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 تر است؟ کدام گزینه دربارۀ تعریف پارادایم درست  .8
 کندهای فلسفی یک علم که روش آن را تعیین میفرضمجموعۀ پیش (الف 

 کندتعیین میهای فلسفی یک علم که هویت نظری و عملیاتی آن را فرضمجموعۀ پیش (ب
 کندهای فنی یک علم که فرآیندهای عملی آن را تعیین میفرضمجموعۀ پیش (ج
  شود پردازان تعیین میهای فلسفی یک علم که توسط نظریهفرضمجموعۀ پیش (د

 مراحل عمدۀ روش علمی شامل چند مرحله است؟   .0
  چهار (د سه  (ج هفت  (ب پنج  (الف 

 تکرار یک پژوهش را که از هر نظر مشابه پژوهش قبلی باشد در چه مورد قابل توجیه است؟   .0
 هدف بررسی دقت پژوهش پیشین باشد (ب گر دوم از توانمندی باالتری برخوردار باشدپژوهش (الف 

  پیگیری شودگیری متفاوت پژوهش جدید با روش نمونه (د پژوهش جدید در جامعۀ آماری متفاوت اجرا شود (ج
 شناختی، مربوط به کدام پارادایم است؟ این مبناِی هستی«. تواند به همان روش مورد مطالعه قرار گیرددنیای اجتماعی مانند دنیای طبیعی است و می»   .3
  گرایی اثبات (د گراییتجربه (ج انتقادگرایی  (ب تفسیرگرایی (الف 

 ؟ نیستپذیر به نظر شما کدام یک از مسائل زیر پژوهش  .2
 دهد؟آیا اشتغال به کار دانشجویان تحصیالت تکمیلی، موفقیت تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می (الف 

 چگونه است؟  8931وضعیت اشتغال به کار دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سال  (ب
 دهد؟ شان را تحت تأثیر قرار میآیا انگیزۀ شغلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، موفقیت تحصیلی (ج
  آیا اشتغال به تحصیل در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی امری ضروری است؟  (د

 است؟ « رابطۀ میان خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی»کدام گزینه فرضیۀ مناسبی برای موضوع   .6
 خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت معنادار دارد  (الف 

 خودکارآمدی تحصیلی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی است (ب
 خودکارآمدی تحصیلی احتمااًل در پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد  (ج
  تواند پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهد خودکارآمدی تحصیلی می (د

 جای خالی در جملۀ زیر کدام گزینه است؟   .9

 شوند.اند اما خودشان مستقیم یا غیرمستقیم مشاهده نمیعناصر .... ابداعات نظری ما هستند که با مشاهدات مرتبط
  پرسشنامه  (د مفهوم  (ج سازه  (ب یک فرآیند  (الف 

 کدام است؟ « آموزان شرکت کننده در روش آموزش الف و بتفاوت میان عملکرد ریاضی دانش»متغیر مستقل در پژوهش مربوط به   .1
  روش آموزش (د نمرات ریاضی (ج روش آموزشی الف  (ب عملکرد ریاضی  (الف 

 چه نوع متغیری است؟   پایۀ تحصیلیمتغیر « پنجم ابتدایی آموزان پایۀرابطۀ میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش»در بررسی   .3
  وابسته  (د مستقل اصلی  (ج گر تعدیل (ب کنترل  (الف 

 ؟ شودنمیکدام گزینه از جمله اهداف بررسی پیشینۀ پژوهش محسوب   .82
 حیطۀ موضوع پژوهش ارائۀ اطالعات دقیق و مناسب در (ب ترگیری دقیقها و ابزار اندازهانتخاب روش (الف 

  تعریف و محدود کردن موضوع (د اجتناب از دوباره کاری (ج
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تعریرف کردام گزینره « شرودگیررد و بره آن اسرتناد میریزی یک طرر  علمری مردنظر پژوهشررر قررار میها یا مفاهیمی که در پایهها، مدلها، چارچوبنظریه»  .88
 است؟ 

  مبانی نظری پژوهش  (د ادبیات تحقیق  (ج فلسفۀ پژوهش  (ب پارادایم تحقیق  (الف 
 متغیر جنسیت چه نوع متغیری است؟ « آموزان دورۀ ابتداییهای تشویق و یادگیری دانشنقش جنسیت در رابطۀ بین شیوه»در بررسی   .80

  واسطه  (د تعدیل کننده  (ج مستقل  (ب کنترل  (الف 
 گیرد؟ ها قرار میای است، از نظر هدف، در کدام قسم از پژوهشپژوهشی که هدف آن تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآوردۀ آموزشی یا مداخله  .80

  کیفی  (د بنیادی  (ج تحقیق و توسعه  (ب کاربردی (الف 
 با چه روشی مناسب است؟ « همسران دارای دو فرزند و بیشتر بررسی بهباشی»از نظر شیوۀ گردآوری اطالعات،   .83

  آزمایشی  (د پیمایشی  (ج همبستگی  (ب رویدادی پس (الف 
 بررسی کرد؟  تواننمیرا با کدام روش « کارآمدی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختالل وحشتزدگی»   .82

  آزمودنی مطالعۀ تک (د مطالعه موردی  (ج گواهآزمایشی با گروه  (ب رویدادی پس (الف 
 درست است؟ « رگرسیون چندگانه»کدام گزینه برای   .86

 بین بینی یک متغیر مالک بر اساس چند متغیر پیشپیش (الف 
 ای از آنهابین یا زیرمجموعهبینی همزمان چند متغیر مالک بر اساس متغیرهای پیشپیش (ب
 بینمتغیر مالک بر اساس یک متغیر پیشبینی یک پیش (ج
  بین بینی چند متغیر مالک بر اساس یک متغیر پیشپیش (د

های کنتررل تفراوت میران همررن شروند، چره شریوه از شریوه در دو گرروههرای انتخراب شرده از نظرر متغیرر ناخواسرته، این کره در روش آزمایشری، آزمودنی  .89
 هاست؟ آزمودنی

  انتخاب تصادفی  (د انتخاب همگن  (ج انتساب تصادفی  (ب همتا کردن تصادفی  (الف 
 آزمودنی درست است؟ کدام گزینه دربارۀ طر  تحقیق تک  .81

 های تحقیق شبه آزمایشی است از جمله طرح (الف 
 شود  های مربوط به تأثیر یک عمل خاص روی اصالح رفتار استفاده میدر بررسی (ب
 بر بررسی عمیق فقط یک آزمودنی متمرکز است  (ج
  انتساب تصادفی از شرایط اصلی این طرح است  (د

 به چه معناست؟ « خط پایه»آزمودنی های تحقیق تکدر طر   .83
  شرایط آزمایشی  (4  (د شرایط محیطی اولیه  (ج شروع پژوهش  (ب شروع مداخله  (الف 

 کدام است؟ « گرایی در نیمۀ دوم قرن بیستم در غربجنسعوامل گرایش به هم»روش مناسب برای بررسی   .02
  روش تاریخی  (د تحلیل محتوای کیفی  (ج یابی زمینه (ب پدیدارشناسی  (الف 

 بر اساس کدام یک از رویکردهای پژوهش در متون دینی ضرورت دارد؟ « استنباط از متون دینی در موضوعات و مسائل روانشناختی»   .08
 کاربردی کردن معارف دینی   (ب تئوریزه کردن معارف روانشناختی دین  (الف 

  اسالمیزه کرده روانشناسی  (د پردازی در حوزۀ معارف دینی نظریه (ج
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 شود؟ در کدام فرآیند انجام می« بندیها و مقولهها، تلخیص دادهپاالیش داده»در روش تحلیل محتوای کیفی،   .00
  کدگذاری محوری  (د الگویابی  (ج کدگذاری باز  (ب هادهی دادهسازمان (الف 

 تعریف کدام روش است؟ « زیسته افراد مرتبط با موضوعی مشخص توصیف و تبیین جهان زیسته یا تجربۀ»   .00
  تحلیل روایت  (د نگاری روش قوم (ج روش پدیدارشناسی  (ب روش تجربی  (الف 

از مترون دینری اسرتنباط شرده اسرت و متناسرب برا چررونری اجررای  مندکند، به شکل روشای که از رابطۀ دست کم بین دو پدیده )متغیر( حکایت میجمله»  .03
 تعریف کدام گزینه است؟ « روش می تواند درست یا نادرست باشد

  قانون  (د گزارۀ علم دینی  (ج واحد تحلیل  (ب گزارۀ دینی  (الف 
 مراحل استنباط از متون دینی در موضوعات و مسائل روانشناختی، کدام صحیح است؟  دربارۀ  .02

   «تحلیل محتوای کیفی»از متون دینی و به کارگیری آنها در یک طرح « های علم دینیگزاره»استخراج  (الف 
 فهم عمومی متون و فهم تخصصی آنها  (ب
 ها و مفاهیم دینی و مناسبات میان مفاهیم  فهم گزاره (ج
  های دینی فهم متن و مقصود گزاره (د

 ها ساخته شده است؟ مقیاس رضایت از زندگی بر اساس کدام فرم از مقیاس  .06
  فرم لیکرت  (د ثرستون  (ج افتراق معنایی  (ب فرم گاتمن  (الف 

 گیرند؟ گیری قرار میهوش در کدام یک از طبقات ابزار اندازه گیریابزار اندازه  .09
  ها تست (د ها مقیاس (ج هاپرسشنامه (ب ها آزمون (الف 

 گرذاریبنردی عالمتشود تا مفهومی را )نسبت بره خرود یرا دیررری( روی یرک مقیراس دو قطبرِی درجهها، از پاسخ دهنده خواسته میدر کدام فرم از مقیاس  .01
 کند؟

  فرم فاصلۀ اجتماعی  (د فرم افتراق معنایی  (ج فرم ثرستون (ب فرم لیکرت  (الف 
گیری کررده هرای سروم نمونرهآموزان سوم ابتدایی، کالس را مورد توجه قررار داده و از میران کالسگری برای بررسی خودکارآمدی تحصیلی دانشپژوهش  .03

 گیری وی کدام است؟ است. روش نمونه
  ای خوشه (د دار نظام (ج ای چندمرحله (ب ای طبقه (الف 

 در مقایسۀ میان روش مصاحبه و پرسشنامه کدام گزینه درست است؟   .02
 دهد تری را در اختیار قرار میمصاحبه اطالعات وسیع (ب دهد تری را در اختیار قرار میمصاحبه اطالعات کامل (الف 

  پرسشنامه نیاز به زمان بیشتری برای اجرا دارد  (د پرسشنامه نیاز به هزینۀ بیشتری دارد  (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


