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 مقدمه مولف

سرد و هاریک می شود. و هن لحظه است که هدمی به هرچیز دست می برد  بکیکور جاد  اه است طوالنی که گا  سیت

ش را روشو سابد ب باشه که اب دام ها به دور شود. مو نیز چون همه ه شما بارها جاد  ه کیکور را هاریک ها جلوه پای

. به هر میافت  . نمی دانست  چه بیوان . چطور بیوان  . بیصوص در درسهایی که برای  سیت هر بود مثل در  همار

یاسی ها سسابهاره. و با خود مهه بست  اگر ایو مسیر باریکه ه نوره متوسل می شهمب اب کال  و و کتابهاه همار روانش

 ه به پیش روم ب خود نوره شوم بر مسیر دینران و ایو کتا  ساصل ایو مهه است!یرا هوانم

در م مومه اه که پیش رو داریهب همام سعی مو بر هن بود که نکته اه دور اب صفحا  ایو جزو  و دور اب ذهو شما 

و بار ننرشی دوستانه به همار بیابیه و در جلسه ه کیکور با شوی به سواال  هن پاسخ بنوییه. نمانهو بتوانیه براه اولی

همان طور که می دانیهب همار چه در سطح کیکور کارشیاسی ارشه و چه دکترا در سال هاه اخیر دچار هحوال  مظیمی 

ه همار هوصیفی و استماال ب و همار به همیو میظور م مومه مااسث کامل همار را در دو بیش جهاگانه ب شه  است 

استیااطی به صور  مکمل ههیه کرد  ای  و مطالب اب سطح پایه ها پیشرفته بیان شه  است.. بامث افتیار است که براه 

اولیو بار در نرم افزار نارننی که هوسط م مومه روان هموب میتشر شه  استب هالش کرد  ای  همامی نکا  و فرمول هاه 

ا به شکل فلش کار  در اختیار شما بنذاری  ها بتوانیه گام به گام در کیار جزو ب به شکل روبانه هنها را مرور مه  همار ر

هوانیه هر گونه اشکالب انتقاد و پیشیهاد را به ایمیلی که در بیر هورد  شه  استب ارسال کییه. در ضمو دوستانی کییه. می

 دارنه می هوانیه به مولف ایمیل بزنیه.که نیاب به ههریس خصوصی همار و روش هحقیق 

مولف ایو کتا  در هخریو ویراست امالم می دارد که مطالب به شکلی به روب گشته انه که صه در صه مطالب کیکور 

کارشیاسی ارشه و  ها هضتاد درصه مطالب کیکور دکتره را در خودجاه داد  انه و به هاع با درک صحیح ایو جزو  در 

 صه بااله هفتاد ) در مورد کارشیاسی ارشه امتقادم  ها صه درصه است( قابل دستیابی است.هر دو مقطعب در

ب هقایان دکترفراهانی و دکتر طااطاایی که در رشه مل  ضمیا اجاب  می طلا  ها ایو کتا  را به دو استاد بزرگوارم 

 هماره مو سه  بسزایی داشتیه ب هقهی  دارم.

 فاطمه ابراهیمی

 دکتره م مومه روانشیاسی 2اسی ارشه روانشیاسی بالییی و رهاه کارشی 8رهاه 
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  :خوانیه مطالای است که براه شروع مطالعه همار البم هستیه. جزئیا  هنچه در ایو فصل مینکته
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 ارـلم آمـع

ملمی است که براه جمع هورهب هلییصب ه زیه و هحلیلب هفسیر و بطمور کلمی بمراه مطالعمه و بررسمی مشماهها         روشآمار: 

   شود:. مل  همار به سه شاخه هقسی  میفته می شودگربکار 

 آمارتوصیفی:  (9

 بعامارهی  هنب صمر میا هممامی  سرشمماره  اب اسمتفاد   بما  هماره جامعه هاهشاخص و مقادیر محاساه اه اب همار است که بهشاخه

و  هممه اطالمما  بررسمی ممی شمود      ملم  هممار   ایمو شماخه اب   درپارامترهاه هنب می پردابد.  محاساه طریق اب جامعه کل هوصیف

 ی :به هوصیف داد  ها می پرداب بیرپس به کمک سه ابزار س

 جهول فراوانی   -8

 نمودارهاه هماره   -2

 شاخص هاه هماره -4

 آماراستنباطی :   (7

 و شمودب هحلیمل ممی شمود    گیره ان ام ممی نمونه به همیو خاطر نیست. اب مواقع داشتو همه استماال  امکان پذیربسیاره  در

   .نتایج نمونه به کل جامعه هعمی  داد  می شود

جامعهب گروهی با سهاقل یک صفت مشترک است. نمونه در صورهی که به شکل هصادفی انتیا  شمودب نماییمه  خمو  جامعمه     

 ابل هعمی  به جامعه خواهه بود.و نتایج هن ق

 کیه.در هماراستیااطی هوبیع داد  ها مشیص است یعیی هوبیع اب النوه رفتاره خاصی پیروه می 

  گویی . در هممار اسمتیااطیب هممار  را بمه دسمت هورد        میپارامتر  و ویژگی مهده جامعه راآماره ویژگی مهده نمونه را

 ی .  و پارامتر را اب روه هن برهورد می کی

 

 ناپارامتریك :آمار  (3

ایمو نموع هممار در مقابمل هممار       .شکل توزیع داده ها معلوم نیستبا ایو هفاو  که  بدقیقا مانیه هماراستیااطی ممل می کیه

قرار ممی گیمرد و بمراه مشماهها  فاقمه هوبیمع همماره کماربرد          بیعیی همارهاه هوصیفی و استیااطی داراه هوبیع نرمالب پارامتریک

 همیو دلیل به هن هباد اب هوبیع یا نابسته به هوبیع ه  گفته می شود. در همار ناپارامتریک اغلب صفا  کیفی هستیه.   . بهدارد



                                                                                           99                                                                                                                    فصل اول : کلیات علم آمار 

 انواع متغیرها

 کیه. گیره است و اب شیصی به شیص دینر و اب شیئی به شی دینر هغییر می اه است که قابل انهاب متغیر صفت یا ویژگی

شونه. متغیر کمی به شکل مهد بیان می شود )مثل قه(. متغیر هقسی  می کیفیو  کمیدسته  متغیرها اب نظر ماهیت به دو

 کیفی به شکل کالمی یا که بیان می شود و واسه انهاب  گیره نهارد )مثل جیسیت(

ی هقسی  کرد. متغیر پیوسته متغیره است که هر اربشی را م گسستهو  پیوستهمتغیرها را همچییو می هوان به دو نوع 

هوان به هن نسات داد و امشار ه  می پذیرد )مثل قه(. متغیر گسسته متغیره است که فقط اربش هاه معییی را می پذیرد و 

امشار نمی پذیرد )مثل طاقا  ساختمان(. متغیر گسسته می هوانه کیفی یا کمی باشه.  متغیر کمی گسسته اغلب به شکل 

 هعهاد گزارش می شود. 

هوانه دو اربش بنیرد )مثل هقسی  بیهه کرد. متغیر دواربشی فقط می چندارزشی ودوارزشی هوان به یمتغیرهاه گسسته را م

 هاه خونی(.  هوانه بیش اب دو اربش یا مقهار داشته باشه )مثل انواع گرو  جیسیت که یا بن است یا مرد(. متغیر چیهاربشی می

هقسی  شود. متغیر دواربشی واقعی بر اسا  سضور یا مهم سضور  واقعی و ساختگیهوانه به دو دسته متغیر دو اربشی می

یک ویژگی هقسی  بیهه شه  است و ایو هقسی  بیهه طایعی بود  است )مثل جیسیت(. متغیر دواربشی ساختنی بر اسا  

 یک معیار قرارداده هقسی  بیهه شه  استب نه طایعی )مثل دانش هموب موفق و ناموفق(.

 هقسی  بیهه می شونه:  مستقل، وابسته، تعدیل کننده، کنترل، مزاحمهنها در پژوهش به انواع متغیرها بر اسا  نقش 

ایو متغیر هوسط پژوهشنر اممال یا دستکاره می شود ها هاثیر هن بر متغیر وابسته بررسی شود. بیابرایوب  متغیر مستقل:

در هحقیقا  هماستنی به متغیره  .هاد گفته می شودبه ملت استمالی یا فرضی متغیر وابستهب متغیر مستقل یا متغیر درون

 که پیش بییی کییه  است متغیر پیش بیو گفته می شودب نه مستقل.

به متغیره که به هاع هغییر متغیر مستقلب مقهارش ک  و بیاد می شود متغیر وابستهب متغیر پاسخ و یا : متغیر وابسته

شود. در هحقیقا  نر دستکاره نمی شود بلکه هغییرا  هن انهاب  گیره میشود. متغیر وابسته هوسط پژوهشگفته میبرونهاد 

 شود.هماستنی به متغیره که پیش بییی می شودب متغیر مالک گفته می

غیر وابسته را هحت هأثیر قرار ثانوه است که رابطه بیو متغیر مستقل و مت مستقل یک متغیر: متغیر تعدیل کننده

 هیل کییه  داراه مقیا  اسمی هستیه.. معموال متغیرهاه هعدهه می

 .گوییه به متغیرهایی که در موقع ان ام پژوهشب البم است هأثیر هنها خیثی شه  و یا اب بیو برودب متغیرهاه کیترل می: متغیر کنترل

یر بنذارد هوانه روه متغیر وابسته یا نتایج هحقیق هاث: متغیره است که مثل متغیر کیترل میمتغیر مزاحم )مداخله گر( 
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هوان هن را کیترل اما ایو متغیر بر مکس متغیر کیترل قابل انهاب  گیره و قابل مشاهه  نیست )فرضی است( و در نتی ه نمی

 کردب مثل ساال  هی انی یا خستنی.

 مثال:

ان و هاه ههریس سل مساله بر یادگیره دخترانواع متغیر را در میوان هحقیق ذیل بیان کییه: هاثیر انواع روش 

 پسران پایه دبستان

 پاسخ:

 مزاس : مالقه -کیترل: پایه هحصیلی –هعهیل کییه : جیسیت  -وابسته: یادگیره -مستقل: انواع روش هاه ههریس

 

 چطور متغیر هعهیل کییه  و کیترل و مزاس  را در صور  مساله هشییص دهی ؟ 

    تمرل شمه  انمه )مثمل پایمه هحصمیلی در       متغیر کیترل فقط یک سطحش در میوان می هیهب چمون بقیمه سمطوح کی

 مثال باال که فقط سطح دبستان ذکر شه  است(.

  شونهب محقق خواسته که هاثیر ایو سطوح را بسمی ه و در نتی مه متغیمر هعمهیل کییمه       وقتی همام سطوح وارد می

 است )مثل جیسیت در مثال باال که هر دو سطح دختر و پسر ذکر شه  انه(.  

 کیه )مثل مالقه در مثال باال(  شود و محقق هنها را فرض می اه نمی ال در میوان هحقیق به هن اشار متغیر مزاس  ه  اص 

 شود: در مل  همار براه هعریف متغیرهاب اب دو نوع هعریف استفاد  می

هماه انتزاممی و    به مامار  دینمرب در ایمو هعریمفب اب واژ      .هاه دینر اشار  دارد به هعریف یک واژ  هوسط واژ   تعریف مفهومی:

کیمه و نقمش مهممی را در فراییمه      شود. ایو نوع هعریفب به شیاسایی ماهیت یک پهیمه  کممک ممی    هاه فرضی استفاد  می مالک

 .کیه ها ایفا می میطقی ههویو فرضیه

اسمتوار اسمت. هعریمف مملیماهیب      "قابمل مشماهه   "هماه   هعریمف مملیماهیب هعریفمی اسمت کمه بمر ویژگمی       : تعریف عملیاتی

سمابد و بمه مامار  دینمرب راهیمماه محقمق در کمار و         مشمیص ممی  را گیره یا دستکاره یک متغیمرب   هاه محقق در انهاب  لیتفعا

بایمه هصممی  بنیمرد کمه چمه نموع رویمهادهاه         قال اب هنکه ساب  اه مثل اضطرا  را مطالعه کیهب اولشیو  ان ام هن است. محقق 

هما و امممالی کمه     گمر  نی که یک مفهوم یا ساب  به صور  مملیاهی هعریف شودب نشمان . بماهستیه  اه معرّف ایو ساب  قابل مشاهه 

 شمونه. هعریمف مملیماهی بایمه طموره ان مام پذیرنمه کمه         بتوانیه اطالما  مربوط به هن مفهوم یا ساب  را فراه  کییهب مشیص می

گیمره سماب  یما مفهموم ممورد مطالعمه        بمه انمهاب   در شمرایط مشمابهب    ارهااط بیو پژوهشنران را برقرار کیه ها اگر پژوهشنر دینمره 

 د.بپردابدب نتی ه یکسانی به دست هور
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 گیري  هاي اندازه مقیاس

گیرهب هاهیل مشاهها  به مهد است. قانونی که بر اسا  هن مهده را به مشاهه  اه اختصماص ممی دهمی  و بمه     میظور اب انهاب 

   ماارهی قانون انهاب  گیرهب مقیا  نامیه  می شود.

 انواع مقیا  ها ماارهیه اب: 

 کمی: فاصله اه و نسای  -8

 اسمی و هرهیای  :کیفی -2

مقیا  ها به صور  سلسله مراهای هستیه یعیی هر مقیا  بماالهر هممام ویژگمی هماه مقیما  پمایییتر را بعمالو  یمک سمره          

 اینس -فاصله اه -هرهیای -ویژگی هاه جهیه دارد. سلسله مراهب هنها به ایو شکل است: اسمی

 : طبقه ایمقیاس 

کییمهب مثمل اسمتفاد  اب    محققان اب ایو مقیا ب صرفاً براه طاقه بیهه اشیاءب اشیاص و یا خصوصمیا  اسمتفاد  ممی    -

 .  یک سره امهاد یا سماول ها براه نام گذاره

 ایو طاقا  ناسابگار هستیه به ایو معیی که یک نفر را در بیش اب یک طاقه نمیتوان جا داد.    -

 بر دو نوع است: اسمی وهرهیای ایو مقیا  -

   ارجحیمت بمیو سمطوح مفهموم نمهارد      وداراه سطح هاه میتلفمی هسمتیه    هستیهبدرمقیا  اسمی داد  ها کیفی  -

 .  )مانیه بن و مرد(

ب مانیمه  درمقیا   هرهیای بیو سطوح یا طاقا  نومی ارجحیمت وجمود دارن)مانیمه خمو  وخیلمی وخمو  وممالی        -

 (رجا  نظامی.هحصیال ب سطوح شغلیب د وحسط

. مملیما   )چون مهد واقعمی وجمود نمهارد در ایمو مقیما (       در ایو مقیا  هیچ نوع مملیا  ریاضی ممکو نیست -

 هماره ممکو ماارهیه اب: فراوانیب درصه فراوانیب مه یا نماب ضریب هماستنی فی یا هترا کوریک

  ای: رتبهمقیاس 

 رهامه اه وجمود داشمته باشمه پژوهشمنران اب مقیما        ساصمله یمک نموع رابطمه هم      افمراد یما اربش هماه    اگر بیو  -

 . مانیه شاگرد اول و دوم کال .  ارجحیت دارنه در ایو سالت سطوح نسات به ه  کییه. استفاد  می
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 ایو نوع یا رابطهئ بیو افراد است نه صرفا بیو طاقا  . مثل برنه  ه مهال طال و نقر  و برنز شیا. -

مثال فاصله ه شاگرد اول ودوم کال  یستیه و فقط هرهیب هنها اهمیت دارد. در مقیا  هرهیای برابر ن هافاصله  -

 باشه( 86و شاگرد سوم  89شاگرد دوم  ،20مساوه با فاصله ه شاگرد دوم وسوم نیست )فرض کییه معهل شاگرد اول 

فراوانیب  در ایو مقیا  هیچ نوع مملیا  ریاضی ممکو نیست. مملیا  هماره ممکو ماارهیه اب: فراوانیب درصه -

 ب ضریب هماستنی اسپیرمو یا کیهال.میانه مه یا نماب

  :مقیاس فاصله ای

محققمان اب مقیما    کیه و فاصله بیو هنهما یکسمان باشمهب    اگر فاصله بیو امهاد یا طاقا  اب یک نظ  خاصی پیروه  -

 .شهکمی با بایه داد  ها کیه. در ایو سالتفاصله اه براه انهاب  گیره متغیرها استفاد  می 

. صفر قرارداده یعیی صمفره کمه انسمان هما بمراه صمفر در نظمر گمرفتو هن         داراه صفر قرارداده است ایو مقیا   -

داراه  دمما و  IQنممر   صفر قرارداده نقطه شروع انمهاب  گیمره اسمت نمه ههمی بمودن اب هن ویژگمی. ممثال          قرارداد کرد  انه.

 مطلق دارنه.   صفر قرارداده هستیهب ولی سسا  بانکی و طول و مرض صفر

در ایو مقیا  اب نظر ریاضی جمع و هفریق ممکمو اسمت  امما ضمر  و هقسمی  نمه. ممثال نمیتموان گفمت بهمر  ه            -

 است.  در ایو مقیا  همامی مملیا  هماره امکان پذیر است. 00دو برابر بهر  ه هوشی  830هوشی 

 

 اه خواهه بود. اگر   نمرا  جهیه ه  فاصلهاه باشه و به هر نمر  مهد ثابتی اضافه شودب مقیااگر مقیا  فاصله

 برابر می شود.  nضر  شودب فاصله ها  nهر مهد در مهد 

  :مقیاس نسبی

 بنیز هستیا مطلق ب داراه نقطه صفر واقعی همقیاسی است که مالو  بر داشتو همه خصوصیا  مقیا  فاصله ا -

 . مثل پونه و گرم

و همام  ایو مقیا  ان ام می شود در ریاضی ممل اصلی 3ب دقیق هریو و بهتریو مقیا  انهاب  گیره است -

 مملیا  هماره ه  در ایو مقیا  ممکو است.
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 ویژگی ها متغیر

طبقه ای 

)اسمی و 

 ترتیبی(

 طاقه بیههب نام گذاره و کهگذاره

 مهم امکان مملیا  ریاضی 

 یا هترا کوریک مملیا  هماره شامل فراوانیب درصه فراوانیب مه یا نماب ضریب هماستنی فی

 رتبه ای

 طاقه بیههب نامنذارهب کهگذارهب هرهیب بیهه

 مهم امکان مملیا  ریاضی 

 ب ضریب هماستنی اسپیرمو یا کیهال  میانه مملیا  هماره شامل فراوانیب درصه فراوانیب مه یا نماب

 ای فاصله
 ردادهطاقه بیههب نامنذارهب کهگذارهب هرهیب بیههب فاصله هاه مساوهب صفر قرا

 مملیا  ریاضی شامل جمع و هفریق و همه مملیا  هماره

 همه موارد فوی بعالو  صفر مطلقب کلیه مملیا  ریاضی و هماره نسبی

 هاي ارشد سوال

 (16)ارشه در کهام فرضیه سطح هوانایی یک متغیر هعهیل کییه  است؟ -8

  ه مثات دارد.  وانایی دانش هموبان رابطه( مفهوم سابه کالمی با ه8

   ( روش هموبش دو جاناه هوانایی خوانهن دانش هموبان را باال می برد.2

 ه هوانایی با پیشرفت ریاضی در پسران قویتر اب دختران است. ( رابطه4

 نایی پاییو است.یادگیره در افراد هوانمیه مؤثرهر اب افراد با هوا ( روش هموبش چیه رسانه اه بر انتقال 3

 (16شود؟) ارشه در چییو هعریفی یک واژ  با استفاد  اب واژ  هاه دینر هعریف می -2

 ( مفهومی3( هبمایشی                      4( مملیاهی                          2( سی شی                         8

ب متغیمر مهاخلمه گمر    «پیشرفت ریاضمی دانمش همموبان پایمه پمی       بررسی اثر مواد هموبشی میتلف در »در مسئله پژوهشی  -4

  (16کهام است؟ )ارشه 

 ( ساک یادگیره3          ( پیشرفت ریاضی   4              ( مواد هموبشی       2      ( سطح کالسی             8
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 (15متغیر هعهیل کییه  فرضیه بیر کهام است؟ )ارشه  -3

هایی است که هایی که داراه مشاغل فیی هستیه بیشتر اب خانواد شرفت هحصیلی خانواد ضریب هماستنی هوش و پی»

 «دراه مشاغل دینره هستیه

 ( هوش3              ( شغل خانواد      4( درهمه خانواد                 2( پیشرفت هحصیلی               8

دشوارب دشوارب هسانب ار  سئواال  همار و روش هحقیق بصور  خیلیاگر اب داوطلاان کیکور بیواهی  که نظر خود را درب -6

 (15خیلی هسان بیان کییهب نتایج بهست همه  در چه مقیاسی قرار خواهه گرفت؟) ارشه 

 ( نسای3          اه             ( فاصله4       هرهیای                     (2( اسمی                          8

کییه. نتایج ساصل اب ایو سوال در چه ایو بود که مردم به چه ببانی صحات می 8416ب سواال  سرشماره سال یکی ا -5

 (15گیرد؟ ) ارشه مقیاسی جاه می

 ( نسای3         اه               ( فاصله4                 ( هرهیای           2     ( اسمی                    8

 (10گر صحیح است؟ )ارشه ها در مورد متغیرهاه مهاخله ژگیکهام یک اب وی -0

 گذارنه.  ( به صور  فرضی بر پهیه  هاثیر می8 

 شیاسه. مییی هستیه و محقق هنها را می (2 

 گیره هستیه.  مستقیما قابل سی ش و انهاب  (4 

 شونه.  ( همانیه متغیرهاه مستقل و وابسته هعریف مملیاهی می3 

ب کهام یک اب  متغیرها هعهیل «ستنی بیو استر  و سالمت جسمانی در مردان بیشتر اب بنان است.هما» در فرضیه -1

 (10)ارشه  کییه  است؟

 ها ( سواد هبمودنی3                   ( جیسیت    4      ( سالمت جسمانی             2              ( استر     8

 (10الزامی است؟ )ارشه هعریف مملیاهی به کهام دلیل در پژوهش  -9

 ( صرفه جویی در وقت3        ( سهولت در ارهااط       4              ( ههویو مساله      2      ( ههویو فرضیا      8 

 (10ب کهام است؟ )ارشه متغیر مزاسمی که جهت کیترلب اثر هن در مطالعه بررسی میشود -80

 هعهیل کییه    (3             ( پیش بیو  4                ( کیترل2          ( مستقل8 
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متغیر هعهیل  "هاثیر شرکت در جلسا  مشاور  بر اضطرا  امتحان دانش هموبان دختر و پسر متفاو  است"در فرضیه  -88

 (19کییه  کهام است؟ )ارشه 

 ( جیسیت3تحان        ( اضطرا  ام4( دانش هموب             2شرکت در جلسا  مشاور                    ( 8

 (19هبمون پیونه می بنه؟ )ارشه -نظریه اه را به سطح ه ربه -کهام مورد سطح مفهومی -82

 ( هعریف مفهومی3( اضطرا  امتحان               4  ( هعریف مملیاهی           2فرضیه هماره                            ( 8

 (19متغیر کیترل کهام است؟ )ارشه  "افزایش کارایی معلمان همرا  استافزایش رضایت شغلی با  "در فرضیه  -84

 ( نوع شغل3                        ( معل    4            ( رضایت شغلی     2                     کارایی   (8

 (94)ارشه  متغیر وابسته به چه متغیره می گوییه؟ -83

 ( هغییرا  هن انهاب  گیره میشود.2                   .د( اثرشی در مطالعه بررسی میشو8

  ( اثرش اب محیط پژوهش سذف می شود.3                 ( هأثیرا  هن انهاب  گیره می شود.4

هیا میزان یادگیره دانش هموبان دختر هحت روشهاه ههریس میتلف وابسته به میزان هوش هنها »در سؤال پژوهشی:  -86

 (94)ارشه  هام است؟متغیر کیترل ک «است.

 ( میزان یادگیره3         ( میزان هوش4             ( روش ههریس2   جیسیت          ( 8

 (93) ارشه غیر کیترل گفته می شود؟متبه چه متغیرهب   -85

    ( اثر هن به وسیله محقق خیثی می شود.8

 . داد  می شود یصی به نمونه هیصهصادف( به طور 2

 ه ذاهی نمونه گفته می شود.( به ویژگیها4

 شود.  یره که وجود هن استیااط میمتغ( 3

 

در سر شماره یکی اب سواال  ایو بود  است که مردم به چه ببانی صحات می کییه؟ نتایج ساصل اب ایو سوال  -80

 (90)ارشهدر چه مقیا  انهاب  گیر جاه دارد؟

 (اسمی8



 

 
 آمار توصیفی                                                                                                                                          98

 ( رهاه اه2

 ( فاصله اه4

 ( نسای3

را هبمون کیی  . براه ایو میظور نمرا  دانش هموبانی « موسیقی یادگیره را بهاود می بیشه» فرضیه ه  می خواهی -81

را که با موسیقی مطالعه می کردنه با دانش هموبانی که در سکو  مطالعه می کردنهب مورد مقایسه قرار دادی  . کهام مورد یک 

 (90)ارشهمتغیر نامربوط در ایو پژوهش محسو  می شود؟

 (سکو 8

 (نمرا  هبمون دانش هموبان2

 (سضور یا مهم سضور موسیقی4

 (میزان بمانی که براه مطالعه در نظر گرفته شه  است3

کهام متغیر « بررسی هاثیر رنگ محیط بر میزان یادگیره و همرکز دانش ویان دختر و پسرٍ»در هحقیق ابمایشی  -89

 نیابمیه هعریف مملیاهی هبمایشی است؟

 (همرکز8

 (جیسیت2

 (رنگ محیط4

 (یادگیره3

 

 هاي دکتري سوال

 (98)دکتره  کییه  کهام است؟متغیر هعهیل« هاثیر هشویق در افزایش یادگیره دخترها بیش اب پسرهاست»در فرضیه  -20

 ( جیسیت 3   ( میزان یادگیره4  ( هشویق2   ( میزان هوجه8
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 (92)دکتره است؟ نادرست گیره انهاب  هاه مقیا  مورد در ماار  کهام-28

 .است صفر سقیقی اربش داراه اه فاصله مقیا ( 8

 .است گیره انهاب  مقیا  هریو دقیق نسای مقیا ( 2

 .نهارد وجود اسمی مقیا  در ها مقوله میان ریاضی رابطه هیچ( 4

 .سابنه-می فراه  مقیا  طول در افراد یا اشیا مراهب سلسله دربار  اطالماهی فقط امهاد اهب رهاه مقیا  در( 3

 (92)دکتره چیست؟( Classification) بیهه طاقه متغیر اب میظور -22

 هبمایشی هاه طرح در مستقل متغیر( 8

 .رود می کار به کیفی پژوهشنران سوه اب که است سساسی مفاهی ( 2

 .هیه می دست به متغیر نوع ایو شونهب می همتاسابه مزاس  متغیرهاه که بمانی( 4

 .دهه می هغییر را مشاهه  مورد محیط مشاهه ب جریان در که است بییی پیش بلقا غیر متغیر( 3

 3گزییه  -8

 متغیر مستتقل روش هموبشب متغیر وابسته انتقال یادگیره و متغیر هعهیل کییه  هوانایی است. 3در گزییه ه 
 

 3گزییه   -2

 ه فرهیگ لغتب یک هعریف مفهومی است.هعریف با واژ  هاه دینر مثل مراجعه ب
 

 3گزییه -4

 متغیر مهاخله گر یا مزاس  متغیره است که در میوان ذکر نمیشود و کیترل  ه  نشه  است اما هاثیر خود را می گذارد. 
 

 4گزییه  -3

نوه بررسی شودب همه  و در هحقیق وارد شه  است ها اثر هن بعیوان متغیر مستقل ثا سطوح میتلف متغیر شغل در میوان 

 بیابرایو ایو متغیر هعهیل کییه  است.
 

 2گزییه  -6

 چون اب مقیاسی استفاد  شه  است که داراه چهار درجه است و هرهیب خاصی داردب مقیا  موردنظر هرهیای یا رهاه اه است. 
 

 8گزییه  -5

داد. ایو کهها و ببمان هما نسمات بمه هم  همیچ        در ایو هحقیق می هوان به هر ببان یک که داد و هن ها را در مقیا  اسمی قرار

 برهره و رهاه اه نهارنه.  
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 8گزییه   -0

 متغیرهاه مهاخله گرب به صور  فرضی بر پهیه  اثر می گذارنه و محقق هن را انهاب  گیره نکرد  است یا قابل کیترل ناود  است.
 

 4گزییه  -1

 در هحقیق وارد کرد  است. جیسیت متغیر هعهیل کییه  است و محقق هر دو سطح هن را
 

 4گزییه  -9

با هوضیح فعالیت هاه محقق در بمییمه شمیو  انمهاب  گیمره و دسمتکاره متغیمرب اطالمماهی را بمه پژوهشمنران           هعریف مملیاهی

   میتلف می دهه ها بتوانیه م هدا همان نتایج را هولیه کییه.
 

 3گزییه -80

 ترل همام سطوح هن وارد مطالعه و بررسی می شود.متغیر هعهیل کییه  متغیره است که به میظور کی
 

 3گزییه  -88

همه  و در هحقیمق وارد شمه  اسمت هما اثمر هن بعیموان متغیمر مسمتقل ثمانوه بررسمی            سطوح میتلف متغیر جیسیت در میوان  

 شودب بیابرایو ایو متغیر هعهیل کییه  است.

 

 2گزییه  -82

ب  هاه م رد را انهاب  گیره کرد و اب سطوح میتلف ساب  و نظریه به به کمک هعریف مملیاهی می هوان مفاهی  و سا

ها و اممالی که بتوانیه  گر بمانی که یک مفهوم یا ساب  به صور  مملیاهی هعریف شودب نشانسطوح میتلف مشاهه  رسیه. 

  شونه. اطالما  مربوط به هن مفهوم یا ساب  را فراه  کییهب مشیص می
 

 3گزییه  -84

هاثیر متغیر مستقل و وابسته را بررسی می کیی  )در ایی ا کارایی و رضایت شغلی( هالش می کیی  که هاثیر سایر  بمانی که

 متغیرهاه هاثیرگذار بر ایو رابطه را خیثی کیی . در ایو جا نوع شغل متغیره است که هاثیر هن بایه خیثی یا کیترل شود. 
 

 2گزییه  -83

برون دادب مالکب نتی هب پیش بییی شونه  = متغیره است که هغیرا  هن به امتاار متغیر  متغیر وابسته یا پاسخب معلولب

 مستقل است و پژوهشنر هوانایی هیچ گونه دخل و هصرف در هن را نهارد و صرفا هغییراهش را انهاب  گیره می کیه.

هن وابسته به چیزه نیست و در متغیر مستقل یا محرکب درونهادب ملتب پیش بییی کییه  = متغیره است که هغیرا  

هحقیقا  ابمایشی در اختیار پژوهشنر است و محقق می هوانه هنرا دستکاره کیه. ولی در هحقیقا  ملی پس اب وقوع به طور 

 طایعی دستکاره شه  است.
 

 8گزییه  -86

 هیها یک سطح اب متغیر جیسیت وارد هحقیق شه  است و به ایو طریق کیترل شه  است.
 

 8یه گزی -85

 به متغیره که اثر هن به وسیله ه محقق خیثی می شودب متغیر کیترل می گوییه.
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  8گزییه ه -80

 ببان مردم فقط می هوانه در چیه طاقه ه اس  دار جا بنیرد . مثال طاقاهی با اسامی فارسیب کرده ب لره

 3گزییه ه  - 81

نی سطوح متغیر هبمایشی هستیه . نمرا  ه  که سکو   همان مهم سضور موسیقی است و همرا  باسضور موسیقی هم

متغیر وابسته است. اما بمان مطالعه یک متغیر نامربوطاست و بایه در ایو پژوهش کیترل شود و اب ابتها  بمان هاه مساوه 

 مطالعه براه دو گرو  در نظر گرفته شود و گرنه ایو متغیر ب مزاس  می شود.

 4گزییه ه  -89

نوع سی شی )انهاب  گیره( و هبمایشی است . متغیره را می شود به صور  هبمایشی هعریف کرد که  هعریف مملیاهی بر دو

بتوان هن را دستکاره کرد . مثال رنگ محیط را می هوان در هبمایش دستکاره کرد و هغییر داد اما یادگیره و همرکز را فقط 

 می شود سی یه)هعریف مملیاهی سی شی دارنه(. 

 

 3گزییه  -20

غیر هعهیل کییه  به میظور هوصیف متغیر مستقل معییی به کار می رود و دومیو متغیر مستقلی است که به خاطر مت

 هعییو هاثیر هن در رابطه بیو اولیو متغیر مستقل و متغیر وابسته انتیا  شه  و مورد ه زیه و هحلیل قرار می گیرد. 

ادگیره بررسی می شود. متغیر مستقل دوم جیسیت است چرا که در ایو فرضیه هشویق متغیر مستقل است که اثر هن بر ی

 می هوانه رابطه هشویق و یادگیره را هحت هاثیر قرار دهه.
 

 8گزییه -28

 مقیا  اسمی : هعییو طاقا ب مهد گذاره فقط براه نامیهن طاقا  بهون هیچ گونه معیاه کمی.

 ه دو طاقه را نمی هوان مساوه فرض کرد.مقیا  هرهیای: هرهیب طاقا ب امهاد براه رهاه بیههب فاصل

مقیا  فاصله اه: مقیا  داراه فاصله هاه مساوهب مملیا  جمع و هفریقب صفر قرارداده )یعیی گرفتو نمر  صفر به ایو 

 معیا نیست که هن ویژگی اصال وجود نهارد(.

 مقیا  نسای: باالهریو سطح انهاب  گیرهب صفر مطلقب مملیا  ریاضی
 

 8گزییه  -22

در بسیاره اب هحقیقا  هبمایشی متغیرهاه مستقلب متغیرهاه هبمایشی نیستیهب بلکه متغیرهاه طاقه بیهه هستیه. یعیی 

 شود. هبمودنی براسا  خصوصیتی که قال اب اجراه هبمایش داشته است و ناشی اب دستکاره نیست طاقه بیهه می
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مه  هریو کاربرد همار هوصمیفی خالصمه کمردن داد  هاسمت. ایمو      

کار با استفاد  اب جهاول فراوانی و نمودارهماه همماره ان مام ممی شمود      

 که هر دو وظیفه ه خالصه سابه داد  ها را دارنه.  

 جدول فراوانی 

 وانی دو نوع دارد: طاقه بیهه نشه  و طاقه بیهه شه جهول هوبیع فرا

 هوبیع جهول است. براه مثال میاسب نشه  بیهه طاقه فراوانی هوبیع جهول گسسته کمی و کیفی هاه داد  هیظی  براه 

 د:افرا اب هعهاده خونی گرو  فراوانی

 

O BA B A گرو  خونی 

 فراوانی 13 10 20 6

 

 طاقه فراوانی جهول هوبیع هستیهب بیاده هیوع و هعهاد داراه که اه گسسته هاه داد  نیز و پیوسته هاه داد  هیظی  براه

   است. میاسب شه  بیهه

  دامیه هغییرا  یا(  چیانچه هفاضل بزرگتریو و کوچکتریو نمرR مساوه یا بزرگتر اب )باشهب اب هوبیع فراوانی  20

 طاقه بیهه شه  استفاد  می شود. 
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 هعهاده دانش و انهاب  گیره شه  است: فرض کییه طول قه

 حدود طبقه ای 970-971 971-975 980-981 981-958

 سهود واقعی    

987 812 800 802    

0 4 6 3 f 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

   

96 82 9 3    

  

  
   

  

  
 

 

  
 

 

  
 

    

  پارامترهاه داخل جهول :

 فراوان( ی مطلقf)  هعهاد مشاهها  در هر طاقه = 

 فراوانی نسبی (fi) . ساصل هقسی  فراوانی هر طاقه به هعهاد کل =    
 

 
  

 ( فراوانی تجمعیfc ) ساصل جمع فراوانی مطلق هر طاقه با فراوانی طاقا  پاییو هر = 

 فراوانی تجمعی نسبی  (fci = )عهاد کلساصل هقسی  فراوانی ه معی هر طاقه به ه 

 ( دامنه تغییراتR :) هفاضل بزرگتریو نمر  اب کوچکتریو نمر 

 به دسته که هایی و داد   )پاییو کران(  دسته هن پاییو سه شودب می شروع هن با دسته یک که هایی داد  حدود دسته:

 قرار دارد.  803ها  800 مثال در جهول باالب دسته اول بیو .دارد نام  )باال کران(دسته  هن بااله سه شودب می خت  هن

 سه دو یا متوالی پاییو سه دو اب هقسی  دامیه ه هغییرا  بر هعهاد دسته ها به دست می هیه و هفاو  (:Iطول دسته )

 متوالی است.  بااله

  
       

 
 
 

 
 

K هعهاد طاقا  و =R دامیه ه هغییرا = 
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 باشه. هعهاد طاقا  به دامیه  86و  80عهاد طاقا  بیو هوصیه می شود داد  ها به گونه اه طاقه بیهه شونه که ه

 هغییرا  و پراکیهگی داد  ها بستنی دارد. 

 چیه نکته مه  دربار  جهول: 

 مطلق کل طاقا  برابر با هعهاد کل است: م موع فراوانی                                   ∑     

 یک است: م موع فراوانی هاه نسای کل طاقا  برابر با مهد                   ∑    
 
                

  فراوانی ه معی طاقه ه هخر یاk :ام برابر با هعهاد کل است                                        

 :فراوانی هراکمی اولیو طاقه مساوه فراوانی مطلق همان طاقه است                               

  ه معی نسای طاقه ه هخر همیشه برابر با یک است:فراوانی                                           

می باشه. درصه فراوانی نسای  32داد  هماره فراوانی ه معی طاقه ما قال هخر  60مثال: دریک جهول فراوانی با 

 طاقه هخر چقهراست؟

 60فراوانی ه معی طاقه هخر = 

 1=  32 -60خر = فراوانی مطلق طاقه ه

فراوانی نسای طاقه هخر = 
 

  
  =0185 

% است . م موع  06اول ب  طاقهب م موع فراوانی هاه نسای هفت طاقه 1مثال: دریک جهول فراوانی با 

 می باشه . فراوانی مطلق طاقه هخر چقهر است؟ 53هاه مطلق ایو جهول  فراوانی

 پاسخ:

 درصه است.  26درصه استب بیابرایو فراوانی نسای طاقه هخر  06م موع فراوانی هاه نسای هفت طاقهب 

  

   
  
  

 
 = 
  

  
           f8 = 16 
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باشه ب فراوانی مطلق  85مثال: درجهول فراوانی ه معی دسته بیهه شه  بیرب اگر درصه فراوانی نسای دسته وسط 

 چقهر است ؟  3دسته 

 مرکز  دسته  9    82     86    81    28

06    61     a    26     1  ه معی 

 پاسخ:  

 

  
  =

85

   
       a= 12 

                                               

 

 طبقات:  واقعی حدود

سمتفاد  کیمی . بمراه    ( یا سهود طاقا  اب سمهود واقعمی طاقما  ا   C-Lدر سالت کلی بهتر است براه نوشتو سهود دسته ها )

واسه به کران باالب اضافه کیی . الاته اگمر سمه بماال و پماییو صمحیح ناودنمه        6/0واسه اب کران پاییو ک  و  6/0ایو کار کافی است 

  را ک   یا اضافه می کیی . 06/0و یک رق  امشار داشتیه مقهار 

 6/85ها 6/84:     85-83براه مثالب سهود واقعی طاقه ه 

 ه:مرکز طبق 

 برابر با  نصف م موع  سه پاییو و بااله همان طاقه:         مرکز دسته یعیی نقطه وسط هر دسته
       

 
 

 :        83-82براه مثالب مرکز دسته 
     

 
84 

 خطای طبقه بندی: 

ی رود و بامث ای اد خطایی به در هوبیع فراوانی محاساه بر اسا  اطالما  فرده نیستب بیابرایو برخی اطالما  اب بیو م

 نام خطاه طاقه بیهه می شود. 

 بیابرایو خطاه طاقه بیهه یعیی  اختالف شاخص محاساه شه  با استفاد  اب هوبیع فراوانی طاقه بیهه و طاقه بیهه نشه 
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 يآمار ينمودارها

ه طوره که با یک ننا  به نمودار می نمودارهاه همارهب بهتریو ابزار براه ساد  سابه داد  ها به شکل دیهاره هستیه. ب

 هوان اطالما  بیاده را دریافت کرد.

بافمت   نممودار : که ماارهیمه اب   یکی یاستفاد  م یکم هباشه اب نمودارها ینسات ای ها ها اب نوع فاصله داد  ا یمق اگر -

 (.و نمودار ساقه و برگ ها جعاه شامل نمودار)ها  داد  یاکتشاف لیو هحل یه مع ینمودار فراوان بیننارب نمودار چیه ضلع

 نممودار  کمه ماارهیمه اب:    یکیم  یاسمتفاد  مم   یوصمف  هباشمه اب نمودارهما   یایهره ای یها اب نوع اسم داد  ا یاگر مق  -

 هب نمودار پار  هوا ر ینمودار دا بیستون

 

 نمودارهای کمی

 یلیمستط /بافت نگار  / ستوگرامینمودار ه -

 )ستون هاه به ه  چسایه ( ها است اه براه نشان دادن داد  ههیستوگرام یک نمودار ستونی و پل

 مقیا  فاصله اه یا نسای است.  کاربرد دارد. وستهیپ هداد  ها هاست و برا یکم هنمودار جزو نمودارها ویا

  کییه. یاستفاد  م ینسا ایمطلق  یاب فراوان Yمحور  هطاقا  و رو یواقع سهود Xمحور  هنمودار رو ویرس  ا هبرا

 م موع مساست هاه مستطیل ها در ایو نمودار برابر با هعهاد کل داد  ها و براسا  فراوانی نسایب برابر با یک است.

 

  گون یپل/   یچند ضلع / یناچندبر فراو نمودار -

نموداریست که متیاظر با هر نماییه  طاقه در محور افقی و فراوانی هن در محور ممودهب یک نقطه در صفحه میتصا  

 .ای اد و به ه  وصل می شونه
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 کییه. یم استفاد  ینسا ایمطلق  یاب فراوان Yمحور  هو رو مرکز طاقا اب  Xمحور  هرو

 برابرنه. ستوگرامیه هها لیت مستطسبا م موع مسا یفراوان یچیه ضلع یمیحی ریمساست ب

کیی . در ایو صور  فراوانی ها را به درصه یا می هوانی  نموادر چیهضلعی را براه دو دسته داد  رس  کیی  و هنها را مقایسه 

 نسات هاهیل می کیی . 

  و بهتریو نمودار براه مقایسه دو یا چیه  فیسهولت ساختو و هوص لینمودار به دل ویپرکاربردهرنمودار چیه ضعلی

 گرو  است.

 

 ویاجا / یتراکم یچند ضلع/  یتجمع ینمودار فراوان -

ه  طاقا  در محور افقی و فراوانی ه معی در محور ممموده اسمتفاد  ممی شمودب سمپس نقماط       براه هرسی  ایو نمودارب اب نمایی

 . ای اد شه  به هرهیب به ه  وصل می شونه

شمود   یطاقما  اسمتفاد  مم    یانیم طاقما  سمه م   مرکمز  اب ای Xمحور  هشود. بر رو یاستفاد  م یه مع یاب فراوان Yمحور  هرو

صمور ب   ویم شمود کمه در ا   یطاقما  اسمتفاد  مم    یاب سهود واقع ایو  یهیگو یم یه مع ینگون فراوا یصور  نمودار پل ویکه در ا

 گوییه.   یم یه مع یفراوان ینمودار را میحی

 .به دلیل استفاد  اب فراوانی ه معیب ایو نمودارب هموار  صعوده است 

 کاربرد هاه اصلی ایو نمودار ماار  است اب:

 صهکها( براه محاساه چیهکها )چارکها ب دهکها ب -
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 براه مقایسه پهیه  ها )مثل میزان رشه هورم در کشورها( -

 براه هعییو رهاه درصهه و نقطه درصهه -

افمراد   ایم هما   نممر   هیم فمرد را نسمات بمه بق    کی اینمر   کی تیاست که پژوهشنر مالقه میه باشه وضع هیمف ینمودار وقت ویا 

 مشیص کیه.

 قرار دارد. یییمهد مع وییپا اید اب نمرا  باال چه هعها  یبفهم  یهوان ینمودار م ویا هاب رو

 

 داده ها: یاکتشاف لیتحل ینمودارها

ا  بیشتره را در مورد هک هک است که در مراسل اولیه هحلیل داد  ها مفیه هستیه و اطالم یدر برگیرنه  نمودار های

  .ها به معرض نمایش می گذارنه داد 

 نمودار ساقه و برگ: -

و برگ شامل ارقام  رق  اولیهشونهب شاخه شامل  یم  یدارب ارقام مشاهها  به دو بیش شاخه و برگ هقسنمو ویا هیهه هبرا

 ب و الی هخر. 33ب 34ب 32است. براه مثال در نمودار بیرب ردیف چهارم شامل ایو امهاد است:  مانه  یباق

 . پذیر است چیهکها ه  با استفاد  اب هن براستی امکانرونه و محاساه  در ایو نمودار برخالف بافت ننارب امهاد اصلی اب بیو نمی

 است. هینمودار مف ویا  یاب داد  ها سرو کار دار یبا م مومه کوچک یوقت
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 نمودار جعبه ای -

ایو نمودار نشان دهیه  چارکها و سهاقل و سهاکثر مشاهها  است و براه مقایسه دو یا چیه جامعه هماره مورد استفاد  

 .قرار می گیرد

 مراحل رسم:

 مرهب کردن داد  ها –الف

 )محل شروع وانتهاه نمودار( پیها کردن سهاقل و سهاکثر داد  ها - 

 سوم) محل شروعب وسط و انتهاه جعاه( و دوم ب اول چارکهاه کردن پیها -ج

 نمودار: ایو در

 .است نرمال هقریااً ها داد  مقادیر هوبیع باشهب نزدیک جعاه مرکز به میانه اگر -

 .است مثات چولنی داراه ها داد  هوبیع باشهب جعاه مرکز چپ سمت در میانه گرا  -

 است. میفی چولنی داراه ها داد  مقادیر هوبیع باشهب جعاه مرکز راست سمت در میانه اگر -

 نمودارهای کیفی یا وصفی:

ا هر یمک اب مقمادیر بعیموان یمک طاقمه      رونهب در ایو نموداره هاه کیفی بکار می ایو دسته اب نمودارها براه نمایش هیهسی داد 

 . ایو نمودارها ماارهیه اب:شونه در نظر گرفته می

 نمودار ستونی -

ایو نمودار در یک دستنا  میتصا  که محور افقی نشمان دهیمه  کیفیمت مشماهها  و محمور ممموده نشمان دهیمه  فراوانمی          

 داد  ها کیفی است و ستون ها جهاست. . شایه هیستوگرام است فقط مطلق یا نسای هر گرو  است هرسی  می شود
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 ای: نمودار دایره -

ههیمه ممی    یما فراوانمی نسمای    و معموالً بر سسمب درصمه   داد  هاه اسمی و رهاه اه استایو نمودار ابزار میاسای براه ه س  

   اه استفاد  می شود.  .  معموال براه نشان دادن رابطه کل با اجزا اب نمودار دایرشود و به نمودار کلوچه اه نیز معروف است

 مراسل رس :

 هاهیل فراوانی مطلق به نسای  -8

 اب دایر  قطعهپیها کردن مساست هر  -2

 درصههاهقسی  مساست دایر  بر سسب  -4

 نوشتو نوع و درصه مشاهها  بر روه دایر  -3

 .کیی  می  ضر450 در را طاقه هر نسای فراوانی کیی ب مشیص دایر  اب درجه سسب بر را طاقه هر سه  بیواهی  اگر 

 .کیی  می ضر  800در  را طاقه هر نسای فراوانی کیی  معلوم دایر  اب درصه برسسب را طاقه هر سه  بیواهی  اگر 
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 نمودار پارتو: -

در ایو نمودار پر وقوع هریو موضوما  در سمت چپ نمودار قرار گرفتهب سمپس موضموما  بما فراوانمی کمتمر در سممت راسمت        

 .هنها قرار می گیرنه

 و نمودار داراه سه محور است :ای

 محورافقی : نوع موضوما  -8

 محور مموده : فراوانی مطلق موضوما  -2

 محور سوم )روبروه محور مموده( : فراوانی نسای ه معی موضوما  -4
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 (11عهاد طاقا  نیز .............. باشه )ارشه شود  که فاصله طاقا  ............... و ه خطاه طاقه بیهه هینامی بیشتر می   -9

 ک  -( ک 3                     بیاد   -( بیاد4                  بیاد     -( ک 2               ک    -( بیاد8

 (92)ارشه مهمتریو کاربرد همار هوصیفی کهام است؟  -2

 گرد هوره اطالما  ( 2                                   ( هلییص داد  ها8

 ( هعییو شاخصهاه گرایش به مرکز 3                             ابمون فرضیه ها  ( 4

 (90)ارشهشاخصی است؟ر جعاه اه ب طول جعاه بیاننر چه در نمودا-4

 انحراف معیار (8

 دامیه هغییرا (2

 ک ی(4

 دامیه ه بیو چارک اول و سوم(3

 

 8گزییه  -8

 بیهه با کاهش هعهاد طاقا ب بیاد می شود. وقتی طاقا  ک  باشه مسلما فاصله طاقا  بیاد است. خطاه طاقه

 8گزییه  -2

ه اطالما  به صور  روشمو و قابمل فهم  و در صمور  لمزوم هعیمیو روابمط         هورهب هلییصب هیظی  و ارائه همار هوصیفی به جمع

 پردابد. میاوره شه ب  موجود بیو اطالما  جمع

 3گزییه ه  -4

 هینام هرسی  نمودار جعاه اه نقطه ه شروع جعاه ب چارک اول و نقطه ه اهمام هن چارک سوم است.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


