفاهیم و کاربرد آنها  ج()
 ی قبلی در استفاده از آنها تجربه د()
 

 ایمقایسه ب() طولی الف()
 روند د() مقطعی ج()
 

 متقاطع ب() بندیبلوک الف()
 فاکتوریل د() گزینیالنه ج()
 

 گیریعدم دسترسی به چهارچوب نمونه الف()
 ی زیاد برای مطالعهحجم نمونه ب()
 وجود یک متغیر جانبی اثرگذار ج()
 بودن جمعیت مورد پژوهشهمگن د()
 

21 

29 

11 

18 

17 

16 

13 

11 

15 

12 

11 
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 گر بخشی از محیطهمشاهد الف()
 ی چهره به چهرهمشاهده ب()
 مشاهده با دوربین ج()
 طرفه ی یکاستفاده از آینه د()
 

 صوری ب() پانل نخبگان الف()
 همگرا د() محتوی ج()
 

 ارزیهم ب() پایایی بین ارزیابان الف()
 ثبات د() همگنی داخلی ج()
 

 طولی ب() نگرآینده الف()
 مقطعی د() نگرگذشته ج()
 

 یک ب() سه الف()
 چهار د() دو ج()
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میزان وجود پدیده در جمعیت الف()
 ی صفرقبول فرضیه ب()
 ی پژوهشرد فرضیه ج()
 توان آماری د()
 

 نگرگذشته ب() نگرآینده الف()
 کارآزمایی د() مقطعی ج()
 

 ایوابسته و زمینه ب() وابسته و مستقل الف()
 گر و مستقلمداخله د() ایگر و زمینهمداخله ج()
 

 ایرتبه ب() نسبی الف()
 ایفاصله د() اسمی ج()

59 

21 

28 

27 

26 

23 

21 

25 

22 
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 79 ـ 79 پاسخنامه

1.   J   

 داریم: با توجه به فرمول حجم نمونه
z

n ( S) n ( )
d


    

2 2 22
20 64

5
 

2.    K  
منفی می باشد پس تغییرات بره  xبا توجه به اینکه ضریب 

سرال افرزایش سرن  یک صورت کاهشی می باشد. به ازای
واحد میانگین ظرفیت تنفسی کاهش می یابد پس بره  0/0

ازای دو سال افزایش سن انتظار داریم یک واحرد میرانگین 
 ظرفیت تنفسی کاهش یابد.

3.     L 

4.  H    

 standard error of the خطای استاندارد میانگین

mean  یا SEM خطای استاندارد یاstandard error  
نمونه به  میانگین برای برآورد میزان نزدیکی SE یا

به بیان دیگر خطای  .شودستفاده میا جمعیت میانگین
آماری  برداریتوزیع نمونه یک انحراف معیار استاندارد،

که برای تخمین انحراف معیار بدست آمده از  است
خطای تر به زبان ساده .تعدادی نمونه کاربرد دارد

اگر توان اینگونه تعریف کرد که را می  (SE)استاندارد
گذاری به حجم با جای گیریاز جامعه چندین بار نمونه

انتخاب و در هر بارآماره مورد ادعا )مثالً  (n) یکسان
بار تکرار این عمل،  n میانگین( محاسبه شود پس از

تا مقدار نمونه از  n شامل) n نمونه جدیدی به حجم
ای( به دست تا میانگین نمونه n آماره مورد نظر مثالً 

اف معیار آید حال اگر برای این نمونه جدید انحرمی
محاسبه شود نتیجه برابر خطای استاندارد آماره مورد 
. ادعا )مثالً خطای استاندارد میانگین نمونه( خواهد بود

 با توجه به فرمول خطای معیار داریم: پس

x

SD
SE

n
S

S



   5 50
10

 

 

5.    K  
 زیرر ها داده مقادیر از درصد 00 که است عددی میانه،

شوند و دسته شامل میانه به دسرته ای گفتره  واقع آن
می شود که فراوانی تجمعی آن از نصف فراوانری کرل 

 00بیشتر باشد. با توجه به اینکره فراوانری کرل برابرر 
ی شود که فراوانری تجمعری باشد، میانه دسته ای ممی

 .است 10آن بیشتر از 
6.     L 

: 
 ترین روش تعیین همبستگی به روش محاسبه متداول

 باشد.می پیرسونضریب همبستگی گشتاوری 

  برای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون(r)  بایـد
 دو شرط زیر وجود داشته باشد: 

ــدازه .1 ــاس ان ــده از دســتهاطالعــات بگیری مقی آم
 از نو  نسبی یا فاصله باشد. متغیرها 

بتوانیم چنین فرض کنیم که توزیع متغیرها حالت  .2
 نرمال دارد.

: 
ای صورت رتبهبه ه تعداد نمرات کم است و نمراتجایی ک
توان می درآورد،ای رتبهصورت به توان آنها رامی هستند یا

اسپیرمن را برای آنها حسـاب ای ضریب همبستگی رتبه
ترتیبی که آنهـا در برحسب  کرد. رتبه افراد در یک گروه

گیرنـد نشـان می هم قراردنبال مورد نظر بهیک ویژگی 
 .شودمیداده 

7.     L 
توان از است می 10چون حجم نمونه انتخابی بیشتر از 

 دواستفاده کرد.-آزمون کای
8.   J   

هـای متجـانس ای جامعه بـه گـروهطبقهگیری در نمونه
ــیم  ــودمیتقس ــه دارای  ش ــرادی ک ــروه از اف ــر گ و از ه
 گردد.ای انتخاب می، نمونهمشابهندهای ویژگی

 رود کـه جامعـه مـیکار به طبقاتی وقتیگیری نمونه
ی ساخت همگن و متجانس مزیت عمـده آماری دارا

 ای، جلـوگیری از اتـالف وقـت وخوشـهگیری نمونه
 در منابع مالی است.جویی صرفه
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9.    H    
 عبارتست از: واریانس مشترک فرمول درجه آزادی

n n     1 2 2 10 15 2 23 
10.  H    

 احتمال موردنظر برابر است با:

  
 

!

! ! /
!

! !

 

91 9
1 3 3 6 0 4

1010
4 4 6

 

11.  H    
 باشد.می جامعهفرض آماری ادعایی درباره پارامتر مجهول 

12.    K  
 دو در این مقایسه عبارتست از:-درجه آزادی آزمون کای

(a )(b )    1 1 1 3 3 
13.     L 

: 
   فـرض پیرامـون بـرای آزمـون

ــتفاده ــه اس ــک جامع ــانگین ی ــتر شــودمی می . در بیش
شـوند مـی ی که با مقیاس لیکرت انجـامیهاپژوهش

 سـؤاالتپژوهش و تحلیل های جهت بررسی فرضیه
  .شودمی تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده

   بـرای آزمـون فـرض پیرامـون دو
. بـرای ملـال شـودمی همیانگین از یک جامعه استفاد

اختالف میانگین رضایت کارکنان یک سازمان قبـل 
نمرات یک کالس که زمانی و بعد از تغییر مدیریت یا

 .شودمی با پیش آزمون و پس آزمون سنجش
   جهت مقایسه میانگین دو

بـرای دو نمونـه  t . در آزمـونشودمی جامعه استفاده
واریانس دو جامعه برابر است.  دشومی مستقل فرض
بـودن تفـاوت  دارمنظور بررسی معنـیبه برای نمونه

جنسیت دهندگان براساس پاس  میانگین نمره نظرات
پژوهش اسـتفاده های در خصوص هر یک از فرضیه

 شود. می

  آزمون  این آزمون نیز مانندt  دو نمونـه
 درشـود. می جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده

واریانس دو جامعه برابـر  شودمی ولچ فرض tآزمون 

دار بـودن معنـی بررسـیمنظور به برای نمونه. نیست
دهندگان براسـاس پاس  تفاوت میانگین نمره نظرات

پـژوهش های جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه
 شود. میاستفاده 

   برای مقایسـه چنـد میـانگین از دو
یعنـی دو جامعـه براسـاس شـود. می اسـتفاده جامعه

 .میانگین چندین صفت مقایسه شوند

  منظور بـه از این آزمـون
 بررسی اختالف میانگین چند جامعه آمـاری اسـتفاده

دار بـودن معنـی برای نمونه جهـت بررسـیشود. می
دهندگان براسـاس پاس  تفاوت میانگین نمره نظرات

های یالت در خصوص هر یک از فرضیهسن یا تحص
 .شودمی پژوهش استفاده

  ــن ا ز ای
بررسی اختالف چند میانگین از چنـد منظور به آزمون

 .شودمی جامعه آماری استفاده

  
بخواهیم اثر یـک یـا چنـد  MANOVA در چنانچه

 .شودمی ا حذف کنیم استفادهمتغیر کمکی ر

   برای محاسـبه
 .شودمی همبستگی دو مجموعه داده استفاده

14.   J   

: 

   برای آزمون فرض پیرامون
 .شودمی میانگین یک جامعه استفاده

   برای آزمون فرض پیرامون دو
 .شودمی میانگین از یک جامعه استفاده

   همان آزمون عالمت زوجی است که در
 .شودمی آن اختالف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ

  به آزمون U  نیز موسوم اسـت و جهـت
 .شودمی مقایسه میانگین دو جامعه استفاده

  بررسـی منظور بـه از این آزمـون
شـود. می اختالف میانگین چند جامعه آماری استفاده

 مان U نیز موسوم است و تعمیم آزمون H به آزمون
 والـیس معـادلـ  آزمون کروسکال. باشدمی ویتنیـ 



 انتشاراتی یعلم سسهمو  آمار و روش تحقیقی سیاه جعبه 22

 

 . روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است

   این آزمون معـادل روش پارامتریـک آنـالیز
صـورت به نفـر k واریانس دو عاملی است که در آن

 . بلوک تخصی  داده شده اند n تصادفی به

   برای مقایسه یـک توزیـع نظـری بـا
ن و بـه آزمـو شـودمی توزیع مشاهده شـده اسـتفاده

مــدل معــادالت . نیــز موســوم اســت χ² دو یــاخــی
ساختاری کـه در آن پژوهشـگر یـک مـدل نظـری را 

روابط متغیرها ترسیم کرده اسـت از همـین براساس 
اکنون بـه تبـع افـزایش شود. می زمون بهره گرفتهآ

تـوان از مـی LISREL مانندافزارهایی نرم توانمندی
 .  آن به سهولت استفاده کرد

   نوعی آزمون نیکوئی برازش
برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده 

 . است

   در این آزمون شکل توزیع مـورد
فرض بدیل آن است کـه توزیـع . گیردمی قرار سؤال

 .متقارن نیست

  جهت مقایسه میانه دو جامعـه اسـتفاده 
 .نیز قابل تعمیم است جامعه k و برای شودمی

   بـرای بررسـی مشـاهدات زوجـی دربـاره
 .شودمی متغیرهای دو ارزشی استفاده

  تعمیم آزمون مک نمار در k  نمونـه
 . وابسته است

  برای محاسبه همبستگی 
ترتیبـی قـرار دارنـد صـورت به دو مجموعه داده کـه

 .شودمی استفاده

15.    K  

16.     L 

17.   J   

18.    K  

19.    K  

: 
 هایی از واحدهای های مقطعی برای بررسی گروهطرح

پژوهش که در مراحل مختلف پیشرفت روندها، الگوها 
همزمان با هـدف توصـیف طور به و تغییرات هستند،

 .شودمیپدیده در میان طرح استفاده تغییرات در 

هـای سـوگ را خواهید واکنشفرض کنید شما می 
بـا . های مختلف بعد از مرگ همسر مطالعه کنیددر دوره

یک طرح مقطعی، یک گروه از افرادی کـه همسرشـان 
های دیگـر کـه یک هفته پیش فوت کرده است، با گروه

سـال پـیش  7سـال پـیش و  2پـیش، سـال 1ماه پیش، 
. دهیدمورد بررسی قرار می. اندرا از دست دادههمسرشان 
 5هـا را طـی یـک دوره ی این گروهتوانید همهشما می

 .ساله را توصیف کنید

: 
 هـای رونـدی تغییـرات جمعیـت عمـومی را در طرح

 .کنندای خاص بررسی میخصوص پدیده
 مختلـف واحـدها را از میـان هـای پژوهشگران نمونـه

جمعیت در فواصل زمـانی از پـیش مشـخ  همان 
هـا از کنند و در زمان مورد نظر، دادهشده انتخاب می

 .شوندآوری میای خاص جمعنمونه

: 
 های طولی تغییرات همان واحدها را در طی یـک طرح

 .کنندی زمانی بررسی میدوره
 شـود. میرح پانـل یـاد طعنوان به از این طرح گاهی

قیمت هستند و نیازمند مشارکت های طولی گرانطرح
 باشند.طوالنی مدت پژوهشگر و تعهد واحدها می

 توانـد بـاال دادن واحدها میدستعالوه ریزش یا ازبه
 .ها گرددباشد و منجر به کاهش روایی یافته

 رایـج تکـرار طور بـه های مـورد اسـتفاده کـهتحلیل
های تکراری، تحلیـل ل واریانس اندازهشوند تحلیمی

(، تحلیل رگرسـیون، تحلیـل MANOVAواریانس )
 .باشندای و تحلیل سری ـ زمانی میخوشه

: 
 هـا توصیف متغیرها منجر به تفسیر معنای نظری یافته

شده و دانش مربوط به متغیرها و جمعیت مطالعه که 
ش بعدی در این حیطـه اسـتفاده تواند برای پژوهمی

 .کندشود را فراهم می
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 هـا( ها )پیمایشبرخی مطالعات توصیفی از پرسشنامه
 .کننداستفاده می نظر مورد مشخ  حوزه توصیف برای

 های ها را از مرور چارتبرخی مطالعات توصیفی، داده
 آورند.نگر به دست میگذشته

: 
  ای به بررسی و توصیف تفاوت مقایسهطرح توصیفی

 پردازنـد کـهمتغیرهای دو یـا بـیش از دو گـروه مـی
 دهد.طبیعی در محیط رخ میطور به

 ها بـین آمار توصیفی و استنباطی برای بررسی تفاوت
 .گیرندها مورد استفاده قرار مییا میان گروه

 ها به جمعیت آمده از این تحلیلدستمعموال  نتایج به
ی خیلی شود، زیرا توصیف یک نمونهداده نمی تعمیم
 .رودنمیکار به برای جمعیت بزرگتر الزاما و  است خاص

20.     L 

: 
 همزمـان طور بـه را محققان گاهی دو یا چند متغیـر

 کنند.دستکاری می

  ،ــیش از دو خصوصــیت ــا ب ــل، دو ی در طــرح فاکتوری
ی ی مختلف مستقال  در یک مطالعه، یا حادثهمداخله

 .کنندمنفرد تغییر می
  این طرح رویکردی منطقی برای بررسی چند علیتـی

 است.

 ترین ترتیب به این صورت است کـه فـردی در ساده
، در هـر عامـل، شـودمیگیـر دو مداخله یـا عامـل در

)برای ملال، وجـود  شودمیحداقل دو سطح دستکاری 
طـرح فاکتوریـل عنوان بـه و عدم مداخله(؛ این طرح

22  شود.میدر نظر گرفته 
 بنـدی تصـادفی تواند، مشابه طرح بلوکاین طرح می

شده، برای کنترل متغیرهای مخدوشگر مورد اسـتفاده 
 قرار گیرد.

  متغیــر مسـتقل گنجانــده عنوان هبـ مخدوشــگرمتغیـر
متقابل بین آن و متغیر مستقل دیگـر  تأثیرو  شودمی

 .گیردمورد بررسی قرار می
  برای ملال ممکن است مقایسه اثرات تحریـک المسـه

قلبی نـوزادان  پاسخدهیدر مقابل تحریک شنوایی روی 
نارس مورد نظر باشد و همچنـین تمایـل داشـته باشـیم 

 ها چه اثری دارد.ه هر یک از تحریکبدانیم مقدار روزان
 طلبد به تست این نو  مطالعه که طرح فاکتوریل را می

 دهد:سه فرضیه اجازه می
آیا تحریک شنوایی اثر متفاوتی روی واکنش قلبـی  .1

 در نوزادان نارس نسبت به تحریک المسه دارد؟
آیا مقدار تحریک )مستقل از نو  آن( بـا واکـنش  .2

 قلبی ارتباط دارد؟
تحریک شنوایی اگر بـه میـزان مشخصـی بـا  آیا .7

تر اسـت یـا تحریک المسه ترکیب شود اثربخش
 ؟برعکس

. های فاکتوریـل اسـتسوم نقطه قوت اصلی طرح سؤال
تنهـا اثـرات اصـلی دهد کـه نـهین طرح به ما اجازه میا

)اثراتی که ناشی از هر یک متغیرهای دستکاری شده به 
بلکـه اثـرات تعـاملی ( 2و  1 سؤالباشد ملل تنهایی می

های درمـانی اسـت( را )اثراتی که ناشی از ترکیب روش
 15برای ملال نتایج ما نشان داد کـه  .بتوان ارزیابی کرد

دقیقه تحریک شنوایی  05دقیقه تحریک المسه به همراه 
ما این نتیجه را از انجام دو تجزیـه . مفیدترین درمان است

مستقل دستکاری  جداگانه که در هر زمان فقط یک متغیر
 دست آوریم.توانستیم به، نمیشودمی

 بـه طور تصـادفی بـه های فاکتوریل واحدهادر تجربه
 .یابندها اختصاص میترکیب درمان

 ( در طرح فاکتوریل متغیرهای مستقل را فاکتور )عامـل
و مقـدار در  Aملال  نـو  تحریـک، فـاکتور . گویندمی

فـاکتور بایـد  هر. است Bقرار گرفتن، فاکتور معرض 
یـک سـطح، . حداقل دو سطح یا بیشتر داشته باشـد

 ، شنوایی و سطح دوم آن المسه است.Aفاکتور 

21.  H    

22.  H    

23.   J   

: 
 ی یکی از مشتقات روایی محتوای است، روایی صـور



 انتشاراتی یعلم سسهمو  آمار و روش تحقیقی سیاه جعبه 21

 

آزمون تا چـه های سؤالبه این مطلب اشاره دارد که 
حد در ظاهر شبیه بـه موضـوعی هسـتند کـه بـرای 

 .اندتهیه شده آنهاگیری اندازه
 از منطقـی بـودن ای اصطالح روایی صوری به درجه

 دهندمی نظر کسانی که به آن جوابکه یک آزمون به
 .رسد گفته شودمی

 نـوعی روایـی باشـد تواند نمی در واقع روایی صوری
ای بلکه تنها یک ویژگی آزمون اسمقت کـه در پـاره

تا آن انـدازه کـه رسد نظر میبه مواقع وجود آن مفید
گذارنـد مـی شونده اثرون بر انگیزش آزمونظاهر آزم

 .تواند مهم باشدمی روایی صوری
  استخدامی، اگر  هایآزمونویژه ها بهآزموندر بعضی

شـونده آزمون ممکن است که فاقد روایی صوری باشد
آزمـون از خـود نشـان  سؤالدادن به جوابای عالقه

ندهد، زیرا ممکن است چنین تصور شود کـه آزمـون 
 .به تصمیمات مربوط به استخدام او ربطی ندارد

  هرچند روایی صوری یـک ویژگـی مطلـوب آزمـون
این ویژگی نه  هاآزموناست با این حال در بعضی از 

ت بلکه بهتر است که وجود نداشته تنها ضروری نیس
برای ملال اگر کسی بیماری روانـی رادر افـراد . باشد

کـه  بـردکار بـه آزمونی را تشخی  دهد، بهتر است
 روایی صوری اندک دارد.

: 
  از آنجــا کــه روایــی صــوری، نــو  خاصــی از روایــی

همان روشی که برای تعیـین روایـی . استمحتوایی 
رود؛ یعنی استفاده از می کاربهبرای آن  رود،می رکابه

متخصصان در این جا نیز برای تعیین روایی صـوری 
 قابل استفاده است.

 تواند نوعی روایی باشد، بلکه تنهـا نمی روایی صوری
ود از مواقع وجای یک ویژگی آزمون است که در پاره

 رسد.می نظرآن مفید به

24.     L 
1: 

 هـای تعیـین پایـایی یـک روشترین یکی از معروف
___________________________________________________________ 

1. Test-Retest 

آزمون روش بازآزمایی است، در این روش آزمـون را 
 اجـراشـوندگان آزمون در دو نوبت با گروه واحدی از

، نمایندمی حاصل را با هم مقایسههای رهکنند و نممی
آمده از دوبار دستبههای ضریب همبستگی بین نمره

بـه  لطفـا ) اجرای آزمون ضریب پایایی آزمون اسـت
 .اصطالح التین این عبارت نیز توجه شود(

  روش بازآزمایی هرچند که یک روش سـاده و قابـل
و ارزشـیابی بـه گیری اما متخصصان اندازه است،اجر

ی نوبـت انـد تجربـهاز جمله گفته اند،آن انتقاد کرده
ــا شــوندگان آزمون کــه شــودمی اول آزمــون ســبب ب

آزمـون آشـنا شـوند و ایـن آشـنایی سـبب های سؤال
ها شد که آنان در پاس  داده به همـان سـؤالخواهد 

 .در نوبت دوم اجرای آزمون بهتر عمل کنند
  شخصیت  هوش و هایآزمونروش بازآزمایی بیشتر با

 کنند، مفید است.نمی که در طول زمان چندان تغییر
25.    K  

ها از دو راهکار برای بررسی یک موقعیت اپیدمیولوژیست
و نگـر طالعـات گذشـتهکنند؛ مدر طول زمان استفاده می

 .نگرمطالعات آینده
  ـــات اپیـــدمیولوژیک اســـتفاده از واژه هنجـــار مطالع

های واحدهای پـژوهش است که به گروه همگروهی
 نگر اشاره دارد،.در مطالعات آینده

 هم علت و هم اثر مورد نظـر نگر در مطالعات گذشته
 .اندقبال  اتفا  افتاده

 ها ممکن است اتفا  نگر علتی آیندهدر یک مطالعه
 .اندنیفتادهافتاده باشند، اما اثرات مدنظر اتفا  

 تر از مطالعات نگر در استنباط علیت قویمطالعات آینده
نگر هستند، چرا که این مطالعات قادرند نشان گذشته

 اند ودهند که عوامل خطر قبل از بیماری اتفا  افتاده
 .شوندملبتی به بیماری ارتباط داده میطور به

26.    K  
27.  H    

2: 
 شـدهدرمـان اشـاره بـه بزرگـی اثـر تولید اندازه اثـر 

 .مداخله داردی وسیلهبه
___________________________________________________________ 

2. Eefect Size 
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 هـای مختلـف در طـول عرصـه پارامترهای اندازه اثر
توانـد های اثر مـیمطالعه است؛ زیرا که تفاسیر اندازه

 مختلف باشد.

 ( اندازه اثر کوچـک را در حـدود 1088کوهن )24 % 
هـای مداخلـه و مقایسـه ن گروهتوان بیتفاوت را می
 .انتظار داشت

 ی اثر هر مداخله مفید اسـت و اغلـب آگاهی از اندازه
ی مورد نیاز جهت فـراهم ی حجم نمونهبرای محاسبه

دادن تفـاوت کردن قدرت آماری کافی بـرای نشـان
 .رودمیکار به درمانی

28.   J   

29.  H    

30.     L 

: 
میزان تقریبی تفاوت میان مقادیر مختلـف ای در فاصله .1

یعنـی  شـودمینشـان داده گیری صفت مورد انـدازه
ارای نظم و ترتیـب منطقـی دای همانند مقیاس رتبه

ها هم رتبـهای عبارت دیگر در مقیاس فاصلهاست و به
 م.آگاهیها را داریم و هم از فاصله بین رتبه

هیچ نو  اطالعی راجع به مقدار مطل  صـفت مـورد  .2
 نظر برای هیچ یک از اشیا )یا افراد( در دست نیست.

فاقد صفر مطل  است به این معنا کـه ای مقیاس فاصله .7
ـال . جایگاه قراردادی و نسبی دارد ،صفر چنانچه برای مل
ــواننمی ــی ت ــر هوش ــردی از نظ ــه ف ــرد ک ـا ک  ادعـ

 .  نایی هوشی برخوردار نیستصفر است یا از هیچ نو  توا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مقیـاس ملال دیگر از این مقیاس، درجات دماسنج با 
ــت  ــا ســانتیفارنهای ــلال گراد اســت ی روی دماســنج  م

فر مشخ  شـده اسـت، امـا نام نقطه صبهای نقطه
شده نقطه صفر مطل  نیست زیـرا درجـه نقطه تعیین

در . رسـداز صفر هم میهایی پایینتر حرارت به نقطه
شناسی، علوم تربیتی و علوم اجتمـاعی اغلـب بـا روان

آنها نمـره های متغیرهایی سروکار داریم که به ارزش
رو نیسـتیم گیرد، اما با متغیرهایی روبمیعددی تعل  

 ثابت باشد. واقعا که واحدهای آنها 
ـاس .0 ـا، عبارتسـت از  عملیات مجاز آماری در ایـن مقی نم

ای ضریب همبستگی رتبه میانه، میانگین، انحراف معیار،
 اسپیرمن، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون.

خاطر رعایت فواصل مساوی عملیات مجاز ریاضی بهاز .5
توان عملیات جمع و تفری  را انجـام می بین متغیرها

 اینکه صفر مطل  ندارد صفر قراردادی خاطربهداد اما 
 ضــرب و تقســیم راهــای باشــد بنــابراین عملیاتمــی
 انجام داد. تواننمی

سنج کـه نگرشهای نظیر پرسشنامهگیری ابزارهای اندازه
 کـامال ) شوندمی از نو  لیکرت پاس  داده هاسؤالدر آن 
 معمـوال ، اما اندترتیبیهای موافقم(، مقیاس … مخالفم

 .دهندمی مورد استفاده قرارای آنها را مانند مقیاس فاصله
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 79 ـ 79آزمون 

 (4و  2) ب() (4و  4) الف()
 (1و  2) د() (1و  1) ج()
 

 P ب() 2P الف()
1د() 1 ج()

2 
 

 .توان گفت اختالف زیاد استبا اطمینان می الف()
 وجود دارد. 1Hشواهد زیادی برای قبول  ب()
 .شودمیبا اطمینان باال رد  0H ج()
 توان گفت اختالف زیاد و حجم نمونه باال است.می د()
 

 ی دو نمونه هم باهم برابرند.هاهمواره واریانس الف()
تایی بزرگتر از واریـانس  5ی همواره واریانس نمونه ب()

 تایی است. 7ی نمونه
تایی بزرگتر از واریـانس  7ی همواره واریانس نمونه ج()

 تایی است. 5ی نمونه
در مـورد  تـواننمیبراساس اطالعات میانگین نمونه  د()

 واریانس اظهارنظر کرد.
 

های جوامع نامعلوم ها کوچک و واریانسحجم نمونه الف()
 و یکسان باشند.

هـای جوامـع معلـوم ها بـزرگ و واریانسحجم نمونه ب()
 باشند.

هـای جوامـع نـامعلوم گ و واریانسها بزرحجم نمونه ج()
 باشند.

هـای جوامـع معلـوم ها کوچک و واریانسحجم نمونه د()
 باشند.

 

 418/4 ب() 42/4 الف()
 12/4 د() 442/4 ج()
 

 472/4 ب() 406/4 الف()
 60/4 د() 128/4 ج()
 

7 الف()
14 ب() 30

30 

28 ج()
16 د() 30

30 
 

 16 ب() 256 الف()
 244 د() 044 ج()
 

 درصد 5حدود  ب() از یک درصد کمتر الف()

19 

1 

8 

7 

6 

3 

1 

5 

2 

1 
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 درصد 70حدود  د() درصد 14حدود  ج()
 

X

n(X a)

S



 t-student ب() نرمال الف()

 F د() Chi-square ج()
 

Z 
1
2

 6/4 ب() 6/144 الف()
 0/00 د() 8/1 ج()
 

8 الف()
19 ب() 27

27 

1 ج()
1 د() 27

2 
 

 1Hبه نفع  0Hرد  ب() 0Hبه نفع  1Hرد  الف()
 1Hو  0Hقبول توأم  د() 1Hو  0Hرد توأم  ج()
 

4 الف()
3 ب() 7

7 

3 ج()
1 د() 10

30 
 

 توضیح ب() توصیف الف()
 کنترل د() بینیپیش ج()
 

ــی  الــف() و  (RCT)مــرور سیســتماتیک مطالعــات تجرب
 متاآنالیز

 تجربیشبه و (RCT)متاآنالیز مطالعات تجربی  ب()
 تجربیو شبه (RCT)مطالعات تجربی  مرور یکپارچه ج()
 روش ترکیبی مرور سیستماتیک مطالعات کمّی و کیفی د()
 

 ی مسألهتاریخچه ب() اهمیت مسأله الف()
 بیان مسأله د() هدف تحقی  ج()
 

 های تحقی  به چارچوببررسی وسعت ارتباط یافته الف()
 بررسی ساختار منطقی چهارچوب ب()
 توصیف مفاهیم و ارتباطات بین آنها  ج()
 بررسی وسعت هدایت متدولوژی توسط چهارچوب د()
 

 همبستگی ب() توصیفی الف()
 تجربی د() تجربیشبه ج()
 

 اخال  ی تحقیقاتی توسط کمیتهتصویب پرسشنامه الف()
 ی پژوهشیاجرای مداخله ب()
 پژوهش (Topic)انتخاب موضو  کلی  ج()
 (Title)وان پژوهشی تدوین عن د()

21 

29 

11 

18 

17 

16 

13 

11 

15 

12 

11 
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 ی راه برای پژوهشگرکردن نقشهفراهم الف()
 شکل ثابتایجاد امکان تکرار مطالعه به ب()
 ای مربوطهی دانش حرفهدادن نتایج به بدنهارتباط ج()
های های دقیـ  بـه سـؤالدستیابی به حداکلر پاس  د()

 پژوهشی
 

  (Sensitivity)حساسیت الف()
  (Stability)ثبات ب()
  (Validity)روایی ج()
  (Interval validity)همسانی درونی د()

 یمجری طرح تحقیقاتی و محق  اصل الف()
 کنندگان دو گروه مداخله و کنترلمشارکت ب()
 ها و محق ی دادهکنندهتجزیه و تحلیل ج()
 کنندگانمحق  و مشارکت د()
 

 Iرفع خطای نو   الف()
 اطمینان از روایی خارجی ب()
 داخلیافزایش روایی  ج()
 تر اصول اخالقیرعایت بیش د()
 
 
 
 
 
 

 

 کاربردی ب() بنیادی الف()
 ایتوسعه د() اکتشافی ج()
 

 عدم انجام مداخله الف()
 استفاده از دارونما ب()
 ی مرسوماستفاده از مداخله ج()
 ی استاندارداستفاده از مداخله د()
 

  (Content)محتوا الف()
  (Construct)سازه ب()
  (Criterion related)وابسته به معیار ج()
 (Predictive)کننده گوییپیش د()
 

 نگرگذشته ب() مورد ـ شاهدی الف()
 نگرآینده د() کوهورت ج()
 

 

 

 

  7  1 2 ب()  2  7 1 الف()
  2  1 7 د()  1  7 2 ج()
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 79 ـ 79 پاسخنامه

1.     J   

,x)نکته: خط رگرسیون همواره از  y) گذرد. پس داریم:می 

x

y

    
  

    
  

2 1 0 1 7 5
1

5 5
3 2 1 2 3 5

1
5 5

 

 می گذرد. (1,1)در نتیجه خط رگرسیون از نقطه 

2.       L 
 npدانیم در توزیع دو جمله ای میانگین برابر با می
 باشد، در نتیجه داریم:می

p(X np) p(X )
X

p( )
Var(X) Var(X)

p(z )

   
  

 

  
1

0
2

 

3.      K  
 value-pشرود کره مقردار وقتری رد مری H0فرض 

خیلری  value-pباشرد. چرون در اینجرا  کمتر از 
برا  00/0در سطح معنراداری  H0فرض  00/0کمتر از 

 شود.میرد اطمینان باال 
4.       L 

 دهدمی نشان که است آماری مفهوم یک واریانس
 آن میانگین حول چگونه تصادفی متغیر یک مقادیر
 :عبارتست از واریانس. اندشده توزیع

Var(X) E(X ) E (X) 2 2 
یانگین نمونه نمی توان در تنها با اکتفا بر اطالعات م

 مورد واریانس اظهار نظر کرد.

5.    H    

6.     J   

7.      K  
 احتمال بیانگر که گسسته است توزیعی هندسی، توزیع
 برنولی فرایند در شکست k-1 از پس پیروزی اولین

را تعداد آزمایش های برنولی با احتمال  xاگر  باشد.یم
با تا رسیدن به اولین موفقیت تعریف کنیم،  pموفقیت 

 استفاده از توزیع هندسی داریم:

xP(X x) pq   1 
 پس:

P(X ) ( / )( / ) /  3 13 0 2 0 8 0 128 
8.     J   

 احتمال مورد نظر برابر است با:

  
 

!

! !
!

! !

 

73 7
0 2 142 5

1010 30
2 2 8

 

9.      K  
و میزان  (r)از خطای نسبی حجم نمونه با استفاده

 ( برابر است با:pشیوع)

z
q

n ( )
r p

n ( )





  

22

2
802 100 400

20 20
100 100

 

10.  H    
 :با است برابر موردنظر احتمال

X
p(X ) p( )

n
p(z ) p(z ) / /

/


   



     
 

10
10

10
3

3 1 3 1 0 99 0 01
0 01 100 1
 

11.   J   
اسرت و  00با توجه بره اینکره حجرم نمونره کمترر از 

واریانس ها نامعلوم می باشد، طبق فرمرول داده شرده 
 این متغیر دارای توزیع تی است.

12.  H    
طبق اطالعات داده شده فاصله اطمینان برای میانگین 

 جامعه عبارتست از:

(x Z , x Z )
n n

 
 

 
  

1 1
2 2

 

x حد باال: Z /
n





     

1
2

3
100 2 100 6

10
 

13.    K  
( باشد 10-10فشار خون در فاصله )ابتدا احتمال اینکه 

 محاسبه می کنیم: را
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X
p( X ) p( )

p( z ) / / /

  
    


      

10 12 14 12
10 14

2 2
1 1 0 84 0 16 0 68

 

حال احتمال اینکه از دو نوزاد انتخاب شده هر دو 
 ز میانگین باشد، عبارتست از:قدشان بیشتر ا

 
p . p(X )

( / ) ( / ) .

  

 0 3

0 68 0
13 0 68 0 32 0 030 27

 

14.   J   

15.    K  
با توجه به اطالعات جدول احتمال انتخاب خانواده با 

 دو فرزند عبارتست از:

/
60

0 3
200
 

16.    K  

17.  H    
  شواهد پژوهشی در پرستاری و مراقبـت سـالمتی بـا

 : شونداستفاده از فرایندهای ذیل ترکیب می

 مندمرور نظام .1

 فراتحلیل .2

 فراترکیب  .7

 های ترکیبیروش مندممرور نظا .0
 مند، ترکیب ساختارمند و جامع متون پژوهشی مرور نظام

 جهت تعیین بهترین شواهد پژوهشی موجود در راسـتای
 .مراقبت سالمتی است سؤالبه یک پاسخدهی 

  در تدوین اصول راهنمای اسـتاندارد  مندنظاممرورهای
المللی برای اداره نمودن مشکالت سـالمتی ملی و بین
خون و دیابت نو  دو استفاده  پ رفشاریگی، ملل افسرد

 .شوندمی
 کـردن آمـاری نتـایج مطالعـات فراتحلیل جهت یکی

مختلف قبلی درون یک تحلیل کمی واحد اسـت کـه 
ــی  ــوص اثربخش ــواهد در خص ــطح ش ــاالترین س ب

 کند.را فراهم میمداخالت 

 های تحقیقات کمّی بـه فراتحلیل روش ترکیبی یافته
براین در اینجا واحدهای تحلیل بنا. شکل آماری است

دهندگان، مطالعـات کنندگان و پاسـ جای شـرکتبه
 منفرد هستند.

  شـده انـوا  مطالعـات شـبه مطالعات ترکیـب معموال
 .تجربی و تجربی هستند

 نیـز  توانـد روی مطالعـات همبسـتگیفراتحلیل مـی
 .انجام شود

 مند نتـایج گردآوری و تلفی  نظامعنوان به فراترکیب
ی لعات کیفی در راستای افزایش درک و توسـعهمطا

ــیری ــر تفس ــهفرد بهمنحص ــه در از یافت ــای مطالع ه
 شود.میمنتخب تعریف های حوزه

  تمرکز فراترکیب به جای گـردآوری نتـایج مطالعـات
 .)مهم( مانند ترکیب پژوهش کمی، روی تفسیر است

 هـای ترکیبـی ممکـن اسـت مند روشمرورهای نظام
ی طالعاتی متفاوتی ملل پژوهش کمّـهای مشامل طرح

 .تجربی، همبستگی یا توصیفی باشدو مطالعات شبه
 های مطالعـات مند و فراتحلیلمرورهای پژوهشی نظام

تـرین و بهتـرین شـواهد تجربی با کیفیت باال قـوی
پژوهشی را برای استفاده توسط متخصصـین بـالینی 

 .کنندخبره در عمل فراهم می
 های متخصصین از جملـه ایدهترین شواهد از ضعیف

هـای بیـان های متخصصین بالینی خبره یا ایـدهایده
 .شودمیها ناشی شده در گزارشات کمیته

18.   J   

19.    K  

20.    K  
: 

مطالعـه تجربـی از قـدرت  تجربی نسبت بـهشبه مطالعه
تـری کمتری برخوردار هستند، زیرا آنها سطح کنترل پایین

دستکاری یا مداخله  :حداقل در یکی از سه حیطه زیر دارند
، بر روی متغیر درمان یا مستقل، دستکاری محیط پژوهش

هـای انتخاب واحدهای پژوهش، در این مطالعات، نمونه
 حوه انتخاب آنهـاشوند و نپژوهش تصادفی انتخاب نمی

 .باشددر دسترس میصورت به

: 
دار و کنتـرل شـده پژوهش تجربی بررسی عینـی، نظـام

قصـد ایـن  .باشـدمیها منظور پیشگویی و کنترل پدیده
پـژوهش تجربـی را  نو  مطالعات، بررسی علیت اسـت.
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، گیرندی در نظر میتمندترین شکل روش پژوهش کمّرقد
 .کندو ویژه روی متغیرها اعمال می زیرا کنترلی دقی 

: 
 شده حداقل بر روی یک متغیر درمـان ی کنترلمداخله

 )یا متغیر مستقل(.

  تجویز درمـان بـر روی برخـی از واحـدهای پـژوهش
در مطالعه )گروه تجربی یـا آزمـون( و نـه بـر حاضر 

 (.روی سایر واحدها )گروه کنترل یا شاهد

   انتخاب تصادفی واحدهای مورد پژوهش یا تخصی
های آزمون تصادفی واحدهای مورد پژوهش به گروه

 .و شاهد یا هر دو
21.    K  

22.     L 

23.   J   
 هـای تعیـین پایـایی یـک روشترین یکی از معروف

زمون روش بازآزمایی است، در این روش آزمـون را آ
 اجـراشـوندگان آزمون در دو نوبت با گروه واحدی از

، نمایندمی حاصل را با هم مقایسههای کنند و نمرهمی
آمده از دوبار دستبههای ضریب همبستگی بین نمره

بـه  لطفـا ت )اجرای آزمون ضریب پایایی آزمون اسـ
 .نیز توجه شود(اصطالح التین این عبارت 

  روش بازآزمایی هرچند که یک روش سـاده و قابـل
و ارزشـیابی بـه گیری اما متخصصان اندازه است،اجر

نوبـت اول ی تجربهاند از جمله گفته اند،آن انتقاد کرده
های با سؤالشوندگان آزمون که شودمی آزمون سبب

آزمون آشنا شوند و این آشنایی سبب خواهد شد کـه 
در نوبـت دوم ها پاس  داده به همـان سـؤالآنان در 

 .اجرای آزمون بهتر عمل کنند
  هوش و شخصیت  هایآزمونروش بازآزمایی بیشتر با

 کنند، مفید است.نمی که در طول زمان چندان تغییر
 

24.     L 
 های مطالعـه را کور آگاهی از وضعیت سومطالعات دو

و هم از پژوهشگران و تـیم کنندگان هم از مشارکت
 .داردپژوهش دور نگه می

 کنندگان،کور است که مشـارکت سووقتی مطالعه سه 
ــدیریت داده ــر در م ــراد درگی ــگران و اف ــا از پژوهش ه

 .گروهی آگاه نیستندتخصی  
25.    K  

: 
 دهد کـه اثـرات ای را نشان میروایی داخلی محدوده

شده در مطالعه انعکاس صحیحی از واقعیت شناسایی
 .باشداست نه آنکه نتیجه متغیرهای خارجی 

 پردازند، پژوهشگر در مطالعاتی که به بررسی علیت می
باید تعیین کند که آیا متغیرهـای مسـتقل و وابسـته 

اغلـب کـه  متغیـر سـومی تـأثیرممکن است تحـت 
 .شود )یک متغیر خارجی( قرار گیرندگیری نمیاندازه

  در یــک پــژوهش، اعتبــار داخلــی را بــرای اشــاره بــه
حقیقتـا  روی متغیـر  که یک متغیر مسـتقلای حیطه
 بردند.کار به گذارد،می تأثیروابسته 

 های تجربـی( واجـد درجـه بـاالیی ازها )طرحتجربه 
سـازی در که تصادفیاعتبار داخلی هستند به دلیل این

ســازد تــا از هــای مختلــف، محقــ  را قــادر میگروه
 توضیحات رقابتی جلوگیری کند.

26.   J   
: 

 1اهداف ویژه تحقی  شامل شناسایی و تعیین هویت ،
 و کنترل است. 0، توضیح7، کشف2توصیف

: 
هایی که خیلی کم بسیاری از مطالعات کیفی روی پدیده

 کنند.می اند، تمرکزشناخته شده
 ای شرو  در تحقی  کمّی، محق  با پدیده برخالف آن

 کند که قبال  تعریف و مطالعه شده استمی
  شناسایی مقدم بـر جسـتجو  معموال در تحقی  کمّی

 مهم(.ت )صورت گرفته اس

: 
 کمّی باشد. هم تواند هم هدف تحقی  کیفی وتوصیف می 

___________________________________________________________ 

1. Identification 

2. Description 

3. Exploration 

4. Explanation 
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: 
 صیفی با پدیده مـورد این تحقی  نیز مانند تحقی  تو

؛ امـا در ایـن تحقیـ  بـه جـای شـودمینظر شرو  
مشاهده ساده و توصیف پدیده، ماهیت کامل پدیده و 

 شوند.دیگر عوامل مربوط به آن کشف می
  مطالعات اکتشافی هنگامی که موضو  یا حیطه مورد

 .شوندنظر جدید باشد انجام می
 ی بـرای مطالعـات اکتشـافویژه بـه های کیفـیروش

 اند مناسب هستند.هایی که کم درک شدهپدیده

: 
 ــه ــامل درک پای ــیحی ش ــ  توض ــداف تحقی های اه

طبیعی و توضیح ارتباطات سیستماتیک در های پدیده
 هاست.میان پدیده

 کنـد و تحقی  توصیفی اطالعات جدیدی فـراهم می
دهـد، های امیدبخش ارائه میتحقی  اکتشافی بینش
رک علل یـا ماهیـت کامـل تحقی  توضیحی روی د

 کند.پدیده تمرکز می

: 
  تقریبا  همه مطالعات تا حـدودی بـه توصـیف پدیـده

 پردازند.می

  برخی مطالعات اکتشافی نیز گـاهی بـه پیشـگویی و
 پردازند.کنترل می

: 
 آوری اطالعات و گسـترش تحقی  بنیادی برای جمع

رای پیشـرفت درک بـا پایه دانش در یک رشـته و بـ
 رود.میکار به تنظیم و تجدید نظر تئوری

: 
  تحقیـ  کـاربردی روی یـافتن راه حـل فـوری بـرای

 کند.موجود تمرکز می مسأله

 ریزی منظم تغییـر هدف نهایی تحقی  کاربردی برنامه
 .زاستمسألهبرای موقعیت 

 سؤاالتی توانند فورا های تحقی  کاربردی تقریبا  مییافته 
ـایج تحقیـ   ـاد کننـد و نت ـادی ایج را برای تحقیـ  بنی

 دهند.بنیادی اغلب کاربردهای بالینی را پیشنهاد می

27.     L 

28.   J   

: 
  روایی سازه تناسب بین تعـاریف پنداشـتی و تعـاریف

 .کندعملیاتی متغیرها را بررسی می
 هــای نظــری یــا مفــاهیم در چــارچوب مطالعــه ســازه

 شوند.تعاریف پنداشتی( تعریف می)

 ی تعاریف ای را برای توسعهن تعاریف پنداشتی زمینهای
 .کندعملیاتی متغیرها فراهم می

 طور بـه گیری( بایدهای اندازهتعاریف عملیاتی )روش
 .های نظری را منعکس کنندمعتبری سازه

  بررسی روایی یک سازه تعیین این مطلب اسـت کـه
گیری آن در نظـر آیا ابزار سازه نظری که برای اندازه

 .گیردمیگرفته شده را اندازه 

29.     L 

: 
  است که در آن گروهی از نوعی مطالعه اپیدمیولوژیک

ی خاص هستند افراد که در معرض تجربه یک واقعه
 .شوندتعیین می

 حجم نمونه این مطالعات اغلب باید خیلی بزرگ باشد ،
اگر تنها یـک بخـش از گـروه در معـرض  خصوصبه

 .، حادثه را تجربه کنندخطر
 ای کـه در کل گروه در طول زمان برای تعیین نقطـه

دهد، متغیرهای همـراه بـا حادثـه و آن حادثه رخ می
اند درمقایسـه را تجربه کرده که حادثهپیامدهای افرادی

 .شودمیاند پیگیری با آنها که آن را تجربه نکرده

30.     L 
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 79 ـ 79آزمون 

 14 ب() 3/66 الف()
 0/13 د() 24 ج()
 

 ضریب تغییرات الف()
 ی تغییراتدامنه ب()
 ی چارک اول و سوم(چارکی )فاصله ی میاندامنه ج()
 انحراف معیار د()
 

 05/4 ب() 45/4 الف()
 13/4 د() 70/4 ج()
 

 e-1-8 ب() e-8 الف()
 e2-1-2 د() e2-2 ج()
 

 مجذور کای ب() مستقل t الف()
 قی  فیشرد د() ضریب همبستگی ج()
 

 ی تغییرات و نمادامنه الف()
 ضریب تغییرات و میانگین ب()
 ی تغییرات و میانگیندامنه ج()
 ضریب تغییرات و نما د()
 

 درصد 13 ب() رصدد 17 الف()
 درصد 10 د() درصد 16 ج()
 

2 الف()
1 ب() 3

4 

3 ج()
1 د() 8

2 
 

 متقارن ب() چوله به راست الف()
 نرمال د() چوله به چپ ج()
 

ŷ

 -0/4 ب() -65/4 الف()
 0/4 د() 65/4 ج()
 

 دمنآزمون فری الف()

11 

19 

1 

8 

7 

6 

3 

1 

5 

2 

1 
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 ویتنیآزمون من ب()
 نمارآزمون مک ج()
 والیسآزمون کروسکال د()
 

 5/03 ب() 5/2 الف()
 05 د() 70 ج()
 

1 الف()
1 ب() 2

4 

1 ج()
3 د() 8

8 
 

 54 ب() 14 الف()
 144 د() 24 ج()
 

 احتمال خطای نو  دوم الف()
 ی اثراندازه ب()
 توان آزمون ج()
 هامیانگین خطای معیار د()
 

  بیان مسأله الف()
 مروری بر متون ب()
  طراحی نو  مطالعه ج()
 هاها یا فرضیهسؤال د()
 

 گیرینمونه ب() نو  مطالعه الف()
 گیری روش اندازه د() هاتعریف محدودیت ج()
 

 Dependent ب() Nested الف()
 Contextual د() Confounding ج()
 

در ایـاالت متحـده  COPDتخمین زده شده کـه  الف()
 سازد.میلیون نفر را مبتال می 10نزدیک به 

تعیین اثربخشی برنامه ترویج تعامالت بـر عملکـرد  ب()
 COPDفونکسیونال بیماران 

ترویج تعـامالت  نشدن اثرات برنامهمشخ  رغمبه ج()
ی اثـر آن در سالمت روان، مطالعات محدودی در زمینه

 وجود دارد. COPDروی بیماران 
ها و عملکرد فونکسیونال در بررسی ارتباط بین نشانه د()

 COPDبیماران مبتال به 
 

 Pretest-posttest control Group الف()

 Post-test only ب()
 Factorial ج()
 Randomized Block د()
 

 Descriptive Correlational الف()

 Predictive ب()
 Case study ج()
 Comparative د()
 

 شدهنترلنسبت کبه ب() طبیعی یا میدانی الف()

22 

21 

29 

11 

18 

17 

16 

13 

11 

15 

12 




