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 ؟نیستکدام گزینه از محاسن تحقیق کمی   .0
  د( تکرارپذیری ج( تصنعی  ب( مشخص و تحت تسلط         الف( دقت   

 ؟نیستکدام گزینه از محاسن تحقیق کیفی   .2
 ها         های تعمیم یافتهمحدودیتب(  الف( درک عمیق و غنی        

  های پیچیده د( تحلیل پذیری و پویایی        ج( انعطاف
 :مسئله تحقیق عبارت است از  .9
 شناختی که پاسخ این پرسش چیزي است که در تحقیق مورد جستجو است. عبارتی از یك جمله استفهامي درباره یک پدیده روان (الف 

 شناختی و علل به وجود آمدن آن و تحقیق در جستجوی پاسخ این پرسش است که باید جدید باشد. جمله استفهامي درباره یک پدیده روان عبارتی از یك  (ب
کته در شناختی یا رابطه بین دو یا چند متغیر است و پاسخ این پرسش چیزي استت  عبارتی از یك جمله استفهامي درباره علل به وجود آمدن یک پدیده روان  (ج

 تحقیق مورد جستجو است.
  همه موارد   د(

 را بر یادگیری آمار مورد تحقیق قرار دهید، متغیرمستقل کدام است؟ Aاگربخواهید تأثیر روش تدریس   .4
  د( یادگیری علوم              Aج( روش تدریس  ب( کارایی روش تدریس        الف( علوم    

 دربررسی نوع نگرش و عقاید مردم کدام روش تحقیق مناسب تراست ؟  .5
 ب( روش همبستگی        یابی(        الف( روش پیمایشی )زمینه 

  د( تحقیق آزمایشی مقایسه ای        -ج( روش علی 
   توان ................. به دست آورد و در .....................  کاربرد بیشتری دارد. از طریق مصاحبه و مشاهده می  .6
 ب( اطالعات عمیقی، افراد خاص و کودکان        الف( اطالعات سطحی، افراد خاص و کودکان         

  اطالعات دم دستی، افراد برجستهد(  کرده        ج(  اطالعات عمیقی، افراد تحصیل
 ؟کند کدام متغیر در تشدید و تضعیف اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته دخالت می  .0
  د( هیچکدام ج( متغیر کنترل        ب( متغیر میانجی        کننده        الف( متغیر تعدیل 

 ترین روش نمونه گیری کدام است ؟ انتخاب شود، مناسب گروهجای افراد  هرگاه به  .1
 ب( تصادفی منظم یا سیستماتیک        الف( تصادفی ساده        

  د( خوشه ای ج( طبقه ای       
 گیری منظم )سیستماتیک(، فاصله مناسب هر عضو از عضو دیگر کدام است؟ نفری به روش نمونه 082نفری از جامعه  02در انتخاب یک نمونه  .3
  8 (د 7 (ج 6 (ب 5 (الف 

 ؟نیست های آزمایشی  های طرح کدام گزینه از اقدامات الزم و مالک  .01
  د( مقایسه  ج( تکرار آزمایش        ب( دستکاری الف( کنترل  

 چه نقشی دارد؟« سالمت روانی » ، «رابطه بین دعا و سالمت روانی»در پژوهش   .00
  د( متغیر وابسته ج( متغیر تعدیل کننده        ب( متغیر مستقل        الف( متغیر کنترل        
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 هدف از بررسی منابع و پیشینه مربوط به موضوع و مسئله تحقیق کدام است ؟  .02
 ب( تعیین دامنه مسئله و متغیرها اندازی روشن درباره پژوهش       الف( یافتن مسئله و چشم 

  د( همه موارد ج( تشخیص آنچه انجام شده و باید انجام بگیرد       
 رساند، کدام است؟ ترین نوع روش تحقیق تجربی که ما را به علیت می عالی  .09

  د( تحقیق همبستگی        ج( تحقیق آزمایشی ب( تحقیق تاریخی        الف( تحقیق پیمایشی        
 کدام است؟« طلبی بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه تهران به شهادت»روش این پژوهش   .04

  د( تحلیل گفتمان  ج( طولی  ب( پیمایشی  همبستگیالف(  
 کدام است؟« گریزی با افسردگی و مقایسه آنها در گروه دختران و پسران رابطه دین»روش این پژوهش   .05

 ای       ب( پیمایشی و علی ت مقایسه ای       الف( همبستگی و علی ت مقایسه 
  د( هیچکدام ج( همبستگی و آزمایشی       د( آزمایشی و پیمایشی 

 باشد؟ های شناخت می انسانی اسالمی، کدام یک از موارد زیر از منابع معرفتی و راه در علوم  .06
  د( همه موارد  ج( منابع وحیانی        ب( روش علمی )تجربی(       الف( شیوه خردگرایانه        

 های عناصر اساسی تحقیقات کمی است؟ کدام یک از موارد زیر از ویژگی  .00
  د( تفریدی گرایي  ج( عام ب( تفسیري  الف( اکتشافی 

 های کمی آماری کدامند؟ هاي تجزیه و تحلیل داده روش  .01
 ب( تجزیه و تحلیل توصیفی       الف( تجزیه و تحلیل استنباطي  

   د( الف و ب های آماری         ج( تجزیه و تحلیل شاخص
 ؟نیستهای کیفی  کدام یک از موارد زیر از انواع پژوهش  .03

  د( مطالعه میدانی  ج( تحلیل متن          ب( همبستگی الف( تحقیق مروری        
 گردآوری و پردازش اطالعات مربوط به کدام بخش از پژوهش است؟  .21

  د( تجزیه و تحلیل     ج( اجرا ب( طراحی الف( گزارش 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


