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 ؟نیستکدام عبارت در زمینه تفاوت های روان شناسی اجتماعی بنیادی و کاربردی صحیح   .0
 الف(  روان شناسی اجتماعی بنیادی عالقه خاصی به تدوین و آزمون نظریه ها دارند. 

 بنیادی به استفاده از رویکرد قیاسی تمایل دارند.روانشناسان اجتماعی   (ب
 تمرکز روانشناسان اجتماعی کاربردی بر فهم و حل مسایل عملی است. (ج
  روان شناسی اجتماعی بنیادی به استفاده از رویکرد استقرایی تمایل دارد.  د(

 ؟نیستاجتماعی کاربردی  کدام مورد ذیل جزء کارکرد نظریه ها را در روان شناسی  .8
  ارزشیابی (د راه حل     (ج کنترل مسایل (ب الف( درک مساله  

این نظریه ها نحوه ارزیابی افراد از خود و جهاان اجتمااعی شاان را توصای  مای کناد. " مرباوا باه کادام دساته  از نظریاات روانشناسای اجتمااعی  این عبارت "  .9
 است؟

 ب( نظریه های مربوط به روابط اجتماعی تفکر اجتماعی الف( نظریه های مربوط به 
  د( الف و ج ج( نظریه های مربوط به نفوذ اجتماعی

 .در حالیکه فشار برای ........ معموال زیرکانه و غیرمستقیم است. ........، نتیجه درخواست های بیان شده و مستقیم است  .1
  همرنگی، تسلیم (د تقلید، همرنگی (ج تسلیم، همرنگی (ب الف( همرنگی، تقلید 

 .نظریه ........... معتقد است که گروه های در معرض تبعیض یک هویت جمعی مثبت را شکل می دهند که از حس ارزش و اعتبار فردی صیانت کنند  .0
  الگوی نگرانی دوگانه (د اثر اجتماعی (ج تماس (ب الف( حفظ هویت 

 بنامیم...................... بهتر است کار روانشناسان اجتماعی کاربردی را   .6
 پژوهش های کاربردی (ب الف( پژوهش های بنیادی 

  الف و ج (د پژوهش های الهام گرفته از عمل (ج
 است؟ PATHارایه یک مدل فرایند: بسط دادن و آزمودن یک مدل تبیینی؛ مرحله چندم مدل   .7
  آزمون  (د مشکل (ج کمک  (ب تحلیل الف( 

 .نظریه پردازان ............. درباره هوش معتقدند هوش یک ویژگی ذاتی و ثابت است  .2
  الف و ج (د رفتاری  (ج افزایشی (ب الف( ماهیت نگر 

 کدام عبارت درباره "تعری  اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک" صحیح است؟  .3
 خودپنداره قوی دانش آموزان قوی در مدارس منتخب (ب ضعیف دانش آموزان ضعیف در مدارس منتخب الف( خودپنداره 

  خودپنداره ضعیف دانش آموزان قوی در مدارس منتخب (د خودپنداره قوی دانش آموزان ضعیف در مدارس معمولی (ج
 تفاوت های جنسیتی در نوع کار انجام شده توسط مردان و زنان، تفاوت های............ نامیده می شود.  .01

  هیچکدام (د گاهی کمی و گاهی کیفی (ج کیفی      (ب الف( کمی 
 دو نوع باوری که عالیق شغلی را تعیین می کند، کدامند؟  .00

 باورهای قالبی و انتظارات پیامد (ب الف( باورهای خودکارامدی و انتظارات پیامد 
  باوهای قالبی و خودپنداره شغلی (د باورهای خودکارآمدی و باورهای قالبی (ج

 .مردان بیشتر سبک رهبری ....................... را دارند و زنان سبک رهبری...................را دارند  .08
  تکلیف محور؛ تکلیف محور (د تکلیف محور؛ میان فردی (ج فردی؛ میان فردیمیان  (ب الف( میان فردی؛ تکلیف محور 
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 کدام عبارت درباره سهم روان شناسان اجتماعی سالمت در بهبود و سالمت و افزایش امید زندگی نادرست است؟  .09
 را به انجام رفتارهای سالم متقاعد کنند.الف( راه های پیشگیری از سرگرم شدن افراد در رفتارهای ناسالم را مطالعه کنند و آنها  

 متقاعدسازی افرادی که رفتارهای ناسالم دارند به تغییر رفتار خود. (ب
 چگونگی افزایش تبعیت از تجویزهای دارویی در افراد بیمار.   (ج
  همه موارد صحیح است. د(

 ....................، ادراک فرد از میزان منفی بودن رنج بردن از بیماری خاص است.  .01
  ارزیابی مقابله (د ارزیابی تهدید (ج وخامت ادراک شده (ب الف( آسیب پذیری ادراک شده 

 پنج مرحله الگوي پروچاسکا و دي کلمنت درباره تغییر رفتار به ترتیب کدامند؟  .00
 مرحله عمل؛ مرحله نگهداری. مرحله تفکر؛ مرحله آمادگی؛ پیش تفکر؛الف( مرحله  

 مرحله عمل؛ مرحله نگهداری. مرحله آمادگی؛ مرحله تفکر؛ ب( مرحله پیش تفکر؛
 مرحله نگهداری مرحله عمل. مرحله آمادگی؛ مرحله تفکر؛ ج( مرحله پیش تفکر؛
  مرحله نگهداری. مرحله تفکر؛مرحله عمل؛  مرحله آمادگی؛ د( مرحله پیش تفکر؛

 کدام اختالل روانی مرتبط با آشفتگی های انگاره های بدنی است؟  .06
  همه موارد (د بی اشتهایی عصبی (ج اضطراب (ب الف( افسردگی 

خاود هساتند زیارا "افرادی که به صورت افراطی نزدیک بودن را می خواهند. خیلی زود ارتباا برقرار می کنند. آنها به دیگران می چسبند. اغلاب نگاران رواباط   .07
 انتظار دارند سرانجام طرد شوند." دارای کدام سبک دلبستگی است؟

  دلبستگی هراسان اجتنابی (د اجتنابیدلبستگی  (ج دلبستگی دلواپس  (ب الف( دلبستگی ایمن 
یاا تعاارض؟ آیاا آیناده مفهوم ................ به نظام باور رهبران درباره جهان اطالق می شود. از جمله اینکه آیا ماهیت زندگی سیاسای بار پایاه همااهنگی اسات   .02

  پیش بینی پذیر و قابل کنترل است؟ اهداف سیاسی چگونه دنبال می شود؟
  هیچکدام (د کد عملیاتی (ج طرحواره رهبران (ب الف( صفات رهبران 

 کدام نظریه معتقد است که در دوره نوجواني در افراد پیوند هیجاني بلند مدتي نسبت به یك حزب خاص شکل مي گیرد؟  .03
  اثر تحریك (د نفوذ اجتماعي      (ج هویت حزبي  (ب طرح واره    (الف 

 بهترین و مؤثرترین شیوه براي تحریك و هدایت انگیزه خود عالقه مندي، به جهت مشارکت در امر انتخابات  بکارگیري کدام فّن است؟  .81
 هدایت غیر مستقیم    (ب تحریك (الف 

  الف و ب (د تبلیغات مستقیم   (ج
 ؟نیستکدامیک از علل زیر از عوامل خطای شهادت شهود   .80

 گذشت زمان بین وقوع جرم و شهادت شهود ب( الف( اثر تقدم 
  هیجان های شدید  (د انواع مختلف تحریف یا خطا در حافظه ) ج

 با کدام روش می توان خطای شاهدان را بهبود بخشید؟  .88
  الف و ج (د انجام مصاحبه های پیشرفته (ج مرکز توجه بودن (ب الف( روش به خط کردن 
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