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را اشتقاق  كنند، از چه روشي   اگر دانشمندان از اطالعات، دانش و تئوريهاي موجود و كلي خود، علل مسائل جزئي پيش آمده 1 .

 استفاده مي كنند؟

 روش استقرائي -د  روش مشاهده - ج  روش قياسي -ب  روش ميداني - الف  

 ؟  يها قرار مي گيردتئور» پس « سمت ، در قدر يك تحقيق كداميك از موارد زير2 . 

 فرضيه -د  واحد سنجش - ج    تغيرم -ب  مساله   - الف  

 تواند نيازهاي اطالعاتي خود را برطرف نمايد؟ با استفاده از چه روشي، محقق به صورت آسان و كم هزينه مي3 . 

 آمار -د  مطلعين كليدي      - ج  مصاحبه   -ب  پرسشنامه - الف  

 نظر خود به ديگران و تفوق و برتري بر آنها باشد ،كدام مفهوم در باره آن صادق است ؟  اگر هدف تحميلدر بحث گروهي  4 . 

 جدل  -د  مسابقه - ج  مناظره  -ب  سوء گيري - الف  

 ؟گردد محسوب ميبحث گروهي  وايدف  مهمترين ازكدام عبارت 5 . 

 .افرادي  كه در شرايط معمول  مصاحبه ، مايل به جواب دادن نيستند تحريك - الف  

 تصحيح نظرات شخصي كه اطالعات نادرستي بدهد. -ب  

 كنترل متقابل شركت كنندگان در بحث                    - ج  

 محقق تصوير يا دايره نسبتا جامعي از مساله به دست مي آورد. -د  

 نيست؟ كداميك از متغيرهاي زير جزء  عامل وابستگي قشري  از نظر هارتموت اسر ، 6 . 

 درآمد -د  شناخت - ج  تحصيالت -ب  شغل - الف  

اگر در يك محيط  تحقيق ، پاسخگويان به محقق مشكوك بوده و در پاسخدهي جانب احتياط را رعايت كنند، اين ويژگي به كدام 7 . 

 مربوط مي شود؟   ارزيابي فايدهعامل تعيين  كننده ي 

                 رفتار محقق   -ب  مسئله مورد تحقيق                           - الف  

 تجربه قبلي پاسخگويان -د  خصوصيات فردي پاسخگو - ج  

 كدام عامل ، از مهمترين موانع تحقيق با تكنيك پرس و جو در ايران ، مي باشد؟8 . 

 بيافتن پرسشگر مناس - الف  

 دسترسي به مديران براي پاسخدهي   -ب  

 دسترسي به افراد داراي انگيزه براي پاسخدهي - ج  

  تن افرادي از قشر باالي شهري براي پاسخدهي  ياف -د  

 كدام تكنيك به پيشگويي در آينده مربوط مي شود؟9 . 

  دلفي -د  سوسيومتري - ج  بحث گروهي -ب  مطلعين كليدي - الف  
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اسبي  براي به نظر شما اگر محققي ، زبان مردم  در محيط مورد تحقيق را نداند، استفاده از كدام تكنيك مي تواند  كاربرد من10 . 

 او داشته باشد؟

 آمار -د  مشاهده - ج  مطلعين كليدي -ب  سوسيومتري - الف  

 كنيم؟ اي استفاده مي چنانچه بخواهيم به مشاهدة گدايان و طالفروشان بپردازيم از چه نوع مشاهده11 . 

  مشاهده مشاركتي -ب    مشاهده با  ساخت   - الف  

 تيك مشاهده سيستما -د  مشاهده غير سيستماتيك  - ج  

 ، چه بود؟ تكنيك تحليل كنش متقابلهدف كاربردي بيلز ، در استفاده  از 12 . 

 ارائه روشي براي سنجش بعد احساسي رفتار هاي مثبت و وظايف افراد نسبت به هم - الف  

 ارائه روشي براي افزايش تضادها و دوستي و الفت و همبستگي بين افراد . -ب  

 ا و افزايش دوستي و الفت بين افرادارائه روشي براي كاهش تضاده - ج  

 ارائه روشي براي گفت و شنود ي كه چند شخص به طور غير مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. -د  

 حداكثرتعداد طبقات براي هر قلم مشاهده در تكنيك بيلز ، چند طبقه مي باشد؟13 . 

 طبقه 3 -د  طبقه 6 - ج  طبق 8 -ب  طبقه   10 - الف  

 ر كدام تكنيك ، مشاهده گر به عنوان عضو گروه ديده مي شود؟د14 . 

 مشاهده مشاركتي -د  مشاهده ساخت يافته - ج  مشاهده آشكار -ب  مشاهده  غير    - الف  

 كدام يك از عبارتهاي زير تبيين كننده مشكل ورود  محقق به گروه مورد مطالعه  است؟15 . 

 ها استفاده كنند.از افراد دو نقشي  براي اين ماموريت  - الف  

 ضوابط و مدارك زياد براي مناسب بودن مشاهده گر براي ايفاي نقش ارائه نمايند. -ب  

 بايد در گروه مورد  مطالعه يك نقش جديد به وجود آورند. - ج  

 اعضاي گروه بايد اجازه بدهند كه محقق وارد حوزه عملياتي و زندگي آنها شود -د  

نظم يك جوان ، به جزوه هاي درسي و كمد لباس او نگاه كنيم بدون آن كه از او سئوالي شود ، از  چنانچه  براي پي بردن به 16 . 

 چه تكنيكي استفاده شده است؟

  مشاهده مشاركتي -د  حاشيه - ج  مناظر -ب  سوسيومتري - الف  

 ردند؟چرا در آزمايش ليپر ، برخي از دانشجويان تصوير يك زن را ، جوان و عده اي ، پير گزارش ك17 . 

 به دليل ادراك متفاوت   -ب  به دليل تمايالت شخصي - الف  

 به دليل مشاهده محدود -د    به دليل تضاد نقشها - ج  

 براي سنجش اثرات جانبي وسائل ارتباط جمعي ، كدام تكنيك مناسب است؟18 . 

  نگرش سنجي -د  تحليل محتوا - ج  مصاحبه -ب  مشاهده - الف  
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 توا در چيست؟اهميت تكنيك تحليل مح19 . 

 از سخنراني افراد مي توان به خصوصيات رواني آنها پي برد. - الف  

 مانند تكنيك مشاهده ، انسانها پديده هاي اجتماعي اطراف خود را متفاوت ادراك مي كنند. -ب  

 كليه ساختها از عالئم گوناگون زباني ، موسيقي ، تصويري را در بر مي گيرد. - ج  

 بي رابطه با زمان و مكان محتوا و منابع،   قابليت كاربرد دارد. -د  

استفاده ، چه نوع تحليلي ازتحليل شعارهاي ارزشي در سخنراني هاي هيتلر و روزولت قبل از جنگ جهاني دوم ت براي  او20 . 

 ؟نمود

 كمي -د  كيفي - ج  ساخت يافته -ب  بدون ساخت - الف  

    ه ها براي سنجش و طبقه بندي بار ارزشي آنها ، جزء كدام يك از  شرايط كلي تحليل محتواتعيين لغات ، جمالت ، سرمقال21 . 

 مي باشد؟

 تعيين چهارچوب تئوريكي -ب    تهيه طبقات تحليل - الف  

 نمونه گيري -د    واحد محتوا - ج  

تفاوتي با حمله ي يك فرمانده نظامي  بر اساس تئوري  انگيزه كارايي مك كله لند،  دانش آموزي كه زياد درس مي خواند ، چه22 . 

 در جنگ دارد؟

 هر دو ترس از عدم موفقيت دارند و از ريسك مي گريزند - الف  

 دومي  ترس از عدم موفقيت دارد و  اولي  اميد به موفقيت دارد. -ب  

 اولي  ترس از عدم موفقيت دارد و دومي اميد به موفقيت دارد. - ج  

 ند. و ريسك پذيرند.هر دو اميد به موفقيت دار -د  

 

براي تعيين سطح معني داري تقارن ، در تحليل احتمال وقوع  سنجش كمي گرايش بيان شده در يك متن ، كدام فرمول مناسب 23 . 
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در گوش "كه در  چاپ  اول   متوجه گرديدند  وقتي به مقايسه دو چاپ روزنامه ها در شوروي سابق، پرداختندمتخصصين 24 .

، مرد بسيار قدرتمند در  آنها تحليل كردند كه برژنفبرژنف  سمعك ديده شد ولي در چاپهاي بعدي سمعك او روتوش شده بود ، 

 تحليل آنها چه نوع تحليلي بود؟ "ند شد.حال افول است و در كرملين افراد جانشين مطرح خواه

 ارسال محرك و تحليل عكس العمل -ب    تحليل تصويري - الف  

 تحليل بيان و صوت -د    تحليل كيفي - ج  

 كدام تكنيك به دنبال يافتن رابطه علي بين پديده هاست و به آزمون شرايط مي پردازد؟25 . 

  آزمايش -د  تحليل محتوا - ج  سوسيومتري -ب  مطلعين كليدي - الف  

گويند كه در امريكا  مياز نظر لواگليا و هاوزر ، افرادي كه از انگشتر مخصوص استفاده مي كنند و در ضمن صحبتهاي خود  26 . 

 تحصيل كرده اند  ، به كدام زمينه تئوريكي مربوط مي شود؟

 مشخصات پايگاهي در شرايط عملي اهميت مي يابند. - الف  

 باال رفتن درجه پايگاه در گروه مي شود.مشخصات پايگاهي موجب  -ب  

چند مشخصه پايگاهي مهم در كنار هم يك سطح انتظار از رفتار و توانايي ها و عملكرد شخص را در ديگر افراد بوجود  - ج  

 مي آورند.

 ت آورند.انسانها در زندگي روزمره خود از خصوصيات پايگاهي خود استفاده مي كنند تا نفوذ بيشتري در گروه به دس -د  

 كدام عبارت در رابطه با ساختار شبكه و احساس در روابط متقابل ، در آزمايش الولر و يون ، درست مي باشد؟  27 . 

 در ساختار شبكه ،  انسانها از طريق روابط متقابل ، احساس مثبت به دست مي آورند. - الف  

 ن دو شخص را مختل مي سازدمجموعه اتصاالت و خطوط ارتباطي ، شرايط و فرصت ارتباط بي -ب  

 در ساختار شبكه ،  انسانها از طريق روابط متقابل ، احساس  منفي به دست مي آورند - ج  

 در ساختار شبكه افرادي كه قدرت كمتري دارند ، روابط ديگران را محدود مي كند. -د  

 ه ترتيب درست مي باشد؟باره ساختار شبكه نوع شاخه و  ساختار شبكه ي نوع تنه ، بكدام عبارت در28 . 

 در نوع تنه  رسيدن به  همه اعضا براي نفر مركزي  آسان است ولي در نوع شاخه  بذر تخريب گروه پرورش مي يابد. - الف  

 در نوع شاخه امكان  بهره كشي  از سوي نفر مركزي وجود دارد ولي در نوع تنه  قدرت  نفر مركزي تضعيف مي شود. -ب  

 مي شود.نن  بهره كشي  از سوي نفر مركزي وجود دارد.ولي در نوع شاخه قدرت  نفر مركزي تضعيف در نوع تنه امكا - ج  

  در نوع تنه امكان  بهره كشي  از سوي نفر مركزي وجود دارد.ولي در نوع شاخه قدرت  نفر مركزي تضعيف مي شود. -د  

 رد و محقق زودتر به نتايج مورد نظر مي رسد؟در كدام تكنيك ، تحقيق  و استخراج تقريبا همزمان  انجام مي گي29 . 

 مشاهده مشاركتي -د  مصاحبه - ج  تحليل محتوا -ب  سوسيومتري - الف  

 ، چه چيزي را بيان مي كند؟انجام بگيرد، از نظر مورنو» عدم تمايل  -مايل  ت« اگر تست سوسيومتريكي در بعد 30 . 

  شاخص رابطه نقشي -ب    شاخص تداعي - الف  

  + 1تا  -1شاخص عام  از  -د  رش احساسي    قدرت گست - ج  
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