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 دقیقه 20 : زمان باقیمانده

 1سوال 

به متغیر هایی که دستکاری می شوند متغیر های ............. و متغیر هایی که اندازه گیری یا انتخاب 

 .می شوند متغیر های ................. گفته می شود

  

 طبقه ای -فعال 

      خصیصه ای –فعال 

 پیوسته –گسسته 

 کنترل -مزاحم 

 

 2سوال 

 ؟نمی باشد کدام مورد زیر جزو اهداف بررسی پیشینه پژوهش

 اجتناب از دوباره کاری

      انتخاب متغیرهای تحقیق

 قرار دادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی

 تعریف و تحدید مسئله

 

 3سوال 

در تحقیقات همبستگی دومتغیری از مقیاس ..................... برای اندازه گیری متغیرها استفاده می 

 شود
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 اسمی

 رتبه ای

 فاصله ای

 نسبی

 

 4سوال 

 کدامیک از محدودیت های زیر در کنترل پژوهشگر نمی باشد؟

  

 عدم توانایی در کنترل همه متغیر های بازیگر در موقعیت پژوهشی

    محدویت انتخاب جنسیت آزمودنی ها

 محدودیت مربوط به صحت دقت ابزار کار

 ونهمحدودیت های موجود در انتخاب نم

 

 بعدی صفحه

در این روش ابتدا خصیصه های )صفات( مورد نظر را تعیین و سپس بین این صفات همبستگی گرفته و آن 

 صفاتی که با هم همبسته هستند به صورت یک خوشه دسته بندی خواهیم نمود

  

 روش روایی همگرا

 روایی واگرا

 همسانی درونی

   تحلیل عاملی

 

 6سوال 
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که  دهد تشخیص آزمودنی وقتی که است آزمایشی موقعیت اثر همان»

 در توضیح کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟« کند می تغییر رفتارش دارد قرار آزمایش تحت

  

 اثر دارونما )پالسیبو(

  اثر هاوثورن

 اثر هاله ای

 خطای درجه بندی

 

 7سوال 

نش موجود درباره موضوع پژوهش)تحقیقات گذشته( صورت می نقدی از دا»در کدامیک از موارد زیر

 گیرد؟

 بحث و نتیجه گیری

 بررسی پیشینه

 روش شناسی

 بیان مسأله

 

 8سوال 

 .در این روش هدف این است که آزمون آیا توانسته تعریف ما را از سازه مورد نظر بسنجد

 روایی مالکی

   روایی سازه

 روایی صوری

 روایی محتوایی
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 بعدی صفحه

 هنگامی که علل طالق را در افراد بررسی می کنیم، از کدام روش تحقیق بایستی استفاده کرد؟

  

 موردی

 تجربی

 پس از رویدادی

 همبستگی

 

 10سوال 

 متغیر بعد خانوار کدام یک از انواع متغیرهای زیر است؟

 اسمی

 فاصله ای

 نسبتی

 رتبه ای

 

 11سوال 

 در پژوهش کدام توالی می تواند صحیح باشد؟

 قانون، نظریه، فرضیه، اصل بدیهی

  

 فرضیه، قانون، نظریه، اصل بدیهی

 فرضیه، اصل بدیهی، قانون، نظریه
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    ، نظریه، قانون، اصل بدیهیفرضیه

 

 12 سوال

 .در کدام نظریه سعی بر این است که ساخت های فرضی بایستی به متغیر های مداخله کننده تقلیل یابند

  

 قیاسی

 تجریدی

 صوری

 تقلیلی

 

 بعدی صفحه

 پردازند؟ می رابطه یک تبیین به مقایسه طریق از کدامیک از تئوری های زیر

  

   تئوری های قیاسی

 تئوری های بنیادی

 تئوری های توصیفی

 تئوری های کمی

 

 14 سوال

 برای بررسی عوامل اعتیاد در بین معتادان از چه نوع نمونه گیری استفاده می شود؟

  

   نمونه گیری شبکه ای
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 نمونه گیری سهمیه ای

 نمونه گیری در دسترس

 نمونه گیری هدفمند

 

 15سوال 

 کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های علوم انسانی نمی باشد؟

  

 تحول پذیر بودن

 جزیی بودن

 تخصصی بودن

 تکرار پذیر بودن

 

 16سوال 

 .دارد کاربرد (محوری – مراجع) مشاوره و بالینی روانشناسی در معموال روش این

  

 آزاد

 نیمه ساختارمند

 نیمه نظام مند

 ساختاری

 

 بعدی صفحه
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در این دیدگاه تاکید بر نظریه و طرح های مفهومی است، که ارتباطات درونی را تعیین »

 کدام یک از موارد زیر است؟مربوط به « می کند تا این که بتوان بر اساس آن مسائل را حل نمود

  

 دیدگاه پویا

 دیدگاه علمی

 دیدگاه ایستا

 دیدگاه فرایندی

 

 18سوال 

 .معموال این نوع مصاحبه در آموزش و پرورش کاربرد دارد

 آزاد

 عمیق

  نیمه نظام مند

 ساختاری

 

 19سوال 

 کدام مورد جزو ویژگی های نمونه گیری در پژوهش های کیفی نمی باشد؟

  

 زنجیره ای و متوالی است

    احتمالی است

 انعطاف پذیر است

 از طریق توسعه نظری هدایت می شود
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 20سوال 

 .است آموزشگاهی های فعالیت بهبود تحقیق نوع این هدف

  

 پیمایش

 زمینه یابی

 اقدام پژوهی

 آزمایش

 

 امتحان پایان

 .باشد شده خنثی یا حذف وابسته متغیر روی بر آن اثر که است متغیری

  

 متغیر مزاحم

 متغیر تعدیل کننده

 متغیر مداخله گر

 متغیر کنترل

 اولین گام در پژوهش کدام مورد می باشد؟

 ارائه فرضیه

 تجزیه و تحلیل داده ها

 شناخت و بیان مسئله

 جمع بندی اطالعات
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 .است مناسب مقدماتی های پژوهش پژوهش.....................برای روش

  

 آزمایش

 زمینه یابی

 بررسی

 مطالعه

 

 8سوال 

 .گیرد می قرار وابسته و مستقل متغیر بین معموال که است متغیری

  

 متغیر مزاحم

 متغیر تعدیل کننده

  متغیر مداخله گر

 متغیر مستقل دوم

 

 بعدی صفحه

 در توضیح کدامیک از موارد زیر می باشد؟« علم برای علم»

 تحقیقات بنیادی

 تحقیقات کاربردی

 تحقیقات موردی

 تحقیقات توسعه ای
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 10سوال 

 کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های اصلی پژوهش علمی نمی باشد؟

  

 منطقی بودن

 مند بودننظام

 انتقال پذیر بودن

   فنی بودن

 

 11سوال 

 یرهای مزاحم می باشد؟در کدامیک از موارد زیر هدف کنترل متغ

  

 وایی بیرونیر

 روایی درونی

 روایی سازه

 روایی صوری

 کدامیک از تعریف های زیر، تعریف عملیاتی هوش است؟

 توانایی انطباق با محیط

 سن عقالنی تقسیم بر سن تقریبی

    نمره حاصل از به کارگیری آزمون وکسلر

 استعداد حل مسأله
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 15سوال 

مجموعه روش هایی است که معموال برای توصیف فعالیت های یک مشاهده کننده برای تعیین موجودیت 

 .از میزان حضور موضوع مورد مشاهده انجام می گیرد

  

 تعریف ساختاری

 هیچکدام

 تعریف عملیاتی

 تعریف مفهومی

در این روش نمره گذاری گویه ها به صورت چند درجه ای است در واقع مجموعه منظمی از عبارت ها 

 وجود دارد که به ترتیب خاصی تدوین شده اند مثل )کامال موافقم، بین این دو، مخالفم، کامال مخالفم(

  

 ترستون

 گاتمن

 بوگاردوس

 لیکرت
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